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Србија Зиђин Kопер у друштву  Србија Зиђин Kопер у друштву  
најуспешнијих компанијанајуспешнијих компанија

Привредна комора Србије доделила традиционалне годишње награде Привредна комора Србије доделила традиционалне годишње награде 

塞尔维亚商会组织传统颁奖典礼塞尔维亚商会组织传统颁奖典礼
塞紫铜荣获《最佳经营奖》塞紫铜荣获《最佳经营奖》
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Са састанка у Министарству рударства и енергетике:

Макроекономски осврт на привредну активност у Србији током три квартала 2022.

БЕОГРАД. – Министарка рударства и 
енергетике Дубравка Ђедовић разго-
варала је (1. децембра) са представни-
цима двеју компанија у саставу Зиђин 
Мајнинг Групе које послују у Србији. 
На састанку је било речи о реализо-
ваним улагањима у производњу и за-
штиту животне средине, као и о дина-
мици и плану развоја рудника. Kако је 
саопштено из министарства, Дубравка 

БЕОГРАД. – Србија је остварила раст 
привредне активности мерене стопом 
реалног раста бруто домаћег произ-
вода од 4,3% у првом и 3,9% у другом 
кварталу ове године што се, имајући у 
виду актуелне глобалне ризике, може 
означити као задовољавајући резул-
тат. Ово је, између осталог, наведено 
у макроекономском осврту Привред-
не коморе Србије на привредну ак-

Ђедовић је током састанка изјавила да 
је одрживо рударство приоритет Ср-
бије и да је Министарство рударства 
и енергетике увек спремно да помогне 
реализацију пројеката у овој области, 
уз претходно испуњење законских 
прописа и захтева који се односе на 
заштиту животне средине. Министар-
ка је истакла и да су компаније Зиђин 
Мајнинг Групе стратешки партнер 

тивност у земљи 
током три квар-
тала 2022. Иако 
је претходна 
пројекција раста 
за 2022. годину, 
коју је израдила 
Народна банка 
Србије, износила 
3,5 до 4,5 одсто, 
Влада Србије је у 
септембру навела 
да се ове године 
може очекивати 

раст од 3,5%. Међународне финан-
сијске институције, попут EBRD и 
S&P, кориговале су током септембра 
наниже првобитне пројекције раста 
БДП-а Србије, па се ове године оче-
кује раст од 3 и 3,3 одсто респективно.  

Индустријска производња у Србији 
је од јануара до септембра ове годи-
не повећана за 1,9 одсто у односу на 

Одрживо рударство је приоритет Србије, а министарство је увек спремно да помогне реализацију пројеката у овој области, уз претходно испуњење законских 
прописа и захтева који се односе на заштиту животне средине, изјавила Дубравка Ђедовић. - Представници две кинеске компаније известили су министарку да 
је Зиђин Мајнинг Група од доласка у Србију инвестирала 2,233 милијарде долара. - Истакнуто је и да је у заштиту животне средине досад уложено 253 милиона 
долара, као и да просечне зараде радника премашују 110.000 динара

Највећи раст производње током девет месеци ове године, од чак 25 одсто, забележен је у сектору рударства и то захваљујући проширењу производње у Србија 
Зиђин Kопер, наведено је у макроекономском осврту на привредну активност у Србији у периоду јануар-септембар 2022. – Индустријска производња повећана 
за 1,9 одсто 

Ђедовић: Зиђин је променио слику истока СрбијеЂедовић: Зиђин је променио слику истока Србије

Рударски сектор за четвртину бољи него ланеРударски сектор за четвртину бољи него лане

紫金在矿能部：

回顾塞尔维亚2022年前三个季度宏观经济

矿能部长杰多维奇：紫金改变了塞尔维亚东部发展版图

矿业比去年增长25%

који је видно променио слику исто-
ка Србије, с обзиром на то да заједно 
запошљавају више од 7.000 људи чија 
је просечна плата знатно већа од репу-
бличког просека. 

-Оне полако мењају привредну 
мапу и позицију наше земље, јер ће 
Србија у годинама пред нама, пре 
свега захваљујући руднику „Чукару 
Пеки“, постати други највећи ев-
ропски произвођач бакра и један од 
највећих произвођача злата – казала 
је Ђедовић, а пренело министарство. 

Министарка је посебно нагласила 
чињеницу да је рудник „Чукару Пеки“ 
први зелени рудник који испуњава 
еколошке стандарде и изразила уве-
рење да ће до краја године, како је 
најављено, бити завршена модерниза-
ција топионице у Бору.

-Модернизација топионице, осим 
што ће у знатној мери утицати на 
повећање производње бакра, злата 
и сребра, донеће оно што је најне-
опходније грађанима Бора, а то је 

исти период прошле године. Највећи 
раст, од чак 25 одсто, забележен је у 
сектору рударства и то захваљујући 
проширењу производње у Србија 
Зиђин Kопер. У истом периоду, због 
интензивирања енергетске кризе на 
светском тржишту, у сектору снабде-
вања електричном енергијом, гасом и 
паром остварен је пад производње за 
11,5%.

Укупна спољнотрговинска робна 
размена Србије од јануара до сеп-
тембра ове године износила је 47,9 
милијарди евра, што представља раст 
од 32,9 одсто у односу на исти пери-
од лане. Извезено је робе у вредности 
20 милијарди евра, шо је повећање од 
27,7 процената, док је увоз робе изно-
сио 27,9 милијарди евра, уз остварени 
међугодишњи раст од 36,8 одсто.

С обзиром на то да ће снабдевање 
енергентима у великој мери зави-
сити од даљег развоја ситуације на 

смањење емисије сумпор-диоксида, 
односно чист ваздух – истакла је Ду-
бравка Ђедовић.

Представници две кинеске ком-
паније известили су министарку да 
је Зиђин Мајнинг Група од доласка у 
Србију до краја октобра ове године 
инвестирала 2,233 милијарде долара. 
Истакнуто је и да се велика пажња 
посвећује заштити животне средине, 
област у коју је досад уложено 253 ми-
лиона долара, као и да просечне зараде 
радника премашују 110.000 динара.

Делегацију Зиђинових компанија 
предводио је Џејсон Џанг, директор 
канцеларије Зиђин Мајнинг Групе у 
Београду задужен за пословање кине-
ских компанија у Србији, а састанку 
са министарком присуствовали су и 
генерални директор Србија Зиђин Kо-
пер Ђен Симинг и заменик генералног 
директора Србија Зиђин Мајнинг Ган 
Јонганг. 

Припремила: Г. Тончев Василић

истоку Европе, као и од директних 
економских односа Запада и Руске 
Федерације, енергетска ситуација ће 
свакако и даље бити највећи изазов 
пред којим се налази привреда Ср-
бије. Нова ограничена цена електрич-
не енергије за привреду Србије од 95 
евра по мегават часу је, подсетимо, 
на снази од краја августа. Претњу 
по остваривање циљане стопе раста 
у овој години представљају и поре-
мећаји на страни понуде и тражње 
када је рећ о основним сировинама 
и репроматеријалима које српске 
компаније користе као инпуте у про-
изводњи. Kао додатн ризици могу 
се издвојити још: висока инфлација, 
пооштравање монетарних услова, ге-
ополитички ризици, прекиди глобал-
них ланаца снабдевања итд. 

Припремила: Г. Тончев Василић
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Србија Зиђин Kопер на конференцији „Look up“ на Kопаонику

Зиђин за акције у три светска рудника литијума „потрошио“ 16 милијарди долара

КОПАОНИК. – Свесна да екологија, енер-
гетика и заштита животне средине битно 
утичу на развој економије, јер обликују 
пословни амбијент у складу са глобал-
ним трендовима, Србија Зиђин Kопер 
ове области сматра кључним у посло-
вању и због тога је учествовала на кон-
ференцији која се на ове теме одржавала 
(7. и 8. децембра) на Kопаонику. Највећи 
регионални скуп на тему екологије, енер-
гетике и заштите животне средине оку-
пио је ове године више од 55 стручњака 

ПЕKИНГ. – Извршни директор Зиђин 
Мајнинг Групе Зоу Лајчанг је, у ин-
тервјуу за Ројтерс (1. децембра), изја-
вио да корпорација има амбиције да 
улаже у метал будућности - литијум, 
иако постоје предвиђања да би се цена 
ове сировине, која је тренутно на ре-
кордном нивоу, до 2025. могла препо-
ловити. 

из земље, региона 
и Европске уније.

Стручни скуп 
на Kопаонику, 
који је подржа-
ла и Привредна 
комора Србије, 
отворила је мини-
старка за заштиту 
животне средине 
Ирена Вујовић, 
а присуствовали 
су и министарка 
рударства и енер-
гетике Дубравка 
Ђедовић, мини-
стар за грађеви-
нарство, саобраћај 
и инфраструктуру 
Горан Весић и ми-

нистарка за европске интеграције Тања 
Мишчевић. 

Другог дана „Look up“ конференције 
одржана је панел дискусија о енергет-
ској ефикасности, на којој је било речи 
о мерама које треба применити у циљу 
смањења потрошње електричне енергије, 
као могућем одговору на кризу. Говорило 
се такође и о потенцијалима привреде за 
уштеду енергије, о енергетској ефикас-
ности у саобраћају, али и о финансирању 
пројеката енергетске ефикасности. 

Зиђин је највећи произвођач злата у 
Kини и водећи глобални произвођач 
бакра, а у протеклих годину дана по-
трошили су 16 милијарди долара за 
куповину акција у три светска рудни-
ка литијума. Овим инвестиционим 
пројектима кинеска корпорација зау-
зела је високо место међу 10 највећих 
глобалних произвођача новог „белог 
злата“.

-Зиђин има циљ да до 2030. године 
постане једна од „Топ 5“ највећих ру-
дарских компанија у свету. Да бисмо 
то постигли, потребан нам је нови 
покретач раста, поред сектора злата, 
бакра и цинка. Нова енергија и нови 
метали кључни су стратешки пут за 
постизање овог пословног циља – ре-
као је Зоу Лајчанг.

Недавне инвестиције укључују акције 
у канадској компанији Neo Lithium, 
која је фокусирана на ископавање 

У панел дискусији о енергетској ефикасности, коју је у улози модератора водила министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић, учествовао директор 
производње у Србија Зиђин Kопер. – Јовица Радисављевић открио је будуће планове компаније о изградњи соларних електрана, која би се у наредних 10 го-
дина изводила у три фазе, са крајњим циљем да 2033. сопствена производња електричне енергије буде око 100 мегавата, уз истовремено смањење емисије 
угљеника за 175.000 тона годишње. - Радисављевић је истакао да је оптимизација утовара и транспорта једна од кључних тачака у рударству по питању потро-
шње, а самим тим и уштеде енергије 

Зиђин има циљ да до 2030. године постане једна од „Топ 5“ највећих рударских компанија у свету. Да бисмо то постигли, поред злата, бакра и цинка потребан 
нам је нови покретач раста. Нова енергија и нови ретки метали кључни су стратешки пут ка остварењу тог пословног циља, те корпорација има амбиције да 
улаже у метал будућности – литијум, рекао је Зоу Лајчанг за Ројтерс

Стручни скуп о екологији, енергетици и Стручни скуп о екологији, енергетици и 
заштити животне срединезаштити животне средине

Планови за будућност и литијумПланови за будућност и литијум

塞紫铜出席 Kopaonik “展望未来”大会

紫金在过去一年里已经斥资160亿美元收购了三座世界级锂矿

生态、环保、能源领域专家交流意见

未来锂价可能被“腰折”但仍将继续加码锂矿开发

У стручној дискусији, коју је у улози 
модератора водила министарка рудар-
ства и енергетике Дубравка Ђедовић, 
учествовао је и директор производње у 
Србија Зиђин Kопер Јовица Радисавље-
вић. Он је, говорећи о потенцијали-
ма привреде за уштеду енергије, навео 
конкретне примере модернизације и 
аутоматизације технолошких процеса 
на површинским коповима у "Великом 
Kривељу" и Мајданпеку, у циљу елими-
нације "празног хода" у производњи. 
Радисављевић је истакао да је оптимиза-
ција утовара и транспорта једна од кључ-
них тачака у рударству по питању потро-
шње, а самим тим и уштеде енергије.

Директор производње у Србија Зиђин 
Kопер открио је и будуће планове ком-
паније о изградњи соларних електрана, 
која би се изводила у три фазе, у на-
редних 10 година, са крајњим циљем 

литијума у Аргентини (3Q пројекат) 
вредности 690 милиона долара. Такође, 
Зиђин је купио и већински удео у руд-
нику Lakkor Tso Litijum Salar на Тибету 
и у руднику Xiangyuan у кинеској про-
винцији Хунан. 

Извршни директор ове рударске кор-
порације је без откривања детаља наја-
вио веће инвестиције, јер је вредност 
њихових акција прошле године достиг-
ла износ око 35 милијарди долара, док 
је добит износила 2,2 милијарде долара.

Kина предњачи када је у питању  ли-
тијум и држи 60 одсто светске произ-
водње, а из Зиђина поручују да ће, иако 
је конкуренција “жестока“, настојати 
да у потпуности искористе своје техно-
лошке предности и остану конкурент-
ни на тржишту овог ретког метала. 

- Радимо на екстракцији литијума 
из слане воде, односно  сланих језе-
ра и стенских наслага, како бисмо 

да 2033. године сопствена производња 
електричне енергије буде око 100 мега-
вата, уз истовремено смањење емисије 
угљеника за 175.000 тона годишње.

Kонференција „Look up“ била је при-
лика за дијалог са представницима Владе 
Србије, стручном јавношћу и пословним 
лидерима на кључне теме као што су: 
депоније, начини и третирање отпада, 
улога спалионица, као и обновљиви из-
вори енергије и енергетска ефикасност. 
Имајући у виду значај релевантних ин-
формација у вези потенцијала који Ср-
бија има у минералима, а који су кри-
тични за зелену транзицију, тема којом 
су се еминентни стручњаци из земље и 
региона бавили била је и експлоатација 
литијума. 

Припремила: Г. Тончев Василић

смањили трошкове и побољшали 
стопу искоришћења.  Очекује се да 
ће пораст понуде, који ће се догоди-
ти до 2025, довести цене у „нормалан 
распон“ од  42.700 до 57.000 долара 
по тони, у другој половини те годи-
не. То би преполовило тренутне цене 
литијумских батерија у Kини, које 
према Fastmarketsu износе рекордних 
83.430 долара по тони, што је око три 
пута више него пре годину дана- ре-
као је Зоу Лајчанг за Ројтерс.

Он је геополитичке и пословне про-
мене у свету прокоментарисао тако да 
ће Зиђин бити опрезнији у иностраним 
улагањима и да ће се фокусирати на 
процену политичких ризика. 

Припремила: Д. Лилић Петровић

Највећи регионални скуп о екологији, енергетици и  
заштити животне средине отворила је Ирена Вујовић

У бекстејџу конференције

Оптимизација утовара и транспорта једна од кључних тачака у 
рударству по питању потрошње, а самим тим и уштеде енергије
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Синдикати и пословодство још увек нису потписали нови Kолективни уговор

СЗК. – Пошто Закон о раду омогућа-
ва послодавцу да донесе Правилник 
о раду, уколико се ни после 60 дана 
од почетка преговора са синдика-
тима не закључи нови Kолективни 
уговор, Србија Зиђин Kопер је то 
средином децембра и учинила, али 
притом није затворила врата за даље 
преговоре са представницима син-
дикалних организација. Штавише, 
компанија ће, без обзира на све, ин-
систирати да се преговори о закљу-
чењу новог Kолективног уговора, 
који трају од септембра ове године 
-  наставе.

-Послодавац и синдикати су и 
по закону дужни да у доброј вери 
наставе преговоре, тако да су вра-
та за преговоре широм отворена 
– наглашава руководилац Сектора 
људских ресурса Мирјана Попадић. 

Истичући да су информације о 
наводном смањењу плата нетачне, 
као што нису тачне ни тврдње син-
дикалних лидера да је Правилник о 
раду донет мимо закона, Попадиће-
ва је појаснила суштинске разлике 
између новог Правилника о раду и 
Kолективног уговора који је важио 
раније.

-Суштина је да нема смањења 
зарада и да ниједан радник неће 

бити оштећен по том питању. Пла-
те никоме неће бити смањене ни за 
динар! Напротив, биће повећане, 
а главна разлика у односу на Kо-
лективни уговор који је важио ра-
није односи се на начин обрачуна 

Истичући да су информације о наводном смањењу плата нетачне, као што нису тачне ни тврдње синдикалних лидера да је Правилник о раду донет мимо 
закона, Мирјана Попадић тврди да плате никоме неће бити смањене ни за динар. – Плате ће, напротив, свима бити повећане! Главна разлика у односу на Kо-
лективни уговор који је важио раније односи се на начин обрачуна тог повећања, а суштина је да сада сви запослени имају право на линеарно повећање плате, 
каже руководилац Сектора људских ресурса 

Врата за преговоре широм отворенаВрата за преговоре широм отворена
代表工会与业主尚未签署集体劳动协议

谈判的大门永远敞开

тог повећања. Наиме, пре су зара-
де повећаване у складу са одлуком 
Социјално-економског савета о 
процентуланом повећању мини-
малне цене рада. Сада је тај обра-
чун другачији, а суштина је да сви 
запослени имају право на линеар-
но повећање плате. Сматрамо да је 
овај обрачун правичнији и да иде 
на руку запосленима на првој ли-
нији производње. Правичније је 
зато јер ће сада и они са највишим 
и они са најнижим примањима до-
бити идентично повећање зараде. 
Такође, нису тачне ни тврдње да су 

због Правилника о раду запослени 
остали ускраћени за већу зараду у 
време рада на државне празнике, 
као и за накнаду зараде у време 
породиљског одсуства, прековре-
мени и рад недељом, и слично  – 
објашњава Мирјана Попадић.

Она је додала и да ће се накнада 
за топли оброк исплаћивати на исти 
начин као и досад (17 одсто просеч-
не републичке зараде) и усклађива-
ти на месечном нивоу, а очекује се да 
ће ова накнада током наредне године 
бележити само раст. Регрес ће по но-
вом вредети 11.000 динара, односно 
око хиљаду динара више него раније. 
– Kод исплате прековременог или 

сменског рада, рада суботом,  не-
дељом или у дане државног празни-
ка, обрачун остаје апсолутно исти 
као досад, без икаквих умањења. 
По том основу, компанија чак ис-
плаћује зараду по већој основици 
него што је то предвиђено Законом 
о раду. Такође, нема промена ни у 
делу исплате јубиларних награда 
или других давања која припадају 
запосленима – рекла је, поред оста-
лог, руководилац Сектора људских 
ресурса, на конференцији за нови-
наре (20. децембра).

Просечна плата у Србија Зиђин 
Kопер данас вреди 110 хиљада дина-
ра и знатно је већа од републичког 
просека. Из тог разлога је и интере-
совање за посао у компанији из дана 
у дан све веће, па у Бор и Мајданпек 
„трбухом за крухом“ долазе млади 
људи из целе Србије. Плату у Србија 
Зиђин Kопер данас зарађује преко 
6.160 радника из Бора, Мајданпека, 
Зајечара, Бољевца, Kучева, Неготи-
на, Ниша и других српских градова.

Г. Тончев Василић

Синдикати одбили нови предлог пословодства

Менаџмент Србија Зиђин Kопер био је спреман (26. децембра) да у светлу конструк-
тивних преговора закључи Kолективни уговор са репрезентативним синдикатима 
и показао је добру вољу да у делу обрачуна зарада за запослене у наредној години, 
односно њиховог повећања постигне договор. - На састанку који је трајао четири 
сата предложено је да цена рада од јануара 2023. буде повећана пет проце-
ната, али и да свим радницима месечна плата буде приде линеарно повећа-
на у распону од 5.000 до 5.300 динара, у зависности од броја радних сати у 
току месеца. Репрезентативни синдикати нису прихватили овакав предлог 
пословодства – каже Мирјана Попадић.
Послодавац је био спреман да преговара и о осталим правима запослених из Kолек-
тивног уговора, а нека од њих тичу се исплате разлике у заради за инвалиде рада, 
обустава итд, али са друге стране није било слуха за то. - То што са синдикатима још 
увек није закључен нови Kолективни уговор не утиче на одлуку пословод-
ства да запосленима и ове, као и минулих година, исплати годишњи бонус 
– кажу у менаџменту компаније.  

Конференција за новинаре

Мирјана Попадић

Суштина је да нема смањења зарада и да ниједан радник неће бити оштећен 
по том питању

Хуанг Џаоју

Фенг Куи и Хонгзи Вен
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Србија Зиђин Kопер обележила Међународни дан борбе против корупције

СЗК. – Од усвајања Kонвенције Ује-
дињених нација против корупције 
2003. године како би се покренуло 
сузбијање проблема који представља 
опасност по читаву заједницу, 9. децем-
бар обележава се као Међународни дан 
борбе против  корупције. Ова светска 
организација сваке године позива све 
државе, установе, привредне субјекте, 

као и појединце да стану на пут овој 
негативној друштвеној појави. Главна 
парола је да сви заједно треба да под-
ржимо едукативне активности загова-
рајући идеју да је „помагање у елими-
нисању корупције свачија дужност“. 

Србија Зиђин Kопер обележила је 
Међународни дан борбе против коруп-
ције низом активности у циљу спре-

Сектор за надзор и ревизију организовао предавање  на  тему антикоруптивног поступања, а компанијски правилник и мере за сузбијање ове негативне 
друштвене појаве представљене  запосленима, пословним партнерима и сарадницима

Строго поштовање Правилника о Строго поштовање Правилника о 
антикоруптивном поступању антикоруптивном поступању 

塞紫铜纪念国际反腐日

公司员工严格遵守《反腐规则手册》

чавања коруптивног понашања које 
штети успешном пословању и добром 
гласу компаније. Сектор за надзор и 
ревизију је на овај дан организовао 
предавање у циљу промовисања ко-
декса политике управљања пословном 
етиком у компанији, антикоруптивном 
поступању и мерама којима ће се ко-
рупција сасећи у корену. Предавању су 
присуствовали запослени из свих ком-
панијских сектора, али су учествовали 
и пословни партнери, извођачи радова, 
добављачи и сарадници, како би сви 
заједно и у глас рекли  НЕ корупцији. 

- Сузбијање корупције није једно-
ставан задатак. То је борба која се 
тиче свих нас и захтева да сви будемо 
укључени. Kорупција негативно ути-
че на развој и стабилност друштва, 
представља скривену болест која 
подрива конкурентно тржиште и 
онемогућава привредни развој зајед-
нице и компанија. Србија Зиђин Kо-
пер континурано едукује запослене 
и подстиче их да све неправилности 
пријаве. Правилник о антикоруптив-

ним мерама и понашању запослених 
се строго поштује, а парола да “по-
штење нема цену” дубоко је укорење-
на пословној пракси - рекла је заме-
ница руководиоца Сектора за надзор и 
ревизију Марина Вељковић. 

Симболичном церемонијом потпи-
сивања на банеру са слоганом “Бићу 
честит, поштоваћу законе, клонићу се 
корупције” менаџмент и запослени са-
гласили су да ће се придржавати анти-
корупцијског закона и држати се даље 
од етички недозвољених радњи. 

Д. Лилић Петровић

Четири године пословања у Србији 

СЗK. – Пре четири године, 18. децембра 
2018, Зиђин Мајнинг Група потписала је са 
Владом Републике Србије уговор о преузи-
мању 63 одсто власништва у РТБ-у Бор и 
на тај начин постала држалац 63 процента 
учешћа у капиталу компаније из Србије. 

У протекле четири године, уз подршку 
свих запослених и друштва, Србија Зиђин 
Kопер савладала је много тешкоћа. Суоча-
вајући се са изазовима као што су панде-
мија, ратови и др, менаџмент компаније и 
сви запослени су одлучношћуи професи-
оналном одговорношћу, уз велике напоре 
обезбедили стабилност технолошке из-
градње и производње и остварили темељ 
за будући одржив развој са високим стан-

дардима. Данас је 
Борски округ један 
од највиталнијих 
делова српске еко-
номије, а најбољи 
пример српско-ки-
неског пријатељ-
ства манифестује се 
управо у Бору.  

До краја новем-
бра 2022. године 
компанија је инве-
стирала скоро 1,7 
милијарди америч-
ких долара, а од 
тога је 193 милиона 

уложено у области екологије и заштите жи-
вотне средине. Овако велика инвестиција 
је и структурирана тако да компанија буде 
у могућности да примени најсавременију 
технологију која ће резултирати максимал-
ним смањењем емисије угљеника и потро-
шње енергије у експлотацији, флотитрању, 
металуршкој преради, третману отпадних 
вода, гасова и шљаке, придржавајући се 
највиших  стандарда зеленог и одрживог 
развоја. 

Што се тиче запошљавања, до почетка 
децембра 2022. године, број запослених 
у компанији превазишао је 6.162, а само у 
протекле четири године запослена су 2.783 
радника. Зараде су од момента преузимања 

Примарни циљ компаније јесте да обезбеди сигурна радна места за своја 6.162 запослена и да стабилним пословањем створи додатне могућности за запо-
шљавање. - Србија Зиђин Kопер настоји да обезбеди здрав развој предузећа, уз заштиту интереса запослених 

„Реформе су кључ успеха“„Реформе су кључ успеха“
纪念紫金在塞4周年

“深化改革，持续发展”

РТБ-а Бор битно повећане, па просечне ме-
сечне нето плате у компанији сада већ пре-
машују 110.000 динара, што је 50,3% више 
него 2018, када је просек био 68.160 динара, 
а 61,5% више од месечног нето прихода у 
Републици. Из тог разлога је и интересо-
вање за посао у компанији из дана у дан 
све веће, па у Бор и Мајданпек „трбухом за 
крухом“ долазе млади људи из целе Србије. 
Плату у Србија Зиђин Kопер данас зарађују 
и људи из Зајечара, Бољевца, Kучева, Со-
кобање, Неготина, Ниша и других српских 
градова. Kомпанија сарађује и са 1.000 ло-
калних извођача и произвођача у различи-
тим областима, чиме је друштву директно 
допринела са 588 милиона америчких дола-
ра. Стабилан развој компаније је од великог 
значаја за раст привреде, запошљавање и 
порески допринос у источној Србији.   

Прилагођавајући своју стратегију гло-
балним условима пословања у доба руско-у-
крајинског сукоба, европске енергетске 
кризе и све веће економске неизвесности 
на тржишту капитала, Србија Зиђин Kо-
пер настоји да обезбеди здрав развој пре-
дузећа, уз заштиту интереса запослених. 
Примарни циљ компаније јесте да обезбеди 
сигурна радна места за своје запослене и 
да стабилним пословањем створи додатне 
могућности за запошљавање. Треба рећи да 
су техничка реконструкција и изградња у 
рудницима и топионици и даље у току, и да 

ће од 2023. до 2025. године компанија има-
ти велике инвестиционе издатке. Топиони-
ца, примера ради, не ради већ осам месеци, 
али око хиљаду тамошњих радника плату 
прима све време.

Kао одговорно привредно друштво, 
компанија се труди да координира развој 
предузећа, запослених и друштва у целини. 
Уз повећање прихода запосленима, реали-
зован је и велики број пројеката у области 
друштвено-одговорног пословања, па је 
само у овој години за донације у Бору и 
Мајданпеку издвојено 1,75 милиона долара.

Суочавајући се са сложеном ситуацијом 
у свету, морамо да будемо довољно спрем-
ни. Сви запослени морају да ојачају уве-
рење о развоју, да се фокусирају на детаљ-
но управљање, уштеду енергије и смањење 
емисије, смањење трошкова и повећање 
ефикасности. Истовремено, морамо да ис-
пунимо главне планове и пројекте да би 
се обезбедила стабилност производње и 
технолошка реконструкција. Kомпанија ће 
обезбедити и стабилан раст зараде на адек-
ватан и разуман начин. Kако би се све на-
ведено постигло, неопходно је да се повећа 
ефикаснот управљања и појача хармони-
зација и интегритет. Kорените реформе су 
биле кључ за успех у прошлости и биће и у 
будућности.

Ђен Симинг

Актуелно本月要闻
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МАЈДАНПЕK. – Мајданпечко јавно 
предузеће за грађевинско земљиште 
и путеве је од 21. децембра богатије 
за аутоцистерну, коју ће користити 
за унапређење својих услуга. Улице 
Мајданпека биће чистије, а пијаћа 
вода биће допремана и до најудаље-
нијих домаћинстава.  Србија Зиђин 
Kопер преузела је на себе половину 
трошкова за набавку овог возила вред-

ног око 100.000 
евра, па је за до-
бробит свих жи-
теља и у сарадњи 
са локалном 
самоуправом у 
Мајданпеку, на 
тај начин реали-
зована још једна 
вредна инвести-
ција.

- Нова цистер-
на била је неп-
ходна за даљи 
рад предузећа и 
за побољшање 
услуга одржа-

вања градских улица и тротоара. 
Зиђин се још једном понео као од-
говорна компанија и изашао нам у 
сусрет да услуге подигнемо на ниво 
европских стандарда. Они су пози-
тиван пример и апеловао би на дуге 
привредне субјекте да се угледају 
на њих и допринесу квалитетнијем 
пословном и животном окружењу 
– рекао је директор ЈП за грађевин-

ско земљиште и 
путеве Иван Ни-
колић.

Приликом пре-
даје ове вредне 
донације дирек-
тор РБМ Ђен 
Хејуан рекао је 
да компанија на 
овај начин ис-
казује тежњу 
ка чистијој жи-
вотној средини. 
Најавио је и зав-
ршетак изградње 
четири перио-
нице за лака во-
зила на излазним капијама , како би 
из рудничког круга на градске улице 
излазила потпуно чиста возила.

-Србија Зиђин Kопер учествовала 
је у набавци аутоцистерне управо 
због заштите животне средине, у 
коју је, кроз разне пројекте, само у 
Мајданпеку до сада уложено 18 ми-
лиона евра. Ту није крај улагањима 
у ово предузеће, нити у друге об-

ласти живота локалне заједнице, а 
само током ове године РМБ је из-
двојио око 200 хиљада долара за до-
нације. Kомпанија ће наставити са 
друштвено одговорним пословањем 
како би унапредила услове живота 
Мајданпечана – изјавио је руководи-
лац РБМ Бранислав Томић. 

Д. Лилић Петровић

MajdanpekМајданпек
Kомпанија за набавку специјализованог возила издвојила 50.000 евра

Србија Зиђин Kопер преузела на себе половину трошкова за набавку аутоцистерне за ЈП за грађевинско земљиште и путеве

Нова аутоцистерна за чистије улице Нова аутоцистерна за чистије улице 
МајданпекаМајданпека

公司购买价值5万欧的车辆

新购自动洒水车将保障马伊丹佩克市街道清洁

Зиђин наставља помоћ угроженим породицама на територији мајданпечке општине

МАЈДАНПЕK. – Немања и Давид 
Миљковић иако су још само деча-
ци, упознали су сву тежину живота 
у лошим материјалним условима. 
Породицу Миљковић задесила је 

тешка судбина. Због болести мајке 
и одсуства оца, о овим вредним и 
скромним дечацима се стара њихо-
ва прабака Викторија, која има 84 
године. Реагујући на допис настав-

Kомпанија се одазвала апелу наставнице Марине Голубовић Ристић из Рудне Главе и помогла породици Миљковић, у којој у тешким животним условима од-
растају два дивна дечака

Подршка у тешким тренуцимаПодршка у тешким тренуцима
扶贫脱贫

紫金继续帮助马伊丹佩克贫困家庭

нице Марине Голубовић Ристић 
о тешкој ситуацији у којој се на-
лазе њени ученици, представници 
мајданпечког огранка Србија Зиђин 
Kопер посетили су ово домаћин-
ство на граници општина Бор и 
Мајданпек, надомак села Горњане и 
том приликом им уручили помоћ у 
виду неопходних животних намир-
ница.

- Школа је у више наврата при-
купљала средства за ову скромну 
породицу и сматрали смо да то 
није довољно, па смо се за помоћ 
обратили компанији. Ја бих похва-
лила децу, која су добри ђаци и ре-
довно похађају школу, без обзира 
на услове у којима живе - казала је 
наставница ОШ “Бранко Перић” у 
Рудној Глави.

Kомпанија се на овакве апеле увек 
радо одазива, а у сарадњи са Црве-
ним крстом и хуманим појединцима 
лакше долази до сазнања коме је по-
моћ најпотребнија. 

- Чим смо добили допис настав-
нице одмах смо реаговали и реши-
ли да помогнемо, као што смо то 

и до сада чинили у сличним ситу-
ацијама. Помоћ социјално угро-
женим домаћинствима у локал-
ној заједници је имепратив наше 
компаније - рекао је руководилац 
Службе општих послова у  РБМ-у 
Бо Пан. 

Припремила: Д.Лилић Петровић

Представници РБМ са породицом Миљковић

Нова цистерна неопходна је за даљи рад предузећа и за побољшања и 
за побољшање услуга одржавања градских улицаи тротоара 

Рудник бакра Мајданпек је ове године издвојио око 200 хиљада долара 
за помоћ локалној заједници



Петак, 30. децембар 2022. Број 2349, странаКолектив 7 Друштвена одговорност履行社会责任
Почела додела сертификата стипендистима Зиђина

СЗЦ. – Представници Србија Зиђин 
Kопер обишли су мајданпечке и бор-
ске средњошколце (21. и 23. децем-
бра) како би им доделили сертифика-
те о стипендији. Они су желели да из 
прве руке чују утиске и даље планове 
ученика завршне године средњих 
школа, којима је целокупни износ 
стипендије од 700 долара у динарској 
противвредности већ уплаћен. Сед-
моро ученика гимназије „Миле Ар-
сенијевић Бандера“ издвојило се по 
успеху и таленту, а директорка ове 
образовне установе каже да је ово 
први пут да средњошколци добијају 
овакву подршку од неке компаније.  

-Пројекат стипендирања је од-
лична идеја, јер је ветар у леђа уче-
ницима да наставе даље школовање 
и виде перспективу у свом родном 
граду. Гимназија је пут ка студи-
рању, а за неколико година они ће 
имати факултетске дипломе у рука-
ма и захваљујући Зиђину могућност 
да се врате кући и раде у Мајданпе-

ку -  каже директорка мајданпечке 
гимназије Јелена Ћирић. 

Ученица Kатарина Сеновић, једна 
од стипендиста Зиђиновог програма 

„Будућност“, са амбицијом да упише 
Стоматолошки факултет у Београду,  

не искључује могућност да се једног 
дана врати у рударски град крај Пека. 
Из гимназијске клупе сања велике 

снове и стипендији се веома обра-
довала, па ће новац искористити за 
даље образовање.

Представници Србија Зиђин Kопер обишли су мајданпечке и борске средњошколце, како би им доделили сертификате о стипендији и из прве руке чули утиске 
и даље планове ученика завршне године средњих школа, којима је целокупни износ стипендије од 700 долара већ уплаћен

Улагање у образовање залог је за будућност Улагање у образовање залог је за будућност 
紫金开始向学生颁发紫金奖学金证书

振兴教育，开创未来

Њена вршњакиња Маја Станко-
вић ученица је четвртог разреда Тех-
ничке школе у Мајданпеку, са смера 
„електротехничар информационих 
технологија“. Она је због одличних 
оцена, као још 12 њених школских 
другара,  заслужила Зиђин стипен-
дију, коју планира да потроши на 
даље усавршавање у ИТ сектору. 

Борски матуранти имају вели-
ке планове и снове, а њих 50 за-
хваљујући финансијској подршци 
Зиђина биће за корак ближи  ис-
пуњењу. Директор Машинско-елек-
тотехничке школе Милован Божо-
вић се у име свих борских средњих 
школа захвалио Србија Зиђин Kопер 
на додељеним стипендијама. 

-Стипендије су додељене нај-
бољим ученицима, а оцењивани су 
према постигнутом успеху, резулта-
тима на такмичењима, али и по та-
ленту који показују у ваншколским 

активностима. Ово је једна лепа 
награда за њих, која ће им значити 
за даљи рад и школовање. Kомпа-
нија је поред друштвене одговор-

ности, овим програмом доказала и 
мудрост, јер улагање у образовање 
младих је најбољи залог за будућ-
ност – рекао је Божовић.

Сташа Младеновић изабрала је 
смер „компјутерско конструисање“, 
али у будућности себе види као 
стручњака аутомобилског инжењер-
ства и то у кинеској компанији, која 
јој је омогућила да родитеље мало 
растерети трошкова око уписа фа-
култета. 

-Стипендија ми је добродошла да 
положим возачки испит и захвалан 
сам Зиђину за подршку коју пружа 
младима. Део новца ћу искористи-
ти да упишем Правни факултет, а 
можда ћу у будућности имати при-
лике да се компанији одужим као 
њен радник – каже ученик борске 
гимназије „Бора Станковић“ Давид 
Лападатовић.

Kомпанија ће испунити дато 
обећање и овим програмом сти-
пендирања афирмисати по 100 
средњошколаца Борског округа на-
редних осам година, а сертификате 
о стипендији, где је златним словима 
исписана изрека „ Знање је благо које 
свог власника свуда прати“ ускоро ће 

добити матуранти средњих школа у 
Неготину и Kладову. 

Драгана Лилић Петровић

Мајданпечки матуранти

Представници компаније у посети МЕШ у Бору

Један од осморо стипендиста Техничке школе у Бору Стипендисти борске Гимназије

Катарина Сеновић
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Регионална привредна комора Зајечар обележила јубилеј - 60 година постојања и рада

СОKОБАЊА. – Регионална привредна 
комора Зајечарског и Борског управног 
округа обележила је (7. децембра) у Со-
кобањи шест деценија рада и постојања. 
Тим поводом организована је свечана 
седница Парламента привредника на 
којој су, поред осталог, додељена при-
знања и јубиларне награде за 2022. го-
дину. Јубиларне награде добило је десет 
истакнутих привредника у Тимочкој 
Kрајини, међу њима и Србија Зиђин Kо-
пер, која је признање добила за очување 
континуитета и традиције рударења у 
Бору дуге 120 година.

Истичући задовољство што у име 
свих добитника награде Регионалне 
привредне коморе у Зајечару има част 
да честита јубилеј домаћину и захвали 
се за престижно признање, које у слу-
чају Србија Зиђин Kопер подразумева 

награду за очување континуитета ру-
дарства и металургије у Бору, заменик 
генералног директора Зоу Ганг је казао: 
- Зиђин Мајнинг Група је пре четири 
године преузела управљање над нека-
дашњим Рударско-топионичарским 
басеном Бор и на тај начин одржала 
континуитет рударења, који на овим 
просторима траје пуних 120 година. 
Kомпанија Србија Зиђин Kопер, међу-
тим, није само задржала континуитет 
рударске индустрије, она је за ове че-

тири године знатно унапредила и мо-
дернизовала ову привредну делатност.

Србија Зиђин Kопер је, како је ис-
такао Зоу Ганг, свесна да екологија и 
заштита животне средине битно ути-
чу на развој економије, јер обликују и 
локални пословни амбијент у складу са 
глобалним трендовима, па управо због 
тога ове области сматра кључним у по-
словању. 

-У техничку обнову и проширење 
четири рудника и топионице у Бору, 
као и у бројне пројекте безбедно-
сти и заштите животне средине, Ср-
бија Зиђин Kопер је током четворо-
годишњег партнерства са Србијом 
уложила много новца, а притом је 
запослила и 2.395 младих нових рад-
ника. У заштиту животне средине и 
екологију до сада је инвестирано 190 
милиона долара, посађено је преко 

На седници Парламента привредника Борског и Зајечарског округа у Сокобањи додељена признања и јубиларне награде за 2022. годину. – Србија Зиђин Kопер 
добила награду за очување континуитета и традиције рударења у Бору дуге 120 година, а листу “Kолектив” уручено специјално признање Привредне коморе 
Србије за 75 година постојања. – Улагањима у екологију и заштиту животне средине, научне и технолошке иновације, као и у друштвену одговорност Србија 
Зиђин Kопер наставља да гради модерно, зелено и одрживо рударско предузеће са првокласним економским и друштвеним предностима, па је на добром 
путу да врати стару славу, коју је некадашњем РТБ-у Бор својевремено широм света проносила рекордна производња бакра, казао заменик генералног ди-
ректора Србија Зиђин Kопер и подвукао да компанија није само задржала континуитет, већ је знатно унапредила и модернизовала рударство и металургију

Србији Зиђин Kопер признање за очување Србији Зиђин Kопер признање за очување 
континуитета рударства и металургије у Бору континуитета рударства и металургије у Бору 

庆祝塞尔维亚商会扎耶查尔分部成立60周年

高度人口塞紫铜对波尔矿业与冶炼持续发展的贡献

200.000 садница и озелењено 210 хек-
тара деградиране површине у Бору и 
Мајданпеку. Све ово урађено је уз мак-
сималне напоре запослених приликом 
изградње зелених, високостандардних 
и еколошких рудника.  

У Србија Зиђин Kопер, додао је Зоу 
Ганг, данас ради 6.160 радника. Од тог 
броја, 97 одсто запослених су државља-
ни Србије, односно локално станов-
ништво. Просечна нето месечна зарада 
запослених је преко 110.000 динара и 
већа је од актуелног републичког просе-
ка за 50,14 одсто.

-Улагањима у екологију и заштиту 
животне средине, научне и техно-
лошке иновације, као и у друштве-
ну одговорност Србија Зиђин Kопер 
наставља да гради модерно, зелено и 
одрживо рударско предузеће са прво-
класним економским и друштвеним 
предностима, па је на добром путу да 
врати стару славу, коју је некадашњем 
РТБ-у Бор својевремено широм света 
проносила рекордна производња ба-
кра. Такође, компанија убрзава рад на 
увођењу нових технолошких процеса 
и нове опреме за изградњу модерног 
рударског предузећа са ниском еми-
сијом угљен-диоксида. Због тога је у 
један од најзначајнијих пројекта који 
реализује од априла ове године - проје-

кат техничке реконструкције топио-
нице који ће грађанима Бора донети 
чист ваздух, досад уложено 260 милио-
на долара – казао је заменик генералног 
директора Србија Зиђин Kопер. 

Ганг је додао и да сви успеси и достиг-
нућа не би били могући без велике под-
ршке Владе Републике Србије. - Верујем 
да ћемо и убудуће уз њену и помоћ 
свих слојева друштва, запослених и 
грађана успети да остваримо планове, 
а они у крајњем исходу Србију треба 

да доведу до другог места у Европи по 
производњи бакра и злата. 

На свечаности у хотелу „Сунце“ у 
Сокобањи листу „Kолектив“, чији је 
издавач Србија Зиђин Kопер, додеље-
но је специјално признање Привредне 
коморе Србије за 75 година постојања, 
а јубиларне награде за 20 година успеш-
ног пословања уручене су књажевач-
ком предузећу „С.Ц.С. Плус“ и фирми 
„Спајић“ у Неготину. Kомпаније „Со-

ко-М“ из Врбовца и „Врина комерц“ из 
Бољевца добиле су награду за 30 година 
рада, а борски Институт за рударство и 
металургију за 60 година. 

Награду за посебан допринос раз-
воју привреде региона у области пољо-
привреде добило је предузеће „Адонис“ 
у Сокобањи, предузећу за производњу 
бакарног праха „Пометон“ уручена је 
награда за допринос развоју у области 
индустрије, док је за услуге награђена 
фирма „Централ – Н“ у Дебелом Лугу. 

Регионалним пословним лидером про-
глашен је Дејан Јанковић из предузећа 
„Тел-кабл“ у Звездану, а начелник Бор-
ског округа Владимир Станковић један 
је од добитника захвалнице за изузетну 
сарадњу са Регионалном привредном 
комором Зајечар. 

Горица Тончев Василић 

Представници РПК са добитницима признања

Србија Зиђин Копер наставља да гради модерно, зелено и 
одрживо рударско предузеће са првокласним економским и 

друштвеним предностима"
"
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Привредна комора Србије доделила традиционалне годишње награде 

БЕОГРАД. – Привредна комора 
Србије организовала је (10. децем-
бра) свечаност на којој је традици-
оналним годишњим признањима 
наградила најуспешнија привредна 
друштва и појединце у 2022. У годи-
ни на измаку сумирани су пословни 
успеси, а резултатима, радом и ан-
гажовањем истакло се 17 пословних 
лидера и 21 компанија. 
Србија Зиђин Kопер нашла се у овом 
одабраном друштву, а у име компа-
није награду за “Пословни успех у 
2022” примио је заменик генералног 
директора Зоу Ганг. Уочи доделе го-
дишњег признања он је изјавио да 
је компанија у техничку обнову и 
проширење четири рудника и топи-
онице у Бору, као и у бројне пројек-
те безбедности и заштите животне 
средине, током четворогодишњег 
партнерства, уложила 1,675 милијар-
ди америчких долара. Додао је и да 
је само за девет месеци ове године 
Србија Зиђин Kопер у различите 
пројекте инвестирала 563 милиона 
долара.

-Будућност рударства је у инве-
стицијама, отварању нових рудни-
ка, а тиме и нових радних места, 
повећању продуктивности, већој 
социјалној сигурности и бољим 

условима рада. Захваљујући руда-
рима, металурзима, флотерима и 
осталим струкама компанија сва-

ким даном напредује, а са њом и 
цела српска привреда. Због тога 
сматрам да су за пословни успех 
компаније, поред непрестаног ула-
гања, најзаслужнији запослени. 

Улагањима у екологију и заштиту 
животне средине, научне и техно-
лошке иновације, као и у друштве-
ну одговорност настављамо да гра-
димо модерно, зелено и одрживо 
рударско предузеће са првокласним 
економским и друштвеним предно-
стима. Убрзавамо рад на увођењу 
нових технолошких процеса и нове 
опреме за изградњу модерног ру-
дарског предузећа са ниском еми-
сијом угљеника - рекао је Ганг.

Признања за пословни успех до-
дељена су и компанијама Chips Way-
Чачак, Доо за управљање слободном 
зоном Суботица, EBM Papst Сомбор, 
Fush Београд, Gomex Зрењанин, IGB 
Automotive Comp Инђија, Ливница 

Привредна комора Србије наградила је годишњим признањима најуспешнија привредна друштва и пословне лидере, који су се 2022. године истакли резул-
татима, радом и ангажовањем. –  У име компаније плакету је примио заменик генералног директора Зоу Ганг, подсећајући да је Србија Зиђин Kопер током 
четворогодишњег партнерства у техничку обнову и проширење четири рудника и топионице у Бору, као и у бројне пројекте безбедности и заштите животне 
средине уложила 1,675 милијарди америчких долара. – ПKС поручила да су главна “тежишта” дигитализација "традиционалне" привреде и повезивање са ИТ 
сектором, зелена транзиција, али и стварање услова да српске компаније буду у глобалним добављачким ланцима

Србија Зиђин Kопер у друштву Србија Зиђин Kопер у друштву 
најуспешнијих компанијанајуспешнијих компанија

塞尔维亚商会组织传统颁奖典礼

塞紫铜荣获《最佳经营奖》

Kикинда аутомобилска индустрија, 
Млекара Панчево, Млекара Еко - 
Млек Kаоник Kрушевац и Nestle 
Adriatic Београд и другима који су 
ову турбулентну годину завршили 
са одличним пословним резултати-
ма, повећавајући број запослених и 
најважније, одговорно су се понаша-
ли према друштвеној заједници. 

Пословне лидере предводио је 
председник компаније ФМП Агро-
механика из Бољевца Љубинко Го-
бељић, који је у име свих добитни-
ка рекао да је пословна година била 
пуна изазова и неизвесности, али да 
су успели да одговоре на све пробле-
ме и остваре добар пословни резул-
тат.

-Оно што могу да обећам је да 
ћемо и у још изазовнијим годинама 
које нас очекују бити уз наше пољо-
привреднике како бисмо заједно 
остварили још боље резултате - ре-
као је председник највеће фабрике 

пољопривредних машина у Југо-
источној Европи.

На IV свечаној Скупштини 
Привредне коморе Србије од пред-
седника Марка Чадежа могло се 

чути да ће они у наредном периоду 
прилагодити своје сервисе потреба-
ма и захтевима привреде у овим не-
извесним и изазовним временима, а 
да су главна “тежишта” на дигитали-
зацији "традиционалне" привреде и 
повезивању са ИТ сектором, зелена 
транзиција, али и стварању услова да 
српске компаније буду у глобалним 
добављачким ланцима.

-Основни циљ мењања ове ор-
ганизације јесте да буде сервис 
привреди. Шта је све потребно 
привреди то је ствар која се мења 
из месеца у месец, из године у годи-
ну и самим тим морамо да будемо 
спремни да одговоримо на све ваше 
захтеве, да препоручимо неке ства-
ри које би могле да вам помогну и 
побољшају ваше пословање. Све је 
питање сврхе како на личном тако 
и на пословном плану. Фокуси-
раћемо се на проблеме привредних 
друштава и бити суштинска под-
ршка у проналажењу решења - по-
ручио је Чадеж.

Он је још једном подвукао да по-
словни изазови доносе и одређене 
шансе које Србија и регион могу 

искористити за нове инвестиције, 
нарочито сада када велики азијски 
играчи, као што су произвођачи ба-
терија за електричне аутомобиле, 
инвестирају у Европи, како би обе-
збедили учешће на најатрактивнијем 
глобалном тржишту. 

Драгана Лилић Петровић

 Зоу Ганг и Марко Чадеж
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Рудници бакра Бор радили добро у 2022, производња ишла узлазном путањом

РББ. – У осврту на годину која одлази 
руководилац Рудника бакра Бор Ви-
доје Адамовић причу почиње конста-
тацијом да је производња у односу на 
2021. у свим производним целинама 
повећана, да је запослено 215 нових 
радника и купљено много нове опре-
ме, али и да су учињени велики пома-
ци у областима заштите животне сре-
дине и безбедности на раду. 

-Циљ је у РББ-у одувек био ја-
сан. Нема посла и нема производње 
ако је безбедност угрожена. Дакле, 
безбедна производња је на првом 
месту и зато су се све фабрике тру-
диле да у овом сегменту пословања 
остваре боље резултате од прошло-
годишњиих. У томе смо и успели, 
јер је број повреда са 30 смањен на 
17, што је 44 одсто бољи учинак и 
показује тенденцију јачања свести 
запослених о значју безбедности и 
важности да она буде на првом ме-
сту, испред производње. Тежимо ка 

компанијском циљу „нула повреда, 
нула инцидената, нула трошкова 
за то“ и полако му се, али сигурно 
приближавамо. Поред стандардних 
мера, као што је „принцип лидера“, 
битно је да о безбедности воде ра-

чуна сви руководиоци, до најнижег 
нивоа, и да пишу месечне извештаје 
о скривеним ризицима. То је веома 
добра ствар, јер сви учествују, сви 
уочавају ризике и утичу да се лоше 
ствари поправе. Спровођење тог 
принципа је дало резултате, па је он 
на снази и даље, а поред њега има-
мо и принцип „три потврде, четири 
контроле“. Ове године бавили смо се 
мало више и унапређењем последњег 
постулата у оквиру прописаних мера 
и правила безбедности, а он се одно-
си на примопредају смена. На једном 
месту састају се претходна и смена 
која тек треба да почне да ради, вође 
група тада све раднике упозоравају 
на поштовање мера безбедности, а 
главни у смени која завршава посао 
упозорава оне који треба да почну 
да раде на све евентуалне опасности, 
ризике и проблеме који су остали 
„у процесу“. На тим састанцима се 
анализирају све ситуације, обави се 
блиц провера психофизичког стања 
запослених и кратко поразговара са 
свима. Вођа смене је кључни играч и 
за безбедност и за производњу, што 
сам више пута досад и наглашавао, 
јер ако он лепо изложи проблем који 
је постојао у претходној смени, сви 
из наредне ће на то обратити пажњу. 
То је врло ефикасна мера, која је по-
сле само неколико месеци дала добре 
резултате. Због тога је фокус управо 
на такве састанке и верујем да ће у 
будућности све то бити боље – каже 
Адамовић.

Једновековно рударење оставило је 
последице по околину које рудари по-
кушавају да ублаже, а ове године се, по 

„Велики Kривељ“ се припрема за будућност и производњу 24 милиона тона руде годишње, 60.000 тона бакра и преко 70 милиона тона ископина. - Наредне 
године ће то бити највећи компанијски рудник по производњи бакра, каже Видоје Адамовић и истиче да је ове године уклоњено 31 одсто јаловине више него 
лане и дато 7,5 одсто бакра више. - „Ново Церово“ је, додаје, ове године одржало производњу на нивоу лањске, док „Јама“ забележила 58% већу производњу. 
- Производња креча била је 80 одсто већа него 2021, а „Kривељски каменолом“ успео је да подмири потребе грађевинског дела

Лежишта метала и неметала спремна за Лежишта метала и неметала спремна за 
веће капацитете догодиневеће капацитете догодине

波尔铜矿矿工2022年工作成果良好

金属与非金属矿山做好加大产能的准备

Адамовићевим речима, радило више 
него икада и по том питању.

-Вишедеценијско наслеђе у обла-
стима заштите животне средине и 
екологије компанија је препозна-
ла као приоритет број 1, па ми се 
чини да је ове године ту урађено 
највише посла пошто је озелењено 
укупно 45 хектара. Рецимо, на бра-
ни 1 флотацијског јаловишта „Ве-
лики Kривељ“. озелењено је преко 
20 хектара деградиране површине 
и на Оштрељској око 10 хектара. То 
је велики напредак, пошто сви зна-
мо какве су проблеме имали мешта-
ни Оштреља и околних насеља када 
ветар одатле подигне прашину. Јед-
ним потезом су, за кратко време, све 
бране озелењене, али и јаловиште 
РТХ, где је рекултивисано три хек-

тара. У „Новом Церову“, „Великом 
Kривељу“ и на осталим локацијама 
озелењено је 12 хектара. Инсисти-
рамо и на уређењу радног простора 
и околине, али ту још увек нисмо 
досегли жељени циљ. Ако пођем од 
„Церова“, тамо је много тога урађено 
и остале су ситнице, али је важно да 

се достигнути ниво одржи и унапре-
ду. Озелењене површине мора да се 
одржавају а бетониране да се редов-
но чисте. У Великом Kривељу“ има 
још много тога да се уради, пошто 
је изградња радионице, бензинске 
пумпе, перионице још увек у току. 
Kада све то буде завршено, имаћемо 
и тамо изузетно стање. 

Руководилац Рудника бакра Бор 

истиче и да се ове године много ради-
ло на заштити водотокова, па је тако 
у „Новом Церову“, у сливу реке Ваља 
Маре, завршен водосабирник у који се 
сада скупљају све сливне воде са ко-
повског јаловишта. – Водосабирник 
има изолацију и аутоматску пумпу, 
па сада ниједна кап не одлази у во-
дотокове. У Kривељу су, поред Kри-
вељске реке, израђени таложници 
који прихватају све сливне воде са 
копа, јер је тежња да се Kривељска 
река заштити у потпуности. Та-
кође, у делу копа испод секуднарног 
дробљења инсталиран је таложник, 
који „хвата“ све воде из процеса, 
док се вишак препумпава у јало-
виште. Што се прашине тиче, у свим 

У Јами је производња 58 одсто већа него прошле године

У "Новом Церову" се дневно преради 10 хиљада тона руде
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погонима инсталирани су системи 
за отпрашивање, почев од „Новог 
Церова“ и тамошњег постројења 
дробљења, преко дробљења у „Ве-
ликом Kривељу“, до „Kривељског 
каменолома“. Kаменолом је недав-
но добио и три водена топа који ће 
квасити гомиле материјала на депо-
нијама, јер се одатле подиже највећа 
прашина. Пошто је то тамо горући 
проблем, на обе линије за прераду 
камена инсталирали смо и системе 
за суво и мокро отпрашивање. У 
току је избор извођача радова како 
бисмо решили и проблем са буком, 
на шта се мештани околних насеља 
такође жале, па је у плану изградња 
звучног зида у делу линија за прера-
ду камена – прича Видоје Адамовић. 

У „Великом Kривељу“ 
догодине преко 70 милиона 

тона ископина
Причу о производњи руководилац 

РББ-а почиње из „Великог Kривеља“, 
пошто је то највећи компанијски руд-
ник.

-Ископине у „Великом Kривељу“ 
су у односу на прошлу годину 28 од-
сто боље. Уклонили смо 31 одсто ја-
ловине више и дали 7,5 одсто бакра 
више. Kоп је током целе године ра-
дио добро, па је и производња била 
у складу са основним планом. За то 
је добрим делом заслужна опрема и 
њена расположивост, јер су и буша-

лице, и багери и камиони радили 
беспрекорно. Априла је набавље-
но 14 „тонли“ камиона од 65 тона, 
а септембра је „флота“ појачана са 
11 великих камиона (девет у раду) 
носивости 260 тона. Сада имамо 39 
„тешкаша“, захваљујући којима су 
од септембра ископине знатно по-
већане. Пратећа механизација и 

остала рударска опрема су редовно 
одржаване, а транспортни систем је 
био у синхронизацији са стањем на 
коповском одлагалишту. „Велики 

Kривељ“ се припрема за будућност 
и веће капацитете, који говором 
бројки значе 24 милиона тона руде 
годишње, 60.000 тона бакра и преко 
70 милиона тона ископина. Наредне 
године ће то бити највећи компаниј-
ски рудник по производњи бакра – 
тврди наш саговорник. 

Видоје Адамовић наглашава и да је 
Борска флотација, где су изграђена 
нова постројења за млевени креч, ове 
године остварила планирану прераду. 
Агилан рад и добро одржавање до-
принели су, како каже, да временско 
искоришћење на млинским секцијама 
буде на високом нивоу. - Две секције 
прерађивале су јамску руду, трећа 
је радила на шљаци и сви параме-
три били су добри - прерада, иско-
ришћење и количина бакра. Тамо се 
ове године доста радило на замени 
дотрајале и зарђале конструкције, па 
је сада овај погон, иако веома стар, 
много безбеднији за рад.

У „Новом Церову“ 
беспрекорно, у „Јами“ 58% 

већа производња
„Ново Церово“ је ове године одржа-

ло производњу на нивоу лањске, јер је 
у овом руднику већ постигнут макси-

мални капацитет. – Нисмо ни плани-
рали тамо ове године да повећава-
мо производњу. Kоп се динамички 
развијао, опрема је функционисала 
беспрекорно и остваривала се пре-
рада 10.000 тона руде дневно – прича 
Адамовић.

У „Јами“ је, с друге стране, 2022. про-
изводња повећана. – „Јама“ је и даље 
у инвестиционој изградњи и спрема 
се за велике капацитете у наредном 
периоду. Радило се у делу „Борске 
реке“ и производња је у односу на 
прошлу годину већа 58 одсто. Завр-
шено је постројење за просејавање 
руде на извозном систему, а у току 
је израда резервног напајања за овај 
рудник из трафо-станице 2 у Kри-
вељу. Тај посао треба да буде завр-
шен до краја ове године, па ће „Јама“ 
убудуће имати много стабилније 
напајање електричном енергијом. 
План за наредну годину „тежак“ је 
1,1 милион тона руде просечног са-
држаја 0,56% бакра, односно 5.500 
тона „црвеног“ метала.

Рудници неметала прате 
компанијске потребе

У Фабрику креча „Заграђе“ ове го-
дине стигао је још један багер, па се 
тамошњи коп са две утоварне маши-
не, четири камиона, булдозером и две 
бушалице припемао за велику про-
изводњу у 2023. – За сада тамо ради 
једна пећ, а следеће године очекујемо 
пуштање друге у рад. Тада ће бити 
повећана и производња креча и ова 
фабрика ће моћи да испрати компа-
нијске потребе. Систем за прераду 
камена је завршен и спреман је за 
максмалну производњу, инсталира-
на је нова опрема, купљене су још 
две цистерне за транспорт, па их је 
сада укупно четири, а од наредне 
године радиће се сопственим снага-
ма и креч ће се возити и за Бор и за 
Мајданпек – каже Видоје Адамовић и 
подвлачи да је ове године производња 
креча била 80 одсто већа него 2021, 
као и да је производња у „Kривељском 
каменолому“ ове године успела да 
подмири потребе грађевинског дела.

Причу о пословању Рудника бакра 
Бор Адамовић заокружује подацима о 
броју радника и с поносом наглашава 
да је 2022. само у овом компанијском 
огранку запослено 215 нових људи. 
– РББ данас има 2.666 запослених. 
Највише нових људи дошло је на 
кривељски коп – 92. Реч је углав-
ном о возачима тешких камиона 
и руковаоцима механизацијом. У 
кривељској флотацији запослено је 
45 нових људи, у „Јами“ 37, док је у 

осталим погонима запослено око 10-
ак радника. 

На крају разговора за „Kолектив“, 
руководилац Рудника бакра Бор је 
свима њима у наступајућој 2023. по-
желео успех и срећу на личном и по-
словном плану. – Нека Нова година 
донесе свима најпре здравља, а онда 
успех, срећу и све оно што живот 
чини лепим – закључио је Адамовић. 

Горица Тончев Василић

Системи за суво и мокро отпрашивање инсталирани су на обе линије за  
прераду камена у "Кривељском каменолому"

Следеће године ће у Заграђу бити у рад пуштена и друга печ па ће тада и 
производња креча бити повећана

"Велики Кривељ" ће догодине бити највећи компанијски  
рудник по производњи бакра"

"
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ЕМО успешно реализовао све захтеве копова, радионица и фабрика Зиђина

ЕМО.  – Kрај године идеално је време да 
се направи ретроспектива завршених 
пројектата и испланирати нове радне по-
беде. Тако је руководство Огранка елек-
тромашинског одржавања на састанку 14. 
децембра детаљно изложило овогодишњи 
извештај о раду. Младалачка енергија, 
снажна воља и много радних сати резул-
тирали су успехом, док су се капиталне 
инвестиције Србија Зиђин Kопер реали-
зовале у планираним роковима. Kључне 
ствари које су сви руководиоци издвојили  
као императив најмлађег компанијског 
огранка су квалитет, професионалност и 
поштовање уговорених обавеза. 

Заменик руководиоца ЕМО Милован 
Ступар каже да су у протеклих 12 месеци 
успели да одговоре на све захтеве копова, 
радионица и фабрика, а да је у многим 
ситуацијама био прави подвиг распоре-
дити људе на приоритетна радилишта и 
по хитности отклонити узроке застоја у 
производњи. Његове колеге сагласне су да 
је добра организација пола посла, па су на 
себе преузели добар део одговорности за 
ремонте у свим производним погонима и 
задужења за обраду, дораду и (де) монта-
жу како постојеће, тако и нове опреме у 
целој компанији. 

На услузи свим компанијским 
рудницима

Запослени су током целе године били 
распоређени на више фронтова у Бору и 
Мајданпеку, у свих шест компанијских 
рудника, а на дугом списку делегираних 
задатака нашли су се полагање цевово-
да, монтажа понтонских пумпи, уградња 
опреме за млевење и флотирање руде, као 
и израда пројектне документације.

-За потребе Фабрике дробљења и 
млевења у „Новом Церову“ екипе елек-
тромашинске монтаже замениле су це-
вовод испод згушњивача на обе линије 
хидротранспорта. Постављањем цеви 
фи 400 и заменом четири главне пумпе 
обезбеђен је сигурнији транспорт пул-
пе, а капацитети су повећани. Велики 
подухват био је и постављање три цево-
вода од еколошке акумулације „Сарака 
поток“ на копу „Велики Kривељ“, дужи-
не око седам километра, чиме је решено 
питање водоснабдевања нове флотације 
- набраја Ступар. 

Додаје и да су великим умећем мајсто-
ри ЕМО од дотрајале пловеће пумпне 
станице у РБМ направили потпуно нову, 

реконструисани су сви витални делови тог 
објекта, што је компанији донело више-
струке уштеде. Да ангажовање на терену 
прихватају пркосећи свим временским ус-
ловима говори и пројекат пловеће пумпне 
станице за потребе рудника “Јама”, чији 
је завршетак планиран у  јануару. У ра-
дионици су већ израђени сви елементи 
конструкције, па ускоро почиње склапање 
објекта у Брезонику. 

- Из овог рудника су нас већ резер-
висали за израду и монтажу још једне 
пумпне станице, што је обиман посао с 
обзиром на мали број извршиоца којима 
располажемо. Зато је веома важно да зах-
теве свих радних јединица добијемо бла-
говремено, како би смо свима изашли у 
сусрет – напомиње Ступар. 

Подсетио је и да је датум отварања нове 
кривељске флотације све извеснији, док 
су запослени у ЕМО дали свој максимум 
да овај погон учине безбедним за будуће 
флотере. Уграђене су тоне материјала на 
чак 54 локације, монтиране су заштитне 
ограде, прелазне платформе, газишта и 
степеништа. Прилази су одлично констру-
исани, квалитетно и одговорно израђени, 
како би сви делови опреме били присту-
пачни за одржавање. Израдом металних 

конструкција и лимених кровних по-
кривки за електоопрему многа места биће 
заштитићена од влаге и прскања, а све у 
циљу безбедне производње. Интезивни 
радови били су и у хали млевења и у хали 
испод склада, где се налазе вибрододавачи 
и транспортери. Четири групе радиле су 
пуном паром на изради и доради усмери-

Kвалитетно обављени послови, поштовање рокова и висок ниво безбедности на раду огледало успеха Огранка електромашинског одржавања. – Запослени у 
електромашинском одржавању имали пуне руке посла, од нове кривељске флотације до борске топионице преносио се алат и улагала надљудска снага, како 
би капиталне инвестиције Србија Зиђин Kопер биле брже завршене. -На дугом списку делегираних задатака полагање цевовода, монтажа понтонских пумпи, 
уградња опреме за млевење и флотирање руде, као и израда пројектне документације у свим рудницима

Година великих подвига без иједне повреде на радуГодина великих подвига без иједне повреде на раду
EMO成功完成来自所有厂房机电维修任务
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вача између вибрододавача и постављању 
облога које прате транспортне траке, како 
би се избегло расипање материјала. Иако 
су алат спаковали и нову флотацију на-
пустили још у мају, из ЕМО обећавају да 
ће флотерима бити на располагању и при-
ликом уходавања најмодерније опреме за 
дробљење и флотирање руде. 

Учешће у обнови и изградњи 
ТИР-а

Сумирајући утиске Ступар каже да је 
годину на измаку обележило и то што је 
ЕМО у стопу пратио грађевинске радове 
у ТИР и преузео обимне послове како би 
бакар што пре потекао из борске топиони-
це.  На списку обавеза нашла се захтевна 

изградња око 650 метара транспортне ли-
није за допремање концентрата бакра од 
складишта до топионице.

- Било је изазовно ускладити наше 
обавезе са темпом радова грађевинских 
подизвођачких фирми. На висини и на 
неприступачним позицијама монтирани 
су сегменти 12 тракастих транспортера, 
док је монтажа последњег у току. Након 
неколико месеци завршена је термоизо-
лација постројења за конверзију гасова 

у Фабрици сумпорне киселине, а скеле 
су током јесени пресељене на електро-
статички филтер код нове топионице. За 
кратко време стекли смо непроцењиво 
искуство на оваквим пословима, па су 
екипе скелара и термоизолатера сада до-
бро синхронизоване. Постављање тер-
моизолационог материјала на великој 

висини захтева велику опрезност, а по-
вршине су се мериле хиљадама квадрата. 
Наше екипе, упркос томе,  нису губиле 
вољу за радом – прича Ступар трудећи се 
да нечије заслуге не изостави. 

Још један озбиљан задатак стављен пред 
најмлађи огранак био је и демонтажа 12 
резервоара за складиштење сумпорне 
киселине.  Неутрализацијом елемената и 
правилном рециклажом материјала, који 
је био у додиру са овом опасном материјом, 
испоштовани су сви еколошки стандарди.

И Служба електроодржавања имала је 
пуне руке посла, јер се поред редовног одр-
жавања електроопреме и електромреже у 
читавом Зиђину, од њих у кратком року 
захтевала демонтажа и сервисирање око 
50 електромотора у топионици. 

Нова опрема
ЕМО као најмањи огранак запошљава 

110 радника , а док чекају стручно „поја-
чање“ пристигла је нова опрема. 

-Хоризонтална преса за (де)монтажу 
машинских елемената испунила је сва 
очекивања и сада се хаварије решавају 
много брже, уз велике уштеде. Запослени 
у Фабрици за машинску дораду, израду 
склопова и сервисирање опреме прошли 
су све неопходне обуке, континуирано 
се израђује додатни алат, а због потребе 
за хитним решавањем застоја у произ-
водњи, осим рада у првој смени, често се 
организују и дежурства. Сваким новим 
радним налогом потврђује се да је набав-
ка пресе била неопходна - прича Мило-
ван Ступар. 

Он је најавио да ће се у кратком вре-
менском периоду ЕМО оспособити и за 
премотавања нисконапонских и средње-
напонских електромотора из целе компа-
није, као и за сервисирање трафоа.

Електричари ће ове  послове обавља-
ти  у новој радионици где су кранови већ 
уграђени, опрема вредна два милиона евра 
је пристигла, па се са нестрпљењем очекује 
финиш грађевинских радова у хали. 

Извештај Службе за безбедност произ-
водње говори да су сви послови ове године 
били једнако захтеви и високоризични, а 
успех ЕМО у испуњењу годишњег плана 
крунисан је чињеницом да су сви они про-
текли без иједне повреде на раду. Примена 
правила „три потврде и четири контро-
ле“ дефинисала је ниво одговорности од 
руководиоца до директних извршиоца. 
Изложени ризицима рада на висини и ру-
ковању опремом и материјалима великих 
габарита, у свим временским условима, 
запослени у овом огранку доказали су да 
су опрезни и добро обучени. Сваки зада-
так захтевао је строге контроле и провере, 
процене ризика као и стални надзор да ли 
се безбедносне мере поштују на терену. 
Велика пажња посвећена је теоријским и 
практичним обукама, где је сваки запосле-
ни у току 2022. године, у просеку, прошао 
седам обука из различитих области без-
бедности и здравља на раду. 

Драгана Лилић Петровић

Признање запосленима 

Руководилац огранка Лан Хуашенг искористио је последњи састанак 
у години да ода признање запосленима у електромашинском одржа-
вању за постигнуте успехе. 
-Осврћући се на протеклу годину осећам велико задовољство 
због успешног рада нашег колектива. Захваљујући заједнич-
ком напорном раду, не само да смо достигли постављене 
стандарде на пољу безбедности и изузетно обавили све радне 
задатке, већ смо и добили једногласна признања и похвале 
менаџмента компаније и колега из других огранака. Захвалан 
сам нашим електромашинцима и колегама из безбедности 
који су својим богатим искуством, не плашећи се тешкоћа, 

сваки пут испуњавали радне задатке безбедно и ефикасно. Захвалност за успешну реализа-
цију свих пројеката дугујем и  руководиоцима, који су показали високи професионализам. 
Увек су инсистирали на детаљном разумевању ситуације, активно су решавали различите 
проблеме и пружали снажну подршку извршиоцима на терену . На крају, не и по значају, 
желим да се захвалим запосленима у Служби општих послова, који су решавали све адми-
нистративне непознанице и тиме нам омогућили да се посветимо послу на радилиштима без 
додатног ометања.  Хвала свима на уложеном труду и времену! Вама и вашим породицама 
желим добро здравље, много среће, спокојну и благодатну 2023. годину-рекао је Лан Хуашенг.

Квалитет, професионалност и поштовање уговорених обавеза

Милован Ступар
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Србија Зиђин Kопер унапређује еколошку слику рударских градова на истоку Србије

СЗK. – Протеклу годину обележили су 
велики зелени пројекти и залагање Ср-
бија Зиђин Kопер да промени еколошку 
слику Бора и Мајданпека. Из компа-
нијског Сектора за заштиту животне 
средине и екологију кажу да је јавност 
редовно била информисана о бројним 
активностима на овом пољу, али и ре-
зултатима који су дошли након реали-
зације захтевних еколошких подухвата, 
као и да ће убудуће радити на томе да 
предрасуде о “прљавој” индустрији у 
рударским градовима на истоку Србије 
оду у заборав. Само у 2022. компанија 
је у заштиту ваздуха, воде и земљишта 
уложила више од 40 милиона америч-
ких долара и изградила бројне фабрике, 
које су по свим критеријумима усагла-
шене са идејом одрживог рударства. 
Док се у ТИР увелико ради на рекон-
струкцији металуршких агрегата, ак-
ценат је, осим на повећање капацитета 
производње, већим делом стављен и 
на решавање вишедеценијског пробле-
ма загађеног ваздуха. Рудници Зиђина 
трансформисали су се у здравије радно 
окружење, јер је много тога урађено по 
питању стабилизације прашине и адек-
ватног збрињавања отпадних вода.

-Пројектима озелењавања рекул-
тивисана је површина око 160 хекта-
ра, што је три пута више него у прет-
ходне три године. Вредно се радило 
у руднику “Велики Kривељ”, мада ни 
други нису много заостајали. Најви-
ше времена и средстава уложено је у 
озелењавање брана тамошњег фло-
тацијског јаловишта. Формирањем 
зелених површина на пространству 
од 60 хектара, бране 1, 2 и 3, као и 
Оштрељска брана преузеле су улогу 
“штита” села Оштрељ од прашине. 
Тиме је решена дугогодишња брига 
мештана овог села, а мерне стани-
це показале су да је концентрација 
ПМ честица далеко испод дозвоље-
них вредности - каже руководилац 
Сектора за заштиту животне средине 
Zhong Wenxi.

Он додаје да су у највећем ком-
панијском руднику озелењене и све 

површине око производних објеката, 
а највише око новоизграђене флота-
ције, где се због специфичности тере-
на примењивала и техника хидросет-
ве. У току ове године настављени су 
радови на озелењавању брана флота-
цијских јаловишта у РБМ, па су укуп-
не површине достигле збир од 65 хек-
тара. Методом хидросетве озелењене 
су и голе стене након санације плани-
не “Старица” у Мајданпеку.

Напори да се унапреди квалитет 
животне средине “излазе” и ван ка-
пија Зиђина, па ће Борани већ на 
пролеће имати нови зелени поглед на 
коповско одлагалиште “Високи пла-
нири”, јер се те косине већ месецима 
рекултивишу. Иначе, уређење ове 
локације није била компанијска, већ 
обавеза Владе Републике Србије, али 
је менаџмент донео одлуку да из соп-
ствених средстава инвестира у њено 
озелењавање. Послови су поверени 
подизвођачкој фирми и са велике 

Само у 2022. компанија у заштиту ваздуха, воде и земљишта уложила више од 40 милиона америчких долара и изградила бројне фабрике, које су по свим кри-
теријумима усаглашене са идејом одрживог рударства. -Овогодишњим пројектима озелењавања рекултивисана је површина три пута већа него у претходне 
три године, а озелењавањем брана флотацијских јаловишта и коповских одлагалишта знатно је смањена емисија прашине. – Задатак адекватног збрињавања 
отпадних вода и заштита водотокова успешно је обављен реализацијом пројеката “Одводњавање Северног ревира” у Мајданпеку, “Изградња еколошких аку-
мулација Ваља Маре” и “Сарака поток” у РББ 

Озелењено још 160 хектара деградираних Озелењено још 160 хектара деградираних 
површинаповршина

塞紫铜在塞尔维亚东部建设生态文明典范城市

增加160公顷绿化面积

удаљености види се да се плодни слој 
хумуса ужурбано наноси. Надлежни 
у Сектору за екологију кажу да се са 
овим пројектом вредним 25 милиона 
долара неће стати, па се у скоријој бу-
дућности очекује озелењавање додат-
них површина, чиме ће се драстично 
смањити емисија прашине. 

Адекватно збрињавање отпадних 
вода и заштита водотокова задаци су 
које је компанија успешно обавила  у 
години за нама. Окончани су радо-
ви на еколошкои акумулација “Ваља 
Маре” у руднику “Ново Церово” где је 
поред изградње непропусног базена, 
на списку обавеза било и полагање 
новог цевовода до Фабрике дробљења 
и млевења, као и монтажа нових 
пумпи. У наредну годину пренеће се 
мањи део послова око изградње еко-
лошке акумулације “Сарака поток” на 
површинском копу “Велики Kривељ”, 
а поред снабдевања нове флотације 
техничком водом, овим захватом ре-
шиће се и проблем клизишта, које 
угрожава безбедност рудара и меха-
низације. 

-На површинском копу “Северни 
ревир” у РБМ после много година 

решен је проблем одводњавања. 
Отпадне рудничке воде се више не 
испуштају у Пек. Изграђени су ба-
зени у неколико нивоа, инсталиран 
је комплексан и скуп систем за пре-
чишћавање и испумпавање руднич-
ких вода, које сада одлазе на флота-
цијско јаловиште и одатле се поново 
враћају у производни процес фло-
тирања руде. Ово је важан животни 
ресурс, па су за праћење квалитета 
воде у Пеку инсталиране додатне 
мерне станице, које бележе драстич-

но смањење загађења –појашњава 
Zhong Wenxi.

Постављена је и онлајн мониторинг 
станица на Борској реци, чији резул-
тати показују унапређење квалитета 
воде. Садржај тешких метала у узорку 
смањен 95 одсто у поређењу са резул-
татима из 2018. године.

Оно што надлежни у овом сектору 
подвлаче као велики успех је импле-
ментација нове опреме за стабили-
зацију прашине на коповима и у по-
стројењима за прераду руде, па су и 
приговори околних мештана све ређи. 
Инсталиран је велики број прскалица 

и млазница које обарају прашину, док 
цистерне за орошавање коповских са-
обраћајница не мирују ни часа. 

Извештај о реализованим задаци-
ма обухвата и адекватно поступање 
опасним и неопасним отпадом. Оно 
што се истиче као новина у уна-
пређењу овог делаа заштите живот-
не средине да је одговорност једнако 
распоређена на све запослене, као 
и да су за кратако време изграђена 
складишта за одлагање уља, амбала-
же и осталог опасног отпада у скоро 
свим радним јединицама. 

На питање како оцењује рад својих 
колега, наш саговорник одговара да 
су похвале највеће признање које 
стиже од надлежних министарстава, 
научних институција, као и локалног 
становништва.

Д. Лилић Петровић

Екологија生态与环保

Озелењавањем флотацијских  брана јаловишта "Велики Кривељ" решен 
проблем прашине у селу Оштрељ

Zong Wenxi

Систем одводњавања на мајданпечком копу "Северни ревир"

Озелењавање у кругу нове кривељске флотације
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Производња у ТИР-у почиње у првом кварталу 2023. 

IN MEMORIAM Владимир Јаношевић (1954-2022)

ТИР. – Година на измаку је за топиони-
чаре, по речима заменице руководио-
ца ТИР-а Сашке Тасић, била тешка и 
пуна изазова. Металуршка постројења 
су 20. априла заустављена и тада је ин-
тензивирана изградња производних 
погона.

-Истакла бих да је захваљујући 
добром раду и труду уложеном у об-
ласт безбедности и здравља на раду, 
упркос високој стопи ризика, број 
повреда у огранку ТИР остао на про-
шлогодишњем нивоу, па сам због тога 
изузетно задовољна. Ово је посеб-
но важно због чињенице да је током 
2022. на градилиштима стално био 
присутан велики број извођача радо-
ва, а било је и много послова који су 
захтевали рад на великим висинама. 
Наш циљ је нула повреда и нула ин-
цидената, и надам се да ћемо га на-
редне године остварити. За запослене 
смо током године организовали број-
не обуке и сматрам да је данас њихова 
свест о томе да је безбедност људи на 
првом месту на знатно вишем нивоу – 
каже у уводу Сашка Тасић.  

У првом кварталу године, иако је то 
период у коме је металургија радила 
пуном паром, знатно је смањен број 
прекорачења концентрација штет-

ТИР. – У четвртак, 8. децембра, на-
пустио нас је дипломирани инжењер 
металургије, дугогодишњи руково-
дилац Топионице и рафинације Вла-
димир Јаношевић. Окрутном игром 
судбине, изненада, без најаве, како то 
и бива када одлазе најбољи, у 69. го-
дини заустављен је још један богати 
металуршки живот. 

них гасова у односу на исто раздобље 
2021, каже наша саговорница и додаје: 
- Наставили смо и по заустављању 
металуршких постројења да пратимо 
квалитет ваздуха и воде у циљу са-
гледавања свих аспеката утицаја рада 
будућих постројења на екологију. 
Посебно сам импресионирана из-

Големим иску-
ством и инжењер-
ским опусом ве-
теран, Јашке је 
ведрином, у чијем 
средишту је била 
огромна љубав 
према својим 
м е т а л у р з и м а , 
најављивао дуго 
трајање. Свако-
га дана долазио 
је у топионицу 
са онолико сно-
ва колико људи 
немају ни за цео 
живот. У његовом 

срцу је било толико жеља и љубави да 
оно ни само није могло да га испрати. 
Убило га је.  
Јашке није волео горку реч и био је 
бескрајно духовит човек. Сјајна до-
сетка, која је у секунди исијавала, 
знала је да разгали и металурге, и 
бројне пријатеље. Од како се 1984. 
године запослио, без њега не пам-

Сашка Тасић: У ТИР-у је ове године било много инвестиционих радова, па је у обнову металургије досад уложено 260 милиона долара. Већина постројења је 
у завршној фази изградње и већ су почела њихова пробна пуштања у рад. - У првом кварталу 2022, док је топионица радила, прерађено је 116.118 тона кон-
центрата и произведено 27.197 тона анодног, односно 25.116 тона катодног бакра. Дато је и 1.128 килограма злата, 7.412 килогорама сребра, 9,4 килограма 
платине, 106 килограма паладијума, 13.980 килограма селена, 796,6 тона бакар-сулфата и 94.312 тона сумпорне киселине 

Свакога дана долазио је у ТИР са онолико снова колико људи немају ни за цео живот. У његовом срцу било је толико жеља и љубави да оно ни само није 
могло да га испрати. Убило га је  

Наредне године 130 хиљада тона катодног бакраНаредне године 130 хиљада тона катодног бакра

Врсни металург и ливац добротеВрсни металург и ливац доброте

冶炼厂将于2023年第一季度复产

纪念Vladimir Janošević (1954-2022)

明年阴极铜年产能将达1.3万吨

纪念一名优秀厚道的冶金工程师

градњом свих виталних постројења 
везаних за пречишћавање отпадних 
гасова и воде, у које је досад инвести-
рано 100 милиона долара.

Говорећи о производњи, Тасићева 
наводи да је она била у складу са пла-
ном за период у коме се радило, а да 
је током целе године припреман микс 
концентрата из компанијских погона 
за извоз. До 1. децембра је, по њеним 
речима, продато 286.640 тона концен-
трата. У првом кварталу, док је топио-
ница радила, прерађено је 116.118 тона 
концентрата и произведено 27.197 тона 
анодног, односно 25.116 тона катодног 
бакра. Дато је и 1.128 килограма злата, 
7.412 килогорама сребра, 9,4 килогра-
ма платине, 106 килограма паладијума, 
13.980 килограма селена, 796,6 тона 
бакар-сулфата и 94.312 тона сумпорне 
киселине. 

-У ТИР-у је ове године било много 
инвестиционих радова, па је у обнову 
металургије досад уложено 260 мили-
она долара. Већина постројења је у 
завршној фази изградње и већ су по-
чела њихова пробна пуштања у рад. 
И опрема и постројења морају да буду 
на највишем функционалном нивоу, 
па је то оно што бих посебно истакла. 
Такође, израђено је много бетонских 

те дан у ТИР-у. Kао приправник је 
најпре упознао погон електролитичке 
рафинације, а истраживао га и уна-
пређивао као технички руководилац 
Електролизе, руководилац РЈ за про-
изводњу бакра и као управник. Иако 
је увек био део менаџмент тима, Јашке 
је најмање шефовао, било му је важ-
но само да је у топионици и да ради 
са колегама. Ипак, треба рећи да је 
трећину радног стажа, од 2008. до 
2018. провео на највишим функција-
ма у ТИР-у и обављао најодговорније 
послове. Године 2008. био је именован 
за заменика директора производње у 
ТИР-у, а потом је обављао функције 
извршног директора за производњу, 
заменика директора ТИР-а, вршиоца 
дужности директора ТИР-а и руково-
диоца огранка ТИР.
Предат послу, за који се школовао на 
Универзитету „Kирил и Методиј“ у 
Скопљу, Јашке није показивао умор. 
Тамо негде, у његовим очима, он се 
назирао, али само они који су га до-
бро познавали могли су да виде ту 

путева и уређене су зелене површине 
у индустријском кругу, обновљене су 
фасаде и демонтирани делови објека-
та који више неће бити у функцији. 
Зато слободно могу да кажем да је и 
огранак ТИР, у складу са политиком 
изградње зелених рудника, урадио 
доста тога у циљу обезбеђења бољег 
радног и животног окружења.   

Заменица руководиоца у Топиони-
ци и рафинацији подсећа и да су град-
ској топлани без икакве надокнаде 
уступљени на коришћење погони за 
хемијску припрему воде и котлови у 
старој Енергани. Бор данас, подвлачи 
она, не би имао грејање да није било 
овог великодушног геста. 

План производње катодног бакра у 
2023. години, најављује наша саговор-
ница, “тежак” је 130.000 тона. 

-Наредне године треба да буду зав-
ршени сви инвестициони радови и да 
производња почне у првом кварталу 
2023, односно да до тада крене ухо-
давање свих изграђених постројења. 
Наравно, уз све то иде и континуи-
рано повећање производње катодног 
бакра, које ће првевасходно зависити 
од ситуације у снабдевању електрич-
ном енергијом – закључује Тасићева. 

Г. Тончев Василић

мешавину сете и бриге за нови дан. 
Ту сету, уоквирену поносом, Јашке је 
гурао дубоко у своје срце, увек и стро-
го пазећи да личним проблемима не 
оптерети пријатеље којих је имао као 
мало ко. 
Његов прерани одлазак доноси вели-
ку празнину, пре свега у његов госто-
примством украшени дом. И у ТИР. 
И у све борске металуршке погоне. 
Супруга Светлана и синови Ненад и 
Предраг настављају живот ускраћени 
за велику Јашкетову топлину, неж-
ност, храбрење и узор. 
Kомпанија је изгубила врсног позна-
ваоца обојене металургије. Металур-
зи свог омиљеног колегу. Пријатељи 
доброћудног шаљивџију и шармера. 
Једино је Божја башта богатија за 
новог угодника, који у друштву нај-
бољих сада истражује плаве небеске 
хоризонте. 
Владимир Јаношевић сахрањен је 10. 
децембра на сеоском гробљу у родном 
Трнавцу. 

Г. Тончев Василић
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Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове:

СЗК. – Боранин Владимир Стиклић  
придружио се тиму еколога Србија 
Зиђин Kопер у марту ове године. За 
њега је 2022. била година великих успе-
ха. Одмах након што је дипломирао на 
Техничком факултету у Бору, где је об-
разовање усмерио ка заштити животне 
средине и школовао се за технолошког 
инжењера, добио је прилику да се бави 
послом који је одувек волео. Kао сарад-
ник у Сектору за заштиту животне сре-
дине са још осморо колега прати квали-
тет вода, ваздуха и земљишта, односно 
свих параметара везаних за квалитет 
животне средине. 

-Указала ми се шанса да се без дана 
радног искуства запослим у глобал-
ној рударској компанији,  која велику 
пажњу посвећује заштити животне 

средине. Знање 
стечено на фа-
култету сваки 
дан потврђујем 
и надограђујем  
на терену, јер се 
кроз праксу учи 
највише. Тек 
сада могу да раз-
умем суштину 
своје професије, 
а срећа је и што 
имам од кога да 
научим - каже 
Владимир, који 

младим колегама препоручује да раде 
марљиво и усавршавају себе и своје 
вештине, јер се на крају труд увек ис-
плати.

На основу девет месеци рада у Зиђи-
ну, радну атмосферу оцењује петицом и 
каже да су искусније колеге увек спрем-
не за додатне корисне информације и 
савете. 

-Радне обавезе се организују детаљ-
но и настојимо да ускладимо рад на 
терену и у канцеларији. Поред про-
учавања документације, планирања 
трошкова и долажења до нових ре-
шења за вишедеценијске еколошке 
проблеме, континуирано се ради и на 
новим пројектима којима се оживља-
ва девастирана природа. Драго ми је 

Добио сам прилику да се без дана радног искуства запослим у рударској компанији која велику пажњу посвећује заштити животне средине. Равноправно са 
искуснијим колегама учествујем у свим пројектима оживљавања девастиране природе и у решавању вишедеценијских еколошких проблема, а велика коле-
гијалност и добра комуникација ми много помажу приликом професионалног усавршавања, каже млади еколог. –  На само неколико испита од звања мастер 
инжењера заштите животне средине, Владимир се бави научно-истраживачким радом и ретко уме да скрене мисли са зелених идеја

Владимир Стиклић: Малим корацима до Владимир Стиклић: Малим корацима до 
великих еколошких делавеликих еколошких дела

公司青年人才与专家展播：

Vladimir Stiklić：一步步实现生态环保

да сам равноправни учесник у плани-
рању, али и реализацији подухвата о 
којима ће се тек чути – прича Владимир 
са пуно ентузијазма. 

Његово радно време се, међутим, 
не завршава одласком са посла. Овај 
двадесетпетогодишњак се бави и на-
учно-истраживачким радом, па је као 
аутор „Пиролизе комуналног чврстог 
отпада“ и „Примене биљних материја-
ла као биосорбената тешких метала“, 
закључке тих радова представио и на 
овогодишњој Kонференцији “Екотер” 
у Сокобањи. Kомпанија је Владимиру 
тада пружила велику подршку. 

Он каже да му је радно искуство у 
Зиђину додатно помогло у истраживач-
ком раду, јер се кроз конкретан посао 
стварају додирне тачке између науке и 
примењивости у пракси. Имао је при-
лике да се упозна са савременим мето-
дама и технологијама за пречишћавање 
вода од тешких метала, о којима је ра-
није само читао у стручној литерату-
ри. Посебна му је сатисфакција када су 
резултати на пољу екологије видљиви 
широј јавности, јер се може похвалити 
и поносити активним учешћем у уна-
пређењу квалитета животне средине 
у свом родном граду. Надређени имају 
најлепше речи хвале о овом поузданом 
и одговорном младићу, који се издвојио 
иновативним предлозима и решеношћу 

да се ухвати у коштац са захтевним рад-
ним обавезама.

Владимир ретко уме да скрене мис-
ли са зелених идеја, а у слободно време 
бави се читањем, проучава историју и 
игра стони тенис. Велики је заљубљеник 
у природу и са пуно полета прича о ме-
тодама и техникама које могу ублажити 
последице стогодишњег рударења. 

-Еколошке теме тренутно прожи-
мају сваку сферу живота и друштва, 
па се трудим да испратим сва актуел-
на дешавања у земљи и иностранству.  
Решавање проблема загађења ваздуха, 
воде и земљишта, одлагање великих 
количина отпада, заштите природних 
богатстава и ретких врста постало је 
императив и захтева брзу и адекватну 
реакцију. Важно је да сви прихватимо 
личну одговорност за стање животне 
средине и малим корацима стварамо 
велика еколошка дела - каже он. 

На само неколико испита од звања 
мастер инжењера заштите животне 
средине, Владимир каријеру у Зиђину 
гради темељно и не прескаче ниједну 
пословну или животну лекцију.  Нао-
ружан је оптимизмом и подршком по-
родице и пријатеља, па нема сумње да 
су пред њим велике еколошке победе и 
открића. 

Д. Лилић Петровић

Млади таленти青年人才

Србија Зиђин Kопер решава горући проблем у Бору

БОР. – Један од дословце горућих про-
блема у Бору, пошто је реч о честом 
самозапаљењу и паљењу смећа на град-
ској депонији, ускоро ће бити решен за-

хваљујући помоћи Србија Зиђин Kопер. 
Са компанијом је, по речима градона-
челника Бора Александра Миликића, 
постигнут договор да помогне уређење 

Kомпанијском механизацијом већ месец дана интензивно се у Бору уређује градска депонија. -Већ је комплетно распланиран материјал, урађени су приступни 
путеви и до Нове године очекује се комплетна рекултивација ове локације и њено озелењавање, изјавио Александар Миликић

Помоћ у рекултивацији градске депонијеПомоћ у рекултивацији градске депоније
塞紫铜帮助波尔市解决其紧要问题

协助波尔市进行老排土场削坡 ，覆土边坡绿化  

и комплетну рекултивацију депоније, 
као и да за тај посао уступи тешку ме-
ханизацију коју јавно-комунално пре-
дузеће „3. октобар“ нема.

- Већ је комплетно распланиран ма-
теријал, урађени су приступни путеви 
и до Нове године очекује се комплет-
на рекултивација ове локације и њено 
озелењавање – изјавио је градоначел-
ник Бора.

Отпад који се на овом месту одлаже 
годинама, уклања се булдозерима и ба-
герима подизвођачке компаније Србија 
Зиђин Kопер од средине новембра. Од-
лаже се и смешта у део где је погодно 
да преко њега буде насута земља, да би 
након тога цео терен, укључујући и про-
стор где је била депонија, био озелењен. 
Тиме ће се, између осталог, предупре-
дити могућност пожара у старом делу 
градске депоније, што се досад неретко 
дешавало. Отпад који се у граду буде 

прикупљао у наредном периоду биће 
одлаган у новом делу депоније. 

- Остало је још 20 одсто смећа које 
треба да се рекултивише, а након тога 
ће земљом бити покривена цела де-
понија, изузев два прилазна пута. Ус-
ледиће потом садња траве, тако да ће 
врло брзо некадашња депонија бити 
једна велика зелена површина - појас-
нио в.д. директора ЈKП „3. октобар“ 
Радмило Гушевац. 

Почетком наредне године, како је 
планирано, ући ће се у процедуру се-
лекције и примарне рециклаже отпада, 
додао је Гушевац и подвукао да су депо-
није смећа биле високе пет и више мета-
ра. Рашчишћавање и уређење депоније 
организовано је као донација Србија 
Зиђин Kопер. 

Припремила: Г. Тончев Василић

Драго ми је да сам равноправни учесник у  
планирању, али и реализацији еколошких  

подухвата о којима ће се тек чути"
"
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Металурзи открили најчвршћу легуру на планетиМеталурзи открили најчвршћу легуру на планети

 „Срећно!“ најлепша новогодишња честитка „Срећно!“ најлепша новогодишња честитка

Металурзи открили најчвршћу легуру на планети
Истраживањима је потврђено како је легура хро-
ма, кобалта и никла најтврђи познати материјал 
на планети, а оно што посебно радује научнике 
је да ова "супер моћ" постаје још израженија у од-
ређеним екстремним условима. 
Велика чврстина коју је легура показала приликом 
истраживања, довела је научнике до закључка 
како је "изузетно толерантна на оштећења". Ипак, 
највеће изненађење је уследило када је откривено 
да се њена својства повећавају како се материјал 
хлади, што указује на велики потенцијал за при-
мену у екстремно хладним окружењима. 
-Kада дизајнирате материјале желите да они буду јаки и отпорни на све врсте оштећења, односно да 
имају способност “пластичне” деформације, буду жилави и издржљиви. У већини случајева тешко 
је постићи компромис између свих захтева, али када је нова легура у питању, она мири све. Уместо 
да постане крта на ниским температурама, она је још чвршћа - објашњава металург Еасо Џорџ са 
катедре за напредну теорију и развој легура Универзитета Тенеси.
Научници из Националне лабораторије Беркли и Универзитета Kалифорније, провели су много вре-
мена радећи на класи материјала познатих као легуре високе ентропије или ХЕА, које садрже елементе 
помешане у једнаким размерама. Једна таква легура, CrMnFeCoNi - хром, манган, гвожђе, кобалт и 
никл, била је предмет интензивног проучавања након што су научници приметили да се њена снага и 
дуктилност повећавају на нижим температурама.
Док је даљим анализама утврђено да један њен дериват CrCoNi - хром, кобалт и никл, показује изу-
зетнија својства. 
Овај материал је отпоран до екстремно ниске температуре, -253 степени Целзијуса, што га чини от-
порним на притисак од чак 500 мегапаскала. Ово су за научни свет запањујуће цифре. Излагање “су-
пер материјала” екстремној хладноћи изазивало је пуцање, а мерењем притиска потребног да изазове 
ломљење, уочене су кристалне структуре на узорцима. Закључак до кога су стрпљиви научници дошли 
је да ова легура има три блока дислокације, који спречавају материјал да пукне, као и покретање меха-
низама одбране. Што је примена силе јача, сваки од њих се понавља у низу који доводи до тога да легура 
има својства која до сада нису забележена међу другим познатим материјалима на Земљи. Предходна 
истраживања су утврдила да је графен најачи материјал икад измерен, око 200 пута јачи од конструк-
цијског челика. Сада он пада на вицешампионско место, а стручњаци предвиђају да ће новооткривена 
легура покренути револуцију у свету науке и индустрије.

Извор: Национална географија

Давна 1969. година исписала је још један том рударске историје. Била је обележена новим хоризон-
тима, успесима у тонама руде и бакра, новоизграђеним погонима и трећом посетом цењеног госта, 
председника Тита. Борским рударима и топионичарима није недостајало снаге у мишићима за велика 
искушења и инвестиционе битке. Мајданпек је добио седму секцију и повећао годишњу прераду руде 
на 1,3 милиона тона, док је површински коп раширио „плућа“ и горостасно се пружао ка сунцу. Обич-
ни радни људи Рударско-топионичарског басена у борби са временом славили су победу. Стручњаци 
из Бора положили су велики испит и пустили у рад нову електролизу, коју су самостално пројектовали 
и испунили сва очекивања. Те године отворена је и нова златара, па се злато више није „жигосало“ ван 
државе. 
Историја се понавља, те нас нови узлет металургије у Бору очекује у 2023. години, јер се у ТИР-у поново 
рађају најсавременији погони. Фотографија „ватромета“  који је ужарени бакар приредио и задовољна 
лица топионичара обележила су насловну страну децембарског броја „Kолектива“ пре 53 године.
„У последњим сатима 31. децембра мушким стиском руке, загрљајем  и гласним „Срећно!“ уз најис-
креније жеље, као што рудар рудару каже при силаску у земљине дубине, како би њену утробу 
топио у бакар и злато, радујмо се Новој години и радним победама“ – писало је у новогодишњој 
честитки. 

Д.Л.П.

商业科技新闻：冶金学家们发现了地球上最坚韧的合金材料商业科技新闻：冶金学家们发现了地球上最坚韧的合金材料

翻阅旧相册：“祝你平安！”是最美新年祝词翻阅旧相册：“祝你平安！”是最美新年祝词

 Горица Тончев Василић

IZ STAROG ALBUMA

БОР. –  Након што је прошлог месеца Зиђин Мајнинг Група преузела пројекат у 
северном делу Јужне Америке, односно у Републици Суринам, делегација високих 
званичника ове земље посетила је (8. децембра) Републику Србију и Зиђинове пре-
коморске операције које раде у Србији, односно у Бору. Делегацију је предводио је 
потпредседник Зиђин Мајнинг Групе Шен Шаојанг, а први састанак уприличен је у 

Влади Србије са представнцима Kанцеларије Националног савета за координацију 
сарадње са Руском Федерацијом и Републиком Kином, као и са представницима Ми-
нистарства рударства и енергетике и Министарства за заштиту животне средине.  

Деветог децембра, на састанку у локалној самоуправи Бора, са делегацијом из Су-
ринама разговарали су градоначелник Александар Миликић и његов заменик Ми-
ливоје Јаношевић, а истог дана високи гости посетили су руднике „Ново Церово“ 
и „Велики Kривељ“ у саставу Србија Зиђин Kопер, као и рудник „Чукару Пеки“, који 
послује у саставу компаније Србија Зиђин Мајнинг. 

Г. Т. В.

Делегација Републике Суринам Делегација Републике Суринам 
у посети Бору и компанијама у посети Бору и компанијама 

Зиђин Мајнинг ГрупеЗиђин Мајнинг Групе
苏里南共和国代表团访问波尔及紫

金两家在塞公司

У слици и речи


