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Почетком фебруара компанија организује „Годишњу радну седницу 2023.“

Признања и новчане награде за изузетне у 2022.Признања и новчане награде за изузетне у 2022.
公司将于2月初召开2023年工作会议公司将于2月初召开2023年工作会议

表彰2022年度先进集体和先进个人表彰2022年度先进集体和先进个人

СЗK. - Због добрих производних, тех-
нолошких и економских резултата које 
је Србија Зиђин Kопер забележила 
прошле године, на „Годишњој радној 

седници 2023.“ ће 
(3. фебруара) бити 
похваљени сви они 
који су томе најви-
ше допринели, 
а најзаслужнији 
појединци, радне 
јединице и групе/
смене биће као 
и досад награђе-
ни компанијским 
признањима.

Најбољи поје-
динци у 2022. и до-
битници прве ком-
панијске награде 

су: Срећко Kрстић, Драган Перић, 
Биљана Станић, Милан Живковић, 
Воислав Зафировски, Дејан Вуко-

Најбољи појединци у 2022. и добитници прве компанијске награде су: Срећко Kрстић, Драган Перић, Биљана Станић, Милан Живковић, Воислав Зафировски, 
Дејан Вукомановић, Мирјана Милосављевић и Данијел Стојановић

мановић, Мирјана Милосављевић и 
Данијел Стојановић. Другу награду 
компаније заслужило је 20 узорних 
појединаца, а трећу њих 45. 

По оцени менаџмента, десет нај-
бољих радних јединица у 2022. су: 
Служба за геодезију при Сектору за 
геологију, Служба за екологију у окви-
ру Сектора заштите животне средине и 
екологије, Служба за односе са јавношћу 
при Kабинету генералног директора, 
Радионица за флотирање у кривељској 
флотацији, Радионица за ископавање 
руде у „Јами“, Радионица за дробљење 
и млевење руде у „Новом Церову“, Фа-
брика за откопавање руде у Мајданпеку, 
Служба набавке у оквиру Сектора за 
маркетинг, Служба за обрачун зарада 
при Сектору људских ресурса и Служба 

за управљање пројектима при Сектору 
за грађевински инжењеринг. Најбољим 
ће бити проглашено и 13 радних група/
смена.

Зиђин Мајнинг Група је за изузетне 
резултате у 2022. прву награду доделила 
руководиоцу Рудника бакра Мајданпек 
Ђену Хејуану и заменику руководиоца 
за електромашинско одржавање у фло-
тацији „Велики Kривељ“ Ивици Ђорђе-
вићу, а најбољим мајстором у Србија 
Зиђин Kопер прогласила је геолошког 
техничара у „Великом Kривељу“ Рад-
мила Јевтића. Другу корпорацијску на-
граду добило је 13 запослених у Србија 
Зиђин Kопер, а трећу њих 34.

Г. Тончев Василић 
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БЕОГРАД. – Министарство рудар-
ства и енергетике интензивно ради на 
решавању проблема мештана Kривеља, 
чије је насеље угрожено рударским ак-
тивностима. Ово је, после састанка са 
представницима МЗ Kривељ, компаније 
Србија Зиђин Kопер и градоначелником 
Бора Александром Миликићем (13. ја-
нуара), изјавила министарка Дубравка 
Ђедовић. 

Дубравка Ђедовић казала је да су зах-
теви мештана у потпуности оправдани, 
хитни и да имају пуну подршку Мини-
старства рударства и енергетике.

-Свим домаћинствима мора се пру-
жити право и прилика за пресељење и 
неопходно је да прва фаза решења стам-

БОР. – Иако још увек прелиминарни, ре-
зултати пописа говоре да је број станов-
ника на територији Бора у последњих 11 
година смањен за приближно 15 одсто, 
односно да на подручју града живи 41.280 

БОР. – Чланови 
Градског већа у 
Бору усвојили су 
(16. јануара) седам 
предлога одлука, а 
једна од најзначај-
нијих је да ће поче-
ти израда планске 
документације за 
формирање стам-
беног насеља у 
рејону “Трујканов 
поток”. Проблем 
пресељења села 
Kривељ на нову 
локацију, о коме 
се разговара више од две године, биће у на-
редном периоду трајно решен, чуло се на 
седници већа. Место изградње је одређено, 
а стамбено насеље ће првенствено бити на-
мењено пресељењу мештана који су већ де-
ценијама погођени последицама рударења. 
Ово подручје обухватаће 19,6 квадратних 
километара, од којих је 140 хектара намење-
но за насеље, док ће комплетна локација бити 
изузета из истражних права, без могућности 
рударске експлоатације. Планирано је да се 
ту формира модерно сеоско насеље са во-
доводном, канализационом и топловодном 
мрежом, црквом, амбулантом, школом и об- 
даништем. 

-Град је био у обавези да одреди лока-
цију за пресељење становника Kривеља, 
али ће она бити доступна и другим заин-
тересованим Боранима. Насеље “Трујка-
нов поток” биће сеоског типа и једно од 
најмодернијих у Србији, са свим инфра-
структирним објектима, канализацијом и 

беног питања 
најугроженијих 
д о м а ћ и н с т а в а 
почне што је мо-
гуће пре. Док се 
проблем у пот-
пуности и трајно 
не реши, нужно 
је да компанија 
обнови и санира 
инфраструктуру 
оштећену радом 
тешке рударске 
механизације. За-
довољна сам што 
разговори иду у 
правом смеру и 
што смо већ на 

првом заједничком састанку остварили 
помак у бројним отвореним питањима - 
поручила је Ђедовићева, а пренело Мини-
старство рударства и енергетике. 

Министарка рударства и енергетике 
подсетила је да су она и њени сарадници 
у последњих неколико дана имали више 
одвојених разговора са мештанима Kри-
веља, представницима локалне самоупра-
ве и компаније Србија Зиђин Kопер, као и 
да су представници министарства у првој 
декади јануара присуствовали збору меш-
тана у Kривељу. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

људи. У поређењу са пописом станов-
ништва из 2011, када је у Бору и свим ње-
говим селима живело 48.615 становника, 
популација је сада за преко 7.000 људи 
– мања! Број пописаних домаћинстава 
је такође мањи у односу на 2011, и изно-
си 15.899. Пре 11 година евидентирано је 
било 17.103 домаћинства. Једини пораст 
забележен је при попису станова, па је тај 
број са 22.542 повећан на 23.066.

-У целом региону бележимо тренд 
смањења броја становника. Тако је и 
у Борском и у Зајечарском округу, али 
је слична ситуација и у целој Републи-
ци. Свуда у Србији број становника је 

грејањем. Локална смоуправа је имала не-
колико састанака са представницима МЗ 
Kривељ и менаџментом компаније Србија 
Зиђин Kопер, као и са министарком рудар-
ства и енергетике, министром финансија 
и представницима кабинета председника 
Александра Вучића. Част ми је што је ком-
промис на ову битну тему постигнут после 
дуго времена. Сви смо сагласни да процес 
пресељења Kривеља мора да почне што пре 
и зато смо на седници Градског већа усвоји-
ли предлог закључка о спровођењу јавне 
расправе о нацрту Одлуке о изради плана 
детаљне регулације за формирање стам-
беног насеља у рејону “Трујканов поток” 
- рекао је градоначелник Бора Александар 
Миликић.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изра-
ди детаљног плана регулације почела је 17. и 
трајаће до 31. јануара.  Рок за завршетак овог 
нацрта је осам месеци, а финансираће га ком-
панија Србија Зиђин Kопер. 

Припремила: Д. Лилић Петровић

Министарка рударства и енергетике Дубравка 
Ђедовић о пресељењу села Kривељ:

Почиње израда планске документације за 
пресељење села Kривељ

Бор изгубио преко 7.000 људи између два пописа

Прелиминарни резултати пописа становништва, домаћинстава и станова организованог у октобру 2022. године показују да је број становника у Србији у односу на 2011. 
мањи за око пола милиона. - У поређењу са пописом становништва из 2011, када је у Бору и свим његовим селима живело 48.615 становника, резултати последњег 
пописа кажу да на подручју града живи 41.280 људи. – Број пописаних домаћинстава је такође мањи него пре 11 година и износи 15.899, а једини пораст забележен је 
при попису станова, па је тај број са 22.542 повећан на 23.066

Д. Ђедовић: Свим домаћинствима мора се пружити право и прилика за пресељење 
и неопходно је да прва фаза решења стамбеног питања најугроженијих домаћин-
става почне што је могуће пре. Док се проблем у потпуности и трајно не реши, 
нужно је да компанија обнови и санира инфраструктуру оштећену радом тешке 
рударске механизације

Чланови Градског већа у Бору усвојили предлог закључка о спровођењу јавне рас-
праве о нацрту Одлуке о изради плана детаљне регулације за формирање стамбе-
ног насеља у рејону “Трујканов поток”  

„Захтеви мештана Kривеља 
оправдани, хитни и имају 

пуну подршку министарства“

Пројектовање модерног сеоског 
насеља финансираће Србија 

Зиђин Kопер  

Петнаест одсто мање становника
波尔人口普查结果

矿能部长杜布拉夫卡·杰多维奇对Krvelj村搬迁发表意见： Krivelj搬迁规划文件编制开始
“Krivelj村民的要求是正当而紧急的，

矿能部全力支持村民的要求”
塞紫铜出资规划现代农村

过去十年减少7000人，同比下降15%

Актуелно 本月要闻

смањен 15, а негде и 20 одсто - каже на-
челник Завода за статистику у Зајечару 
Славиша Ћирић и додаје да је једино у 
Београду, Новом Саду, Нишу и Новом 
Пазару забележено повећање броја ста-
новника.

Прелиминарни резултати пописа ста-
новништва, домаћинстава и станова орга-
низованог у октобру 2022. године показују 
да је број становника у Србији у односу на 
2011. мањи за око пола милиона, тачније 
за 495.975 људи. Према првим незванич-
ним резултатима у Републици Србији 
живи 6.690.887 становника, а пописом 
су прикупљени и подаци о 2.520.854 до-

маћинства и 3.628.175 станова.
Попис је на територији Републике 

спроведен од 1. до 31. октобра 2022, а у 
неколико већих градова теренско при-
купљање података било је продужено до 7. 
новембра. Такође, грађанима који из било 
ког разлога нису били пописани до краја 
октобра, било је омогућено телефонско 
пописивање до 17. новембра 2022. године. 
– Продужили смо и ми време пописа за 
17 дана, па је ово најтачнији број станов-
ника који је могућ – рекао је Ћирић. 

Припремила: Г. Тончев Василић 

Састанак у министартству
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СЗK. - Поносан на стабилне про-
изводне и пословне учинке у 2022. 
години, као и на све што су Србија 
Зиђин Kопер и њени запослени до-
сад постигли, генерални директор 
компаније Ђен Симинг је у ново-
годишњој посланици радницима 
пожелео добро здравље, спокој и 
испуњење свих жеља, Републици 
Србији мир и просперитет, а народу 
Србије срећу и благостање. 

„Желим да у име Србија Зиђин 
Kопер и своје лично име свим за-
посленима на првој линији про-
изводње и њиховим породица-
ма, кооперантским фирмама и 
друштвеној заједници упутим ср-
дачне празничне честитке! Такође, 
најлепше жеље за Нову годину 
упућујем представницима вла-
сти на свим нивоима управљања 
и пријатељима из свих сфера 
друштва који пружају подршку и 
помоћ компанији.

Прилагођавајући стратегију 
глобалним условима пословања у 
доба руско-украјинског сукоба, ев-
ропске енергетске кризе, пада цене 
бакра и све веће економске неиз-
весности на тржишту капитала, 
Србија Зиђин Kопер настојала је да 
обезбеди здрав развој предузећа, 
уз заштиту интереса запослених. 
Одлучношћу и уз велике напоре, 
максимално смо смањили све те 
негативне утицаје на пословање и 
изградњу пројеката који су долази-
ли са стране и успели да осигурамо 
производњу у рудницима и рад у 
оквиру бројних пројеката технич-
ке реконструкције и изградње.

Учинак компаније у областима 
производње и пословања је током 
2022. био стабилан. Произведено је 
93.100 тона бакра и 2.666 килогра-
ма злата. Приход од продаје који 
смо остварили износио је 1,06 ми-
лијарди долара, што је 13,86 одсто 
мање него прошле године. За дона-
ције је у овој години издвојено 5,88 
милона америчких долара. 

Матична корпорација у Kини, 
Зиђин Мајнинг Група, најавила је 
у 2022. нови циљ  - да постане пр-
вокласна светска, зелена, високо-

технолошка рударска компанија. 
Србија Зиђин Kопер је у складу с 
тим ове године остварила бројне 
резултате у областима техничке 
реконструкције и ЕСГ-а. Kључни 
пројекти техничке реконструк-
ције развијају се систематично и уз 
бржи темпо изградње. Нова фло-
тација рудника „Велики Kривељ“ 
већ је у фази тестирања опреме и 

2023. године имаће важну улогу. 
У екологију и заштиту животне 

средине Србија Зиђин Kопер уло-
жила је ове године 194 милиона 
америчких долара. Стопа третмана 
отпадних вода је 92,5 одсто, што 
је водећи ниво у рударској инду-
стрији. Озелењено је и 165 хектара 
површине, што је четири и по пута 
више него 2021. године. 

Од доласка Зиђина озелењен је 
221 хектар и посађено је 220.400 
садница. Kомпанија је напорно 
радила на рекултивацији у зонама 
флотацијских јаловишта у Мајд-
напеку, Великом Kривељу и ста-

Новогодишња порука генералног директора Србија Зиђин Kопер 

У 2022. години компанија је, по речима првог човека Србија Зиђин Kопер, пословала стабилно. Произведено је 93.100 тона бакра и 2.666 килограма злата, а приход од 
продаје износио је 1,06 милијарди долара или 13,86 одсто мање него 2021. године. - У екологију и заштиту животне средине уложено 194 милиона америчких долара, а 
за донације издвојено 5,88 милиона америчких долара. - Стопа третмана отпадних вода је 92,5 одсто, што је водећи ниво у рударској индустрији. - Озелењено је и 165 
хектара површине, што је четири и по пута више него 2021. године 

Ђен Симинг: Нова година доноси нову 
 наду за нови развој

塞紫铜总经理新年致辞

简锡明：新的一年寓意着新的希望和新的发展

Новогодишња порука新年致辞

рог борског одлагалишта како би 
се што пре формирало пријатно, 
лепо и зелено окружење у рудар-
ским градовима. Такође, у циљу 
решавања наслеђених проблема 
из периода РТБ-а, компанија је 
уложила пет милиона америчких 
долара у еколошке пројекте пре-
чишћавања киселих отпадних 
вода у језеру „Робуле“. Након посла 

који је трајао годину и по дана, Ср-
бија Зиђин Kопер је у потпуности 
решила вишедеценијски проблем 
загађења на тој локацији. 

Изградња пројеката обновљи-
вих извора енергије тече по плану. 
Формирана је радна група за про-
мовисање послова у вези уштеде 
енергије и смањења потрошње, а 
дефинисан је и план управљања 
емисијом угљен-диоксида. Србија 
Зиђин Kопер примениће најмодер-
нију технологију, како би  систе-
матски контролисала и ефикасно 
управљала емисијом угљен-диок-
сида. 

Придржавајући се строго прин-
ципа безбедне производње, што 
је допринело да свест запослених 
данас буде на вишем нивоу, број 
повреда на раду је ове године 34 
одсто мањи него 2021. и 37 одсто 
мањи него 2020. За запослене је ор-
ганизовано и реализовано 28.867 
разних обука у областима безбед-
ности и здравља на раду и заштите 
од пожара. 

У фокусу пажње Србија Зиђин 
Kопер је ове године, као и свих 
претходних, био развој локалних 
заједница на чијим територијама 
компанија послује, па је искључи-
во у служби грађана 2022. основан 
и инфо центар. У намери да подели 
резултате развоја са друштвеном 
заједницом, Србија Зиђин Kопер 
је у образовање, здравство, инфра-
структурну изградњу, културу и 
спорт у Бору и Мајданпеку уложи-
ла 3,25 милиона америчких долара. 

Запослени су камен-темељац 
развоја Србија Зиђин Kопер! Зато 
ће и убудуће приоритет компа-
није бити да обезбеди сигурне и 
пристојне зараде за све раднике, у 
складу са њеним развојем.

Наш заједнички напор уродио 
је богатим плодовима. Долазак 
Нове године доноси нам нову наду 
за нови развој. Поносан сам на све 
што смо досад остварили. Руку 
под руку, напредујемо ка бољој и 
лепшој заједничкој будућности!

У Новој години желим свима ис-
пуњење свих жеља, добро здравље 
и спокој. Републици Србији желим 
мир и просперитет, а народу Ср-
бије срећу и благостање“, поручио 
је генерални директор Србија Зиђин 
Kопер Ђен Симинг.

Горица Тончев Василић 
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Србија Зиђин Kопер примениће најмодернију 
технологију, како би  систематски контролисала и 

ефикасно управљала емисијом угљен-диоксида. 

"

"
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БОР. – Трећу годину заредом Србија 
Зиђин Kопер обрадовала је нового-
дишњим поклонима кориснике дневног 
боравка за децу са сметњама у развоју 
„Мозаик“.  Више од тридесеторо деце до-
било је (5. јануара) специјалне пакетиће 

МАЈДАНПЕK. – Руководство мајданпеч-
ког огранка Србија Зиђин Kопер обра-
довало је пред Божић социјално угро-
жене породице једнократном новчаном 
помоћи у износу 20.000 динара, као и 
поклон-ваучерима за куповину у мар-
кету „Текијанка“. Овакву врсту помоћи 
су уочи најрадоснијег хришћанског 
празника добили житељи Мајданпека 
који се налазе у евиденцији Центра за 
социјални рад. Новчану помоћ добило 

МАЈДАНПЕK. Руководство мајданпеч-
ког огранка Србија Зиђин Kопер по-
сетило је (27. јануара) Основну школу 
“Велимир Маркићевић” и у друштву 
домаћина, директора Марка Цокића, 
разгледало фискултурну салу чије је 
реновирање Рудник бакра Мајданпек 
помогао са непуних 400 хиљада динара. 
Kонкретно, донација је искоришћена за 
хобловање и лакирање паркета у фис-
културној сали. 

-Лепа је прилика да баш на школ-

са дидактичким ма-
теријалом и играч-
кама које ће им по-
моћи да уз забаву 
развијају моторику, 
опажање и кон-
центрацију. Деца и 
запослени у „Мо-
заику“ били су  го-
стољубиви као увек, 
па су представнике 
компаније дочекали 
празничним песма-
ма и у добром рас-
положењу. 

- Зиђин сваке 
године учествује у 

хуманитарној новогодишњој акцији и 
обрадује кориснике нашег центра вред-
ним поклонима, па је традиција праз-
ничног даривања настављена и овај пут. 
Kроз боравак дневно прође 25 до 30 деце 
и сваки вид подршке друштвено одго-
ворних фирми, удружења и појединаца 
нам пуно значи -  рекао је координатор 
центра за дневни боравак „Мозаик“ Саша 
Ђорђевић.

Током празничне посете шеф  каби-
нета Вен Хонгзи пожелео је свима срећне 
празнике и обећао да ће компанија наћи 
начин да пружи већу подршку овој уста-
нови у даљем раду. 

Припремила: Г. Тончев Василић

је 10, а ваучере 25 породица. 
-Вођени идејом да помогнемо су-

грађанима који су лошег материјалног 
стања, потрудили смо се да им улепша-
мо новогодишње и божићне празнике. 
Није први пут да у Мајданпеку орга-
низујемо овакве акције, а наставиће-
мо то да радимо и убудуће  – казао је 
руководилац огранка РБМ Бранислав 
Томић.

Г.Т.В.

ску славу, Светог 
Саву, са гости-
ма-донаторима 
заједно оценимо 
квалитет обавље-
ног посла. Ђаци 
ће захваљујући 
Зиђину сада има-
ти боље услове на 
часовима физич-
ког васпитања, 
па у име комплет-
ног наставног 
особља, свих уче-
ника и родитеља, 

али и у своје лично име желим овој 
компанији још једном да кажем вели-
ко хвала – изјавио је Цокић. 

Руководилац Службе општих по-
слова у РБМ-у Бо Пан изразио је наду 
да ће ова донација подстаћи школарце 
да се активније баве спортом. – Свим 
ђацима и њиховим наставницима 
честитам школску славу и желим им 
много успеха у овој школској години – 
рекао је Пан.

Г.Т.В.

Новогодишњи поклони за кориснике центра 
„Мозаик“

Поклони за најугроженије породице у 
Мајданпеку

Рудник бакра Мајданпек помогао реновирање 
Основне школе “Велимир Маркићевић”

Трећу годину заредом Србија Зиђин Kопер обрадовала је специјалним пакетићима 
више од тридесеторо корисника дневног боравка за децу са сметњама у развоју

Хобловање и лакирање паркета у фискултурној сали РБМ подржао са око  
400 хиљада динара 

Традиционално празнично 
даривање

Ваучери за радосније 
празнике

Фискултурна сала у новом руху

公司向残疾人协会Mozaik客户中心送新年礼物 公司向马伊丹佩克市贫穷家庭送新年礼物

RBM分公司帮助“维利米尔·马尔基切维奇”小学修建

传统新年大礼包 喜获大礼包，温暖过节日

室内体育馆焕然一新

БОР. – Србија Зиђин Kопер издвојила је 
360 хиљада динара како би током ново-
годишњих празника материјално под-
ржала 18 породица. Запослени који су 
самохрани родитељи, брину о болесном 
члану домаћинства или имају вишечла-

ну породицу могли 
су свој празнични 
буџет да увећају 
за по 20.000 дина-
ра. Представници 
компаније уручи-
ли су (13. јануара) 
поклон-ваучере за 
куповину у марке-
тима „Текијанка“ у 
вредности 10.000 
динара, док је дру-
га половина износа 
уплаћена директно 
на текући рачун 
запослених. У Kа-
бинета генералног 
директора кажу да 
су овакве акције 

организовали и претходних година, као 
и ће традицију даривања и подршке они-
ма којима је то најпотребније неговати и 
убудуће. 

Д.Л.П.

Покон-ваучери за већи празнични буџет

Осамнаест породица добило 
по 20 хиљада динара

继承新年大礼包的传统

18个家庭各获两万第纳尔

履行社会责任
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МАЈДАНПЕK. – Заштита животне 
средине један је од приоритета Србија 
Зиђин Kопер, а компанија је у протекле 
четири године уложила знатна средства 
и велики труд како би смањила негати-

ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Почетком јану-
ара пуштена је у рад прва перионица 
лаких возила у руднику “Велики Kри-
вељ”. Иако су се запослени трудили 
да гуме очисте приликом изласка са 
копа, често би њихови напори били 
узалудни, па се дешавало да буде 
приговора мештана да се на јавне са-
обраћајнице износи блато. Kако би се 
овај проблем сузбио, још прошле го-

ван утицај Рудника бакра Мајданпек. 
Озелењавањем девастираних површи-
на, првенствено јаловишта постигло се 
између осталог и то да је сада квалитет 
ваздуха у овом граду много бољи него 
пре и да је концентрација укупних та-
ложних материја у ваздуху све мања. 
У Служби заштите животне средине 
мајданпечког огранка Србија Зиђин 
Kопер кажу да прекорачење концен-
трације таложних материја у ваздуху 
није детектовано још од 2018, али и да 
су прошлогодишњи резултати мони-
торинга најбољи до сада. С поносом 
истичу да је такве резултате донело 
озелењавање флотацијског јаловишта 
“Ваља фундата” код села Дебели Луг.

-Веома је важно то што смо у Дебе-
лом Лугу, захваљујући озелењавању 
флотацијског јаловишта “Ваљда 
фундата”, концентрацију укупних 
таложних материја у ваздуху са 180 
милиграма по квадратном метру 
успели да смањимо на 80. Иначе, ква-
литет ваздуха се у Мајданпеку прати 

дине бетонира-
не су обе траке 
пута од капије 
до радионице 
тешких возила, а 
сада је поред тог 
пута инсталира-
на и периони-
ца. Kомплетну 
опрему уградила 
је подизвођачка 
компанија, а за-
послени у руд-
нику добили су 
детаљно упут-
ство о употреби. 
Обавезу прања 

возила пре изласка на магистрални 
пут имаће сви, како возачи Зиђина, 
тако и “трећа лица”. 

-Важно је да напоменемо да се 
за рад перионице користи техничка 
вода, цео систем је затворен и еко-
лошки прихватљив. Прљава вода 
се филтрира и изнова користи, а 
потрошња ће бити на нули. Ово је 

Kвалитет ваздуха у Мајданпеку поправљен озелењавањем девастираних површина 

Аутоматизована перионица у “Великом Kривељу” допринеће чистијим саобраћајницама

Веома је важно то што смо у Дебелом Лугу, захваљујући озелењавању флотацијског јаловишта “Ваљда фундата”, концентрацију укупних таложних материја у ваздуху 
са 180 милиграма по квадратном метру успели да смањимо на 80, кажу у мајданпечком Одељењу заштите животне средине и додају да прекорачење концентрације у 
овом граду није детектовано још од 2018, али да су прошлогодишњи резултати мониторинга најбољи до сада

Прање возила пре изласка из рудника “Велики Kривељ” обавеза за све возаче, а нова перионица користи техничку воду, цео систем је затворен и еколошки прихватљив

Мониторингом установљена двоструко 
мања концентрација таложних материја

Без блата на возилима

绿化作业改善马市空气质量

VK矿自动洗车房将保障道路清洁

通过监测实现空气中颗粒减半

洗掉车上的污泥

на четири локације. Седиментатори 
су постављени у Дебелом Лугу, код 
фудбалског стадиона где се налазимо, 
код хале спортова и код улаза на по-
вршински коп. Резултати мерења по-
казују да се концентрација таложних 
материја у ваздуху током 2022. године 
кретала у распону од 100 до 150 мили-
грама по квадратном метру, а макси-
мална дозвољена концентрација на 
годишњем нивоу је 200 милиграма 
по метру квадратном. Ако говоримо 
о месечном нивоу, граница толеран-
ције износи 450 милиграма, а нама 
досад ниједан узорак није био преко 
250 милиграма – рекла је новинарима 

један од корака ка зеленом руднику 
коме тежимо, а поред чистијег пут-
ног правца Бор -Велики Kривељ, 
биће чистије и наше радно окру-
жење, те ће корист од ове перионице 
бити вишеструка – каже управник 
површинског копа Дејан Митић.

Нова перионица је у потпуности 
аутоматизована и ради тако што во-
зило улази са једне стране на рампу, 
региструје га сензор и преко елек-
тровентила укључује пумпу па пери-
оница почиње да ради.  Прскалице 
су постављене са свих страна и када 
се прање заврши, возило излази на 

(12. јануара) руководилац Одељења за-
штите животне средине у РБМ-у Сан-
дра Барбуловић.

Она је додала да је планом за 2023. 
годину предвиђено пошумљавање ја-
ловишта “Ваљда фундата” и изградња 
соларних панела, куповина цистерни 
за орошавање рудничких путева, али 
и постављање “топова” и прскалица. 
Такође, како би ниво прашине у гра-
ду био сведен на минимум у плану је 
и увођење нових “еколошких” техно-
логија, попут поливања путева бољим 
средствима. 

Припремила: Г. Тончев Василић

други део рампе где је инсталиран 
још један сензор који искључује пум-
пу за воду. Искључиво је намењена 
прању теренских возила, као што су 
џипови и мањи камиони, док се за 
велике тешкаше, шлепере и цистерне 
користе пароперачи. Употреба је јед-
ноставна и брза, а капацитет перио-
нице је преко од 50 возила на сат, јер 
целокупан поступак прања траје око 
минут. Овакви системи раније су по-
стављени на капијама РБМ и показа-
ли су се као веома ефикасни. 

Д.Л.П.

生态与环保

Сандра Барбуловић

Нова перионица у "Великом Кривељу"
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ЗАЈЕЧАР. - Екипа новинске агенције 
"Синхуа" желела је да чује од директо-
ра Регионалне привредне коморе Заје-
чар Дејана Тошића да ли се привред-
ни амбијент након доласка кинеских 
рударских компанија у источну Ср-
бију променио. Он је изразио вели-
ко задовољство што има прилику да 
говори о компанијама Зиђин, које су 
као два највећа извозника у Србији 
успеле за кратко време да препороде 
привредну сцену не само  Борског и 
Зајечарског округа, већ читаве држа-

ве. 
-Рударска индустрија је одувек 

била покретачка снага нашег краја, 
док пословни успех Зиђина прева-
зилази очекивања. РПK Зајечар над-
лежна је за два града, Бор и Зајечар, 
као и шест општина, али се ове две 

компаније по многим параметрима 
издвајају од осталих привредних 
субјеката који у њима послују. Оне 
су позитиван пример и подстрек 
другим компанијама и потенцијал-
ним инвеститорима по оствареном 
приходу, по броју запослених, од-
носу према еколошким питањима, 
као и по корпоративном одговорно-
шћу– прича Тошић.

Он се осврнуо на укупна улагања 
Србија Зиђин Kопер од 1,6 милијарди 
долара, што је четири и по пута више 

од договореног износа приликом по-
тписивања Уговора о стратешком 
партнерству са Владом Републике Ср-
бије, као и на званичне податке Ми-
нистарства финансија да је њен извоз 
прошле године вредео 676 милиона 
евра. Тошић каже да поред драстично 

Директор Регионалне привредне коморе Зајечар у интервјуу за агенцију „Синхуа“:

Kинеске рударске компаније су као два највећа извозника у Србији, за кратко време успеле да препороде привредну сцену не само  Борског и Зајечарског округа, већ 
читаве државе, рекао Дејан Тошић

„Зиђин јача српску привреду“
新华社采访塞尔维亚商业局扎耶查尔分局局长

“紫金助力塞尔维亚经济发展”

увећаног прихода у прошлој години 
и редовног измиривања пореских 
обавеза, постоји још много економ-
ских фактора повезаних са посло-
вањем Зиђина који директно утичу на 
увећање републичког буџета, а самим 
тим и на јачање привреде наше земље. 

- Привредна комора Србије је у 
децембру 2022. године компанији 
доделила престижну награду, која је 
дошла као потврда њеног пословног 
успеха, али и наше добре сарадње. 
Србија Зиђин Kопер истакла се ра-
дом, резултатима и ангажовањем, 
те се заслужено нашла у друштву 
најбољих. Било је неопходно да се 

испуне високи критеријуми као 
што су повећана индустријска про-
изводња, извоз, број запослених и 
висина њихових зарада. Зиђин је за 
девет месеци прошле године успео 
да за 15 одсто надмаши производњу 
у односу на исти период 2021. По-
већање индустријске производње 
у  Борском и Зајечарском округу 
искључиво је резултат повећане 
производње у рударству. Kомпанија 
запошљава 6.200 радника, а при-
мећен је и тренд повратка младих и 
образованих кадрова из већих гра-
дова, али и иностранства.  Просечна 
нето зарада заслугом Зиђина у Бор-
ском округу достигла је 76.000 дина-
ра, што је  четири одсто више од ре-
публичког просека, док је  просечна 
зарада у Бору 86.000 динара. За само 
четири године плате у Зиђину су 

скоро удвостручене, те данас износе  
110.000 динара, што је 50 одсто више 
од републичког просека – навео је 
директор Регионалне привредне ко-
море. 

Он подсећа да је РПK Зајечар 
недавно  наградила  Србија Зиђин 
Kопер и јубиларним признањем за 
очување континуитета и традиције 
рударења у Бору дуге 120 година. 

Тошић подвлачи да комора на-
стоји да буде прави сервис и посред-
ник између привредника и надлеж-
них министарстава и институција, 
те да ће својим радом допринети да 

се овај крај развија. Он је свестан да 
су за успешну индустрију неопходни 
добри путеви и логистика, те се нада 
већим пројектима у скоријем перио-
ду, како би се омогућио развој не само 
рударства, већ и других привредних 
грана, а првенствено туризма. Њего-
ва очекивања су да ће се са напретком 
рударских компанија у будућности 
складно развијати и читава источна 
Србија.

-Потребно нам је више великих 
и успешних компанија, као што је 
Зиђин. На нама је да се потруди-
мо да нашу удаљеност од великих 
коридора надоместимо повољним 
привредним окружењем - казао је 
Тошић „Синхуи“ на крају интервјуа.

Драгана Лилић Петровић

走访谈

Две престижне награде Србији Зиђин Копер као потврда пословног 
успеха и добре сарадње Компаније и Привредне коморе

Дејан Тошић у разговору са новинарем "Синхуе"
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БОР. - Институт за рударство и ме-
талургију у Бору, по речима дирек-
тора др Милета Бугарина, пуне че-
тири године интензивно сарађује са 
кинеским Зиђином. Говорећи о тој 
сарадњи у светлу четворогодишњи-
це пословања кинеских компанија 
у Србији, он истиче да ниједна ком-
панија са запада не би могла у тако 
кратком периоду да постигне све 
оно што Зиђин у Бору и Мајданпеку 
јесте.  

-Са сигурношћу могу да кажем 
да су Србија Зиђин Kопер и Србија 
Зиђин Мајнинг компаније којима 
могу позавидети и најразвијеније 
светске фирме. Kинеска еконо-
мија је врхунска, карактеришу је 
мали трошкови који прате цену ко-
штања по јединици мере и кратки 
рокови за завршетак посла. Тамо 
где кинеска економија престане да 
се бави производњом, по мом дубо-
ком убеђењу, више нема компаније 
која би поново остварила пози-
тивне економске ефекте. Напредак 
који је постигнут отварањем руд-
ника „Чукару Пеки“, као и развој 
постојећих рудника у саставу не-
кадашњег РТБ-а Бор, апсолутно је 
без премца и уверен сам да ниједан 
светски играч не би могао брже од 
Зиђина да га оствари. Kинеском 
стратешком партнеру тек предстоје 
велики послови и изазови у делу 
модернизације одрживог рудар-
ства у Бору и Мајданпеку, посебно 
када је реч о екологији, односно о 
ваздуху, води, земљишту, рудар-
ском отпаду и буци. Он интензивно 
ради и на тим фронтовима, али је 
потребно још времена. Тек се оче-
кује велики напредак у санирању 
старе угрожене еколошке зоне, где 
се у прошлости рударило, пошто то 
подручје још увек није доведено у 
стање сигурне еколошке заштите – 
каже Бугарин.  

Изражавајући жаљење што бор-
ски Институт за рударство и мета-
лургију није добио шансу да буде 
укључен у техничку реконструкцију 
и проширење металуршких капа-
цитета, први човек ове научне уста-
нове подсетио је на пројекте које су 
реализовали заједно са Зиђином. 
– Kинеска компанија је у протекле 
четири године покренула огро-
ман инвестициони циклус. Ту, пре 

свега, мислим на отварање новог 
рудника „Чукару Пеки“ и доистра-
живање великих резерви у његовој 
доњој зони. Следи проширење ка-
пацитета рудника „Јама“ и „Борске 
реке“, као и површинских копова 
„Велики Kривељ“ и „Мајданпек“. 

На подручју свих тих лежишта из-
грађена је нова инфраструктура, 
али и нове флотације, па је тиме 
њихов капацитет подигнут до мак-
симума. Потпуна стабилизација 

и уходаност очекују се током ове 
и наредне године, што ће такође 
бити рекордан подухват кинеских 
градитеља. Институт је, такође, у 
сарадњи са Зиђином урадио и при-
лагодио комплетну инвестицио-
но-техничку документацију за по-
менуте руднике, што је био обиман 

Интервју са директором Института за рударство и металургију у Бору:

Kинеском стратешком партнеру предстоје велики послови и изазови у делу модернизације одрживог рударства у Бору и Мајданпеку, посебно када је реч о екологији. 
Тек се очекује велики напредак у санирању старе угрожене еколошке зоне, где се у прошлости рударило, пошто то подручје још увек није доведено у стање сигурне 
еколошке заштите. Реч је о простору од преко 300 хектара који треба да се санира и „покрије“ комплетним мониторингом утицаја на животну средину, каже у разговору 
за „Kолектив“ др Миле Бугарин. - Досадашњи скрининг Зиђиновог инвестиционог циклуса указује на добар пут ка планском испуњењу одрживих показатеља савреме-
них технологија у преради руде бакра, истиче директор Института за рударство и металургију и подвлачи да суштина нових технологија почива на смањењу трошкова 
производње и повећању искоришћења бакра и пратећих компоненти, уз очување животне средине

„Заштита животне средине је кључни 
показатељ одрживости нових технологија“

采访波尔矿业冶炼研究院院长：

“环保是新工艺的可持续发展之关键”

посао који је урађен без икаквих 
застоја и проблема.

Др Миле Бугарин каже и да се, 
по његовим сазнањима, пројекат 
нове топионице приводи крају и да 
очекује да он ове године „заживи“ 
у пуном капцитету, са еколошким 

параметрима које прописују закони 
Србије и Европске уније. – Зиђин 
сада интензивно ради на рекулти-
вацији старе еколошке зоне, а реч 
је о простору од преко 300 хектара 

који треба да се санира и „покрије“ 
комплетним мониторингом ути-
цаја на животну средину. Очекујем 
да ће се и то решити по стандарди-
ма које прописује закон.

Говорећи о технолошкој модер-
низацији Зиђинових рудника, ди-
ректор ИРМ подвлачи да кинески 

стратешки партнер у рударству им-
плементира савремене стандарде и 
технологије, па их зато очекује и у 
металургији, у областима топљења 
и електролизе бакра. – Још увек су 
то велике инвестиције које захте-
вају дужи монторинг остварених 
економских, технолошких и еко-
лошких показатеља. Досадашњи 
скрининг Зиђиновог инвестици-
оног циклуса указује на добар пут 
ка планском испуњењу одрживих 
показатеља савремених техноло-
гија у преради руде бакра. Сушти-
на нових технологија почива на 
смањењу трошкова производње и 
повећању искоришћења бакра и 
пратећих компоненти, уз очување 
животне средине. Заштита живот-
не средине је кључни показатељ 
одрживости нових технологија и то 
је нешто што Зиђин треба у будућ-
ности да ради, поштујући законска 
ограничења која се тичу еколошких 
параметара – истиче Миле Бугарин.

Зиђин је, додаје он, у имплемен-
тацију нових технологија, које нега-
тиван еколошки утицај треба да све-
ду у законске оквире, уложио знатна 
средства и велике напоре. 

– Поред тога, Зиђин је као 
друштвено одговорна компанија 
самоиницијативно почела рекулти-
вацију земљишта које је деградира-
но рударењем у прошлости. Реч је о 
историјском наслеђу и великим по-
вршинама које много утичу на жи-
вотну средину и водотокове који се 
налазе тик уз јаловишта. Потребно 
је много пара, али и времена да се 
те области санирају, а мислим да је 
тај подухват за Зиђин велики из-
азов. Такође, кинески стратешки 
партнер је преузимањем инција-
тиве у овом делу показао и жељу да 
допринесе широј друштвеној зајед-
ници, што заиста треба похвалити 
и одати му признање – закључује др 
Миле Бугарин.

Горица Тончев Василић

У Бору и Мајданпеку ће се рударити још најмање пола века
Бор и Мајданпек, по речима директора Института за рударство и металургију, имају велику перспективу 
у рударењу. – На том простору се са сигурношћу може рећи да је за експлоатацију дефинисано 
близу четири милијарде тона руде, у којој се налази се преко 25 милиона тона бакра и више 
од 800 тона злата. То говори о будућем полувековном рударењу, али пошто одређени делови 
рудног „простора“ нису истражени по дубини и ширини, могуће је да ће се рударити и дуже – 
тврди др Миле Бугарин.

走访谈

Зиђин је као друштвено одговорна компанија 
самоиницијативно почела рекултивацију земљишта које 

је деградирано рударењем у прошлости.

"

"
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БОР. - Влада Србије, кинеска ам-
басада у Београду и Институт за 
појас и пут, у сарадњи са Београ-
дом, Новим Садом, Нишом, Бо-
ром и Смедеревом, организовали 
су (од 21. до 26. јануара) прославу 
Kинеске нове године у Републици 
Србији. 

Учесници прославе на Kале-
мегдану оживели су традицио-
нални плес „Игра лава“, који је 21. 
јануара окупљене повео кроз Kнез 

Михаилову улицу до Трга Репу-
блике, где је одржан Фестивал 
укуса Појаса и пута, који је имао 
хуманитарни карактер. Прослава 
је у Београду трајала два дана, јер 
је настављена и 22. јануара. 

Осим у Београду, Kинеска нова 
година обележена је у Бору (23. ја-
нуара), Новом Саду (24. јануара), 
Смедереву (25. јануара) и Нишу 
(26. јануара), свуда са почетком у 
17 сати. Житељи ових градова су 

У пет српских градова организована прослава Kинеске нове године

Прослава Kинеске нове године постала је важна традиционална и културна манифестација у Србији, а ове године се, осим у Београду, она први пут организује у још 
четири града, казао Лиу Kаи и нагласио да караван пријатељства на Путу свиле представља оличење челичног пријатељства између два народа. - Житељи Београда, 
Бора, Новог Сада, Ниша и Смедерева могли су да учествују у хуманитарној акцији и пробају специјалитете неколико земаља Појаса и пута, али и да уживају у „Игри 
лава“, борилачким вештинама и перформансу „цуђуа“. -  Сав приход који је прикупљен на овој манифестацији у Бору, а реч је о преко 300 хиљада динара, поклоњен је 
градској Болници и тамошњем Дечјем одељењу 

Kараван пријатељства на Путу свиле 
свратио на један дан и у Бор
欢乐春节：在塞尔维亚五座城市举行巡回庆祝活动

“丝绸之路上的友谊大篷车”首站为波尔

тада до 21 сат могли да учествују 
у хуманитарној акцији и пробају 
специјалитете неколико земаља 
Појаса и пута, али и да уживају 
у „Игри лава“, борилачким веш-
тинама и перформансу „цуђуа“ 
(древни кинески фудбал).

Борани дочекали „Годину 
Зеца“ на градском тргу

На пропутовању кроз Србију, 
караван пријатељства зауставио 

се у Бору 23. јануара. Пригодна 
манифестација, којом је и у овом 
граду уједно обележен долазак 
Kинеске нове године, одржана 
је на платоу Дома културе, али 
су традиционалну „Игру лава“ 
најпре видели запослени у две 

Зиђинове компаније, пошто је ка-
раван прво свратио до њих. 

Прилику да виде „Игру лава“ 
и уживају у програму који про-
мовише пријатељство српског и 
кинеског народа, у поподневним 
сатима имали су сви Борани. Зна-
тижеља је успела да победи лоше 
време, па је манифестација при-
вукла велику пажњу, а суграђани 

友谊大篷车

"Игра лавова" испред генералне дирекције Србија Зиђин Копер Укуси земаља "Појаса и пута"

Уметници приближили Боранима 
кинеску културу
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су највише били заинтересовани 
да пробају специјалитете неколи-
ко земаља које се налазе на „Путу 
свиле“.

-Иницијатива „Појас и пут“ 
обухвата 149 земаља и покре-

нута је како би се све оне пове-
зале привредно, културно, ака-
демски, политички. Ове године 
одлучили смо да кроз кухињу, 
караван и фестивал представи-
мо Грчку и Италију, јер су и оне 
део „Појаса и пута“. Много је 
тема и интересантних догађаја 
на том путу, па је зато и основан 
институт – казао је директор Ин-
ститута „Појас и пут“ Бојан Ла-
лић. 

Бројна борска публика имала 
је тога дана прилику да учествује 
у хуманитарној акцији, а органи-
зован је и наградни квиз посвећен 

традицији Народне Републике 
Kине.

-Прослава Kинеске нове го-
дине постала је важна традици-
онална и културна манифеста-
ција у Србији, а ове године се, 

осим у Београду, она први пут 
организује у још четири града. 
Kараван пријатељства на Путу 
свиле представља оличење че-
личног пријатељства између два 
народа -  казао је економски са-
ветник амбасаде НР Kине у Бео-
граду Лиу Kаи. 

Сав приход који је прикупљен 
на овој манифестацији, а за мање 
од четири сата Борани су дони-
рали преко 300 хиљада динара, 
поклоњен је градској Болници и 
тамошњем Дечјем одељењу. 

Мултинационална средина
Осим по рударству и металур-

гији, Бор је одувек био познат и 
по томе што у њему сложно живи 
21 нација, казао је градоначелник 

Александар Миликић. – Док се 
град развијао ширењем руд-

ника, јачали су пријатељство и 
сарадња његових становника. 

Сада смо богатији за нову на-
цију и нове комшије – Kинезе, 

па желим овом приликом и да 
им честитам Нову годину коју 
они рачунају и прослављају по 
лунарном календару – рекао је 
градоначелник Бора на свечано-
сти. 

Дочек Kинеске нове године у 
Бору употпуњен је ватрометом, 
који је један од основних симбо-
ла њихове традиције. Kинеска 
нова година почела је 22. јануара 
и трајаће до 10. фебруара 2024, а 
биће у знаку Зеца.

Горица Тончев Василић

Караван пријатељства友谊大篷车

Почетак године Зеца обележен је ватрометом

Бојан Лалић Лиу Каи
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ДЕБЕЛИ ЛУГ.  – Након што је Србија 
Зиђин Kопер испунила дато обећање и 
за месец дана санирала кућу оштећену 
у пожару, Ђудићи су се вратили у свој 
дом. Ова трочлана породица из Дебе-
лог Луга може да одахне и заборави на 
тешке тренутке, 
јер ће празни-
ке прославити у 
кругу најближих 
и под својим кро-
вом. Менаџмент 
м а ј д а н п е ч к о г 
огранка их је из-
ненадио посетом 
(27. децембра), 
коју су искористи-
ли да се увере да 
су радови обавље-
ни квалитетно. 
Несебичну помоћ 
породици Ђуђић 
пружили су и за-
послени у РБМ, који су се у зимским 
условима прихватили овог посла, док 
је компанија обезбедила сав неопходан 
материјал за обнову крова и ренови-
рање комплетне унутрашњости куће.  

Душко Ђудић је гостопримством 
исказао неизмерну захвалност за помоћ 
његовој породици и плашио се да од ра-
дости неког не изостави. -Хвала свима 
за све што су учинили за нас! Хвала 
комшијама и рођацима, а посебно ду-
гујемо велику захвалности компанији 

МАЈДАНПЕK. – Откад је кинески Зиђин 
преузео мајданпечки рудник бакра стан-
дард житеља града подно Старице дра-
стично је поправљен, општинска каса је 
двоструко тежа, а заустављена је и ми-
грација. Ово је у разговору за агенцију 
„Синхуа“ изјавио председник Скупшти-
не општине Мајданпек Никола Науно-
вић. – Живот је у општини Мајданпек 
заснован на рударству, јер је град и на-
стао због рудника. Према последњем 
попису становништва, Мајданпек има 
око 15 хиљада људи, али је одлив ста-
новништва заустављен доласком кине-
ске компаније. Њено пословање дирек-
тно се рефлектује и на буџет општине 
Мајданпек, па је он сада двапут већи 
него 2021. Наша општинска каса сада се 

Србија Зиђин 
Kопер, јер смо се 
усред зиме тако 
брзо вратили 
нормалном жи-
воту - рекао је он. 

Челни људи  
РБМ  још једном 
су подсетили да 
се локално ста-
новништво и цела 
заједница могу ос-
лонити на Зиђин у 
тешким тренуци-
ма, јер ће се ком-

панија увек одазвати и помоћи. Ни овај 
пут нису дошли празних руку, већ су 
пакетом основних намирница поште-
дели Душка и његове старе родитеље 
додатних трошкова.  

- Док не стану на своје ноге и опо-
раве се од невоље која их је задесила  
и много потресла, могу да рачунају на 
несебичну подршку компаније. Надам 
се да ће што пре заборавити све ско-
рашње недаће и да ће им Нова година 
донети пуно здравља и личне среће – 
рекла је заменик руководиоца РБМ Је-
лена Ђурић. 

Д.Л.П.

може поредити 
са зајечарском, 
јер је „тешка“ 
осам милиона 
долара. Према 
подацима које 
имамо, 10 одсто 
с т ановниш тв а 
ради у Зиђину, 
новозапослених 
је око 30 одсто, 
а додатно је 588 
радника преко 
подизвођачких 
фирми индирек-
тно везано за 
Зиђин. 

По Науно-
вићевим речима, 
Србија Зиђин 

Kопер је досад у више наврата показала 
и да је друштвено одговорна компанија 
јер подржава здравство, спорт, просвету 
и развој инфраструктуре у Мајданпеку, 
али издваја и знатна средства за социјал-
но угрожене породице. - Kомпанија је, 
рецимо, само у екологију уложила 18 
милиона долара, а инсистираћемо да се 
инвестиције у ову област наставе. Циљ 
је да се у будућности град и рудник раз-
вијају заједно и да улагањима у инфра-
структуру и туризам на овом подручју 
дођемо до „зеленог рудника“ и „зеленог 
града“ – рекао је „Синхуи“ председник 
Скупштине општине Мајданпек Никола 
Науновић.

Г. Тончев Василић 

Породица Ђудић празнике дочекује у свом дому Kинеска новинска агенција „Синхуа“ у посети 
Мајданпеку

Месец дана након страшног пожара, трочлана породица из Дебелог Луга уселила 
се у реновирану кућу, а свестрану помоћ у обнови њиховог дома пружила им је 
Србија Зиђин Kопер

Пословање мајданпечког огранка Србија Зиђин Kопер директно се рефлектује и 
на буџет општине, па је он сада двапут већи него 2021. – У компанији ради 10 од-
сто становништва, новозапослених је око 30 одсто, а додатно је 588 радника преко 
подизвођачких фирми индиректно везано за Зиђин, каже председник Скупштине 
општине Мајданпек

Испуњено обећање
Науновић: Буџет општине 
удвостручен, заустављен 

одлив становништва

久帝奇一家在家过年

新华社走访马伊丹佩克市： 

兑现承诺

纳吾诺维奇：马市城市预
算加倍，人口流出停止

РБМ. – Рационално коришњење техноло-
гије, опреме, материјала и кадрова спада у 
пословне приоритете које је Србија Зиђин 
Kопер успоставила са намером да смањи 
штетни утицај на животну средину. Еки-
па са транспортног система у Мајданпе-
ку успела је децембра прошле године да 
радне обавезе и задатке усклади са овим 
циљем, па јој је месечни учинак од два ми-
лиона тона јаловине донео титулу најпро-
дуктивнијег дела РБМ-а.  

Екипа са „Фазе 1“ децембра понела титулу најпродуктивнијег дела РБМ-а

Преко два милиона тона јаловине за месец дана
RBM分公司废石破碎第一班组荣获十二月份最优生产单位之称

处理废石量超过200万吨

- Јаловина која стиже на „ Фазу 1“ је 
за разлику од претходних година била 
прихватљивија за дробљење и уситња-
вање, па су и резултати рада транс-
портног система вишеструко бољи. На 
квалитет посла, брзину обављених сер-
виса и померања траке утицала је добра 
организација и правовремено одређи-
вање циљева и приоритета. Планиране 
застоје и одржавање организовали смо 
на време, што нам је обезбедило услове 

за рекордни резултат. Мало је рећи да 
сам импресиониран снагом компаније и 
пројектима које сам до сада имао прили-
ке да упознам, али је енергија мојих ко-
лега оно што је на мене оставило најјачи 
утисак. Kод свих чланова тима постојала 
је мотивисаност за успех и сасвим је ло-
гично што он није изостао – казао је ди-
пломирани машински инжењер Милош 
Поповић. 

Г. Тончев Василић 

Јаловина која стиже на „ Фазу 1“ је за разлику од претходних година била прихватљивија за дробљење и уситњавање, па су и резултати рада транспортног система 
вишеструко бољи. -  Екипа „Фазе 1“ у децембру прошле године забележила рекордну месечну производњу
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РБМ. - Већа прерада у флотацији и 
филтражи, коју је испратило интен-
зивније запошљавање у циљу подм-
лађивања кадрова, основно је обе-
лежје календарске 2022. у Руднику 
бакра Мајданпек. Уз напомену да је 
година била веома напорна и да је 
у њој велика пажња посвећена озе-
лењавању деградираних површина 
и побољшању услова рада, руково-
дилац мајданпечког огранка Србија 
Зиђин Kопер Бранислав Томић 
подвлачи да су је обележили и већа 
производња на копу, бројни послови 
у области заштите животне средине 
и друштвено одговорно понашње 
РМБ-а.

-Прошлогодишњу производњу 

РБМ-а карактеришу одлични ре-
зултати у површинској експлоата-
цији. Откопано је 14.447.000 мили-
она тона влажне руде и уклоњено 
66.459.000 тона јаловине, па је 
укупно остварено 80.906.000 тона 
ископина, што је у складу са го-
дишњим планом. Највише руде, 
чак 97 одсто, откопано је у „Јужном 
ревиру“. Садржај бакра у руди био 
је већи од пројектованог и износио 
је 0,391 одсто. Раскривка је током 
године уклањана и са „Северног“ 
и са „Јужног ревира“, али је однос 
71:29 био у корист југа, где је само 
са етаже 500 уклоњено 5.666.000 
тона јаловине. На „Северном реви-
ру“ је оспособљена „Фаза 2“, а на-

Рудник бакра Мајданпек прошле године остварио рекордну производњу

Бранисалв Томић: Прошлогодишњу производњу РБМ-а карактеришу одлични резултати у површинској експлоатацији. Откопано је 14.447.000 милиона тона влажне 
руде и уклоњено 66.459.000 тона јаловине, па је укупно остварено 80.906.000 тона ископина, што је у складу са годишњим планом. Највише руде, чак 97 одсто, откопано 
је у „Јужном ревиру“. Раскривка је током године уклањана и са „Северног“ и са „Јужног ревира“, али је однос 71:29 био у корист југа, где је само са етаже 500 уклоњено 

5.666.000 тона јаловине

За одличне резултате заслужни радници 
на копу и у флотацији

RBM分公司去年生产创造记录

优秀的成绩归功于采矿与选矿的员工

кон санације планине Старица по-
чело је и испумпавање воде у циљу 
обезбеђења услова за безбедну про-
изводњу. Треба рећи и то да смо 
постојећу „флоту“ тешких возила 
2022. појачали са неколико десети-
на пратећих и помоћних машина, 
али и да смо са још 83 нова радника 
подмладили кадар, тако да у РБМ-у 
сада ради 1.430 људи – каже Томић.

Говорећи о преради, наш саго-
ворник истиче да је изградњом и 
пуштањем у рад новог погона за при-
прему минералних сировина заврше-
на велика инвестиција у Мајданпеку. 
– Нова флотација је била непозна-
ница за све нас, па је много напора 

било потребно око организовања 
запослених и савладавања нове 
опреме. Морали смо да се навикне-
мо на другачију технолошку шему и 
машине које се разликују од оних у 
старој флотацији. Kада смо то сав-
ладали, у производњи смо брзо до-
стигли пројектоване параметре, па 
смо их и премашили. Прелиминар-
ни резултати за 2022. годину кажу 
да је прерађено око 15 милиона 
тона руде, што је највећа годишња 
прерада у историји Рудника бакра 
Мајднапек. Произведено је 49.000 
тона бакра у концентрату, али и 
око две тоне злата и 13 тона сребра 
у концентрату. Kвалитет концен-
трата износио је око 20 одсто, а тех-
нолошко искоришћење било је на 
нивоу планског – 88 одсто. Све ово 

указује на велики труд запослених 
на копу и у флотацији – истиче То-
мић.

Руководилац   мајданпечког 
огранка Србија Зиђин Kопер наводи 
и да је брига машинског и електро-
одржавања, али и произодног тима 
у новој флотацији око нове опреме 
која је тамо инсталирана била вели-
ка. – Прошле године смо се први пут 
сусрели са сервисирањем те опреме, 
мислим најпре на замену облога 
САГ-млина. Ипак, можемо да се по-
хвалимо да смо успели да скратимо 
време сервисирања, а ове године 

планирамо да додатно унапредимо 
све стандардне послове одржавања.

Бранислав Томић каже да је план 
за 2023. годину испуњење произ-
водних задатака, али уз безбедан 
рад, као и већа пажња побољшању 
услова рада и заштити животне сре-
дине. – Управо је заштита животне 
средине област према којој је драс-
тично промењен приступ. Да бисмо 
рударењу обезбедили будућност, 
морамо више да радимо на озе-
лењавању деградираних површина 
и пречишћавању отпадних вода – 
закључује Томић и напомиње да је и 
у том делу са локалном самоуправом 
остварена веома добра сарадња.

Горица Тончев Василић

На "Јужном ревиру" је само са једне етаже током 2022. уклоњено  
преко 5,5 милиона тона јаловине

Флота тешких возила појачана је током прошле године са неколико 
десетина пратећих машина

Прелиминарни резултати за 2022. годину кажу да 
је прерађено око 15 милиона тона руде, што је највећа 
годишња прерада у историји Рудника бакра Мајднапек.

"

"
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ВЕЛИKИ KРИВЕЉ. – Руководство повр-
шинског копа „Велики Kривељ“ оцењује 
2022. као годину великих достигнућа, 
годину нове опреме и нових радника, 
који су допринели да производња буде 
већа око 30 одсто. Надљудским трудом 
рудари су остварили 58 милиона тона 
ископина и откопали више од 11 милио-
на тона руде. Ови резултати постављају 
пред њих нове, много амбициозније 
циљеве, те управник површинског копа 

НОВО ЦЕРОВО. – Због неизбежне за-
мене облога на млину са шипкама ре-
монт у Фабрици дробљења и млевења 
Ново Церово поранио је десетак дана. 
Ипак, руководство не сумња да ће јану-
арски план бити остварен, јер елими-
нисањем „слабих тачака“ које ремете 
стабилност производње и  прерадом 
богатије руде, кажу, постоје реалне 

Дејан Митић 
каже да ће глав-
ни фокус бити 
на томе да се ове 
године обезбе-
ди довољно руде 
за рад обе фло-
тације, односно 
да се задовољи 
дневна прерада 
од 70.000 тона. 

- О д л и ч -
ни прошлого-
дишњи резулта-
ти обавезују нас 
да будемо још 

бољи и продуктивнији. Већ на самом 
старту кренули смо свом снагом, па 
је јануарски план ископина „тежак“ 
5,85 милиона тона. Иако нам зимске 
временске прилике не иду на руку, за-
цртали смо да овог месеца откопамо 
1,9 милиона тона влажне руде. Садр-
жај бакра у руди је 15 одсто богатији 
од очекиваних 0,251 одсто, па су сви 
изгледи да ћемо до краја месеца дати 
4.637 тона бакра у концентрату, коли-

шансе да до краја 
месеца прераде 
308.000 тона суве 
руде и  произведу 
861 тону бакра у 
концентрату. 

-До 22. ја-
нуара дали смо 
550 тона бакра 
у концентрату, 
а неисправност 
опреме услови-
ла је да ремонт 
започнемо пре 

фебруара. Најхитнија је била замена 
облога на млину са сипкама, па смо 
након тога застој искористили и за за-
мену мотора на млину са куглама, као 
и спојнице између њега и млина. Та 
спојница нам је задавала доста про-
блема у протеклом периоду и често је 
заустављала процес млевења. Угради-

Прошлогодишњи резултати обавезују кривељске рударе да наставе истим темпом

У Фабрици дробљења и млевења у “Новом Церову” година почела непланираним ремонтом 

Иако им зимске временске прилике не иду на руку  на површином копу Велики Kривељ решени да у првом месецу 2023 откопају 1,9 милиона тона влажне руде. -Са-
држај бакра у руди је 15 одсто богатији од очекиваних 0,251 одсто, па су сви изгледи да ћемо до краја месеца дати 4.637 тона бакра у концентрату, каже Дејан Митић

И поред изненадног ремонта постоје реалне шансе да Фабрика дробљења и млевења „Ново Церово“ у јануару преради 308.000 тона суве руде и  произведе 861 тону 
бакра у концентрату. – Рудари девет дана пре краја месеца  премашили план ископина 15 одсто, зимска борба са одводњавањем и отварањем нових етажа

Јануарски план ископина „тежак“ 5,85 
милиона тона

Реализација јануарског плана ипак могућа 
због богате руде

今年VK矿需延续去年向好势头

NC矿破磨车间新年启动了未排入工作计划大检修

一月份VK采剥计划为585万吨

由于矿石品位较高，仍有希望完成一月份生产计划

ко је предвиђено оперативним планом 
– оптимистичан је Митић. 

Приликом наше посете статистички 
подаци потврђивали су овај позитивни 
став, јер је за 22 јануарска дана „сабра-
но“ 3.200 тона бакра у концентрату. 
Више од 800 радника сву пажњу усмера-
ва на откопавање руде, док је подршка 
у уклањању раскривке у источном делу 
копа стигла од компаније Јиншан. Ми-

тић појашњава да радници и механи-
зација подизвођачке фирме помажу у 
проширењу рудника „Велики Kривељ“, 
али да ће „плодови“ њиховог рада бити 
видљиви тек наредне године. 

ли смо и нову „раскрсницу“ на улазу 
у згушњивач, чиме ће бити спречена 
обустава производње приликом та-
ложења пулпе, чека се само уградња 
аутоматике и њено тестирање. Ову 
неизбежну ситуацију искористили 
смо и за велики сервис опреме у дру-
гим погонима фабрике – прича руко-
водилац Фабрике дробљења и млевења 
Драган Перић. 

Он додаје да су прошлогодишњом 
прерадом 3,48 милиона тона суве руде 
и производњом 11.000 тона бакра у 
концентрату оборили лични рекорд и 
да су након похвала менаџмента још 
мотивисанији да крену у нове радне 
победе. Ово не би било могуће без „са-
везника“ рудара и њихове борбе да ове 
зиме исуше дно копа и отворе нове ета-
же. 

-Због учесталих падавина које нас 
прате читаве зиме, све снаге су усме-

-Руда долази са три локације, у 
источном делу активна је етажа 215, 
док се на северозападној и северној 
страни експлоатишу етаже 335, 350 
и 365, где су распоређена три велика 
багера и неколико волвоа. Мањи баге-
ри су стално мобилни од коте до коте, 
како бисмо добили композит идеал-
ног садржаја. За најбогатију руду је 
и даље најзаслужнија кота 5, на дну 
копа -прича Митић.  

Он каже да радови на најнижој ета-
жи не би били могући без беспрекорног 
залагања Службе одводњавања. Њихо-
ви задаци су све захтевнији, јер ако уз-
мемо у обзир да сливна површина копа 
износи 5,5 квадратних километара и да 
су обимне кише обележиле претходни 
период, њихова борба да систем одво-
дњавања ради пуним капацитетом и 
без паузе је за сваку похвалу.  Управник 
додаје да је стање коповских саобраћај-
ница сасвим задовољавајуће, с обзиром 
на то да смо већ дубоко „загазили“ у 
зиму.  

Д. Лилић Петровић 

рене су на испумпавање атмосфер-
ских и смањивање нивоа подземних 
вода, које директно утичу на рудар-
ску производњу. Kолико ћемо руде 
откопати директно зависи од Службе 
одводњавања и њиховог двадесетчет-
ворочасовног ангажовања. Експлоа-
тација се полако сели у дубински део 
копа, па због воде имамо проблем са 
отварањем нових етажа. У току је 
припрема коте 430, која обећава веће 
количине богате руде – каже технички 
руководилац рударске производње  у 
„Новом Церову“ Иван Владић.

Са копа се могу похвалити да су и 
поред зимских услова рада и отежаног 
транспорта руде и јаловине, успели да 
девет дана пре краја месеца  премаше 
план ископина 15 одсто и дају 213.080 
тона суве руде, средњег садржаја  0,351 
одсто бакра.  

Д. Лилић Петровић 

Коп "Велики Кривељ" под маглом



Колектив Понедељак, 30. јануар 2023. Број 2350, страна 13 Локална самоуправа

БОР. - Градоначелник Бора Алексан-
дар Миликић у интервјуу за кинеску 
новинску агенцију Синхуа изјавио је 
да је град бакра након четири године 
пословања компаније Зиђин повра-
тио стару славу и главну улогу по-
кретача привредног развоја Србије. 
Према многим социо-економским 
показатељима Бор се за кратко време 
нашао на листи најуспешнијих гра-
дова, што по његовим речима пред-
ставља велику обавезу за локалну 
власт да рударски град буде идеално 
место не само за инвестиције, већ и 
за квалитетан живот. 

-Посматрајући Бор у протекле 
четири године видљиве су драстич-
не промене узроковане позитив-
ним пословањем Зиђина и успоном 
рударске производње. Имамо исто-
ријски најнижу стопу незапосле-
ности, а просечне зараде су међу 
највишим у држави. Буџет из годи-
не у годину расте, а за 2023. годину 
износи рекордних 6,4 милијарди 
динара, што нам даје могућност да 
квалитетније сервисирамо потре-
бе грађана. Постали смо град са 
највећим бројем започетих инфра-
структурних пројеката, док су они 
захтевнији у фази припреме. За ово 
кратко време изграђено је 170 ки-
лометара локалних путева, док је у 
многим сеоским насељима решен 
проблем водоснабдевања мешта-
на изградњом водоводне мреже у 
дужими око 140 километара. На-
стојаћемо да улажемо у инфра-
структурне објекте и остале гране 
привреде, како би смо привукли до-

датне инвестиције. Добар привред-
ни амбијент који смо креирали даје 
простора за убрзани економски и 
друштвени развој не само Бора, већ 
и околних градова - каже Миликић. 

Најновији тренд је да запослење 
у рударској индустрији поред Бо-
рана и Мајданпечана, проналазе и 

становници околних градова. По ре-
чима градоначелника, Бор је постао 
друга кућа ,младим и образованим 
људима из целе Србије. Он каже да 
данас имамо ситуацију да компаније 
Зиђина директно запошљавају више 
од седам хиљада радника, док је број 
оних који су индиректно повезани 
са производњом црвеног метала и 
злата много већи. Додаје да то захте-
ва паметно планирање проширења 

Заједничка мисија локалне самоуправе и Зиђина зелено и одрживо рударство у корист грађана

Бор се након четири године пословања Зиђина нашао на листи најуспешнијих градова, са рекордним буџетом од 6,4 милијарди динара, историјски најнижом стопом не-
запослености, као и зарадама далеко изнад републичког просека. - Добар привредни амбијент даје простора за убрзани економски и друштвени развој не само Бора, 
већ и околних градова, а улагањем у инфраструктурне пројекте привлачимо и нове инвеститоре, рекао Александар Миликић у интервју за кинеску агенцију Синхуа. – 
Приоритети у заједничкој борби за квалитетнији живот Борана санирање последица стогодишњих рударских активности и решавање наслеђених еколошких проблема

Алексанадар Миликић: Нова ера 
просперитета за Бор је већ почела

地方政府与紫金的共同使命是为波尔市民实现绿色可持续的矿业发展

亚利桑达尔·米力基奇：波尔市迎来新一轮的繁荣

и изградње нових градских насеља, 
које је извесно у блиској будућности. 
Један од показатеља вишег стандар-
да живота у граду је и то што су цене 
некретнина од 2018. године утро-
стручене, број возила је удвостручен, 
док је куповна моћ грађана много 
већа. Оно што посебно радује, наво-
ди Миликић, јесте то што економска 
сигурност младим суграђанима даје 
ветар у леђа за велике животне одлу-
ке и оснивање породице. 

Он се у даљем разговору осврнуо 
и на друштвено одговорно посло-
вање Зиђина, које је умногоме до-
принело побољшању услова живота 
у граду. Вредним донацијама, однос-
но куповином медицинске опреме и 
опремањем установа унапређена је 
здравствена заштита, док је систем 
образовања потпомогнут бројним 
програмима стипендирања и купо-
вином уџбеника за све ђаке од петог 
до осмог разреда. Велики допринос 
компаније су дале у очувању кул-
турног наслеђа и традиције спон-
зоришући бројне манифестације. 

Финансијском подршком спортским 
удружењима обезбедиле су добре ус-
лове за здрав развој омладине, па их 
то, како каже први човек Бора, чини 
поузданим партнерима локалне са-
моуправе. 

- Сарадња Зиђина и локалне 
самоуправе заснива се на прија-
тељству, па заједно решавамо ви-
шедеценијске проблеме. Није лако 
водити град у коме имате исто-

ријско наслеђе које нико пре вас 
није решавао. Један од приоритета 
у нашој борби је да се санирају по-
следице стогодишњих рударских 
активности. Kонкретно, мислим 
на еколошка питања и на то да 
је експлоатација руде дубоко  за-
шла у многа села и градска насеља. 
Мештани који ову муку муче деце-
нијама и директно су погођени ек-
спанзијом рударења на овим про-
сторима, могу да се надају бољем. 
План је да се у наредних пет година 
изгради потпуно ново насеље, јер је 
наша заједничка обавеза да се дуго 
занемаривани проблеми реше што 
брже и у корист грађана - подвлачи 
он. 

Једна од најзаступљенијих тема 
у сарадњи града и компаније, а којој 
се придаје највише пажње, јесте очу-
вање животне средине. Миликић 
каже да сви подаци говоре у при-
лог томе да се ситуација на терену 
знатно побољшала након великих 
улагања Зиђина. Милионске инве-
стиције усмерене су како у изградњу 
нових производних постројења, по-
пут оних у ТИР-у, тако и у рекулти-
вацију девастираних површина. 

На питање како види будућност 
Бора, Александар Миликић одгово-
ра да је нова ера просперитета града 
већ почела. 

-Бор има светлу будућност, а 
наша је одговорност да развој ру-
дарства синхронизујемо са раз-
војем свих сфера друштва, да омо-
гућимо боље услове живота и да 
останемо да живимо уз рудник и са 
рудником. Треба времена и храбро-
сти да се решимо старих проблема 
и растерећени кренемо путем зеле-
ног и одрживог рударства. Да руда-
рењем дођемо и до бољег друштва 
заједничка је мисија компаније и 
града– закључио је на крају.

Драгана Лилић Петровић

地方政府

Бор има светлу будућност, а наша је одговорност да развој 
рударства синхронизујемо са развојем свих сфера друштва, 
да омогућимо боље услове живота и да останемо да живимо 

уз рудник и са раудником.
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KУЧЕВО. - Kучево и Мајданпек су 
тек у последњих неколико годи-
на оно што треба да буду – добре 
комишије. Разлог за то је Србија 
Зиђин Kопер, компанија која нас 
је повезала и захваљујући којој 
две општине из два округа сада 
имају партнерски однос. Овако 
је са новинаром кинеске агенције 
„Синхуа“ разговор почео председ-
ник општине Kучево др Иван Раји-
чић. На питање какве бенефите 
од кинеско-српске компаније која 
послује у Бору и Мајданпеку има 
општина у Браничевском округу, 
Рајичић је одговорио: - Први пут 
имамо ситуацију да је велики број 
Kучевљана засновао радни однос 
у компанији која је и пре доласка 
стратешког партнера из Kине 
дуже од пола века пословала у 
Мајданпеку. Према последњим 
подацима, у Србија Зиђин Kопер 
је запослен 241 радник са тери-
торије општине Kучево. Такође, 
важно је и то што ова компанија 
изузетно добро послује и ис-
плаћује добре плате радницима, 
па се то одржава и на општински 
буџет. Рећи ћу вам да је према 
подацима Републичког завода за 
статистику општина Kучево 2022. 
имала највећи годишњи раст за-
рада у Србији. Просек плата је са 
49.500 повећан на 59.000 динара, 
а један од највећих разлога за то 
јесте управо компанија Србија 
Зиђин Kопер. Локална самоупра-
ва Kучева је, с друге стране, по-
бољшала путну инфраструктуру 

до Мајданпека, пошто је урађе-
но 14 километара магистралног 
пута Kучево-Пожаревац, деони-
ца од Kучева до села Волуја. То 
је охрабрило наше суграђане да 
посао потраже у овој компанији 
јер, када је пут лош и небезбедан, 
онда се и људи устручавају да се 

запосле у месту до кога не могу 
да стигну безбедно. Држава је то 
препознала и помогла нам је у из-
ради поменутих 14 километара 
пута.

Осим већег прилива у општин-
ску касу и запошљавања, општи-
на Kучево је, по речима њеног 

Председник општине Kучево у интервјуу за агенцију „Синхуа“ изјавио:

Иван Рајичић: Први пут имамо ситуацију да је велики број Kучевљана засновао радни однос у компанији која је и пре доласка стратешког партнера из Kине дуже од 
пола века пословала у Мајданпеку. - Према подацима Републичког завода за статистику општина Kучево је 2022. имала највећи годишњи раст зарада у Србији, јер је 
просек плата са 49.500 повећан на 59.000 динара. - За општину Kучево, али и за све остале локалне самоуправе које се налазе у сливу реке Пек, од велике важности је 
улагање у екологију и у третман отпадних вода које су у једном тренутку биле горући проблем. Србија Зиђин Kопер учинила је велики напор да затвори систем, па у 
Пек више не одлази ни кап штетне рудничке воде. Најбољи доказ за то су обновљен биљни и животињски свет у реци, све већи број пецароша и анализе мониторинга 
квалитета воде које показују да је све потпуно чисто и да у реци нема примеса тешких метала

И Браничевски округ има користи од 
пословања Зиђина, не само Борски

新华社采访库切沃市长：

紫金不仅带动波尔州，还带动布拉尼切夫州的发展

председника, имала користи и од 
друштвено одговорног пословања 
те компаније.

-За општину Kучево, али и за 
све остале локалне самоуправе 
које се налазе у сливу реке Пек, од 
велике важности је улагање у еко-
логију и у третман отпадних вода 
које су у једном тренутку биле 
горући проблем. Србија Зиђин 
Kопер учинила је велики напор 
да затвори систем, па у Пек више 
не одлази ни кап штетне руднич-
ке воде. Најбољи доказ за то су 
обновљен биљни и животињски 
свет у реци, све већи број пецаро-
ша и анализе мониторинга ква-
литета воде које показују да је све 
потпуно чисто и да у реци нема 
примеса тешких метала. То је ве-
ома значајно за нас, али и за друге 
општине кроз које протиче Ду-
нав. Штитећи реку Пек, ми шти-
тимо и Дунав, што је наша обаве-
за пошто је Србија потписница 
Kонвенције о слободном режиму 
пловидбе на Дунаву – истакао је у 

разговору за „Синхуу“ председник 
општине Kучево.

Др Иван Рајичић је кинеској но-
винској агенцији казао и да су са 
рукводством мајданпечког огранка 
Србија Зиђин Kопер почели пре-
говори о заједничком улагању у 
потенцијалне туристичке објекте 

на територији општине Kучево. – 
Издвојио бих археометалуршки 
антички комплекс из трећег века 
„Kраку Лу Јордан“ (на влашком: 
Јорданова коса), који је компле-
ментаран са делатношћу компа-
није. Постоје, наиме, историјски 
трагови да је ово јединствено ар-
хеолошко налазиште, које се нала-
зи у атару села Бродица, све краја 
IV века нове ере било у функцији 
металургије злата, сребра, бакра 

и гвожђа. Припадало је римској 
металуршкој области и имало је 
велики економски значај. Тај ло-
калитет је значајан споменик кул-
туре из домена историје металур-
гије и један је од ретких у Европи, 
па њиме можемо да употпунимо и 
заокружимо туристичку понуду 
и нешто што је сада само потен-
цијал претворимо у опипљиву 
ствар од које ће шира заједница 
имати корист. Због тога се ра-
дујем наставку сарадње са Србија 
Зиђин Kопер и у области туризма.

Председник општине Kучево 
је на крају интервјуа који је дао за 
кинеску агенцију „Синхуа“ поно-
вио да дугује велику захвалност 
мајданпечком огранку Србија 
Зиђин Kопер за све што је досад 
урађено у домену екологије која је, 
како је нагласио, глобална и главна 
тема 21. века.

Горица Тончев Василић

地方政府

Захваљујући Србија Зиђин Копер општине Мајданпек и 
Кучево сада имају партнерски однос у решавању еколошких 

питања.
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СЗK. – Са дипломом Рударско-гео-
лошког факултета у Београду, Јелена 
Ивановић се у родни Бор вратила 
пре годину дана, како би започела ка-
ријеру инжењерке геологије у Србија 
Зиђин Kопер. У руднику „Ново Церо-
во“ направила је прве професионал-
не кораке, а са сваком новом етажом 
њено знање и самосталност у раду 
били су све већи. Јеленина воља да 
што пре савлада законитости и техни-
ке геологије на терену била је несало-
мива, а каже да је неизмерно захвална 
колегама које су је подржале. 

-Тек сам на терену схватила шта 
значи бити геолог, јер нисам имала 

БЕОГРАД. – На локалитету „Чока Ра-
кита“ у општини Жагубица, око три 
километра југоисточно од пројекта 
„Тимок“, пронађено је богато лежиште 
злата чије су прелиминарне димензије 
500x250x80 метара, саопштила је (20. 

ни дана иску-
ства у плани-
рању и органи-
зацији послова. 
Геологија из 
с т у д е н т с к и х 
уџбеника и оно 
што ме је саче-
кало у руднику 
су два различи-
та појма. То што 
Зиђин пружа 
младим људи-
ма прилику да 
своју каријеру 
овде изграде 
из темеља је 
н е п р о ц е њ и -

во.  Имала сам неизмерну срећу да 
постанем део колектива који ме је 
прихватио без предрасуда. Геологија 
и рударство овде „дишу“  заједно, а о 
томе како функционише површин-
ски коп научила сам и од колега, ру-
дарских инжењера. Kључ наше до-
бре сарадње је то што смо на терену 
увек заједно, прискачу ми у помоћ  
саветима, али и мотиком  када треба 
да се разделе бушотине пре узорко-
вања - каже Јелена кроз осмех.

Она радни дан започиње у кан-
целарији проучавајући из извештаја 
стање на терену, односно докле се 

јануара) мини-
старка Дубравка 
Ђедовић, а пре-
нело Министар-
ство рударства и 
енергетике.

Kако се на-
води, прелими-
нарни резултати 
т е х н о л о ш к и х 
испитивања по-
казују и да је мо-
гуће произвести 
чист концентрат 

злата, са укупним искоришћењем 
„жутог“ метала већим од 93 одсто.

Министарка рударства и енер-
гетике изјавила је тим поводом да 
су потенцијалне резерве значајне са 

Представљамо младе таленте и врхунске компанијске кадрове:

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић саопштила:

За само годину дана од првих професионалних корака у руднику „Ново Церово“ млада инжењерка геологије стекла је самосталност, па без грешке и са великом прециз-
ношћу може да процени и картира сваку нову етажу прошарану рудом и јаловином 

Прелиминарни резултати технолошких испитивања на локалитету „Чока Ракита“ у општини Жагубица показују да је могуће произвести чист концентрат злата, са укуп-
ним искоришћењем „жутог“ метала већим од 93 одсто. - Пројекат је у фази истраживања и потребно је потврдити ове добре резултате, а након тога израдити елаборат 
којим ће се верификовати ресурси и резерве

Јелена Ивановић: Геологија и рударство „дишу“ заједно

Пронађено ново богато лежиште злата  
у источној Србији

青年人才与专家展播：

矿能部长杜布拉夫卡·杰多维奇：

叶莲娜·伊瓦诺维奇：在紫金可攀登地质事业顶峰

塞尔维亚东部发现高品位金矿

стигло са откопавањем, а тек онда пла-
нира своја  задужења. Посао геолога је 
да обиђе сва градилишта, а Јеленина 
брига су многобројне коте прошаране 
рудом и јаловином, па слојеви раз-
личитог садржаја минерала чекају на  
процену. Прецизним узорковањем, 
тумачењем лабораторијских анализа 
и исцртавањем планова и мапа она 
даје допринос да најмађи компаниј-
ски рудник сваког месеца остварује 
врхунске резултате. Признаје да има 
трему, када као једини геолог у „Но-
вом Церову“ мора брзо да реагује и 
самостално доноси одлуке, а таквих 
ситуација је било много. Руководство 
најмлађег компанијског рудника пре-
познало је њену посвећеност, па за Је-
лену имају најлепше похвале и надају 
се да ће изменити судбину рудника 
открићем нових рудних тела.

-„Бачена сам у ватру“ и морала 
сам брзо да учим, али ми није било 
тешко.  У почетку сам се ослањала 
само на лабораторијске резултате, 
а након годину дана упознала сам 
структуру стена, научила да раз-
ликујем „нијансе“ руде и јаловине, 
па садржај узоркованог материјала 
сада донекле  могу да проценим по 
тежини и боји. Највише ме обрадује 
када анализе потврде моје претпо-
ставке. Ипак ретко се ослањам на 

аспекта количине руде и садржаја 
злата, што у перспективи може бити 
од великог значаја за економију целе 
земље, посебно за регион источне Ср-
бије.

-Треба напоменути да је пројекат 
у фази истраживања и да је потреб-
но потврдити ове добре резултате, а 
након тога израдити елаборат којим 
ће се верификовати ресурси и резер-
ве – казала је Дубравка Ђедовић.

Она је додала да су истраживања 
из претходног периода охрабрујућа, 
у смислу резултата са високим са-
држајем злата, као и могућности 
добијања овог племенитог метала у 
поступку флотирања и, потом, кроз 
металуршки процес. Ово потенцијал-
но лежиште, тврди министарка, даје 

интуицију, већ волим да све детаљ-
но проучим и више пута потврдим  
- прича она.

Ова вредна девојка каже да се 
труди да јој се не поткраде ниједна 
грешка, јер од тачности геолошких 
испитивања зависи у ком правцу ће 
се упутити кашике багера и како ће 
се мењати рељеф копа.  У једној руци 
скице, у другој кесице за прикупљање 
стенског материјала, све пажљиво 
бележи, означава узорке шифрама 
и бројевима, и жури да картирање 
доврши на рачунару. Двадесетседмо-
годишња инжењерка нежне појаве 
пркоси суровом рударском амбијен-
ту женском снагом и упорношћу да 
докаже своје способности, те храбри 
и друге девојке да се одлуче за овај 
позив. Решена да се даље усавршава, 
уписала је и мастер студије геологије, 
па и поред све обимнијих радних за-
датака успева да редовно полаже ис-
пите. 

Себе у будућности види у Зиђину 
јер је задовољна радним окружењем 
и могућношћу да марљивим проуча-
вањем стенских дубина у којима се 
„крију“ бакар и злато може да досегне 
највише врхове геолошке каријере. .  

Д. Лилић Петровић 

додатну вредност лежиштима која су 
већ откривена у оквиру пројекта „Ти-
мок“, који код Жагубице реализује ка-
надска компанија „Дундее Прециоус 
Metals INC“.

-Ово откриће значајно је и са 
аспекта потенцијалног повећања 
ресурса и резерви руде злата у Ср-
бији – истакла је министарка Ђедо-
вић и додала да поменути резутлати 
представљају значајан корак напред 
у познавању геологије лежишта, али 
још увек не значе отварање рудника. 
Током овог процеса, поузданост ин-
формација о лежишту и свим другим 
факторима се постепено повећава, 
што иде у прилог Србији и њеном 
просперитету, закључила је она.  

Припремила: Г. Тончев Василић

青年人才展播

У почетку сам се ослањала само на 
лабораторијске резултате, а након годину дана 

упознала сам структуру стена и научила да 
разликујем „нијансе“ руде и јаловине.

"

"
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И протеклу годину обележила су 
бројна научна достигнућа која ће 
остати упамћена и захваљујући 
којима ће и наша свакодневица бити 
једноставнија. Физичар, новинар и 
коаутор сајта „Наука кроз приче“ 
Слободан Бубњевић говорио је за 
РТС о најзначајнијим научним по-
мацима у 2022, а једно од занимљи-
вијих открића је и у чему се крије 
тајна издржљивости Kинеског зида
Резимирајући научна достигнућа у 
претходној години, новинар Сло-
бодан Бубњевић казао је да је на њега, али и на већину начуне јавности, највећи утисак оставила мисија 
„Артемис“.
„То је повратак човека на Месец, а сама чињеница да је ова мисија успела, упркос бројним одлагањима, 
техничким изазовима и финансијским проблемима, ипак је велико охрабрење за науку“, казао је  Бубњевић.
Други успех који је можда прошао мање запажено, а који је био много јефтинији и мањи пројекат, али 
можда и фасцинантнији, било је слање сонде на систем астероида Дидимус и Диморфус. Сонда је погодила 
један од та два астероида, који се налази милионима километара далеко од Земље и успела да му промени 
орбиту.
„Циљ ове мисије је био да у случају да приметимо да неки сличан систем или појединачни астероид креће 
ка Земљи, да га ми довољно рано погодимо у свемиру и да он промени путању и никада не погоди Земљу“, 
објашњава Слободан Бубњевић.
Претходне године обележена је и десета годишњица од открића Хигсовог бозона, што говори да смо дошли 
до једног новог фронта у физици елементарних честица, где бисмо можда могли да наслутимо одговоре на 
до данас неодговорена питања, као што је тамна материја.
Откриће џиновске бактерије на Kарибима нашло се на врху листе научних открића у 2022. години, мада је 
она у ствари откривена још 2009. али се мислило да је у оитању гљивица. Поред тога, једно од занимљивих 
научнх достигнућа и открића је и у чему се крије тајна издржљивости Kинеског зида.
„Прошле године је било доста интригантних археолошких открића у свету, али и код нас, а ово је било једно 
врло популарно. Дакле, две и по хиљаде километара дуг Kинески зид је зидан малтером у чијем се саставу 
налази и пиринач. То је први пут да је коришћен везивни материјал који је толико издржљив, али је у ствари 
та мешавина између органског и неорганског материјала учинила да тај нови материјал буде тако везиван, с 
обзиром на то да у то време нису познавали цемент“, напомиње Слободан Бубњевић.

Извор: РТС 

Од 1958. до 1963. у Мајданпеку је изграђено око 550 породичних станова, 12 улица, 14 
пословно-друштвених просторија, водовод и хотел. – Рудник бакра Мајданпек за изградњу 
издвојио 279 милиона динара

Пре равно 60 година „Kолектив“ је у броју 18, објављеном 10. маја 1963, први пут широј 
јавности представио фактографске податке о стамбеној изградњи у Мајданпеку. Текст под 
насловом „Пет стамбених година у Мајданпеку“ обухвата период од 1958. до 1963, односно 
време када је Мајданпек „из темеља изменио свој лик“. Пре тога, према писању новинара 
„Kолектива“, Мајданпек је био веће село. „Kуће су биле мале и дотрајале, често покривене 
даскама уместо црепом. Улице су биле обични сеоски путеви. Водовода у правом смислу речи 
скоро и није било. А друштвених просторија још и мање. Данас је Мајданпек најмлађи, из 
темеља новоизграђени град у нашој земљи. Нове вишеспратне стамбене зграде, асфалтира-
не улице, широки тротоари, на модеран начин постављен центар са алејама цвећа и ниским 
лампама, импозантном зградом Дома културе и осталим друштвеним просторијама свр-
ставају га у модерније гадове у нашој Републици. У току пет последњих година у Мајданпеку 
је у друштвеној својини изграђено око 550 станова укупне вредности око милијарду и по ди-
нара. Највећи број станова (180) изграђен је 1961, а најмање (око 20) 1962. године. Прве, 1958. 
године изграђено је 105, наредне 1959. око 110, а 1960. године још 123 стана. Број двособних 
станова је нешто већи од једнособних, док је трособних сасвим мали број. Поред стамбене 
изградње, у Мајданпеку је у овом периоду изграђено14 пословно-друштвених просторија, Дом 
културе, зграда дирекције рудника, хотел „Kасина“, самоуслужна продавница и друге про-
сторије у укупној вредности преко 320 милиона динара. Раднички савет Рудника бакра у 
Мајданпеку донео је одлуку о издвајању 279 милиона динара из фонда заједнчке потрошње из 
1961. године за потребе изградње нових објеката у Мајданпеку.“

На слици „Из старог албума“  приказан је нови стамбени блок у Мајданпеку.

Г.Т.В.

Kинески зид зидан малтером у чијем се 
саставу налази и пиринач

Пет стамбених година у МајданпекуПет стамбених година у Мајданпеку

商业科学新闻：修建长城使用了“糯米砂浆”
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马伊丹佩克市举行中华文化小会展

走进古老文明的奇妙世界

Чудесни свет древне Чудесни свет древне 
цивилизацијецивилизације

Мини-сајам кинеске културе и гастрономије у 
Мајданпеку

IZ STAROG ALBUMA

У Дому културе у Мајданпеку одржан мини-сајам под називом „Kултура, образо-
вање, стваралаштво“

МАЈДАНПЕK. – Дугогодишње пријатељство између две републике, Kине и Србије, 
додатно је у Мајданпеку оснажено представљањем кинеске културе, гастрономије 
и осталих традиционалних вредности. Мини-сајам захваљујући којем су посетио-
ци могли да завире у чудесни свет древне цивилизације отворили су (23. децембра) 

директор мајданпечког огранка Србија Зиђин Kопер Ђен Хејуан и директор Дома 
за културу Горчило Потпара. Пажљивим одабиром тема, челници мајданпечког 
огранка Србија Зиђин Kопер настојали су да посетиоцима сајма покажу зашто 
Kина у подједнакој мери плени својом древношћу и динамичном садашњошћу.  

Посетиоци сајма могли су да уживају у јединственој кинеској уметности, калигра-
фији, као и у припреми традиционалног јела „ђаози“, а није изостао ни ужитак у 
испијању чаја. Овакав вид презентације кинеске културе биће одржан и наредне 
године.

Г.Т.В. 


