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Седмомесечна производња премашила 16,8
милиона тона угља
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Током првих седам месеци ове године, на четири површинска копа
Рударског басена „Колубара”, ископано је 16.828.889 тона лигнита,
што је 3,26 одсто више од плана, процена је Службе за координацију
производње РБ „Колубара”. Од почетка године до августа, рудари
највећег привредног друштва „Електропривреде Србије” откопали су и
одложили 40,5 милиона кубика јаловине, чиме је план пребачен за 5,5
процената.
Највеће количине угља ископане су на „Тамнава-Западном
пољу”, где је произведено 7,7 милиона тона, што је 13 одсто изнад
плана. Највећи пребачај плана, од 23 одсто, остварили су рудари
површинског копа Поље „Д”, који су за седам месеци произвели 4,91
милиона тона лигнита.
Испуњавање производних планова на коповима РБ ”Колубара” и
континуирано снабдевање термокапацитета лигнитом гаранција
су енергетске стабилности Републике Србије, с обзиром да се из
„Колубариног” угља произведе око 52 одсто електричне енергије.
4. август 2013.
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Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања
Републике Србије Милан Бачевић посетио је данас, поводом Дана
рудара, 6. августа, Рударски басен „Колубара”. Министар је,
са сарадницима, одржао и радни састанак са представницима
пословодства РБ „Колубара”, синдиката и градских општина на чијој
територији се експлоатише колубарски угаљ, на коме је било речи о
тренутно најактуелнијим развојним пројектима највећег произвођача
лигнита у Србији.
Честитајући рударима празник, министар Бачевић је рекао да
је стабилна производња угља на коповима РБ „Колубара” значајна
за укупан привредни и економски развој земље, као и за побољшање
социјалног статуса запослених у рударском сектору.
-Рударство је један од замајаца опоравка српске привреде, а
Лазаревац и РБ „Колубара” свакако су наша велика развојна шанса
– истакао је министар Бачевић и нагласио велике инвестиционе
потенцијале колубарског и костолачког угљеног басена, који ће бити
остварени уз значајну подршку надлежних министарстава и Владе
Србије.
Милорад Грчић, директор РБ „Колубара”, овом приликом изразио
је задовољство што се у „Колубари” после 15 година поново званично
обележава и Дан рудара, поред рударске славе, Светог Прокопија.
-Најзаслужнији за континуирану производњу „Колубаре” су рудари
који 24 сата, 365 дана у години, под отвореним небом откопавају
угаљ и тиме дају јединствен допринос енергетској стабилности
„Електропривреде Србије”- нагласио је директор Грчић.
Дан рудара свим запосленима честитао је и председник Синдиката
ЕПС-а Милан Ђорђевић, који је истакао да синдикалне организације и
менаџмент „Колубаре” континуирано унапређују систем заштите на
раду и коришћење заштитне опреме у производном процесу.
6. август 2013.
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У „Колубари” обележен Дан рудара

РБ „Колубара” припрема отварање новог
експлоатационог поља „Г”
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Годину дана после почетка земљаних радова на измештању дела
корита реке Колубаре, на делу катастарске општине Вреоци, недавно
је завршено ископавање прве и друге деонице у укупној дужини од 1,2
километра.
Ови послови су део пројекта, великих грађевинских радова, који
се односе на премештање инфраструктурних објеката као што су
део корита реке Колубаре у дужини од 2,6километара, део корита
реке Пештан, мостова, дела Ибарске магистрале у дужини од 7,2
километра као и постројења за водоснабдевање.
Реализација овог пројекта представља и један од предуслова
за отварање новог површинског копа Поља „Г”, што је изузетно
значајно за дугорочну стабилност континуитета производње угља
на колубарским коповима. Према предвиђеној динамици радова,
последња фаза послова на новом кориту реке Колубаре планирана
је до краја 2014.године, када се очекује да ће река Колубара потећи
новим делом корита.
У Рударскомбасену „Колубара” активно се ради на овом обимном
и сложеном пројекту. Према речима Горана Марковића, руководиоца
Одељења за надзор површинских копова РБ „Колубара”, стручне
службе београдског Института „Јарослав Черни” и Грађевинског
факултета из Београда, завршиле су ревизију Главног пројекта
измештања корита реке Колубаре у другој фази са притоком Пештан
и Главног пројекта система за водоснабдевање Огранка „Прерада”
и предали их РБ „Колубара”. У току је прикупљање тендерске
документације за расписивање јавних набавки за измештање
наведених инфраструктурних објеката.
26. август 2013.

РБ „Колубара” помаже подизања животног
стандарда у општини Уб
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Милорад Грчић, директор Рударског басена „Колубара” и Дарко
Глишић, председник општине Уб, потписали су јуче, у општини Уб,
обновљен уговор о водоснабдевању на делу територије ове локалне
самоуправе.
Овим уговором се дефинишу обавезе РБ „Колубара” према опшини
Уб, на чијој територији се експлоатише колубарски лигнит. У плану
је обнављање и проширење водоводне мреже, изградња нових бунара и
водовода у Бргулама. Изградњу новог водовода у Бргулама финансијски
ће подржати РБ „Колубара”, а предвиђено је да радови буду завршени
до краја октобра.
Рударски басен „Колубара”, као друштвено и социјално одговорна
компанија интензивно сарађује са представницима локалних
самоуправа на којима се експлоатише угаљ, у циљу подизања
стандрада и услова живота становника ових општина.
29. август 2013.

