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Прекоплански резултати РБ „Колубара” –
стабилна производња струје
Најмоћнија карика у енергетском ланцу „Електропривреде Србије”
Рударски басен „Колубара”, на добром је путу да премаши годишњу
производњу од 30 милиона тона угља.
На четири површинска копа, Пољу „Б”, Пољу „Д”, „ТамнаваЗападном пољу” и „Великим Црљенима” за осам месеци произведено
је и термоелектранама, индустрији и широкој потрошњи испоручено
19,6 милиона тона угља, што је за 3,5 процента више од плана.
Овом производном успеху значајан допринос је дала августовска
производња, када је откопано око 2,8 милиона тона угља. Захваљујући
раду моћних багера и угљених система дневно са површинских копова
„Колубаре” испоручивано је по 90.000 тона угља.
У истом периоду, што је предуслов повећане експлоатације угља
у Колубарском угљеном басену, откопано је преко 45 милиона кубика
откривке, за 3,5 одсто више од плана.
Захваљујући колубарском лигниту из кога се производи електрична
енергија у систему Термоелектрана „Никола Тесла”, као и добром
раду других термоелектрана и хидроелектрана, у ЕПС-у је остварена
рекордна шестомесечна производња струје од 19 милијарди киловатсати.
5. септембар 2013.
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Компанијска изјава
Поводом информација о хапшењу бившег руководства РБ
„Колубара“, које су данас објављене у медјима.
РБ „Колубара“ подсећа да је још током месеца јануара у јавност
изнела све информације у вези са овим предметом. Документација је
тада предата Бироу за борбу против корупције, а спорни случајеви
су прослеђени надлежним органима на испитивање.
Од тада је све у рукама надлежних органа који савесно и одговорно
обављају свој посао.
9. септембар 2013.

„Топлана” спремна за предстојећу сезону
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У „Топлани” која се налази у саставу постројења за прераду и
оплемењивање угља Рударског басена „Колубара” у Вреоцима, пуштен
је у рад ревитализовани котао 2. Ревитализацијом овог котла
створени су услови за сигурнији и поузданији рад топловода за
индустрију и топлификацију Лазаревца.
Реч је о највећој инвестицији у погону Топлана од 1981.године када
је отворена, а вредност ових послова је око 200 милиона динара.
Говорећи о значају овог објекта, Милорад Грчић, директор РБ
„Колубара”, је истакао да се ревитализацијом другог котла у
„Топлани” обезбедјује стабилнији рад „Топлане” и сигурност грејања
грађана општине Лазаревац. Током претходне године такође је
ремонтован и котао 1, а завршетком радова на котлу 2, потпуно је
осавремењен производни процес објекта „Топлане”.
Александар Милићевић, директор Огранка „Прерада” је оценио да
је „Топлана” сада потпуно спремна за предстојећу зимску сезону, као
и да је након 30 година од почетка рада, први пут ревитализована.
Заменик председника Градске општине Лазаревац Бојан Стевић,
изразио је задовољство пуштањем овог дела постројења у рад, које је
од интереса за домаћинства и општину Лазаревац.
13. септембар 2013.

Усвојен Извештај о пословању РБ
„Колубара” за прву половину ове године
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Укупан финансијски резултат пословања Рударског басена
„Колубара” за период од 1. јануара до 30. јуна ове године позитиван
је, а остварена добит износи око 1,5 милијарди динара, наведено је
у Извештају о пословању усвојеном данас на 56. Седници Скупштине
овог привредног друштва.Након корекције укупног финансијског
резултата пореским расходом и одложеним пореским приходом, нето
укупан финансијски резултат за поменути период износи око 1,3
милијарди динара. Остварење за првих шест месеци 2013. знатно је
боље него у истом периоду прошле године. Укупни приходи износе око
21,9 милијарди динара, што је за око 9,7 одсто више од плана, док
прокњижени расходи износе око 20,4 милијарде, што је за 8,8 одсто
мање него што је било предвиђено.
У Извештају је наведено и да је на Површинским коповима,
закључно са 30. јуном, ове године укупно произведено више од 14
милиона тона угља, што је за око 4,2 одсто више од плана. Од тога,
око 6,5 тона произведено је на „Тамнава-Западном пољу”, скоро 18
одсто више него што је предвиђено за овај перид. Добри производни
резултати забележени су и на Пољу „Д”, на коме је план премашен за
око 24 одсто.
На седници Супштине, поред Извештаја, усвојене су и Одлука
о додели парцела на локацији „Расадник” ранијим сопственицима
експроприсаних непокретности из Зеока, као и Одлука о исплати
накнаде за нестандардне надземне објекте на старом гробљу у
Барошевцу.
20. септембар 2013.

Потенцијали развоја индустријског
туризма „Колубаре”
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Поред лидерске позиције у производњи угља, Рударски басен
„Колубара” је компанија са бројним потенцијалима за развој
индустријског туризма у Србији, што је данас још једном потврђено
великим интересовањем туриста из Београда, који су у оквиру
манифестације „Дани европске баштине” посетили РБ „Колубара”.
У оквиру манифестације, чија је овогодишња тема „Индустријско
наслеђе-заштита и ревитализација”, туристи су у лазаревачком
Центру за културу имали прилике да се упознају са богатом
индустријском грађом РБ „Колубара”.
Испред РБ „Колубара” као домаћина, присутнима се обратио
Горан Перишић, руководилац Кабинета директора, који је истакао
значај РБ „Колубара” у електроенергетском систему Србије. О
потенцијалима индустријског туризма у највећем произвођачу угља
у Србији говорила је мр Слађана Недељковић Ђокић, самостални
референт за културу „Колубаре”. Посебно је истакла парну
локомотиву у „Преради”, једину ове врсте у Србији, проточно
језеро направљено у оквиру пројекта измештања дела корита
реке Колубаре, рекултивисане површине и експонате откривене на
археолошким локалитетима који се налазе на подручју експлоатације
угља.
Емитован је и документарни филм Одељења за информисање о
историји и развоју „Колубаре”, а присутни су посетили и изложбу
фотографија „Отисак времена”, која сликовито презентује
историјат рада површинских копова и погона за прераду и
оплемењивање лигнита. Гости су се упознали са индустријским
наслеђем у различитим деловима „Колубаре”.
24. септембар 2013.

Милорад Грчић, директор РБ „Колубара”,
одговори на питања локалним ТВ станицама
После летњег периода одмора шта су кључне активности РБ „Колубара”?
ТВ АВАX, Лазаревац
Битно је истаћи да је РБ „Колубара” компанија која функционише 12 месеци у години,
365 дана, 24 сата дневно, за нас не постоји пауза у производном процесу. Приводе се
крају припреме пред зимски период. Ми ћемо спремни дочекати зиму 2013/2014, односно
ЕПС и грађани Републике Србије неће трпети и имаћемо стабилну производњу лигнита и
електричне енергије.
Од почетка године, до сада је на површинским коповима РБ „Колубара” произведено 22,5
милиона тона угља и 49,9 милиона кубика откривке, чиме су рудари „Колубаре” остварили
прекопланске резултате.
Веома сам задовољан како се реализују радови на монтажи роторног багера у „Тамнави”,
као и реализацијом тзв. „Зеленог кредита” и сарадњом са представницима ЕБРД и кфw
банке.
Сарадња са ЕБРД и кфw банкама је за РБ „Колубара” од великог значаја. Све обавезе
РБ „Колубара” пројектни тимови испуњавају са високим степеном ажурираности и
одговорности, а редовни интерни недељни састанци о прогресу пројекта показују висок ниво
одговорности које РБ „Колубара” има према међународним кредиторима.
Шта можете да издвојите од процеса реформи који су реализовани у протекла три
месеца?
ТВ АВАX, Лазаревац
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Када говоримо о реформама у привредном друштву, причамо о потпуно другачијем
приступу, промени свести код рудара, али и оних који руководе „Колубаром”. Трудимо се
и мислимо да смо на добром путу да се схвати значај посвећености и промене приступа
функционисања привредног друштва. За разлику од претходног периода, у последњих годину
дана, људи схватају да треба да живе од „Колубаре”, а самим тим, да је битно очувати
фирму и продужити јој век трајања.
Само ако РБ „Колубара” послује без финансијских губитака и бележи позитивно
пословање, уз редовно испуњавање производних обавеза,обезбеђујемо дугорочно
функционисање.
Успоставили смо партнерску сарадњу са суседним општинама на чијој територији
експлоатишемо угаљ. Поред законских обавеза које испуњавамо према локалним
самоуправама, настојимо да као друштвено одговорна компанија, кроз различите видове
помоћи, учинимо што више са циљем подизања стандарда и услова живота становника ових
општина.
С обзиром да се ближи годину дана Вашег мандата да ли би могли да кажете који су
то кључни проблеми које сте наследили, а које сте успели да превазиђете и како ?
ТВ МАГ, Обреновац
Уведене су мере рационализације на свим нивоима, повећана је ефикасност рада, али се
перманентно ради и на побољшавању услова рада на коповима и система заштите на раду.

Елиминисали смо, можда не потпуно, али смо свели на минимум, злоупотребе са крађом
нафте. Регулисали смо, случајно или намерно лоше реализоване тендерске документације
јавних набавки. Такође, сада по први пут, не постоји вештачки изазвана криза у продаји угља
за широку потрошњу. Једна од битних ствари је и регулисање коришћења моторних возила,
које смо пет пута смањили, а последња фаза регулисања ове области планирана је за задњи
квартал ове године и месеце пред нама.
Последица нових мера је и позитивно пословање компаније у првих шест месеци, са скоро
1.5 милијарди динара добити а у претходној години је пословање било негативно. Настављају
се мере штедње, тако да се не губи на квалитету пословања, али да се послује домаћински.
Изузетно сам поносан, што смо у сарадњи са синдикатима РБ „Колубара” и ЕПС-а успели
да „Колубара Метал” вратимо под окриље РБ „Колубара” и тиме спасимо фирму и 2.770
радних места, као и сигурност њихових породица, а да са друге стране обезбедимо поуздано
одржавање рударске механизације и производних капацитета РБ „Колубара”.
Битно је истаћи да смо сада најзад кренули у реализацију пројекта копа „Радљево”. Ово
је идеја која је као стратешка усвојена још 1978. године, али због раније лоше политике,
овај пројекат још није угледао светлост дана. Интензивно радимо и очекујемо да ћемо до
краја године имати завршен Главни пројекат за отварање копа, а да ћемо у 2014-ој години
кренути са процесом експропријације у зони овог копа. За све оне који познају површинску
експлоатацију, познато је да завршена експропријација гарантује да ће брзо почети
експлоатација угља.
Основни циљ нам је да компанију стратешки и организационо уредимо тако да буде
систем који ће и у наредним деценијама радити стабилно, без трзавица и проблема.
Какво је место РБ „Колубара” у Нацрту стратегије енергетике Србије до 2030.
године?
ТВ ГЕМ, Лазаревац
Неопходно је да наше национално законодавство прилагодимо међународним
стандардима у области развоја рударства и енергетике, као и заштите животне средине.
Стално смо под контролом међународних институција и невладиних организација које се
баве заштитом животне средине. С обзиром да ће угаљ бити основни извор енергије у 21.
веку ми ћемо морати да настојимо да испунимо све међународне стандарде одрживог развоја
и заштите животне средине. У Националној стратегији се истиче да угаљ мора да буде
енергетски ефикасан и еколошки подобан, односно треба развијати рударство, али тако
да се не угрожава животна средина. Морамо инсистирати да се на дугорочан начин решава
отварање нових термоелектрана и површинских копова.
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Неки људи из Лазаревца, Обреновца и Београда дали су себи за право да на погрешан и
искривљен начин коментаришу догађаје од пре две недеље. Нико нема право да се меша у рад
истражних органа. Залажем се за јачање институција и институционално функционисање
система Републике Србије. То је једини начин који Србију води корак по корак напред, а не
уназад, као што смо у претходном периоду вођени.
27. септембар 2013.
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Какав је Ваш коментар на хапшење појединаца из „Колубаре”?
ТВ МАГ, Обреновац

