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Нова 2014. година, на површинским коповима Рударског басена
„Колубара”, дочекана је радно. Са рударима и посадом багера на
површинском копу Поље „Д”, поноћ су дочекали и Милорад Грчић,
директор РБ „Колубара” и Миодраг Ранковић, председник Синдикалне
организације „Колубара”.
– Вредан рад и велико ангажовање рудара и радника „Колубаре” у
производњи, који су окосница рада наше компаније, основни су предуслов
за добре производне резултате које остварујемо. Желео бих вечерас да
им се захвалим на пожртрвованости, јер захваљујући њима се 365 дана
у години, 24 сата дневно, у изузетно тешким условима рада, производи
угаљ за термокапацитете, у којима се производи половина електричне
енергије у Србији, чиме се одржава континуитет и стабилност
електроенергетског система ЕПС-а. – рекао је Милорад Грчић, током
новогодишње ноћи и истакао да колубарски рудари раде и док велика
већина осталих слави.
О значају партнерског односа и добре сарадње менаџмента и
синдиката РБ „Колубара”, говорио је Миодраг Ранковић, који је нагласио
важност сталног побољшања услова рада за запослене у производњи.
Пет дана пре краја 2013. године, багери на површинским коповима РБ
„Колубара” ископали су милијардиту тону угља из колубарског угљеног
лежишта. Импресиван производни резултат, остварен је током 67
година експлоатације, колико се води прецизна евиденција о производњи
лигнита на овим просторима. О овом значајном производном резултату,
Грчић је рекао:
– „Колубара” је компанија са дугом историјом, а простори на којима
се откопава лигнит изузетно богати овом рудом. Сада бележимо
резултат који се догађаја једном у веку. Током 2013. године испунили смо
и пребацили производне планове, а чинимо све да се тренд прекопланске
производње настави и у наредним годинама.
На четири активна површинска копа, Пољу „Б”, „Д”, „ТамнаваЗападном пољу” и копу „Велики Црљени” тренутно се производи 30
милиона тона угља и 70 милиона кубика откривке годишње. У току су
припремне активности за отварање два нова угљенокопа, ПК „Радљево”
и Поља „Г”, који ће у годинама које долазе бити гарант испуњења
производног биланса и електроенергетске сигурности.
1. јануар 2014.
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Радно и у ноћи дочека 2014. године

Дневно 98.000 тона угља
у празничним данима
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На површинским коповима Рударског басена „Колубара”, током
прва три дана 2014. године, производња угља и откривке, одвијала
се планираном динамиком. Просечна дневна производња на четири
активна колубарска копа, од почетка године, износила је око 98.000
тона угља и око 200.000 кубика откривке.
Упркос празничним данима, рудари у „Колубари” раде без прекида,
а производни процес функционише према плану. Повољни временски
услови утичу на добру производњу у првим данима јануара. Дневно се
просечно за термоелектране отпремало око 97.000 лигнита, што је
гарант сигурне производње електричне енергије у Србији.
Према речима Милорада Грчића, директора РБ „Колубара”,
током 2013. године, рудари су остварили прекопланске производне
резултате, а тренд стабилне и континуиране производње настављен
је и у првим данима 2014. године.
Моћни багери на колубарским коповима, пет дана пре краја
прошле године, ископали су милијардиту тону угља из колубарског
угљеног лежишта. Импресиван производни резултат остварен је
током 67 година експлоатације, колико се води прецизна евиденција о
производњи лигнита на овим просторима.
У РБ „Колубара” производи се око 70 одсто укупне производње
угља у Србији, а на бази колубарског лигнита остварује се производња
половине електричне енергије у држави.
5. јануар 2014.

Јуче откопано 308.302 кубика откривке
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Током јучерашњег дана, на сва четири активна површинска копа
Рударског басена „Колубара”, откопано је и одложено 308.302 кубика
откривке, што је трећа највећа дневна производња откривке од
почетка експлоатације у колубарском басену.
У површинској експлоатацији угља производња откривке (земље
изнад угља) је изузетно битан сегмент. Стабилна и континурана
производња откривке омогућава откривање угљеног слоја и сигурну
производњу угља.
Током 24 сата, у три смене, рудари на системима за откопавање
и одлагање откривке, 14. јануара, остварили су запажен производни
резултат. Дневни рекорд производње откривке забележен је 12. јуна
2011. године, када је произведено 322.985 кубика, а други највећи
резултат од 309.359 кубика, остварен је 2. маја 2007. године.
Неопходно је истаћи да је добар производни резултат током
јучерашњег дана остварен у зимском периоду, када су услови рада
тежи него у летњим месецима када су оствариване просечно високе
дневне вредности. Повољни временски услови за јануар, знатно су
утицали на јучерашњи висок производни резултат копова највећег
произвођача угља у Србији.
Блага зима од почетка године повољно је утицала на услове
рада, па је у овом временском периоду на колубарским коповима,
реализација производње откривке већа 32,15 процената од плана за
првих 14 дана.
15. јануар 2014.

Орден Светог Владике Николаја
директору Милораду Грчићу
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Његово преосвештенство Епископ ваљевски господин Милутин
одликовао је данас орденом Светог Владике Николаја И и архијерском
граматом за заслуге, Милорада Грчића, директора РБ „Колубара” и др
Милету Радојевића, директора Канцеларије Владе Србије за сарадњу
са црквама и верским заједницама.
Владика ваљевски, господин Милутин доделио је висока црквена
признања за несебичну помоћ и љубав према Епархији ваљевској,
Српској православној цркви, а посебно за велике заслуге у изградњи
манастирског конака, епископске резиденције у Ваљеву и обнављању
Манастира Ваведења пресвете Богородице Пустиња.
Владика Милутин изразио је веилку захвалност Грчићу и
Радојевићу на великој подршци и помоћи епархији, верској заједници и
културно-историјским споменицима.
20. јануар 2014.

Петнаесторо деце родитеља који су
изгубили живот на радном месту
код директора „Колубаре”
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Милорад Грчић, директор Рударског басена „Колубара”, примио
је, данас у дирекцији компаније, петнаесторо деце, којима је неко од
родитеља изгубио живот на радном месту као запослени рударског
басена.
Након прикупљања и провере документације од стране социјалних
радника РБ „Колубара”, проблем запошљавања за ових 15, који су
дефинисани као први приоритет, биће решен почетком фебруара.
Овом приликом, Милорад Грчић се у име садашњег руководства
и свих бивших директора, извинио породицама и наследницима
запослених у РБ „Колубара”, који су живот изгубили доприносећи
добробити „Колубаре” а до сада није урађено ништа по питању
њиховог запослења и финансијског обезбеђења.
Састанку и разговору поред Милорада Грчића, присуствовали су
и Бојан Стевић, заменик председника Градске општине Лазаревац и
Горан Перишић, руководилац кабинета директора РБ „Колубара”.
Међу петнаесторо који су присуствовали пријему су особе оба
пола, једанаесторо су са територије општине Лазаревац, двоје из
општине Уб и по један из општина Лајковац и Аранђеловац.
21. јануар 2014.

У току измештање гробља у Барошевцу
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Од краја минуле године, када је почела ексхумација гробних
места са гробља у Барошевцу, измештено је 140 гробних места.
Овај пројекат је изузетно битан за развој РБ „Колубара“ и копа
Поље „Б/Ц“. Премештање барошевачког гробља је један од услова
да се олакшају услови рада и откопавање угља и откривке на овом
површинском копу.
За будућа сахрањивања и пренос око 1.700 гробних места са старог
гробља, средствима „Колубаре” саграђено је ново гробље „Петковача“.
Комплекс новог гробља обухвата површину од око четири хектара и
2.000 гробних места.
Између РБ „Колубара” и ЈПКП „Лазаревац“ закључен је уговор за
ексхумације, погребно опремање и пренос посмртних остатака на
друга гробља. Закључен је и уговор са извођачем радова за пресељење
и рестаурацију спомен-обележја. Надзор ће вршити специјалисти
судске медицине и надлежни санитарни инспектор.
Сва гробна места, за која нема старалаца, биће пресељена на ново
гробље „Петковача” на исти начин као и гробна места која имају
стараоце, уз нешто другачију процедуру у правном поступку.
Најстарији активни површински коп Поље „Б“ је у завршној
фази експлоатације, а његова природна замена, односно наставак
постојећег угљеног слоја је Поље „Ц“. За напредовање овог површинског
копа, поред измештања старог гробља у Барошевцу, неопходно је и
измештање пута регионалног значаја Лазаревац-Аранђеловац, мреже
локалних саобраћајница, индустријске пруге уског колосека, као и дела
реке Пештан.
28. јануар 2014.
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Уз сталне напоре да се одржи ниво производње угља, менаџмент РБ
„Колубара”, највећег произвођача угља у земљи, интензивно ради на
реализацији пројеката унапређења заштите животне средине.
Највећа инвестиција у овој области је реализација првог „зеленог
пројекта” под називом „Унапређење заштите животне средине у
колубарском угљеном басену”, вредног 182 милиона евра. Финансира се
кредитним средствима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) са 80
милиона, Немачке развојне банке (КфW) са 74 милиона, и сопственим
средствима „Електропривреде Србије” од 28 милиона евра.
Програм за реализацију мера за ублажавање утицаја на животну
средину ПК „Тамнава-Западно поље” и ПК Поље „Ц” поверен је Огранку
„Пројект”. Први састанак са обрађивачима је одржан крајем марта
2013. године, а до половине априла усвојена је концепција за израду
предметног документа. Пројектни тим огранка „Пројект” упутио
захтев да им се доставе директиве ЕУ и процедуре ЕБРД банке, а
затражена је и стручна подршка од стране Одбора за управљање
пројектом у ЈП ЕПС. Радна верзија документа завршена је у октобру
2013. године. Активно се ради на реализацији активности, уз
поштовање строгих услова европских кредитора.
Други пројекти који се реализују у РБ „Колубара” су третман
отпадних вода из комплекса „Тамнава-Западно поље”, „ТамнаваИсточно поље” и погона „Дробилане” у Каленићу, План мониторинга
животне средине и Пројекат за уређење регионалног водног режима.
Успостављен је мониторинг квалитета вода река Колубара и Пештан,
у складу са директивом ЕУ о водама. Уградњом постројења за
пречишћавање отпадних вода у насељима која припадају површинским
коповима спречава се додатно загађање локалних водотокова, а
инсталирањем првих протокометара, у складу са законом, мери се
количина испуштених отпадних вода са копова.
Преко аутоматских мерних станица прати се емисија отпадних
гасова из свих котларница, а ради се континуирано мерење и анализа
нивоа буке. Започета је изградња заштитног појаса у Барошевцу и
пошумљавају се завршне косине одлагалишта јаловине на површинским
коповима.
30. јануар 2014.
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„Зелена” страна „Колубаре”

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Несрећа на копу
„Тамнава-Западно поље”

„Зелени пројекат” – бенефити
за ширу друштвену заједницу

Лазаревац,21.01.2014.
– Данас је, на површинском копу „Тамнава-Западно поље”, у 11.30
часова, дошло до несреће, у којој је живот изгубио Иван Мијаиловић.
Двадесетпетогодишњи Мијаиловић био је радник „КолубараУслуга”, ангажован на послу руковаоца булдозера у огранку „Помоћна
механизација”.
До несреће је дошло на угљеном систему овог копа. Одмах по
несрећи, Мијаиловић који није давао знаке живота, превезен је у
Амбуланту у Великим Црљенима, где је смрт потврђена.
Обавештена је рударска инспекција и полиција и увиђај надлежних
служби је у току.

Лазаревац, 28.01.2014.
– Највећа инвестиција у области заштите животне средине у
ЈП ЕПС у претходних неколико деценија је реализација првог „зеленог
пројекта” под називом „Унапређење заштите животне средине у
колубарском угљеном басену”. Пројекат је вредан 182 милиона евра.
Финансира се кредитним средствима Европске банке за обнову и
развој (ЕBRD) са 80 милиона, Немачке развојне банке (КfW) са 74
милиона, и сопственим средствима „Електропривреде Србије” од 28
милиона евра.
Циљ пројекта унапређења животне средине у РБ „Колубара” је
обезбеђење сигурне испоруке угља и рационално управљање природним
ресурсима, уз смањење атмосферског загађења у електранама које
користе лигнит из колубарског угљеног басена. Реализацијом пројекта
биће обезбеђен угаљ уједначеног квалитета, што ће омогућити
повећање ефиканости рада ТЕ „Никола Тесла” и ТЕ „Морава”.
Квантификација утицаја пројекта на животну средину, урађена
у јуну 2010. године, показала је да би реализација овог пројекта
довела до значајних еколошких побољшања. Коришћењем угља
уједначеног квалитета емисија угљен-диоксида приликом сагоревања
у термоелектранама би се смањила за око 400.000 тона годишње и
дошло би до уштеде лигнита до милион тона годишње.
Сви наведени бенефити били су разлог да бордови ЕBRD и КfW
банака прихвате финансирање пројекта из некомерицијалне, „зелене”
кредитне линије, с обзиром да је у питању пројекат ширег еколошког
и друштвеног значаја.
Пројекат се спроводи фазно, а тимови за имплементацију вредно
раде са циљем да испуне све обавезе и задатке прописане политиком
европских банака.
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