КОЛУБАРА
билтен

 број 15  септембар 2014.  излази месечно

КОЛУБАРА билтен

КОЛУБАРА билтен

Запослени фактор стабилности
српске електропривреде
Још једна група од 80 запослених, од укупно 1.399 радника који раде у
производном процесу у Рударском басену „Колубара”, а били су ангажовани
преко фирме „Колубара-Услуге” потписали су нове уговоре о раду, којима постају
део РБ „Колубара” и ЈП „Електропривреда Србије” у Лазаревцу, у Дирекцији
РБ „Колубара”. Потписивању су присуствовали Милорад Грчић, директор РБ
„Колубара”,Александар Обрадовић, в.д.директора ЈП „Електропривреда Србије” и
Миодраг Ранковић, председник Синдикалне организације „Колубара”.
Обраћајући се радницима који потписују нове уговоре, Милорад Грчић,
директор РБ „Колубара”, захвалио се запосленима на вредном и пожртвованом
раду, као и стрпљењу и истакао да је иницијатива синдиката РБ „Колубара” и
ЕПС-а о преузимању ових радника стара неколико година.
-Уз подршку руководтства ЕПС-а, надлежних министарстава и Владе
Републике Србије, на челу са премијером, који су показали разумевање за раднике
и видели да раде у изезетно тешким условима, успели смо да решимо овај
проблем – рекао је Грчић и нагласио да је овај менаџмент РБ „Колубаре” и ЈП ЕПС
успешно решио још један горући проблем.
На конференцији за новинаре, Обрадовић је истакао:
– Чин преузимања ових радника и потписивања нових уговора о раду је
јасан сигнал да организационе промене које долазе у ЕПС не значе отпуштања
и нешто лоше за раднике и синдикате, већ да ће корпоративизација компаније
донети бројне позизивне ефекте, а пре свега циљ је да ЕПС буде ефикаснији и
профитабилнији. Тамо где постоји потреба, ЕПС ће отворити своја врата, а
где има вишка запослених и то ћемо морати да решавамо у оквиру процеса
корпоративизације.
Како је истакао Обрадовић, преузимање производних радника који већ раде за
„Колубару” и ЕПС, а преко фирме „Колубара-Услуге”, значи финансијске уштеде за
пословање „Колубаре” и ЕПС-а.
Овом приликом, Обрадовић је још једном истакао да ЕПС нису машине и
механизација, већ људи и да је период после поплава које су највећу штету
направиле у енергетском сектору показао да су људски ресурси најбитнији
фактор стабилног функционисња српске електропривреде и захвалио се
запосленима у „Колубари” на огромним напорима да се поново успостави
производни процес.
Миодраг Ранковић, председник Синдиката „Колубаре”, нагласио је да су
ови радници годинама били ослонац производње, раме уз раме са колегама који
су били радници „Колубаре” и увек били мотивисани за рад упркос мањим
бенефицијама које су имали.
1. септембар 2014.

Јавна расправа
Јавно предузеће „Електропривреда Србије” – Београд
Привредно друштво за производњу, прераду и транспорт угља
Рударски басен „Колубара” д.о.о. – Лазаревац
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Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације
да ће Јавно предузеће „Електропривреда Србије” – Београд, у своје
име и у име и за рачун Привредног друштва за производњу, прераду и
транспорт угља Рударски басен „Колубара” д.о.о. – Лазаревац, ради
отклањања последица поплава започети активности на испумпавању
замуљене воде и муља на Површинском копу ПД РБ „Колубара” д.о.о. –
„Тамнава-Западно поље”.
Заинтересована јавност, органи и организације могу да изврше
увид у садржину „Плана акција ублажавања утицаја на животну
средину при реализацији пројекта испумпавања воде и муља са
Површинског копа „Тамнава-Западно поље”, РБ „Колубара”, у периоду
од 06.09.2014. године до 12.09.2014. године, у просторијама ПД РБ
„Колубара”, у Лазаревцу, у Улици Светог Саве број 1, сала 2, од 12.00
до 15.00 часова, и просторијама Јавног предузећа „Електропривреда
Србије”, Београд, у Улици војводе Степе број 412, соба 305, од 09.00
до 12.00 часова сваког радног дана, као и на сајтовима Јавног
предузећа „Електропривреда Србије” хттп://www.епс.рс/ у оквиру
целине – Заштита животне средине – потцелина – Пројекти; и
ПД РБ „Колубара” хттп://www.рбколубара.рс/ у оквиру целине –
Животна средина. Мишљења и питања поводом овог документа могу
се доставити на наведене адресе или путем електронске поште
јавнарасправа@епс.рс .
Јавна расправа одржаће се у свечаној сали Скупштине општине
Лазаревац, у Улици Карађорђева број 45, дана 13.09.2014. године, од
08.30 до 11.30 часова.
6. септембар 2014.
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Почело испумпавање воде из копа
„Тамнава-Западно поље”
Испумпавање воде у колубарском копу „Тамнава- Западно поље”, посао
који су на тендеру добиле фирме „Енерготехника Јужна Бачка” из Новог
Сада и румунска фирма „СЦ НЕСС Проиецт Еуропа СРЛ” почело је данас,
а рок за завршетак посла је 90 дана. Почетку радова присустувовали су
Александар Антић, министар рударства и енергетике, Милорад Грчић,
директор Рударског басена „Колубара” и Драгољуб Збиљић, директор
„Енерготехнике Јужна Бачка”.
Антић је истакао да је потопљени коп „Западно поље” једна од највећих
последица коју је претрпео енергетски систем Србије, те да је циљ да се
што пре покрене производња угља на овом копу.
– Покретање овог копа је од виталног значаја за „Колубару”, српску
електропривреду и целу државу. Од Светске банке јуче смо добили последњу
сагласност којом је потврђено да смо испунили све услове за испумпавање
воде са копа „Тамнава-Западно поље” – рекао је Антић. – „Електропривреда
Србије” и „Колубара” су првобитно планирали сами да финансирају
испумпавање и тендерска процедура је спроведена у складу са домаћим
законодавством.Током реализације стигла је понуда Светске банке и
испуњене су све продецуре које захтева ова банка у области заштите
животне средине.
Милорад Грчић, директор РБ „Колубара” је објаснио да је „Колубара”
са својом опремом до сада испумпала 20 милиона кубика воде и смањила
ниво за 2,6 метара, као и да ће се наставити испумпавање воде и овим
пумпама.
– Од данас креће реализација посла враћања ЕПС и „Колубаре” на
капацитет који смо имали пре поплава – рекао је Грчић.
Према речима Драгољуба Збиљића, директора „Енерготехнике Јужна
Бачка”, посао ће бити завршен како је и предвиђено за 90 дана, а
евентуалне кише неће моћи озбиљније да угрозе испумпавање воде из овог
угљенокопа.
– Данас подижемо капацитет испумпавања на пет кубика у секунди, а
наредних дана достићемо пун капацитет у испумпавању воде од 25 кубика
у секунди – рекао је Збиљић и истакао да су обезбеђене и резервне пумпе и
да се не очекују проблеми у реализацији.
17. септембар 2014.
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Представници ЈП ЕПС, РБ „Колубара” и фирме „Енерготехника
Јужна Бачка” су са представницима Светске банке усагласили План
акција за ублажавање и мониторинг утицаја на животну средину при
реализацији пројекта испумпавања воде и муља са површинског копа
„Тамнава-Западног поља”.
Паралелно са почетком процеса испумпавања, извршено је
обавештавање заинтерсованих страна и свих месних заједница
низводно од места испумпавања реке Колубаре до места улива у реку
Саву.
Именован је надзор на пословима заштите животне средине
и управљања отпадом током реализације целог пројекта. Одмах
након тога, почело је константно надзирање и мониторинг процеса
испумпавања.
Извршено је збрињавање генерисаног комуналног отпада у сарадњи
са ЈП КП Лазаревац. Током испумпавања нису уочена одступања у
области третмана са горивима и мазивима.
Извршен је инспекцијски надзор од стране надлежних из градског
секретаријата за воде по питању система за мониторинг подземних
вода у овом делу.
26. септембар 2014.

