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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
РБ „КОЛУБАРА” УВОДИ ЕВРОПСКУ ПРАКСУ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ УГЉА

Трансфер знања немачких стручњака за запослене из „Колубаре”
Лазаревац,13.04.2014.–У оквиру реализације првог „зеленог пројекта” у Рударском басену
Колубара” почела је обука менаџмента „Колубаре” и ЕПС-а о делу пројекта „Ц” који се односи
на проширење депоније и хомогенизацију угља, односно систем за контролу квалитета угља.
Обуку изводе консултанти са површинских копова „Мibrag” и RWE. Предвиђено је да се одржи
30 обука, у трајању од 122 дана.
-У Србији се први пут изводи пројекат ове врсте, а примена нове технологије захтева познавање
свих елемената система за контролу квалитета угља. Циљ обуке је да се стручњаци „Колубаре”
оспособе да испуне захтеве термоелектрана у вези са квалитетом лигнита у будућем периоду,
када се очекују неповољни геолошки услови експлоатације угља - објаснио је др Дарко
Даничић, менаџер дела пројекта који финансира КfW банка.
Обука ће трајати до првих дана јуна, а наставак се очекује у септембру. Широк спектар тема и
бројне студије случаја у оквиру обуке омогућиће детаљно упознавање са искуствима немачких
рудника „Мibrag” и RWE, највећих произвођача угља у Европи. Њихова искуства помоћи ће да
се избегну почетне грешке са којима су се суочили немачки копови и да се компликован посао
уведе у рутину.
Тендер за набавку опреме за хомогенизацију би требао бити објављен у мају. С обзиром на
процедру КfW банке, очекује се да ће реализација пројекта трајати 27 месеци, а да ће
постројење почети са радом најкасније за три године. Систем води рационалном коришћењу
угља као необновљивог природног ресурса, сигурном снабдевању електрана лигнитом
уједначеног квалитета и смањењу емисија штетних гасова. Увођење система уједначавања
квалитета угља у РБ "Колубара" омогућиће оптимизацију процеса сагоревања у котловима
ТЕНТ-а, допринети подизању ефикасности и смањењу загађивања животне средине, на
територијама општина Лазаревац, Лајковац, Уб и Обреновац. Овим пројектом РБ „Колубара“
активно учествује у остваривању циљева националних стратегија одрживог развоја, увођења
чистије производње и одрживе експлоатације природних ресурса.
Пројекат „Унапређење заштите животне средине у колубарском угљеном басену” 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.
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