РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА“ д.о.о.
ЛАЗАРЕВАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Најављене инвестиције у рударски сектор
Лазаревац, 10.04.2013. – Вршилац дужности генералног директора ЈП
„Електропривреда Србије” Александар Обрадовић био је данас у радној посети
Рударском басену „Колубара”. У Дирекцији РБ „Колубара” у Лазаревцу, директор
Обрадовић разговарао је са Милорадом Грчићем, директором привредног друштва, о
текућем пословању, актуелној проблематици, производњи и инвестиционим
активностима овог привредног друштва.
У разговору са представницима менаџмента РБ „Колубара”, Обрадовић је детаљније
упознат са акуелном проблематиком и плановима пословања највећег произвођача
угља српске електропривреде.
Представници менаџмента РБ „Колубара” са директором Обрадовићем обишли су
запослене површинског копа Поље „Д”, као и видиковац најстаријег активног
површинског копа Поља „Б”.
Током обиласка посаде роторног багера „глодар 8” на БТС угљеном систему Поља
„Д”, у изјави за медије, Александар Обрадовић говорио је о циљевима посете
Рударском басену „Колубара”:
-Први и основни циљ моје посете је да на лицу места видим под каквим условима
раде наше колеге и да, са стране новог пословодства ЕПС-а изразим јак акценат на
развој рударског сектора. Међу првим анализама које сам урадио по доласку на
место вршиоца дужности генералног директора ЕПС-а, приметио сам да је у оквиру
ЕПС-а направљен неправилан дисбаланс у развоју делова ЕПС-а. Тако је рударски
сектор остао у позадини, док се улагало у термокапацитете, који су у много бољем
стању.
Фокус нашег пословања ће бити на инвестицијама у рударском сектору и
сагледавању општег развоја ЕПС-а као целине. Један од основних циљева
пословодства ЕПС-а је брига о запосленима. Имамо планове да повећамо ниво
безбедности и заштите здравља на раду, јер без сигурног и безбедног запосленог
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нема развоја ЕПС-а- рекао је Обрадовић и истакао да менаџмент РБ „Колубара” води
бригу о радницима.
Милорад Грчић, директор РБ „Колубара” овом приликом је рекао:
-Приоритет дајемо новим улагањима у опрему. Затекли смо опрему у јако лошем
стању, системе у које није улагано претходних шест, седам година и рударе који
надљудским напорима остварују и пребацују производне планове, како би
електропривреда функционисала. Директор ЕПС-а се на лицу места уверио како
функционише производња на површинским коповима „Колубаре”, да су тешки
услови производње, да није улагано у опрему, да се ради у најтежим условима, а да
резултати постоје. То је заслуга запослених на коповима, који се одричу свега у
корист функционисања „Колубаре”, електропривреде и безбедности електроенергетског система. Наш план за наредних неколико година је веома амбициозан, у
току је израда стратешког програма развоја „Колубаре” до 2017. године и мислимо
да ћемо у значајној мери моћи да унапредимо и повећамо производњу угља на
коповима.
У оквиру радне посете, Александар Обрадовић и Милорад Грчић са сарадницима,
разгговарали су са представницима синдикалних организација ЕПС-а и „Колубаре” и
руководиоцима надзорно-техничког особља површинских копова РБ „Колубара”.

