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

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Промене већ дале позитивне резултате
Данас су на конференцији РБ „Колубара“, одржаној у Дирекцији привредног друштва у
Лазаревцу, јавности представљени резултати које је ново руководство овог привредног друштва,
на челу са директором Милорадом Грчићем, остварило у периоду од њиховог постављења до
данас.
Стање које је затечено приликом преузимања дужности, ново руководство је оценило као
изузетно тешко. У појединим секторима дошло је до великих злоупотреба, са којима је једним
делом јавност већ упозната, а на чијем се откривању још увек ради. С друге стране одређени
проблеми су предуго стајали по страни и одлагано је њихово решавање, што је довело до
значајних материјалних губитака у протеклом периоду.
-Први кораци које смо предузели је систематско откривање и затварање потенцијалних путева
злоупотреба. Уведене су и 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. Задовољан сам јер предузете мере већ дају видљиве помаке, а на дуге стазе сигуран
сам да ће дати и одличне резултате – изјавио је овом приликом директор Грчић.
Највећи проблеми са којима су се суочили по доласку у ово привредно друштво су, лоша
реализација плана експропријације, велики број судских спорова око накнаде за сменски рад,
нерегулисан статус имовине.
Дата су упутства надлежним службама експропријације за ефикасније, рационалније и
економичније спровођење овог изузетно осетљивог и важног поступка, уз строго поштовање
Закона о експропријацији. У току су поступци ревидирања претходних процена и уговора, од
стране званичних државних институција, РУЈП и Градског завода за вештачење. Истовремено се
води рачуна и о томе да је ово једна од тренутно најважнијих процедура које се спроводе у
оквиру ПД РБ „Колубара“ и да се са ширењем копова не сме стати, тако да се експропријација
наставља по систему територијалног приоритета. Чини се све да се затечена ситуација врати у
регуларне оквире и да овим поступком не буде оштећена ни „Колубара“, али ни грађани који
морају да се раселе.
Предузете су активности ка мирном решавању спорова између запослених и „Колубаре“ по
основу потраживања накнаде за сменски рад.
Земљиште на коповима које није преименовано у земљиште најниже категорије, већ се и даље
води као градско грађевинско, по првим проценама на годишњем нивоу „Колубару“ је коштало
600 милиона динара, уместо 150 милиона.
Приоритети у 2013. години су наставак експропријације, капитални пројекти попут измештања
дела реке Колубаре, дела Ибарске магистрале и дела пруге у дужини од око два километра,
чиме се остварује примарни циљ отварање новог поља експлоатације, што обезбеђује одржање
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жељеног нивоа производње и у наредним годинама. Ова година као и наредне, биће године
највећег инвестиционог циклуса у новијој историји РБ „Колубара“. Унапређењем производње,
решавањем нагомиланих проблема, ширењем копова и обезбеђивањем сигурног снабдевања
тржишта угљем, биће обезбеђена енергетска стабилност земље.

