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

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У КОЛУБАРИ СЕ СЛАВИЛО РАДНО
Обележен празник рудара у РБ „КОЛУБАРА”
Лазаревац, 06.08.2013. – Поводом Дана рудара, 6. августа, Рударски басен
„Колубара“, данас је посетио Милан Бачевић, министар природних ресурса,
рударства и просторног планирања Републике Србије са сарадницима. На радном
састанку са представницима пословодства РБ „Колубара“, синдиката и локалних
самоуправа на којима се експлоатише колубарски угаљ говорило се о развојним
пројектима у РБ „Колубара“.
Честитајући рударима највећег произвођача угља у Србији њихов празник, министар
Бачевић је рекао да је стабилна производња угља на коповима РБ „Колубара“, која
се из године у годину повећава значајна за укупан привредни и економски развој
земље, као и за побољшање социјалног статуса запослених у рударском сектору.
-Рударство је један од замајаца опоравка српске привреде, а Лазаревац и РБ
„Колубара“, компанија која је најзначајнија за електроенергетски систем, свакако су
наша развојна шанса – истакао је министар Бачевић и нагласио велике
инвестиционе потенцијале колубарског и костолачког угљеног басена, који ће бити
остварени уз значајну подршку надлежних министарстава и Владе Србије.
Милорад Грчић, директор РБ „Колубара“, овом приликом је истакао да је за рударе
од било какве прославе важније да добију обећање да ће током целе године бити
поштовани и адекватно плаћени за свој труд, и нагласио добре резултате данашњих
рудара, оставарене у тешким условима.
-Рудари „Колубаре“, највећег и најзначајнијег произвођача угља у Србији, сваког
дана у години, без прекида, под отвореним небом, откопавају угаљ и тиме дају
јединствен допринос енергетској стабилности Србије- нагласио је директор Грчић.
Милан Ђорђевић, председник Синдиката радника ЕПС-а, честитајући свим рударима
празник истакао је да су запослени „Колубаре“ изузетно битна карика у ланцу
сигурности електроенергетског система Србије и да синдикалне организације и
менаџмент „Колубаре“ континуирано унапређују систем заштите на раду и
коришћење заштитне опреме у производном процесу.
Захваљујући марљивости радника на површинским коповима џиновски багери не
престају да раде ни на тропским врућинама када жива показује 40 степени Целзијуса
изнад нуле, али ни на „минус“ 20 степени. Тешки услови рада, у којима рудари
„Колубаре“ остварују надпросечне производне резулате, предмет су свакодневне
бриге пословних структура овог привредног друштва, које чине све да њиховим
побољшавањем олакшају радницима на коповима процес производње.
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