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

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

УГАЉ ПО ПРОИЗВОЂАЧКОЈ ЦЕНИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
Једино у РБ „Колубара“ грађани могу купити по три тоне угља по најнижој цени
Лазаревац, 17.08.2013. – У РБ „Колубара“ поред производње лигнита за
термокапацитете ЕПС-а обезбеђује се сушени и сирови угаљ за широку потрошњу и
индустрију. Годишње се тржишту Србије испоручује више од 800.000 тона угља за
огрев. Појединачне количине које могу куповати физичка лица, у РБ „Колубара“, у
току једне календарске године, су три тоне сушеног угља или седам тона сировог
угља. Сваки пунолетни члан једног домаћинства може купити наведене количине
(нпр. три члана породице могу купити по три тоне сушеног или по седам тона
сировог угља). На основу процене стручњака за домаћинство које користи котао за
загревање куће од 150м2, на годишњем нивоу, потребно је од 6 до 8 тона сушеног
угља.
Уколико више чланова једне породице жели купљене количине да утовари у један
камион, потребно је да се приликом куповине, писаном молбом обрате Служби
продаје РБ „Колубара„ и као доказ да су чланови истог домаћинства приложе
фотокопије личних карата, како би добили сагласност за такву врсту утовара. До
сада, ниједан захтев ове природе из комерцијалног сектора РБ "Колубара" није
одбијен. На пример, уколико два или више чланова породице заједно купују угаљ,
могу га утоварити у један камион, наравно ако количина не прелази носивост возила.
Камиони товаре од 2-20 тона угља. Овим се омогућава да потрошачи немају веће
трошкове приликом транспорта угља.
Због изузетне потражње колубарског угља за огрев почетком маја почело је да ради
ново утоварно место - тзв. грабуљар у Великим Црљенима. Према званичним
подацима Службе за производњу јуче је током дана утоварена 1.101 тона угља за
широку потрошњу, што је највећа дневна производња од почетка рада грабуљара.
Због потреба тржишта ово утоварно место ради у три смене, тако да нема застоја у
отпреми. Сви услови за редовну испоруку су обезбеђени, како оцењују у
Комерцијалном сектору РБ „Колубара“.
РБ „Колубара“, као друштвено и социјално одговорна компанија, мисли на
најугроженије слојеве становништва и није укинула малопродају, иако одавно
производне компаније, које имају значајно нижи ниво производње, своје производе
продају искључиво кроз канал великопродаје.
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