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

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Одлука о враћању „Метала” у РБ „Колубара”
Лазаревац, 11.06.2013. – Поводом одлуке о припајању предузећа „Колубара Метал”
оснивачу, Рударском басену „Колубара”, данас је у Дирекцији РБ „Колубара” одржана
конференција за медије, на којој су говорили Зорана Михајловић, министарка енергетике,
развоја и заштите животне средине Владе Републике Србије, Милорад Грчић, директор РБ
„Колубара”, Милан Ђорђевић, председник Синдиката „Електропривреде Србије” и Миодраг
Ранковић, председник Синдиката РБ „Колубара”.
Како је истакао Милорад Грчић, директор РБ „Колубара”, заједничким радом на важном
циљу могуће је доћи до битног напретка и нагласио да је ово јединствен позитиван догађај.
На овај начин биће обезбеђени услови да „Колубара Метал” обезбеди квалитетно,
благовремено и интервентно одржавање рударске опреме, погонску спремност рударских
капацитета водећег произвођача угља у Србији. Један од кључних фактора за
функционисање рударског басена је издвојено предузеће „Колубара Метал”. За разлику од
осталих издвојених предузећа, оснивачка права „Метала” формално-правно су остала у
„Колубари”.
-„Колубара Метал” технички и кадровски је најопремљенија металска фирма у Србији и
апсолутно оспособљена за све врсте ремоната багера и производних система у систему
површинске експлоатације угља – рекао је Грчић.
Зорана Михајловић захвалила се представницима синдикалних организација и пословодству
ЕПС-а и РБ „Колубара” на заједничком раду и истакла да ће овом одлуком, поред бројних
бенефита за запослене у „Колубара Металу”, највеће бенефите имати РБ „Колубара”, ЕПС и
српска привреда, јер на основу урађених анализа, процењује се да ће до 2017. године добит
РБ „Колубара” бити увећана пет пута.
Крајем априла, на седници Скупштине Рударског басена „Колубара” једногласно је донета
одлука о прихватању иницијативе о покретању поступка припајања „Колубара Метала”
Рударском басену „Колубара”, свом оснивачу. Јуче је Управни одбор „Електропривреде
Србије” донео одлуку о прихватању нацрта Уговора о припајању „Колубара Метала”
оснивачу Рударски басен „Колубара”.
„Колубара Метал” је предузеће од виталног значаја за РБ „Колубара”, највећег произвођача
угља у српској електропривреди. Од угља који РБ „Колубара” производи за потребе
енергетског система Србије, производи се скоро 55 процената електричне енергије у
држави, чиме је РБ „Колубара” главни ослонац националне енергетске безбедности.
У систему производње електричне енергије у Србији, „Колубара Метал” је значајан сегмент,
као носилац послова на одржавању рударске опреме, чиме се обезбеђује ефикасност и
стабилност производње угља на коповима.
До ове одлуке дошло се на основу свестраног сагледавања пословања и статуса „Колубара
Метала”, коме је претила ликвидација с обзиром да је кумулирани губитак прешао вредност
капитала, услед лошег управљања у претходних неколико година.
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По јединственој оцени менаџмента РБ „Колубара”, „Колубара Метала”, синдикалних
представника, као и овлашћених представника оснивача, предложено решење је предуслов
да се сачува ликвидност и његова основна делатност предузећа које је изузетно значајно за
Рударски басен „Колубара” и „Електропривреду Србије”. Иницијатива за припајање
„Колубара Метала” свестрано је подржана од стране пословодства ЕПС-а и Министарства
енергетике.
У оквиру процеса реструктурирања и рационализације ЕПС-а „Колубара Метал” је 30.
септембра 2005. године издвојена из Рударског басена „Колубара”. Привредно друштво
„Колубара Метал”, у коме је запослено 2.770 радника, бави се пројектовањем, производњом,
монтажом
и
одржавањем
рударске
опреме,
као
и
ревитализацијом
и
модернизацијомосновне рударске опреме, резервних делова

