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1. @рганизаци!а ..|авно предузе[:е ,,Ёлекгропривреда 6рби1е" Београд, Фгранак РБ
(олубаоа. Беогоад - ]1азаоевац

2. €врха
Ёксплоатаци)а лигнита као и ни3 других делатности као што су
производьа машина за руднике, гра!евинарство и ни3 другихделатности
везаних за про,|екговаье' производьу, антикоро3ивну заштиту, монтажу и
одржава!-ье рударске и енергетске опреме.

3. 1-|ильеви
Фствареье производье уггъа и откривке рвр!ене електроенергетским
билансом Републике €рби1е и поуздано снабдеваье потрошача уг'ъа,
првенствено произво!ана електричне енерги'!е.
Фдржаваье погонске спремности ии3граАьа нових капацитета за
пооизвод}ьу угльа и откоивке

4.'! Ёкстерни контекст

8рста окруже}ьа Бкстерна пита}ьа }слови
[1равно @рганизациона струкгура, делатност

ооганизаци!е и статус ооганизаци!е
@дре!у1е осниван (3[1

Бпс)
1ехнолошко . 3ахтеви оснивача и тржишта,

. 3ахтеви корисника,
о 3аштиту животне средине путем

превенци!е или ублажава}ьа штетних
щица]а на животну средину.

Фбавезу1уби

(онкуренци.!а |-! редста вльа]у изазове за способности п ружа ьа
услуга и испооуку пооизвода кооисницима.

[1овольни

(орисници и
тожиште

['1отпуна усмереност на испуьаваье свих
захтева кооисника и тожи!],та.

[1овольни

3аконско /

регулаторно
[1ословагье у потпуности регул и сано за конски м
и регулаторним захтевима.

[1овольни

Ёкономско [1ословаье ори]ентисано на профитном
поиншипу.

['1овольни

!руштво и култура [1роизводьа ко.!а представльа посебну вредност
за друштво у целини, ни]иби изостанак имао
далекосежне последице на целокупну
производьу електричне енерги!е у држави, што
би изазвало негативне реакци]е друштва и

!авности'

[1овольни

4.1.1 (арактеристике екстерног контекста

[1равна форма Фгранак РБ (олубара-[!азаревац
-.!авно предузе|е,, Ёлекгропривреда € рби!е" Београд

[1одаши о оснивачима ..!авно поедузе|е .. Ёлекгоопоивоеда 6 оби!е" Беогоад
]ржишта 6оби!а.
|-!ословне мреже, уговори,
заступништва

Ёема сопствену пословну мрежу; нема сво,|их 3аступништава'

(онкуренци!а . 3а производьу лигнита у €рби]и нема конкуренци,!е.
. Фрганизаци!е и3 домена машиноградье, т1 про]екговагьа,

производье антикоро3ионе 3аштите' монтаже и одржаваьа
енергетске и руда0ске опреме( важи за (олубара [т:]етал)



Фбласти за ко!е
ангажу.!у ош[эоцгсе-и

Фрганизаци.!е у окружеьу ко,|е пружа.|у услуге:
Фбезбе!егьа, хиги.!ене' рекултиваци'|е, исхрана запослених, изво[1еье

радова из области високоград}ье и нискоград}ье' ангажова}ье
механизаци.!е, здравствена заштита радника' испитиваье и истраживаье
терена, про.|етсоваьа' услужна машинска обрада, израда одливака од
метала' и3рада отковака од метала' површинска 3аштита' ра3не врсте
термичке обраде, услуге испитиваьа са и без ра3араьа, бахцареье и

еталонираье мерне опреме' прево3 производа' испитиваье услова
радне околине, преглед машина, ору!а и опреме, лаборатори]ске услуге
из области 3)(€. поево3 запослених' обука запослених и др'

[1оложа] у односу на
водотокове

[1ростире се у средьем и доьем току реке (олубаре и ьених притока
]амнаве и (ладнице са леве и [1ештана и Бельанице са десне стране као
и водотока !ба и 1ури!е.

€уседство са } правцу исток-запад, од села Рудовци на истоку до варошице (оцельева
на 3ападу, а у правцу север-.|уг изме!у варошице €тепо,]евац на северу до
града |1азаревца на 1угу и изме!у села 6овльак (код !ба) и 6ловац (код
!1а!ковша)

6набдеваье водом за
пи|е и 3а санитарне
потребе

о

о

о

8одовод 11азаревац и 11а'|ковац,

8одовод [:1едошевац
8одовод (алени[:

6набдеваье техничком
волом

8одовод - 8реоци

1ретман отпадних вода []остоо!еье за поечиш[:аваье отпадних вода-перада. 8реоци
@пасне емиси!е и3
поошеса

|-асови, паре и чврсте честице

8еза са транспортном
инфоастоукгуоом

(роз централни део прола3и пруга Београд-Бар као и Абарска
магистрала. а у непосредно! близини се налази и ауто-пут Ё -763.

8рсте енергената [л' енерги!а, угаль, нафтни деривати.
€кладишта са повишеном
опаснош[:у

6кладиште бо1а и разре!ивана, складищта у'ъа, складишта отпадних
у'ъа' нафте и нафтних деривата.'.

]рафостанице [1апо!ни об1екги напонског нивоа:
1 10/35 [! укупне снаге 506,5 [т/!А
35/20 ку укупне снаге 48 [т/!А
35/6 ку укупне снаге 320 !!!!А

4'2 Антерни контекст

врста окоуже}ьа }1нтерна пита}ьа }слови
€тратеги]ско дугорочно
планира}ье

Разво.! РБ (олубара у зависности од разво'!а Ё!-16
гоупе

[''!овольни

,!алье унапре!еье
!4!$€-а

- [1римена стандарда: !$о 9001; !$@ 1400'!; !$Ф
45001(он$А$ 18001); !$@ 3834-2; [\1090-1;Ё\
1090-2,
- Акредитаци]а лаборатори.]а за испитиваье !$Ф
17о25
- [:'!мплементаци|а стандарда: !5о 50001' !5о/!Ёс
27оо1

[']овольни



[1роизводьа, прерада и
транспорт угльа'
прои3водьа нове
рударске и енергетске
опреме' производ!-ьа
резервних делова'
монтажа (машинска и
еле:сро) нове опреме,
регенераци]а резервних
делова и опреме'
ремонти опреме...

- [1роизводьа уг'ьа
- [1рерада угльа
- [ранспорт угльа
- [1ро,|екговаье и разво'|
- Азрада документаци]е
- 1ехнолошка ра3рада документаци]е
- Ёабавка репроматери'!ала, резног алата,
додатних матери!ала, мерне опреме, резервних
делова за сопствено одржаваье, набавка
услуга, набавка нове опреме..'
- [1роизводьа нове опреме
- Азрада челичних конструкци.!а (нова опрема и

ре3ервни делови)
- Азрада машинске опреме (нова опрема и

ре3ервни делови)
_ Антикорозиона 3аштита опреме (нова опрема и

резервни делови)
- ]1ивеье обо'|ених метала
- Регенераци.!а делова
- Регенераци!а опреме
- Ремонти (елекгромашински) рударске и
енергетске опреме у радионицама
- Ремонти (елекгромашински) рударске и

енергетске опреме на терену
- йонтажа (машинска и елекгро)
- [!!онтажа телекомуникационе опреме и

рачунарских мрежа
- Фдржаваье електроенергетских об.|еката'
телекомуникационе опреме и рачунарских
мрежа
- [ранспорт опреме
- Фдржаваье машина алатки 3а сопствене
потребе
- Фдржаваье об,!еката и термоенергетске
опреме 3а сопствене потребе
- 6набдеваье техничким гасовима
_ }нутрашьи транспорт
- }правльаье отпадом
- Фнуваье прои3вода, набавльених и
произведених (складиштеье и издаваье)

[1овольни услови
све пословне
активности

3а

3аштита животне средине
путем превенци'!е и

ублажавагьа штетних
рица.!а на животну
средину

- }блажаваье потенци]алног штетног ефекга
стаьа животне средине пословаьа организаци']е
(континуиран мониторинг)
- [4спуьавагье обаве3а за ускла!еност за
законским прописима.

['1озитивни

База запослених Расположивост ,ъудских ресурса поптпуна у
погледу компетентности и квалификованости
3апослених.

Ёеповольни
(недовольно
здравствено

способних кадрова)
Расположивост'ъудских
оесуоса

[1отпуна [1озитивни

!4нформациони систем [4нтерна рачунарска мрежа са прате}:им
хардвером и софтвером.

[1овольни

[]анац снабдеваьа ,!ефинисагье квалитета добара и критичних
услуга на прави начин уз узимаье у обзир
специфинности испоруке добара и услуга'

Ёеповольан



4.2.1 }$рактеристи ке интерног контекста

Ёазив степен боо]
.[оюгоои у|!! 8

[!!агистри у!!-2 10

всс у!!-1 1 036
вс у!-1 513
ссс !у 3478
8( радници 2985
(8 радници !ш 3461
[1олуквалификовани !! 68
Ёеквалификовани 678

!купно: 12237

Бро] и струкгура
3апослених

Фткривка ( п], чврсте },1асе )

(апацитет [!олье,,Б'" 11олье '"{"

'тамяава
йоточно
по/ъе"

(по'ье г)

,,[амнава
3ападно полье"

ущпно
(олу6ара

1ехничка
произэод}ьа

13.5о0.000 23.000.000 3.з50.000 24 000 000 6з 850 000

угаль (|)

капачитет [олье,,Б" !1огье ''!''

', 
]амнава
источно
по'ъе"

(|'1олье |-)

,,1амнава
3ападно полье

укупно

''(олу6ара"

1ехничка
произ3од[ьа 5.о 10.о00 7 .151'0оо 5 '000.0о0 12.807'000 | :э.этт ооо

одржаваье опреме 1.3'!7.940

реганераци,'а резервних дёлова и
опреме

'1рои3водьа 
ре3ер8них делова |4

опреме

монтажа и транспорт опреме

(анцелари,!ски и пословни простор! постро',еьа за експлоатаци]у и
прераду угльа, машине и опрема за обраду метала, транспортна срдства
(дизалице, вильушкари, возила, камиони' локомотиве и вагони),

радионице' складишта'рачунарска опрема' комуникациона опрема'

@сновна инфраструкгура
и опрема

йнтерни информациони систем]:1нформациони систем



Антегрисани менацмент
систем

6агласно потребама Фгранка, 3ахтевима тржишта и окружеьа усво]ени
су и имплементирани следе[':и стандарди:
!$Ф 9001:2015
!$Ф '14001:2015

он$А5 18001:2007
5кР3 !$о/!Ё| 17 020:2012
5кР$ Ёш |$Ф 5000'1:2012
!$о 3834-2
Ёш 1090-1
Ёш 1090-2

5. 3аинтересоване стране
5.1 3аинтересоване
стоане

5.2 3ахтеви заинтересованих страна

Фснивач, Ё[16
Београд

Фдре0у;е правни положа,! организаци.!е.,!оноси
функционисаье и контролисаье организаци]е
делатност огранка.

одлуке ко]е регулишу
везано за основну

Регулаторна тела (онтролишу примену прописа ко']и гичу на систем менацмента
производьом, заштитом животне средине и безбедности и 3драв'ъа на
оалу-

3а.!едница Ёедостаци производа или услуга, гица|и на животну средину' здрав'ье и

безбедност на раду, могу да утичу на !авну безбедност.
[!окална
самоуправа

['|осебни и специфинни захтеви за производима или услугама,

Ёевладине
ооганизаци!е

[-1окретаье акци']а смагьеьа щица'1а на животну средину и заштиту
животне средине.

€ертификациона
тела и А]€

|-1роцеьу;у усаглашеност органи3аци]е са релевантним стандардима
интегрисаног менацмент система, односно а кредитаци]а лаборатори'|а и

!аборатори|ских метода у оквиру РБ (олубара.

3апослени Редовна примаьа, сигуран и безбедан посао уз адекватну бригу о

запосленима и радно! средини.
(упци [1оуздана и благовремена испорука прои3вода и услуга'
Фбразовне
установе

€арадьа и3 области образовагьа и усаврщаваьа 3апослених и

организова}ье стручних пракси.

!обавльачи (онтинуирана набавка и редовно сервисираье свих уговорених обавеза.

йзво!ани радова и

услуга
€арадгьа и координаци.|а на пословима Б3Р и 3Ф!-| и пословима заштите
животне средине у3 испуьаваье договорених услова пружаьа услуга и

изво[':еьа оадова.

-Беоке" фиоме 11ружагье оц1эоцгсе услуга
(онкуренти (1|!етал) 11редставльа!у иза3ове 3а посебности пружаьа услуга и испоруку

пооизвода кооисницима.
Финанси.!ске
институци!е

Финанси]ске трансакци]е и кредитираье.

6. Рефеоентнадокумента
1. [1ословник 71$3-а
2. [1ооцедуое и упутства 11й6-а
3. 9пшти акги.]!-1 Ё!-19
4
Б

31 .08.201в.

31 .08.201в.[йиле !ереми[:

.[оставльено:
_ Архиви й!\/16 (об1авльено на

с
о,
'Фь


