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Заједно против ковид-19!

Заједно против COVID-19!
ПРЕПОРУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДА
У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
ТОКОМ СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ НА
СУЗБИЈАЊУ ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

МЕРЕ ЗАШТИТЕ:
Често перите руке водом и сапуном (у трајању од најмање 20 секунди)
или користите средство за дезинфекцију на бази 70% алкохола. После
прања, чесму затворите марамицом или папирним убрусом.
Избегавајте блиски контакт, руковање и љубљење, а са саговорницима
одржавајте раздаљину.
Не дирајте очи, нос и уста неопраним рукама.
Ако кашљете или кијате, прекријте уста и нос надлактицом или папирном марамицом.
Често проветравајте просторије.
Избегавајте боравак у затвореном простору са већим бројем људи.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ:

- обавезно и правилно носите заштитну опрему
- пре уласка у пословни простор дезинфкујте руке и обућу
- држите прописано одстојање од других особа
- брините о хигијени радног простора
- обавезно обавестите непосредног руководиоца уколико
посумњате на симптоме COVID-19

Одржавајте
раздаљину

Избегавајте да
додирујете лице

Перите руке око
20 секунди
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из епс групе
Обилазак Националног дистрибутивног
диспечерског центра у Новом Саду

ЕПС додатно обезбедио
напајање за ковид болнице
актуелно
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Како су радници „Метала“ током ванредног
стања завршили планиране ремонте

ЕПС-ов систем спремно положио
неочекивани испит
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Због короне радили и ноћу
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Четири дестинације у Србији
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локални мозаик
Нова Ватрогасна станица у Лазаревцу

Инвестиција
у сигурност грађана
времеплов

Шест година
од мајских поплава у „Колубари“

Тешка битка с природом

Огранак РБ „Колубара“ успешан
током ванредног стања

Најбољи
када је
најтеже
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актуелно

■■ Александар

Вучић на копу „Радљево“

Захвалност рударима,
следе инвестиције у ЕПС
Рудари имају сигуран
посао, неће бити отказа,
нити смањења плата, већ
ће се, напротив, гледати
да, уколико земља буде
успешна, буде поновног
повећања плата. Много
новца ћемо инвестирати у
„Електропривреду Србије“
и многе проблеме ћемо
заједнички да превазиђемо
– рекао је председник
Србије Александар Вучић

Р

ударски басен „Колубара“ је срце
енергетског система и српске
економије, а новоотворени
површински коп „Радљево-Север“
обезбедиће угаљ за наредних 60 година
– рекао је Александар Вучић, председник
Републике Србије, током посете новом копу
огранка „Електропривреде Србије“:
– Хвала свим рударима, у „Колубари“
14.300 људи ради и када је киша и сунце и
снег. Морате увек да радите. Зна се колико
је тежак ваш хлеб и коликим се ризицима
излажете.

Он је поручио да рудари имају сигуран
посао, да неће бити отказа, нити смањења
плата, већ ће се, напротив, гледати да,
уколико земља буде успешна, буде поновног
повећања плата. Вучић је рекао да се на
копу „Радљево-Север“ ради на откопавању
откривке од октобра 2019. године и најавио да
ће први угаљ бити ископан 2022. године.
– Готово 500 милиона евра биће уложено у
овај коп, који ће обезбеђивати око 13 или 13,5
милиона тона угља годишње – рекао је Вучић
у разговору са рударима РБ „Колубара“,
којем је присуствовао и Милорад Грчић, в. д.
директора „Електропривреде Србије“.

Председник Србије је објаснио и да сви
користимо струју, а не питамо се ко ради
како бисмо је имали. Он је истакао да је
поносан на рударе јер није било проблема у
снабдевању струјом ни током ове последње
кризе са коронавирусом.
Вучић очекује да ће рудари имати још
боље материјалне услове и већа примања
у наредном периоду и додао да је све то
могуће захваљујући одговорној финансијској
политици.
– Много новца ћемо инвестирати у
„Електропривреду Србије“ и многе проблеме
ћемо заједнички да превазиђемо. Зато
вас молим само да знате да ће Србија да
инвестира, Србија данас има новац којим
хоће да подиже нашу економију, којим хоће да
подиже „Електропривреду Србије“ и остала
јавна предузећа, а на ту подршку државе
можете у сваком тренутку да рачунате –
рекао је Вучић.

Здраве финансије
Министар финансија је подсетио да је држава
издвојила 5,1 милијарду евра за подршку, око
11 одсто БДП-а, јер је прихватила да терет
кризе буде на њеним плећима, с обзиром на то
да то може да издржи, како би привреда
преживела.
Мали је додао да тога не би било да није било
реформи које је Александар Вучић покренуо
2014. године и које су довеле до тога да држава
има здраве и јаке јавне финансије и девизне
резерве.
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– Пред нама је велики и тежак задатак
и заједнички морамо са ентузијазмом и
енергијом да уђемо у економски опоравак
земље и да искористимо потенцијал. То неће
бити лак задатак, али је то остварив задатак
и то само зависи од ваше енергије, од вашег
рада, од свега онога што можемо заједнички
да направимо. Уверен сам да ћемо бити
најбољи у Европи.
Вучић је нагласио и да све међународне
финансијске институције кажу да ће Србија
лакше поднети кризу него друге земље.
– Држава ће да инвестира више и у путеве,
пруге и још снажније ће наставити да гради
домове здравља, болнице, клиничке центре
и друго. Јавним инвестицијама не само
да можемо да спасемо економију већ и да
помогнемо приватни сектор да изађе из ове
ситуације. Желимо да народ види да Србија
чврсто стоји на ногама и да унесемо ту врсту
оптимизма – поручио је Вучић.
Министар рударства и енергетике
Александар Антић рекао је да је од почетка
године до данас за 5,3 одсто повећана
производња угља у односу на исти период
прошле године, а да је у априлу производња
угља повећана за шест одсто у односу
на април прошле године, упркос тешким
условима рада услед епидемије.
– Рударске и енергетске компаније су
у условима епидемије и ванредног стања
показале снагу и стабилност и одржале
редовну производњу угља и струје у тешким
условима и у условима забране кретања –
објаснио је Антић.
– Повећана производња угља у априлу
обезбедила је енергетску стабилност земље
и хвала рударима на том успеху. Радило се
у три смене у свим енергетским и рударским
компанијама, а упркос ванредном стању,
велики инвестициони пројекти у области
енергетике нису стали.
Говорећи о копу „Радљево-Север“,
Антић је навео да је у енергетици тај коп
„стратешки значајан за Србију” и повезан
са изградњом новог блока ТЕ „Колубара Б”
у Каленићу. Он је навео и да ће ову годину
рударски сектор и енергетске компаније
завршити са позитивним резултатом у
односу на 2019, те да ће тиме допринети
расту БДП-а.
Министар финансија Синиша Мали
поручио је да Србија из кризе, изазване
пандемијом коронавируса, излази као
победник, што не би било могуће да није
било труда и рада и запослених у Рударском
басену „Колубара” и ЕПС-у.
– Хвала запосленима на залагању и на
љубави према својој земљи. Сви морамо
да будемо свесни да цео свет пролази кроз
највећу и најтежу економску кризу икада – на
десетине милиона је незапослених, привреде
пропадају, фабрике се затварају. Такав
најцрњи сценарио се није десио у Србији.
Изашли смо са правим, свеобухватним
мерама подршке онима којима је то
најпотребније – рекао је Мали.
Р. Е.
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из епс групе

■■ ЕПС-ов

систем спремно положио неочекиван испит

Редовна
стабилност
у ванредном
стању
Снабдевање
електричном
енергијом грађана и
привреде Србије, од
када је проглашена
епидемија Covid19
и уведено ванредно
стање, било је
потпуно стабилно, уз
одличне производне
резултате

Н

ародни посланици
Скупштине Србије
прогласили су 6. маја
укидање ванредног
стања у Србији, које је трајало
од 15. марта, због епидемије
вируса Covid19. После непуна
два месеца, живот се полако
враћа у уобичајене токове или
боље речено, у неку „нову“
нормалност, будући да много
мера опреза и даље мора да се
поштује.
Јавно предузеће
„Електропривреда Србије“
је, захваљујући великом
труду запослених и доброј
организацији посла, успело
да још једном потврди улогу
стабилног ослонца грађана и
привреде у тешким временима.
Снабдевање електричном
енергијом грађана и привреде
Србије, од када је проглашена
епидемија Covid19 и уведено
ванредно стање, било је
потпуно стабилно, уз одличне
производне резултате. То је
било нарочито важно због
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подршке функционисању
здравственог система Србије,
као и због забране кретања
која је условила да велики
број грађана остане код куће и
користи електричну енергију.
Као и у свим ванредним
околностима, „Електропривреда
Србије“ је организовала рад
у складу са мерама Владе
Србије и председника Србије.
Производни капацитети
радили су као и увек 24
часа, уз све мере заштите
и предострожности. Није
стала производња откривке
и угља, стабилан је рад у
термо и хидроелектранама,
дистрибутивни систем је
спреман, а оно што је веома
важно - мере заштите спроводе
се стриктно. Рад ЕПС-а је
организован тако да се
производни процеси одвијају
неометано у свим околностима,
чак и оваквим које нико није
очекивао до пре само неколико
месеци.

❚❚Кризни штаб
И пре проглашења
ванредног стања уведене
су заштитне мере у целом
систему ЕПС-а. Запослени
су обавештени о мерама које
треба да предузму како би се
заштитили, о томе где и коме
могу да се обрате ако примете
симптоме.
Формиран је кризни
штаб на нивоу ЕПС-а, као
и тимови у производњи и
дистрибуцији који су пратили
стање на терену, реаговали
и организовали рад у складу
са мерама Владе Србије.
Одговорни сектори и службе за
безбедност и здравље на раду
бринули су о спровођењу мера

заштите. Строго се контролишу
примене заштите. Редовно се
ради дезинфекција свих радних
простора, свих машина, возила
и опреме. Запосленима који
раде сменски обезбеђени су
услови доласка и одласка са
посла друге и треће смене.
Посебна пажња је посвећена
контроли, односно примени
најригорознијих мера контроле
уласка на најзначајније
објекте производње (команде,
багере...). На уласку у сва
ова места обезбеђена су
дезинфекциона и остала
хигијенска средства и важно је
строго придржавање упутстава
за спречавање ширења вируса.
Уз поштовање свих мера
за заштиту рудари Рударског
басена „Колубара“ и са
костолачког копа „Дрмно“
предано и вредно копају угаљ,
као што то чине свих 365 дана,
у години, сваког дана, 24 часа.
На свим коповима спроводе
се појачане хигијенске мере.
Ништа мање опреза није у
термо и хидроелектранама.
Велика пажња је посвећена
хигијенским процедурама.
Настављени су и послови
у дистрибуцији, монтери
су на редовним задацима.
Приоритет је да сви корисници
имају уредно снабдевање
електричном енергијом. И
сви други делови ЕПС-а,
не мање значајни у односу
на производњу, радили су
неометано и послови нису
стали.

❚❚Обавезна
самоизолација
Сви запослени су на време
обавештени да су у обавези,
уколико се враћају из држава
које су означене као жариште
епидемије вируса Covid19
(Швајцарска, Шпанија, Аустрија
и Италија), да не долазе на
посао, већ да, у складу са
одлуком Владе Србије, примене
самоизолацију у трајању од
28 дана. Уколико се враћају из
других земаља, самоизолација
је била неопходна у кућним
условима најмање 14, односно
28 дана.

❚❚Забрана кретања
Одлуком Владе Републике
Србије, на целој територији
Републике Србије од 18. марта
на снази је била забрана
кретања у различитим

периодима. ЕПС jе обезбедио
дозволе за кретање до радног
места за оне запослене који
раде у сменском режиму рада
и друге за које постоји потреба
да буду на радном месту у том
периоду.

❚❚Повратак на посао
Од понедељка, 11. маја, сви
запослени „Електропривреде
Србије“, вратили су се
уобичајеном режиму рада и
запослени раде на својим
радним местима као пре
увођења ванредног стања.
Једини изузеци су хронични
болесници и они за које је
било могуће планирати још
једну недељу коришћења
годишњег одмора/рада од куће
до 18. маја, као и запослени
родитељи детета млађег од
12 година за које се може,
уколико они то желе, и надаље
планирати рад од куће, у
случају да су искористили
годишњи одмор за 2019. годину
и под условом да доставе
потврду да је њихов супружник
у обавези да ради.
Свим запосленима у ЈП ЕПС
Београд издата је препорука
о организовању рада током
спровођења активности на
сузбијању ширења заразне
болести.
Р. Е.

Поштујте мере
и чувајте здравље
ЈП ЕПС као највећа енергетска и
друштвено одговорна компанија у
обавези је да у свим ситуацијама
обезбеђује непрекидну и сигурну
испоруку електричне енергије за
привреду и грађане. Обавезу да
чувамо енергетску стабилност
Србије имамо и сада у време
епидемије вируса Covid19 – рекао
је Милорад Грчић, в. д. директора
ЈП ЕПС, у обраћању запосленима
„Електропривреде Србије“.
- Хвала вам што у данима изазова
за нашу земљу потврђујете да сте
савесни и одговорни у испуњавању
радних задатака. Преданим радом
доказујете да уз храброст и
посвећеност послу можете
победити сваки изазов и уверен
сам да за нас нема непремостивих
препрека. Поштујте прописане
мере заштите, чувајте своје
здравље и здравље ваших
породица.
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■■ Антић

и Грчић са рударима копа „Дрмно“ на Ускрс

Производња ЕПС-а сачувала
енергетску стабилност
Антић и Грчић
честитали су Ускрс
запосленима ЕПС-а
уз најбоље жеље
и захвалност на
великом раду, труду
и енергији током
ванредног стања

А

лександар Антић,
министар рударства
и енергетике Србије,
и Милорад Грчић, в.
д. директора „Електропривреде
Србије“, прославили су Ускрс
са радницима на површинском
копу „Дрмно“ у Костолцу. Како
су истакли током обиласка,
производња ЕПС-а је сачувала
енергетску стабилност земље,
што је основ за функционисање
целе државе.
Антић и Грчић честитали су
Ускрс запосленима ЕПС-а уз
најбоље жеље и захвалност на
великом раду, труду и енергији
током ванредног стања.
– Рудари су увек у најтежим
временима пример како се
помаже држави, како се брани
држава и како се ради без
обзира на отежане околности.
■■ Попуст

Хвала им на издржљивости
коју су показали у претходних
месец дана. Хвала свима у
производњи у ЕПС-у. Сигуран
сам да њихов ниво свести,
да ако стане производња
електричне енергије, стаје све
– болнице, домови здравља,
полиција, установе, управо даје
снагу целом ЕПС-у – рекао је
Милорад Грчић, в. д. директора
„Електропривреде Србије“.

– У борби против невидљивог
непријатеља, ови у широј
јавности невидљиви људи, који
обезбеђују производњу угља и
електричне енергије, наши су
хероји – рекао је Антић:
– Организовати систем да
сваког дана у производњи угља
и електричне енергије учествује
око 20.000 људи, који долазе на
посао, уз све прописане мере
заштите, да би се производња

несметано одвијала, врхунски је
напор и одличан резултат.
Они су нагласили да се
држава окреће покретању
привреде и јачању економије, а
рударство и енергетски сектор
даће снажан допринос. Рудари
„Колубаре“ и „Дрмна“ остварују
одличне резултате од почетка
године. За око 450.000 тона
боља је производња у односу на
Р. Е.
претходну годину.

за све који плате рачуне до 30. јуна доказ солидарности

ЕПС изашао у сусрет свим грађанима

С

ви грађани моћи ће да
остваре попуст од пет одсто
на рачуне за март, април
и мај, ако рачуне за струју плате
најкасније до 30. јуна. То ће важити
за све, не само за пензионере и
за тај период неће бити обрачуна
камате. То је показатељ колико
држава мисли о грађанима Србије
– рекао је Милорад Грчић, в. д.
директора ЈП ЕПС:
– Хвала грађанима што у
великом проценту измирују
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своје обавезе и то показује да су
грађани Србије свесни како ЕПС
функционише и да је редовно
плаћање рачуна неопходно
да би се процес производње
и дистрибуције електричне
енергије наставио.
ЕПС разуме да неки купци
због ванредног стања и забране
кретања нису били у могућности
да плате рачуне на време.
Због тога је одлучено да се не
само пензионерима већ и свим

грађанима Србије омогући да
своје обавезе измире до краја јуна
и продужи попуст од по пет одсто,
на све рачуне за потрошњу током
ванредног стања. То се односи
на сва три рачуна за електричну
енергију чија је потрошња била
током ванредног стања (март,
април, мај) и ако буду плаћени
у целости до чак 30. јуна, биће
обрачунат попуст од по пет
одсто. Ти попусти биће приказани
у рачуну који стиже у јулу, тј.

првом следећем рачуну после
уплате. Такође, камата неће
бити обрачуната ни на један од
ова три рачуна за месеце током
ванредног стања уколико обавезе
буду измирене до 30. јуна.
Грчић је истакао да запослени
ЕПС-а раде сваког дана, 24 часа
дневно, 365 дана у години и
на тај начин Србији обезбеђују
континуирано снабдевање
електричном енергијом.
Р. Е.

■■ Обилазак

Националног дистрибутивног диспечерског центра у Новом Саду

ЕПС додатно обезбедио
напајање за ковид болнице
У току су и радови
на изградњи три
велике 110 kV
трафостанице – у
Аранђеловцу, Горњем
Милановцу и Тутину

У

времену у којем се
Србија снажно бори
да победи епидемију
коронавируса много
је хероја, пре свега то су људи
који раде у здравству, војска,
полиција, а важни су и запослени
у енергетском сектору, који
обезбеђују стабилну производњу,
дистрибуцију и снабдевање
електричном енергијом – рекли
су Александар Антић, министар
рударства и енергетике, и
Милорад Грчић, в. д. директора
„Електропривреде Србије“,
13. априла, током обиласка
Националног дистрибутивног
диспечерског центра у Новом
Саду са градоначелником
Милошем Вучевићем.
Грчић је истакао подршку
Владе Србије и председника

Србије и посебну пажњу на
сигурности у производњи,
снабдевању и дистрибуцији,
јер су кључни за све, посебно
за здравствене установе. Он је
нагласио да не сме да постоји
иједан прекид у снабдевању.
– Хвала свим запосленима
који предано раде у производњи,
дистрибуцији и снабдевању

електричном енергијом. Вас и
све колеге молим да сами себе
чувате максимално и имајте
на уму да од вас зависи нечији
живот, живот неког ко лежи
прикључен на респиратор, јер
ако стане ЕПС и производња
и дистрибуција електричне
енергије онда стаје све. Зато сте
нам неопходни, чувајте се, вас

не може нико да замени. Зато
ових дана и обилазимо све важне
тачке у ЕПС-у , да проверимо да
људи имају довољно заштитне
опреме, да ли им је нешто
потребно. Данас је кључна
улога на сваком појединцу,
радите одговоран посао и зато
сте нам важни – рекао је Грчић
радницима.
– Из овог центра управља
се целокупним системом,
обезбеђује сигурност
снабдевања у целој Србији.
Кључно је да сви важни
потрошачи имају стабилно
снабдевање електричном
енергијом. Зато хвала свим
запосленима у ЕПС-у, посебно
онима који раде у одржавању у
дистрибуционим центрима јер
су појачали правце снабдевања
за ковид болнице које су сада
апсолутно сигурне да ће у
сваком тренутку имати стабилно
снабдевање – рекао је министар
Антић, објаснивши да је веома
важно што се наставља са
инвестицијама и кључним
пројектима, јер су у току радови
на изградњи три велике 110 kV
трафостанице – у Аранђеловцу,
Горњем Милановцу и Тутину.
Р. Е.
ЕНЕРГИЈА КОЛУБАРА // мај 2020.
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■■ Првомајска

посета РБ „Колубара“

Рудари су наши хероји
Рударски сектор ЕПС-а поново
најбољи када је најтеже – и у
условима епидемије, рудари
су успели да ископају више
угља. Производња током
априла била је за шест
одсто већа него у истом
месецу прошле године

С

ви грађани моћи ће да остваре
попуст од пет одсто на рачуне за
март, април и мај, ако рачуне плате
најкасније до 30. јуна. To ће важити
за све, не само за пензионере и неће бити
обрачуна камате. То је показатељ колико
држава мисли о грађанима Србије – истакао
је Милорад Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС,
током посете Рударском басену „Колубара“
за 1. мај.
Поводом празника рада, Милорад Грчић и
министар рударства и енергетике Александар
Антић са представницима синдиката и
Огранка РБ „Колубара“ обишли су коп
„Тамнава-Западно поље“, најефикаснији коп
у српској електропривреди. Министар Антић
истакао је да податак да ЕПС свим грађанима
за март, април и мај неће наплатити ни

Значај „Западног поља“
Имам огромно поштовање према свим
запосленима у ЕПС-у, а посебно то желим да
истакнем данас овде, када смо на копу
„Тамнава-Западно поље“ у „Колубари“, за мене
емотивном и најважнијем месту. Људи у Србији,
који се не баве енергетиком, први пут су за
„Тамнава-Запад“ чули 2014. године, после
катастрофалних поплава, када смо уместо копа
гледали једно од највећих вештачких језера у
Србији. Тада су многи предлагали да се можда
не треба бавити санацијом, али ми смо сви
заједно, са председником Вучићем донели
одлуку да се боримо за овај рудник. Огромним
радом и пожртвовањем, пре свега радника
„Колубаре“, ми смо успели да санирамо
последице. Испумпано је више од 200 милиона
кубика воде, поново је успостављена
производња. „Западно поље“ је поново
најзначајнији коп у нашем систему. Одавде се
ископа готово 40 одсто укупног угља у Србији и
са великом пажњом инвестирамо у овај коп,
зато што је важно да овај коп, са 12-13, а било је
чак максимално и 17 милиона тона угља
годишње, држи сигурност снабдевања
термоелектрана у Обреновцу – рекао је Антић.
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камату и омогућити коришћење попуста
доказ солидарности.
– Позивам све грађане да плате рачуне
за испоручену електричну енергију чим буду
у могућности. Имаћемо ниво толеранције до
краја јуна. Наши грађани су редовне платише
и никада није било проблема са наплатом
од грађана, који су најредовнији и први
испуњавају своје обавезе – рекао је Антић.
Грчић је захвалио грађанима Србије
што у великом проценту измирују своје
обавезе и то показује да су они свесни
како ЕПС функционише и да је редовно
плаћање рачуна неопходно да би се процес
производње и дистрибуције електричне
енергије наставио.
Честитајући празник рада свим
запосленима у ЕПС-у, он је истакао да
запослени ЕПС-а раде сваки дан, 24 часа
дневно, 365 дана у години и на тај начин
Србији обезбеђују континуирано снабдевање
електричном енергијом.
– Било је веома важно и тешко осигурати
производњу електричне енергије без прекида
од када је уведено ванредно стање. Ако
нема електричне енергије, проблем је у раду
болница и домова здравља, онлајн наставе,
читаво функционисање би било у проблему.
Да ли су се људи плашили? Наравно да јесу,
јер страх је нормалан. Да ли смо успели да
применимо све мере обезбеђења? Јесмо,
а у свим производним погонима ЕПС-а
широм Србије избегли смо појаву жаришта
коронавируса. Најтежи период, што се
тиче ризика за производњу узрокованог
пандемијом, прошао je – рекао је Грчић.
Министар рударства и енергетике
нагласио је да Србија завршава и добија

једну изузетно важну и значајну борбу против
епидемије која је у светским размерама
паралисала живот, саобраћај, путовања,
комуникације, логистику, производњу. Он је
рекао да је важно да се Србија што пре врати
пуној, пре свега, индустријској производњи и
да се врати живот у пуном интензитету.
– Борећи се против епидемије, у фокусу
смо имали наставак економског и привредног
развоја Србије и зато су председник Србије
Александар Вучић, који је иницирао и
представио мере, и Влада Србије, која их
је разрадила, велики акценат ставили на
то да се у Србији што пре врати привредна
производња и да људи не остану без посла.
Читав пакет од 5,1 милијарду евра, који у овом
тренутку крећемо да упумпавамо у привреду,
пре свега је у функцији заштите производње
и заштите радника. Један од основних
критеријума за добијање подршке од државе
је пре свега био да се не отпуштају радници.
Србији је свако радно место важно и Србија
је земља која мора да се развија на основу
рада људи и то је наш приоритет – истакао је
Антић.
Обраћајући се запосленима у ЕПС-у,
министар је истакао да је изузетно поносан
на све рударе у Србији.
– Рударска производња у Србији у првом
кварталу ове године већа је за девет одсто
него у првом кварталу 2019. године. Хвала
рударима ЕПС-а зато што је производња
током априла била за шест одсто већа него
током априла 2019. године. И у условима
епидемије, рудари су успели да ископају
више угља. Током маја и јуна раде се ремонти
система, обезбеђујући неопходне количине
угља за производњу електричне енергије,

како би трећи и четврти квартал дочекали у
пуном капацитету – рекао је Антић.
Он је истакао да ће производња
електричне енергије и укупно рударство у
2020. години бити већи него у 2019. години,
и у условима ванредног стања. Рудари и
енергетичари дају и даће огроман допринос
да привреда и економија у 2020. буду једне
од најбољих, са становишта БДП у региону,
а и у читавој Европи. Антић је нагласио
да је руководство ЕПС-а у претходном
периоду на веома озбиљан, одговоран и
темељан начин водило највећу енергетску
компанију у Србији и југоисточној Европи и
зато је у овим веома комплексним условима
обезбеђено функционисање система без
■■ Инжењери

икаквих значајнијих проблема, са врхунски
примењеним строгим мерама заштите
запослених од потенцијалног ширења вируса.
Милан Ђорђевић, председник Синдиката
радника ЈП ЕПС, честитајући празник
рударима, захвалио је на посети Грчићу и
Антићу и истакао да се заједничким радом и
трудом постижу одлични резултати.
– Радницима бих поручио да издрже
још мало, надамо се да ће пандемија
коронавируса убрзо да прође. Желим да
им захвалим на огромном раду и труду, на
свему што су издржали рудари и сви остали
запослени у ЕПС-у. Били су запостављени
у медијима претходна два месеца, а радили
су све време, раме уз раме са докторима,

медицинским особљем, полицијом, војском и
свима другима – рекао је Ђорђевић.
Миодраг Ранковић, председник Синдиката
радника „Колубаре“, рекао је да је видиковац
копа право место за окупљање на празник
рада, јер за рударе не постоји ниједан
празник који они не празнују радно.
– Рудари дају резултате у тешким
временима који су за сваку похвалу.
Захављујем им, они су, поред доктора и
других људи који раде све време, хероји.
Труде се и да током ове пандемије, која је
захватила цео свет, изађемо што мање
оштећени. Стање у „Колубари“ што се тиче
наших радника је добро и надам се да ће тако
Н. Ж.
и остати – нагласио је Ранковић.

ТЕНТ-а обишли западни део РБ „Колубара“

Снажна колегијална подршка
„Колубара“ и ТЕНТ су две
карике једног ланца, чије
добро функционисање
је база сигурности
електроенергетског
система Србије

Р

ударски и термо сектор „Електропривреде
Србије“ и током тешких ситуација, као
што је период епидемије вируса Covid19,
раде поуздано и уз велико залагање свих
запослених. Свакодневно се остварују одлични
производни резултати, што је пресудно за
стабилност електроенергетског система Србије.
То је рекао Милорад Грчић, в. д. директора
ЈП ЕПС, крајем априла, током посете
инжењера термоелектрана „Никола Тесла“ А
и Б из Обреновца који су обишли западни део
Рударског басена „Колубара“, да би пружили
подршку колегама из рударског сектора
ЕПС-а.
– Идеја је да се стручњаци из
термоелектрана боље упознају са
специфичностима рада рудара и изазовима
са којима се суочавају и које међусобно
деле јер су ослоњени једни на друге.
Само усклађен и заједнички рад рудара и
инжењера у електранама осигурава довољно
електричне енергије за грађане и привреду
Србије и у овим ванредним околностима –
истакао је Грчић.
Обилазећи производне погоне тамнавских
копова, који директно снабдевају ТЕНТ-ове
капацитете угљем, инжењери су се ближе
упознали са специфичностима рада на
терену.
Говорило се о финализацији пројекта
увођења система за управљање
квалитетом угља на тамнавским коповима,

најсавременијем систему који ће ЕПС-у
донети уједначен квалитет и уштеде угља
као ресурса, ефикаснији рад блокова у
термокапацитетима, као и појачану заштиту
животне средине.
– Дошли смо да обиђемо колеге из
„Колубаре“, да им дамо подршку у овој
ситуацији када су додатно отежани услови
рада – рекао је Саво Безмаревић, извршни
директор за послове производње електричне
енергије ЈП ЕПС, и истакао и да се ЕПС-ови
капацитети већ спремају за рад у наредној
зимској сезони.
– Ми смо већ почели припреме за следећу
зимску сезону и у рударском и у термо
сектору. Срце и база производње електричне
енергије је овде, а ми дајемо пуну подршку
колегама да изузетно добар рад који су
остварили од почетка године наставе и
убудуће – додао је Безмаревић.
Према речима Дејана Милијановића,
извршног директора за техничке послове
производње угља ЈП ЕПС, „Колубара“

и ТЕНТ су две карике једног ланца, чије
добро функционисање је база сигурности
електроенергетског система Србије.
– Захваљујемо колегама из ТЕНТ-а што
су дошли и провели дан са нама. Свесни смо
тога да је наш заједнички рад битан за читав
систем. И рудари „Колубаре“ су посетили
ТЕНТ и обишли производне погоне. Радимо
сви заједно као тим на заједничким задацима
– да обезбедимо континуирану производњу
и транспорт угља и производњу електричне
енергије, чиме гарантујемо и у овако тешкој
ситуацији стабилност електроенергетског
система – рекао је Милијановић.
Делегација ТЕНТ-а је обишла ПК „Тамнава-Западно поље“, најпродуктивнији колубарски
коп, а овом приликом су и посетили посаду
багера „ведричара“, јединствене машине
која ради у производњи угља. Обишли су и
депонију Дробилане на којој је инсталиран
и монтиран нови систем за хомогенизацију
угља.
Р. Е.
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РБ „Колубара“ успешан током ванредног стања

Најбољи када је најтеже
Производни процес ниједног
тренутка није био угрожен,
а уз поштовање мера
заштите, велики колектив
сачуван од ширења вируса

К

ризни штаб на нивоу ЕПС-а је
одмах по увођењу ванредног
стања формирао радну групу у
РБ „Колубара“, која је реаговала
према првим препорукама Владе Републике
Србије и инструкцијама Кризног штаба
ЈП ЕПС. Захваљујући доброј организацији
рада и правовременим реакцијама Кризног
штаба ЕПС-а и радне групе Огранка, одмах
је почело спровођење превентивних мера за
спречавање ширења вируса.
Према речима Милана Мишковића,
директора за производњу угља РБ
„Колубара“, првенствени циљ свих
активности је била заштита здравља
запослених и здравствене слике колектива,
као и одржавање континуитета и стабилности
производног процеса.
За Републику Србију је од изузетног
значаја у време борбе са пандемијом сигуран
електроенергетски систем који је у највећој
мери ослоњен на производњу електричне
енергије у термоелектранама, а на бази угља
откопаног на коповима.
Здравствена слика колектива Огранка
РБ „Колубара“ може се сматрати јако
добром, будући да је до данас инфекција
вирусом потврђена код укупно седам од
11.352 запослена. Ниједан радник се, према
проценама епидемиолоше струке, није
заразио на послу, већ се инфекција вирусом
догодила у контактима ван радног окружења.
Нажалост, један радник је преминуо. Осталих
шест су сада излечени, а имали су средњу
или лакшу клиничку слику.

Опрез
По одвожењу радника са здравственим
тегобама и транспорту до ковид амбуланте
Дома здравља по свим правилима и
препорукама здравствених институција за
превоз потенцијално сумњивих на присуство
инфекције вирусом, све колеге које су биле у
директном контакту су без чекања такође
издвајана из радне средине и слата на
преглед и кућну изолацију. Радна средина и
возило којим је потенцијално заражени
радник транспортован до здравствене
установе су одмах превентивно
дезинфиковани.
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❚❚Милан Мишковић
Два месеца након почетка епидемије и
увођења ванредног стања јасно је да су
запослени Огранка још једном доказали да
су најбољи када је најтеже. У производњи се
радило у све три смене, 24 сата свакога дана
и остварени су одлични резултати.
– Захваљујем свим радницима који су
у најтежим тренуцима за Србију показали
велику храброст и пожртвованим радом су
испунили све задатке и били изнад планова
и очекивања. Посебно желим да похвалим
све запослене у организационим целинама
„Површински копови“, „Метал“ и „Прерада“,
као и запослене у службама из корпоративне
и економско-комерцијалне области, који
су током ванредног стања несметано
обављали послове од значаја, а све у циљу
континуиране и сигурне производње угља за
термоелектране и у томе били јако успешни –
нагласио је Мишковић.
Производни процес ниједног тренутка није
био угрожен, а за производњу електричне
енергије у термоелектранама је увек било
довољно угља.
Рудари „Колубаре“ су од почетка године до
20. маја произвели 12,13 милиона тона угља,
што је готово 700.000 или шест одсто више
од планом предвиђених количина за наведени
период. Упркос раду током епидемије вируса,
до 20. маја су откопали око 784.000 тона
више угља или седам одсто више него у
истом периоду прошле године.
Према инструкцијама Кризног штаба
ЕПС-а у колективу су идентификовани сви
запослени старији од 60 година, хронични
болесници и инвалиди, а потом и запослени
који нису директно везани за производни
процес. Они су упућени на коришћење
преосталог годишњег одмора за 2019. годину,
а потом на рад од куће.
Уз одличну сарадњу и правовремену
организацију активности, која је одмах по

увођењу ванредног стања у Републици Србији
спроведена у координацији са Полицијском
станицом Лазаревац МУП- Србије и Домом
здравља у Лазаревцу, сви запослени који
су се вратили из иностранства су, у складу
са препорукама Владе Републике Србије и
ЈП ЕПС, послати на преглед у надлежни дом
здравља и у кућну изолацију.
У оквиру мера превенције сви радници су
упознати са препорученим мерама понашања
и правилима за рад у условима пандемије.
Огранак РБ „Колубара“ одмах је приступио
тражњи за заштитном опремом преко служби
Комерцијалног сектора. Опрема је тражена
на тржишту и наручена, а прве количине
заштитних маски и рукавица су стигле 20.
марта и подела ових количина радницима
је одмах почела. Друга испорука рукавица
је стигла 24. марта а маски и заштитних
мантила је допремљена 26. марта.
На 25 локација је постављено 25 бидона од
по 1.000 литара дезинфекционих средстава
за личну употребу радника. Сви запослени
са бочицама са пумпицама могу да наточе
дезинфикациона средстава и користе их за
дезинфекцију свог радног простора.
Одмах по увођењу ванредног стања и на
самом почетку примене мера за спречавање
ширења вируса направљена је процедура за
поступање у случају да неко од запослених
током рада добије било какав здравствени
симптом који може да указује на сумњу за
постојање инфекције вирусом.
По пријавама радника који нису путовали
ван граница Србије на било какве тегобе које
могу указати на сумњу на вирус одмах се
реаговало. Ниједан случај радника који се
нису осећали добро на послу није завршен
хоспитализацијом и никоме од ових радника
није утврђена инфекција вирусом.
Од почетка појаве пандемије вируса
са екстерном фирмом је договорено
дезинфиковање радних средина и
производних објеката у оквиру Огранка РБ
„Колубара“, са посебним акцентом на места
на којима је већа фреквентност запослених,
превозна средства за масовни превоз
запослених и друге објекте кроз које пролази
већи број радника.
За хитне случајеве и потребу
дезинфекције ангажовано је једно возило у
оквиру Ватрогасне службе РБ „Колубара“ које
је на располагању за ове врсте послова.
Н. Ж.

Одлични резултати
Априлска производња угља на коповима
„Колубаре“ током ванредног стања је била чак
пола милиона тона или 23 одсто већа од плана
за наведени месец.

■■ У

току сезона ремоната рударске механизације

Темељ поузданог рада
Инвестиционе
оправке омогућавају
јачање погонске
спремности, као
и испуњавање
планова производње
јаловине и угља на
коповима „Колубаре“

П

рема унапред
утврђеном плану, у
Рударском басену
„Колубара” почели су
годишњи инвестициони ремонти
рударских машина. Прецизно
планирање, као и редовност и
квалитет у извођењу ремоната
директно утичу на континуирану
производњу лигнита и на
стабилност електроенергетског
система Републике Србије.
Такође, побољшање стања
опреме и механизације подиже
безбедност запослених и
истовремено олакшава њихов
рад. Овогодишња сезона
инвестиционих оправки на
системима за производњу угља
почела је у првој половини маја.
– У „Колубари” су у току
ремонти на угљеним системима.

❚❚Миливоје Николић
Наравно, као што су важне
оправке на јаловинским
линијама, јер без откривке
нема лигнита, још су значајнији
ремонти на угљеним. Овај ремонт
је специфичан зато што се у
исто време паралелно ради на
великом броју машина. На Пољу
„Г” се ремонтује багер „глодар 2”
са припадајућим „бандвагеном”,
Дробилана са депонијском
машином, а на „Тамнава-Западном
пољу” ремонтују се „ведричар”
и два роторна багера. „Метал”
је носилац посла, а укључени
су и радници „Површинских

копова”. С обзиром на недовољан
број произвoдних радника,
ангажовани су сви расположиви
ресурси „Метала” и радници у
радионицама – казао је Миливоје
Николић, помоћник директора
„Колубаре” за производнотехничке послове.
Како објашњава наш
саговорник, поред активности
радника „Метала“ на пословима
одржавања, односно редовних
ремоната, они су укључени и
у инвестиционим пословима,
на монтажи транспортера
Т7 на Дробилани, што је
обавеза везана за систем за
хомогенизацију угља.
Како би се копови припремили
за зимску сезону, током
ремонтног периода поправљају
се и отклањају сви уочени
недостаци. Дробилана са
депонијском машином, „ведричар”
и багер „глодар 5“ ће бити у
ремонту 20 дана. На багеру
„глодару 1” на „Тамнава-Западом
пољу” ремонтни радови трају
35 дана. Пошто ће продужени
ремонт „глодара 2” на Пољу „Г”
трајати 45 дана, „глодар 900”
са јаловине биће укључен на
угљени систем.
– Није увек лако држати
се утврђене динамике јер
искрсавају потешкоће које није
могуће предвидети због саме

природе посла у површинској
експлоатацији. Када се багер
заустави, често се појаве и
непланирани послови које је
потребно урадити. Квалитетно
одржавање рударске опреме
јесте од пресудног значаја за
поуздан рад свих система, а
посебно великих као што је
„Колубара” – рекао је Николић.
Планови ремоната се крајем
сваке године благовремено
и детаљно припремају за
наредну сезону, при чему се
увек води рачуна о редовној
испоруци лигнита обреновачким
термоелектранама. Већи део
посла обавља се на отвореном,
тако да лоше временске прилике
могу знатно да отежају посао.
Пракса је да се у „Колубари”
ремонти на угљеним системима
раде током лепог времена јер
су тада потребе за електричном
енергијом мање.
– Да би ремонт био
добро и квалитетно урађен
неопходне су добра припрема
и свакодневна координација
„Метала” и копова. Важно је
да се омогуће сви услови за
рад и зато је синхронизована
сарадња обавезујућа. Свесни
смо да посао треба да се
обави професионално и у
предвиђеном року. Ремонтима
се приступа озбиљно, јер од
њих директно зависи испуњење
планова производње –објаснио
је Николић, додајући да је
одржавање механизације кључ
постојаног рада.
М. Караџић

Добри резултати

❚❚„Глодар 2“ на Пољу „Г“

У осврту на производњу угља
током ванредног стања, које је
проглашено због епидемије
коронавируса, Николић је истакао
да је производни процес текао
добро и да није било значајних
проблема. Радници „Колубаре” су
и у условима појачане
одговорности у великој мери
допринели стабилној производњи
електричне енергије. Од почетка
године до 20. маја произведено је
12,13 милиона тона угља, што је
шест процената више од плана за
наведени период.
ЕНЕРГИЈА КОЛУБАРА // мај 2020.
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■■ На

Пољу „Д“ велики радови и током пандемије

Изванредни у
ванредним околностима
Уз редовну производњу,
запослени овог копа раде на
реконструкцији и измештању
система са циљем повећања
капацитета за производњу
откривке на Пољу „Е“

Т

оком пандемије коронавируса
која је на два месеца „зауставила
планету“, као и много пута до сада
ЕПС и Рударски басен „Колубара“
показали су изванредну снагу у ванредним
околностима. Производња угља и откривке
се одвијала континуирано и стабилно, а
урађени су и сви планирани техничко-технолошки послови. Највише их је било на
површинском копу Пољу „Д“, које плански,
с обзиром на улазак у завршну фазу
експлоатације, пребацује јаловинске системе
у зону Поља „Е“.
Владан Ивковић, директор Поља „Д“, каже
да се тренутно налазе у две најтеже фазе
у рударству везане за копове. Затварање
Поља „Д“ и отварање и довођење до пуног
капацитета Поља „Е“, које се формира
техничким и људским ресурсима копова
источног дела колубарског басена.
– Отварање површинског копа је
изузетно захтеван и дуготрајан посао,
као и велика инвестиција. Сада, по
извршеној експропријацији насеља Зеоке,
уклањању објеката, као и измештању
инфраструктурних објеката, далековода
и завршеној првој фази измештања дела
реке Пештан и пута, створени су услови да
можемо да поставимо системе и кренемо
пуним замахом у откривање угља на Пољу „Е“
– каже Ивковић уз напомену да из ове зоне
угаљ, који откопава багер „глодар 8“, већ
увелико „путује“ тракама БТС система.
На новом копу позициониран је и
Пети БТО систем са роторним багером
„глодаром 9“. Њему се, баш за празник рада,
придружио ремонтован „глодар 3“, водећи
багер Првог БТО система, који ће морати да
„сачека“ извесно време на независан рад у
сопственом систему.
– Инвестициона оправка „тројке“ завршена
је почетком марта, док је транспорт до нове
позиције обављен током ванредног стања био
веома захтеван, зато што је за њен пролазак
демонтиран део Првог БТО система Поља „Б“.
Упоредо са транспортом овог багера радили
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❚❚Производња се одвија стабилно
смо трасе за постављање Другог БТО
система на Пољу „Е“. Багери „глодар 4“ и
„одлагач 1“ заустављени су почетком априла
и тада је почео транспорт „глодара 4“ до
монтажног плаца, што је поново изискивало
израду траса до те позиције – објашњава
Ивковић.
На „глодару 4“ је урађена продужена
инвестициона оправка услед санације
клизних лежајева улежиштења стреле радног
точка. Како наглашава наш саговорник, то
нису стандардни радови који се обављају
током ремонта, па је потребан дужи рок за
реализацију ремонта.
Међутим, није само на овом багеру
обављена подробна припрема за рад на
новом копу. Једна од већих инвестиција је и
ремонт „одлагача 4“,који је радио на Првом
БТО систему, а сада ће заједно са „глодаром
4“ чинити окосницу Другог БТО система. На
овом одлагачу је обављена ревитализација
дела електроопреме, напајања, каблова,
снаге и команде. Услед обимности ових
радова био је потребан продужени ремонтни
рок, а по завршетку је транспортован на нови
положај Другог БТО система.
Реконструкција овог система која је
обављена током ванредног стања је при

крају. Погонске станице су позициониране и
урађене су трасе. Остаје да се обави финиш
послова, провлачење транспортних трака
кроз транспортере и регулација трака. У
другој половини маја у рад су укључени
роторни багер „глодар 4“, „одлагач 4“ и пет
транспортера чиме је комплетиран Други БТО
систем на Пољу „Е“.
– За нас је завршетак реконструкције
и укључење „глодара 4“ у рад од изузетне
важности. Оно што нас очекује јесте да до
краја године поставимо линију БТУ система
јер је планирано да „глодар 7“ заврши
експлоатацију на садашњој позицији у зони
Вреоца у јануару 2021. године. Такође, пред
нама је и постављање нове позиције Четвртог
система – истиче Ивковић.
Д. Весковић

Три БТО система ове године
До краја године на Пољу „Е“ ће радити Други,
Четврти и Пети БТО систем, док ће Први А бити
формиран тек у следећој фази 2021. године.
- Јасно је да су дужина и потребан број
транспортера за нови коп много већи него на
Пољу „Д“ – каже Ивковић.

■■ Рад

на „Западном пољу“ за време ванредног стања

Запослени овог копа,
током епидемије, изнова
доказали колико су храбри
и пожртвовани, испунивши
све производне планове

репортажа

Свесни свог
значаја за Србију

С

а првим случајем коронавируса
у Србији, наде запослених на
површинском копу „Тамнава-Западно поље“ да ће са доласком
пролећа одахнути после напорне зимске
сезоне, брзо су се распршиле. А 15. марта, са
проглашењем ванредног стања знали су да
се тешки дани настављају.
– Били смо свесни да се притисак да
остваримо добру производњу наставља. Нико
није то потенцирао, али смо сви то добро
разумели. Јасно је било да са проглашењем
пандемије свака држава своје ресурсе чува
за себе и то је било довољно да постанемо
свесни колико смо у овом периоду значајни за
Србију и није било потребе да нам то било ко
каже – присетио се почетака епидемије Горан
Томић, директор „Тамнава-Западног поља“.
Како је рекао, количине угља на
депонијама ТЕНТ-а биле су недовољне, што
је уобичајено за тај део године када се изађе
из зиме, али су временски услови овога
пута били на страни рудара. Број запослених
се смањио, али не оних у производњи.
Хронични болесници, њих 80 које је требало
ослободити радне обавезе, још раније су
повучени са радних места у производњи, а
мајке мале деце у том тренутку нису биле
неопходне за процес рада. Одсуство стотинак
запослених које је одмах требало оставити
код куће није битно утицало на производну
спремност.
− Драго ми је што могу да кажем да
нисмо имали ниједног зараженог. Али су у
изолацију и самоизолацију морале да оду 23
особе из непосредне производње. Неки од
њих су били у иностранству и по повратку
је била обавезна изолација. Поред тога,
седам наших запослених је због контакта
са особама са симптомима било склоњено
док није потврђено да су те особе негативне.
Изолација и самоизолација запослених су у
процесу рада утицале на решавање пратећих
ствари, али све то је могло касније да се
реши и надокнади – објаснио је Томић.
Како истиче наш саговорник, запослени
овог копа су током ванредног стања и
епидемије изнова доказали колико су храбри
и пожртвовани, испунивши све производне
планове.
Томић посебно наглашава колико су
запослени озбиљно схватили ситуацију.
Сви су носили маске и рукавице, редовно
су дезинфиковали багере и како каже,
презадовољан је њиховим радом, реакцијом
и понашањем. Најосетљивија тачка је био
масовни превоз до радних позиција, а како

истиче, „Помоћна механизација” је била на
висини задатка, возила су редовно прана и
дезинфикована.
Осим што су добили све што је потребно
за личну и заштиту просторија, запослене су
посећивали и руководећи људи. Тако је крајем
априла овај коп посетио Милорад Грчић
в. д. директора ЕПС-а, са представницима
Управе ЕПС-а, инжењерима ТЕНТ-а и
представницима производне функције
„Колубаре“. Дружили су се са запосленима на
четвртој линији угљеног система на којој ради
багер „ведричар“.
Пословођа треће и четврте линије БТД
система Синиша Вујић истиче да је њему
та посета много значила јер говори да је
првом човеку ЕПС-а стало до запослених,
производње и машина. Показао је да
му је важно да не само коп већ цела
„Електропривреда Србије“ функционише на
високом нивоу.
– Дошао је на „ведричар“, а то је машина која
скида ону последњу, „девету рударску кору“.
За време ванредног стања овде се радило
исто, као и да није епидемија, можда и више,
с тим што смо користили сва расположива
средства за заштиту, маске, рукавице,
дезинфекциона средства. Имамо цистерну са
медицинским алкохолом и једну са средством
за дезинфекцију и све смо то користили.
Урадили смо све што је могло да се уради на
заштити и безбедности људских живота. У
почетку је владало неповерење међу људима,
бежали су једни од других, али се све усталило
с временом – испричао је Вујић.

Сменски машински надзорник Велисав
Павловић наглашава да су редовно
обављали своје послове, али и да су
примењивали мере заштите које су
прописане и препоручене.
– Нисмо се окупљали без потребе, некада
је то посао захтевао, али ако није било
преке потребе, избегавали смо да будемо
у контакту. На посао сам долазио својим
колима, то ми је било најсигурније. Када је
реч о превозу до багера, посебно бих истакао
одговорност возача Дејана Попадића, који је
после сваке одвезене туре дезинфиковао
и чистио ауто врло детаљно, па смо били
растерећени додатних мера заштите у
превозу. Позитивна страна епидемије се
налази у томе да су људи постали приснији,
а код куће су породице опет биле на окупу –
закључио је Павловић.
М. Димитријевић

На системима
само неопходни
Током ванредног стања на системима је посао
организован тако да су радили само неопходни
да би процес производње текао без проблема.
– У мојој „Д“ смени ангажовали смо једног
диспечера, једног станичара, посаду багера, без
много надзорно-техничког особља, само
онолико колико је било неопходно. Најважније је
да нисмо имали ниједног зараженог – истакао је
Вујић.
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■■ Актуелно

у ОЦ „Прерада“ – реконструкција аутоклава у Сушари

За дужи радни век

Почели радови на
четири од укупно 16
аутоклава – посуда
у којима се суши
колубарски угаљ, а у
наредне две године
све ће бити сређене,
што ће допринети
ефикаснијем раду

Н

акон више од
три деценије у
„Прерадином“ погону
Оплемењивање
угља – РЈ „Сушара“ започела
је реконструкција аутоклава
(судова под притиском у којима
се суши угаљ), после чега ће
се повећати њихов радни век.
Ова инвестиција је од великог
значаја, јер ће обезбедити
поуздан рад погона за наредних
20 година, а смањиће се и

Технолошки процес
сушења угља
Ово јединствено место уједно је и
једно од најопаснијих за рад, јер се
угаљ овде „кува“ уз помоћ вреле
паре која се убацује у херметички
затворене аутоклаве.
– Из прихватних бункера у сваку
аутоклаву се убацује 30 тона
сировог угља, где се на
температури од 225 степени
Целзијуса и притиску од 25 бара, у
трајању од 148 минута, тај угаљ
суши. Када се процес заврши,
добија се 17 тона сушеног угља,
који заврши најпре у бункерима, а
касније у класирници, где се
сортира. Свака аутоклава има свој
резервоар, такозвани бидон,
запремине 26 кубних метара, где
се сакупља вода која се истисне из
угља. Та вода се затим празни у
такозване каце за отпадну воду, а
одатле се пумпама транспортује
цевоводом отпадних вода у
бетонске таложнике – детаљно
нам је описао технолошки процес
сушења угља Мирко Томовић.
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❚❚Владимир
Милосављевић

трошкови одржавања, што је
такође веома важно.
– Реч је о капиталном послу.
Мења се готово три четвртине
посуде под притиском, који
се у оваквом обиму до сада
није радио. Планирано је да се
реконструише свих 16 аутоклава,
по четири аутоклаве сукцесивно,
а очекује се да комплетни
послови буду завршени у наредне
две године – истиче Владимир
Милосављевић, директор погона
„Оплемењивање“.
Припрема за овај посао
обухватила је најпре
пројектовање, које је трајало
око шест месеци, колико је
било потребно за предају и
прихватање пројекта, као и
набавку потребне опреме у
складу са изабраним решењима.
– Имали смо срећу да је
наручена опрема стигла из
Немачке и Италије пре него
што су затворене границе због
пандемије коронавируса –
наглашава Милосављевић.
Како посуде под притиском
спадају у групу високе класе
ризика, за извођење ових радова
постоји посебна процедура.
Према речима нашег
саговорника, сва потребна
документација везана за
реконструкцију, технологија
извођења радова, као и технички
пријем посуде, морају да буду
одобрени од стране именованог
тела за контролу и испитивање
судова под притиском, које
именује Министарство рударства
и енергетике.
За извођење радова на
реконструкцији аутоклава
задужено је око 20 радника из
фирми „Монт-р“ и „Феромонт“ из
Београда.
– Пошто судови под притиском
имају предвиђен број циклуса
рада у свом експлоатационом
периоду, важно је њихово
редовно одржавање. Ми смо до
сада на сваке две године вршили
обавезан периодични преглед
и санације аутоклава – каже
Милосављевић.
С обзиром на то да је ово
инвестициони посао, у ОЦ
„Прерада“ формиран је тим у
којем су ангажовани инжењери
погона и сектора за унапређење

технологије и инвестициону
изградњу, као компетентне особе
за спровођење стручног надзора
над тим радовима. Међу њима
су Мирко Томовић, управник
РЈ „Сушара“, који је и вођа
тима, и Иван Ракић, инжењер
у производњи, са којима смо
средином маја обишли погон.
У огромној просторији у којој се
налазе аутоклаве, налик џиновским
експрес лонцима, затекли смо
групу радника који су марљиво
прионули на своје задатке. У
погону се чула неописива бука и
непрестано је севало из апарата
за заваривање, па нисмо били у
могућности да раднике прекинемо
у послу и разговарамо са њима.
Како смо сазнали од
Томовића, тренутно су четири
аутоклаве обухваћене
реконструкцијом и радови су
исти на свакој посуди.
– На једној аутоклави у току
су завршни радови, и тренутно се
поставља термоизолација. На њој
је успешно извршен хидротест,
који је за ове посуде обавезан
јер се испитује притисак,
заптивеност, квалитет спојева, да
би се након тога ушло у монтажу
пратеће опреме у самој посуди.
Друга посуда је припремљена
за хидротест, фарбање и
постављање термоизолације,
док се на још две посуде које се
уводе у рад изводе браварски и
заваривачки радови – објаснио
нам је Томовић.
Док обилазимо погон, Иван
Ракић нас детаљно упознаје са
процедуром и фазама извођења
радова.
– Најпре је припремљен
простор за безбедно извођење
радова, а затим су четири
аутоклаве искључене из рада,
након чега је демонтирана
изолација. Када се аутоклава
раскачи од свих прикључних
цевовода, инсталација и уређаја,
приступа се фази сечења (оног
дела аутоклаве који треба да
се мења), и на две аутоклаве
је тренутно завршено сечење.
После сечења врши се обрада
материјала и припрема за
следећу фазу заваривања.
Мењамо део аутоклава који
се највише оштећује, као и
ослонце у чијој смо зони имали
проблеме. Важно је истаћи да је
сада промењен начин ослањања
аутоклава, тако што су уграђени
еластични ослонци, који су
комбинација опруга и гумених
уложака, тако да ће то додатно да

амортизује, смањи вибрације, јер
је, између осталог, баш због тих
вибрација долазило до замора
материјала. Горњи део аутоклаве
нисмо мењали, јер са горњом
калотом нисмо имали проблема
(што је утврђено претходним
испитивањима и мерењима).
Такође, унутрашњи уређаји
аутоклаве, као што су уређаји за
пражњење, решетке, остали су
исти, док је материјал аутоклаве
промењен, пошто се стари више
не производи − каже Ракић, који
ради на одржавању погонске
спремности, опреме и уређаја у
погону РЈ „Сушара“.
Т. Симић

Рад у ванредном
стању

❚❚Иван Ракић и Мирко Томовић

После проглашења ванредног
стања због пандемије
коронавируса, у „Преради“ су
предузете све превентивне мере и
активности, које су имале за циљ
да сачувају здравље запослених,
али да у исто време остваре и све
планиране производне задатке.
– Због наших технолошких услова
рада ми смо део заштитне опреме
већ поседовали, тако да смо већ
првих дана сву количину
једнократних маски коју смо имали
на залихама, поделили
запосленима. Такође, с обзиром на
то да се у неким нашим погонима
користи 99-процентни технички
алкохол, ми смо га разблаживали и
дистрибуирали запосленима, тако
да смо током те прве недеље, када
је све било у фази организовања,
били у ситуацији да применимо
препоручене мере заштите. У
међувремену је стизала и остала
опрема, платнене маске, канистери
и прскалице са дезинфекционим
средствима, којима смо
дезинфиковали заједничке
просторије, командне пултове,
купатила и сва она места које смо
ми препознали као опасна. Такође,
на основу препоруке пословодства
ЕПС-а смањен је број радника у
просторијама са већом
концентрацијом људства, тако да је
око 200 радника разних категорија,
хроничних болесника, особа
старијих од 60 година, упућен на
рад од куће, док су остали
запослени веома савесно и
одговорно испуњавали све налоге
који су пред њих постављани
– каже Владимир Милосављевић,
директор „Оплемењивања“.
ЕНЕРГИЈА КОЛУБАРА // мај 2020.
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■■ Како

су радници „Метала“ током ванредног стања завршили планиране ремонте

Уз добру
организацију
и уз изузетно
залагање радника
Електромашинског
одржавања „Метала“
урађени ремонти
пет великих машина
на колубарским
коповима

З

а време ванредног стања,
уведеног због пандемије
коронавируса, у РБ
„Колубара“ урађени су
ремонти пет великих машина.
Епидемија није пореметила
планиране послове који су
обављени квалитетно и у
предвиђеним роковима, само
захваљујући изузетном залагању
радника Електромашинског
одржавања у „Металу“.
Када је стање редовно, на
одржавању је запослено укупно
око 270 радника различитих
струка, подељених у две групе
које раде сваки други дан по
12 сати. За време ванредног
стања број оних који су били
на располагању био је умањен
готово за трећину.
– Због тога смо морали да
радимо прековремено, чак и
викендом, а често и по целу ноћ –
каже Владимир Симић, управник
Електромашинског одржавања и
ремонта на терену у „Металу“.
Да је у питању веома захтеван
и обиман посао најречитије
говоре подаци. Приликом ремонта
пет великих машина - два роторна
багера, исто толико одлагача и
једног багера ЕШ, само за замену
клизних лежајева утрошено
је више од шест тона бронзе.
Уграђено је око 10.000 завртања,
замењено више од 50 папуча
на гусеницама и преко седам
километара различитих каблова.
Иначе, ремонт једне велике
машине на коповима уобичајено
траје 25 дана. Овај стандардни рок
није био продужен ни за време
ванредног стања, мада је због
епидемије број потребних радника
за извођење радова био умањен.
– Нисмо могли да рачунамо на
испомоћ радника „Обилића“, који
су остали у карантину. Средином
априла једном нашем бравару
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Због короне
радили и ноћу

дијагностикован је вирус, па је
због тога група његових колега
морала такође у карантин. Све у
свему, од уобичајених 120, у смену
је долазило тек око 80 радника
– говори управник о величини
проблема с којим су били суочени
за време ванредног стања.
Истовремено, на коповима
су се догодила и три квара,
што је додатно оптеретило
групу за одржавање. Поред

недостатка људства, велики
проблем је представљала
и квалитетна заштита оних
коју су долазили на посао. Да
би ризик од оболевања био
сведен на минимум, пред сваки
одлазак на терен темељно
су дезинфикована возила за
масовни превоз и приколице
на којима се налазе теренске
радионице и гардеробе. Највећи
ризик је ипак био то што су

неки послови захтевали рад
у групама од по три, некада и
четири радника.
– Страховали смо да би у
тим контактима могло доћи
до заразе, али на сву срећу
то се није догодило. Били смо
максимално опрезни и пазили
смо једни на друге колико смо
могли и колико нам је то посао
омогућавао. Били су то заиста
невиђени напори и свака част
свима онима који су поднели овај
терет. Слободно могу да кажем
да су сви радници одржавања
заслужили огромну захвалност
за оно што су урадили током
ванредног стања – сигуран је
Симић.
Д. Ђорђевић

Бравар Мића
преболео корону
Бравар Милан Пивић (56), једини је
радник одржавања у „Металу“
коме је дијагностикован
коронавирус. Срећа у несрећи је то
што због нерадних дана и
ускршњих празника није долазио
на посао када се у међувремену
заразио вирусом. На лечење у
земунску болницу примљен је 25.
априла, а након првог негативног
теста отпуштен је у кућни
карантин 7. маја. Прва четири дана
по доласку у болницу он је, како
објашњава, био готово у коми.
Каже да никада у животу није
осетио такву немоћ. Температура
му није спадала испод 40 степени
Целзијуса, а тело му се тресло у
грчевима.
– Био сам убеђен да ми нема
спаса. У почетку су ми давали и по
десет боца инфузије дневно. Тек
петог дана температура ми је
спала испод 40 степени, а на моју
велику срећу опоравак је после
тога текао веома брзо. Мој случај
је био подведен под средње тешку
инфекцију. Сада сам код куће,
чекам да ме тестирају по други пут.
Добро се осећам и надам се да ћу
ускоро поново почети да радим
– Пивић препричава своје недаће.

■■ Линије

аутобуског и теренског превоза без застоја током ванредног стања

Безбедан и редован
превоз радника
Добром организацијом и
великим радом запослених
Погона „Помоћна
механизација“, уведена
нова линија, а постојеће
прилагођене раду у
складу са прописима

З

а велики колектив попут РБ
„Колубара“ добро функционисање
превоза запослених до посла и са
посла, као и унутар производних
погона, пре свега површинских копова,
изузетно је битно, посебно када се зна да се
ради у три смене.
Запослени Погона „Помоћна
механизација“, упркос тешкој ситуацији,
успешно су у претходном периоду одговорили
на бројне изазове.
Према речима Ивана Симића, инжењера
за експлоатацију теренских возила у Ауто-гаражи Рудовци, у протекла два месеца
сви запослени су масовним превозом, уз
поштовање прописаних мера, безбедно
стигли до својих радних места унутар копова.
– Проглашавањем ванредног стања, у
складу са мерама Владе Републике Србије,
добили смо инструкције које смо одмах
почели да примењујемо. Најважније је било
да се стриктно испоштују мере на почетку,
када је вирус био непознаница за све. Иначе,
ми ангажујемо 114 возача (86 дневно) и то
је морало да буде обезбеђено, без обзира
што је око 30 запослених послато кући јер су
припадали наведеним ризичним категоријама
по препорукама Владе Србије – каже Симић.
Како истиче наш саговорник, уз заштитну
опрему за запослене која је веома брзо
стигла у Погон „Помоћне механизације“
вршена је и деконтаминација возила после
сваког превоза радника до копа. Ово
правило важи и даље без обзира на укидање
ванредног стања, јер су ванредне мере
остале на снази.
– На почетку пандемије ангажовано је
и једно посебно возило марке ивеко из
наше гараже, које је било намењено за
превоз потенцијално заражених особа до
лекарских служби. Добили смо заштитно
одело за возача, а уз остале мере заштите,
ово теренско возило је било на располагању
у све три смене свакога дана. Правило је

❚❚Возило за превоз потенцијално заражених особа до лекарских служби
да се потенцијално заражена особа у копу
уз све мере заштите одмах превезе до
Дома здравља у Лазаревац на преглед, а
након обављене вожње возило се враћало
у Ауто-гаражу Рудовци где је вршена
деконтаминација – објаснио је Симић и
нагласио да посао није трпео ниједног
момента у време ванредног стања.
– Добром организацијом и великим трудом
свих запослених у ауто-гаражи, наши, као и
сви радници које превозимо, безбедно стижу
до својих радних места. Такође, добра сарадња
са свим руководиоцима на коповима олакшава
нам свакодневни посао – закључио је Симић.
Други сегмент организације превоза
везан је за посебан уговорен линијски превоз
запослених у ЈП ЕПС и у компанијама чији је
ЕПС оснивач, који је такође функционисао
без проблема. Како наводи Слободан
Пантовић, шеф Службе за превоз запослених
у РБ „Колубара“, тренутно уговорени превоз
користи око 13.700 запослених, од чега је око
8.000 радника „Колубаре“.
Овом врстом превоза су обухваћени
огранци „Колубара“ и ТЕНТ, као и
издвојена предузећа ПРО ТЕНТ, „Колубара-Угоститељство“, „Колубара-Грађевинар“
и „Колубара-Услуге“. Ауто-превозници
су „Ласта“ Београд, „Ластра“ Лазаревац,
„Стрела“ Уб и „Стрела“ Обреновац. Мрежна
линија обухвата подручје лазаревачке
општине и Обреновца, као и суседне општине
Уб, Лајковац, Ваљево, Мионица, Љиг,
Аранђеловац, Сопот, Барајево и Београд.

– Укупно имамо 183 линије са 12.708
месечних полазака. Дневно се реализује 492
поласка радним данима, а 264 нерадним.
На овим линијама аутобуси месечно пређу
око 350.000 километара. Стручни тим ЕПС-а
спроводи и прати извршење уговора, док
код нас постоје диспечери који свакодневно
контролишу и прате тачност и уредност
линија и полазака – каже Пантовић и
додаје да је веома важно да се поштује
тачност и уредност полазака са циљем
одржавања континуиране производње угља
и електричне енергије.
– Током ванредног стања све линије
уговореног превоза запослених саобраћале
су редовно. Није било редукција у броју
ангажованих возила, пре свега да би се
смањио број људи у аутобусима. Али и
имајући у виду да комплетан јавни превоз
није саобраћао, радници који немају
приватне аутомобиле не би ни имали
алтернативу за долазак на посао – рекао је
Пантовић и нагласио да су се превозници
придржавали свих препорука у вези са
мерама заштите.
Т. Крупниковић

Додатно минибус
Додатно је ангажован и минибус из „Помоћне
механизације“, који је превозио запослене у све
три смене на релацији Београд–Рудовци, свим
данима.
ЕНЕРГИЈА КОЛУБАРА // мај 2020.
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■■ Почела

пролећна рекреација запослених у РБ „Колубара“

Прва смена за
Златибор кренула
25. маја. Неће бити
организованог
превоза

У

складу са препоруком
Владе Републике
Србије пролећни
превентивнорекреативни одмор запослених
у РБ „Колубара“ неће се
организовати на дестинацијама
у иностранству, већ искључиво у
Србији.
За пролећну рекреацију
у понуди су четири позната
туристичка места – Врњачка
бања, Сокобања, Златибор и
Рајац. Због кратких рокова за
пријављивање за пролећну
рекреацију, заинтересовани
радници би требало да се
што пре определе и пријаве
синдикату, а новина је да неће
бити организованог превоза,
што је резултат повећаних
мера безбедности због вируса.
Прва смена ка Златибору
већ је отпутовала 25. маја и
током јуна и јула биће још пет
смена. Смештај је у хотелу
„Зеленкада“ и у апартманима
„Аћимовић“, а цена боравка на
бази седам пуних пансиона је
око 8.400 динара. Информације о
расположивим капацитетима за
чланове породице могу се
добити у агенцији „Колубара-турс“, а цена боравка за чланове
породице је око 27.800 динара,
с тим што деца имају одређене
попусте у зависности од узраста.

Осам бањских
лечилишта спремно
да дочека раднике
„Колубаре“. Накнадна
пријава за две бање
које су тренутно
ковид болнице

З

бог тренутне ситуације
изазване пандемијом вируса
Covid19, почетак пролећне
рехабилитације запослених у
Рударском басену „Колубара“
померен је за средину јуна.
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Четири
дестинације
у Србији
Метропола бањског туризма
Врњачка бања привлачна
је и младима и старијима
захваљујући изворима топлих и
хладних лековитих минералних
вода, дугачком шеталишту,
парковима и другим садржајима.
Смештај у хотелу „Фонтана“
на бази седам полупансиона
запосленог ће коштати око 9.500
динара, док ће чланови породице
плаћати пуну цену аранжмана
око 31.700 динара. Попусти за
децу су у складу са условима
хотела. Одлазак на пролећну

■■ Рехабилитација

рекреацију, почев од 1. јуна,
организован је у пет смена.
У Сокобањи запосленима
стоје на располагању два објекта,
вила „Мирковић“ и вила „Чикаго“.
Организован је смештај на бази
седам пуних пансиона, а цена за
запосленог је око 6.700 динара,
док је за чланове породице 22.400
динара. Такође за децу постоје
попусти. Прва смена креће од 1.
јуна, а укупно има три смене.
Радничко одмаралиште
„Колубара“ на Рајцу организује
смене од 25. маја па до краја

Летња понуда
на чекању
Када је реч о понуди за летњу и
јесењу рекреацију радника, још
увек су могуће промене. У
наредном периоду ће се пратити
ситуација са епидемијом вируса и
у складу са тиме, понуда ће можда
бити проширена. О новитетима
везаним за летњу и јесењу
рекреацију радници ће бити
благовремено обавештени.

новембра у зависности од
интересовања радника и
слободних капацитета. Смештај
на бази седам пуних пансиона
износи 3.080 динара за радника
„Колубаре“, а за чланове
породице 10.300 динара, уз
попусте за децу.
Као и ранијих година плаћање
рекреације је у више месечних
рата, а једина новина је да
запослени морају да користе
сопствени превоз.
М. Радосављевић

запослених у РБ „Колубара“

Од средине јуна прве смене
Најкасније до 5. јуна
заинтересовани радници
треба да доставе синдикату
своју пријаву, уз медицинску
документацију и препоруку
изабраног лекара или лекара
специјалисте са мишљењем
која бања се препоручује за
опоравак.
Са малим закашњењем, ове
године запосленима „Колубаре“
на располагању је осам бањских
лечилишта. То су: Врњачка

бања, Рибарска, Горња Трепча,
Ковиљача, Сокобања, Ивањица,
Пролом бања и Луковска бања.
Прва група радника креће
на рехабилитацију већ 15. јуна
у Ивањицу, а 16. јуна у Горњу
Трепчу у којој ће иначе бити
организовано чак 12 смена. У
Сокобању се путује 17. јуна и
овде ће бити шест смена.
Углавном у свим осталим
бањама рехабилитација
ће се одвијати током јула и

августа. Једино ће у Врњачкој
бањи почети од 17. августа
и последња, десета смена,
завршава се 11. октобра.
За бање које су због вируса
Covid 19 и даље ковид болнице
или још нису добиле сагласност
Министарства здраља за пријем
пацијената, биће накнадно
организовано пријављивање
када потребну сагласност добију.
Ово се односи на Нишку бању и
М. Р.
Селтерс у Младеновцу.

■■ Нова

Ватрогасна станица у Лазаревцу

Савремени објекат
од 1.400 квадрата
за ефикаснији рад
ватрогасаца

У

з присуство
представника општине
Лазаревац, 11. маја,
министар унутрашњих
послова др Небојша Стефановић
свечано је отворио нови објекат
ватрогасно-спасилачке јединице
у Лазаревцу.
Обраћајући се присутнима,
министар Стефановић је истакао
да je овaj нови савремени објекат
наставак редовних активности
опремања и јачања капацитета
МУП-а и Сектора за ванредне
ситуације.
– Желели смо да овим
новим објектом, који има 1.400
квадратних метара, покажемо
да водимо бригу о мештанима
Лазаревца и целог региона. У
последње две године набавили
смо више нових возила за Сектор

■■ Из

локални мозаик

Инвестиција у
сигурност грађана

за ванредне ситуације, али
настављамо са опремањем и у
наредне две године, верујем да
ћемо заменити у потпуности сва
стара возила и тиме задовољити

све потребе и капацитете
Сектора за ванредне ситуације у
Лазаревцу – рекао је Стефановић.
Овом приликом министар је
најавио градњу нове, модерне

зграде полицијске станице у
непосредној близини Ватрогасне
станице, за шта се већ
рашчишћава терен, припрема
тендерска документација,
а Општина ће помоћи
урбанистичким условима.
– Тиме ћемо заокружити
потребе МУП-а у Лазаревцу
и иселити га из неусловних
просторија у којима полицајци
бораве. Тако ће и полицајци и
ватрогасци имати пун капацитет
да помажу својим грађанима
и да им се нађу на услузи.
Наш задатак је да пружимо
максималну безбедност
људима јер људи у Лазаревцу
то заслужују – истакао је
министар.
М. Радосављевић

штаба за ванредне ситуације Лазаревца

Епидемиолошка ситуација стабилна
Од 6. марта
регистрована укупно
51 особа заражена
вирусом Covid19,
девет је преминуло а
30 до сада излечено

Е

пидемиолошка ситуација
у Лазаревцу је добра,
али је и даље потребно
да се Лазаревчани придржавају
превентивних мера које је
прописала Влада Републике Србије
– порука је представника Кризног
штаба Општине Лазаревац.
Према речима др Јована
Милојевића, директора
Дома здравља „Др Ђорђе
Ковачевић“, закључно са 19.
мајем, у лазаревачкој општини
је регистрована укупно 51
особа позитивна на присуство
вируса Covid19. Девет особа
је преминуло од последица

инфекције вирусом. Укупно
је било 49 хоспитализованих.
Тренутно је 30 особа излечено.
Током двомесечног периода,
када је у Републици Србији на
снази било ванредно стање,
Кризни штаб Општине Лазаревац
се редовно обраћао јавности
изношењем података од значаја
на конференцијама за локалне
медије.
Након укидања ванредног
стања, 8. маја је одржана
последња редовна конференција
за медије. Том приликом
Милојевић је истакао да се
од 6. марта, када је у Србији
потврђен први случај зараженог
вирусом Covid 19, до 6. маја,
када је укинуто ванредно сање,
у лазаревачку ковид амбуланту
јавило укупно 1.525 људи. Од
тог броја 365 лица је послато у
кућну изолацију, а на инфективну
клинику је упућено 75 особа.
Укидање ванредног стања,
како наглашава Милојевић,
не означава и укидање свих
постојећих мера превентивне

борбе против коронавируса. И
даље је неопходно поштовање
социјалне дистанце од два метра,
неће бити јавних окупљања и,
наставе у школама, рукавице и
маске биће обавезне на јавним
местима – у превозу, кафићима,
али ће коначно старији од 65
година моћи да се крећу и ван
термина који су до сада били
одређени.
Председник општине Бојан
Синђелић је посебно захвалио
свим здравственим радницима,
али и свима осталима који
су дали свој допринос у
спречавањеу ширења вируса
Covid19.
− Првенствено желим
да захвалим здравственим
радницима на несебичном
труду и раду и мислим да су
они најзаслужнији за стање
које имамо на територији
наше општине. Такође, велика
захвалност иде и радницима
свих предузећа на дисциплини
коју су показали током

ванредног стања – рекао је
Синђелић.
Синђелић је напоменуо
да је потребно да се и даље
понашамо у складу са
превентивним мерама које
је Влада Републике Србије
донела по укидању ванредног
стања и позвао све грађане да
и у наредном периоду покажу
озбиљност:
− Само дисциплином и
одговорним односом имамо
овакве резултате, а да смо били
одговорнији, можда бисмо били
још бољи. У сваком случају,
резултати су веома повољни.
М. Пауновић

Брисеви у Лазаревцу
Од 7. априла, када је почело
тестирање у лазаревачкој кoвид
амбуланти, до 19. маја тестирана
су 582 лица. Позитивна је 51 особа,
а негативан је био резултат за 427
тестираних. У обради су узорци за
104 тестирана лица.
ЕНЕРГИЈА КОЛУБАРА // мај 2020.
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■■ Шест

година од мајских поплава у „Колубари“

Тешка битка с природом
Захваљујући пожртвованости
свих запослених поново
покренута производња на
свим коповима знатно раније
у односу на прогнозе

Н

езапамћене поплаве, које су
у мају 2014. године задесиле
Србију, довеле су до тога да
први пут у историји Рударски
басен „Колубара“ буде принуђен да на
неколико дана потпуно заустави производњу
угља. Река Колубара продрла је у копове,
правећи од њих вештачка језера у којима
су моћни багери „глодари“, високи и по
30 метара, до „грла“ остали у води. Хук
џиновских багера заменио је застрашујући
хук подивљале Колубаре. Трагична слика
енергетског гиганта тих дана обишла је
планету. С обзиром на значај „Колубаре“,
заустављање производних система угрозило
је функционисање електроенергетског
система Србије. На срећу, у „Колубари“ није
било људских жртава.
Као најтежа, памтиће се ноћ између 14. и
15. маја, када је због незапамћених падавина,
набујала Колубара пробила заштитне насипе
на више места и за само неколико сати у
западном делу басена потопила копове који
дају две трећине колубарског лигнита. Само
у „Тамнава-Западном пољу“ било је око 187
милиона кубика воде.
Током борбе са воденом стихијом подигнут
је насип на Колубари и заустављено одливање
воде у тамнавске копове, а истовремено су
предузете све мере како би се обновила
производња на Пољу „Б“ и Пољу „Д“.
Формирано језеро на „Западном пољу“
имало је површину од двадесетак квадратних
километара, а на неким местима је било
дубоко више од 60 метара. У „Велике
Црљене“, други тамнавски коп, улило се око
26 милиона кубика воде.
У источном делу басена ситуација је
била знатно боља, па су се по престанку
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падавина исушивање и санација одвијали
убрзано. Производња је покренута 22. маја,
када су са најстаријег активног угљенокопа
ка обреновачким термоелектранама
кренуле прве тоне лигнита. Био је то почетак
стабилизације електроенергетског система
државе. И на Пољу „Д“, које је убрзо преузело
највећи терет производње, откопавање
лигнита почело је четири дана касније на
једном угљеном систему. И друга угљена
линија је оспособљена за рад од 5. јуна.
У првом моменту, када је реч о
испумпавању и санацији тамнавских
копова, нико се није усуђивао да даје било
какве прогнозе. Испумпавање потопљеног
копа „Велики Црљени“ завршено је пре
очекиваног рока. Санација опреме изведена
је брзо и ефикасно, па су прве тоне лигнита
отпремљене већ 6. августа. Коп је покренут у
потпуности сопственим капацитетима.
Истовремено, вода из огромног језера
испумпавана је са мањим пумпама, а затим
је од 16. септембра у овај тежак посао
укључено још двадесет пумпи великог
капацитета.
После три месеца испумпавања, средином
новембра први је из воде „изронио“ багер
„глодар 3“ који се у време поплаве налазио
на највишој коти копа. Како је ниво воде
опадао, део по део опреме је извлачен на
суво, поправљан и након ревитализације
укључиван у рад. Испоставило се да
је уз помоћ најмодерније технологије,
пожртвованог рада бројних стручњака и пре
свега до тада незабележене солидарности

рудара, рад система успостављен већ после
неколико месеци.
Упркос песимистичним прогнозама, седам
месеци после поплава, откопавање угља на
највећем „Колубарином“ копу започело је 26.
децембра 2014. године.
Следеће године, 27. априла, под ведрим
небом на површинском копу „Тамнава-Западно
поље“ одржана је седница Владе Србије на
прву годишњицу њеног формирања. Седници
је председавао премијер Александар Вучић, а
поред министара, овом скупу присуствовали су
Милорад Грчић, тадашњи директор „Колубаре“,
а данас в. д. директора ЕПС-а, представници
синдиката „Колубаре“ и ЕПС-а. Том приликом у
рад је пуштен Други БТО систем.
Већ почетком августа 2015. године сви
јаловински и угљени системи после санације
и ревитализације заузели су стару позицију и
наставили да буду поуздан чинилац у укупној
производњи угља.
Комплетна санација, која је донела и
модернизацију дела опреме и учинила да се
багери под водом свима учине као далеки
ружан сан, завршена је током наредних годину
и по дана. Запослени у „Колубари“ успели су да
добију битку с природом, која је, за будућност
Србије, те године вођена у „Колубари“.
Р. Лазић

Опрема у води
Тог маја је било поплављено девет роторних
багера, а под водом су се нашли и одлагачи и
комплетна опрема за транспорт и помоћне
машине. Једини „преживели“ неоштећени багер
био је „глодар 5“ који се, стицајем околности,
мало дуже задржао на монтажном плацу.
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