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Покренута производња угља на копу „Тамнава-Западно поље”
Лазаревац,26.12.2014.- Седам месeци након што је производња на „Тамнава-Западном пољу”
заустављена, поново се покреће ископавање лигнита на највећем угљенокопу Рударског басена
„Колубара”.
Покретању производње присуствовао је Александар Вучић, премијер Владе Републике Србије,
који је обишао производни систем, са Александром Антићем, министром рударства и
енергетике, Александром Обрадовићем, директором ЈП ЕПС, Милорадом Грчићем и
Михаилом Петровићем, директором и замеником директора РБ „Колубара”, Миланом
Ђорђевићем и Миодрагом Ранковићем, председницима синдикалних организација ЕПС-а и
„Колубаре”, менаџментом копова и надзорно-техничким особљем. Овом приликом, премијер
Вучић је истакао:
-Иако су прве прогнозе говориле да ће производња почети тек у априлу наредне године, успели
смо огромним залагањем запослених да покренемо један систем и обезбедимо нових 10.000
тона угља дневно. Ово је изузетно значајно, јер овим повећањем смо се вратили на 90
процената од редовне дневне производње угља из „Колубаре” пре поплава, што гарантује
додатну сигурност електроенергетског система земље.
Нове количине угља донеће Србији струју која вреди 250.000 евра дневно, односно око 7,5
милиона евра на месечном нивоу. Прогнозе су говориле да ће угаљ са „Тамнава-Запада”
кренути у априлу, па можемо рећи да смо уштедели скоро 40 милиона евра за овај период, што
је од огромног значаја за повећање домаћег бруто националног дохотка и опоравак земље.
Приликом обиласка производног система и разговора са радницима, премијер Вучић је истакао
да је поносан на запослене који су даноноћним радом у три смене у протеклих седам месци
успели да направе подвиг и најавио да је за 2015. годину предвиђено подизање нивоа
производње на нешто виши ниво него у 2013. години, што се може сматрати малим чудом, како
је рекао премијер, с обзиром на најтежу поплаву која нас је задесила.
Површински коп „Тамнава-Западно поље” је, до маја 2014. године, када се у њега улило око
187 милиона кубика воде, био носилац производње угља. Од најсавременијег копа „Колубаре”,
овај коп је претворен у језеро у коме је остало заробљено девет багера, велики број машина
помоћне механизације, трачни транспортери и друга производна опрема.
До јучерашњег дана је испумпано 129.4 милиона метара кубних воде и ниво је смањен за 23
метара. Спуштањем нивоа, из воде је „изронило” пет багера, погонске станице и трачни
транспортери. У току је санација и ревитализација ове производне опреме.
Откривеног угља има око милион тона, што је довољно за наредна три месеца, јер је планирана
производња од око 300.000 тона угља месечно. У међувремену се врши производња јаловине и
биће откривено још милион тона угља.
Производња угља је покренута изузетним залагањем запослених, који су успели да повежу нове
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трасе трачних транспортера. Угаљ ће производити роторни багер 740Л, нови роторни багер
који је пре месец дана укључен у пробни рад на производњи откривке на овом копу. Ово је
најновији багер који ради на колубарским коповима, а склопљен је у халама „КолубараМетала”.
Угаљ на „Тамнава-Западном пољу” производи се од 1995. године и до сада је ископано близу
150 милиона тона угља. Из ове количине лигнита, производи се око 100 милијарди киловатсати електричне енерегије. Ако се од колубарског угља произоди половина српске струје,
односно сваки други киловат-сат, од угља са „Тамнава-Запада” производи се сваки четврти
киловат-сат струје. Свака четврта сијалица у Србији сија захваљујући лигниту са „ТамнаваЗападног поља”!

