
ДОДАТАК 

ПРИЛОГ А 

У наставку су дате опште анализе и сагледавање могућих сценарија (краткорочних, 

средњорочних, дугорочних) за превазилажење актуелног стања као почетни 

материјал за рад експертских тимова који би требало да наставе рад и донесу 

коначне закључке у областима за које буду задужени.  

 

УТИЦАЈ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА НА ПРОИЗВОДЊУ 

 

             Табела бр.6. Утицај утврђеног чињеничног стања на производњу угља 

РБ Колубара- количине и параметри квалитета угља 

испорученог електранама   TЕНТ A   TЕНТ Б   

  
 План 

(тона)  

 

Остварење 

(тона)  

 %  
ДТЕ 

(КЈ/Кг

) 

Пепе

о (%) 

Влага 

(%)   

Оств. 

произво

дња 

(GWh) 

Оств./

План 

% 

Оств. 

производња 

(GWh) 

Оств.

/План 

% 

2010 28.497.000 27.918.986 98,0 7.475 17,3 47,8 2010 8581 78 8113 107 

2011 27.967.000 29.354.834 105,0 7.513 17,1 47,7 2011 11058 141 7616 101 

2012 28.198.000 27.945.477 99,1 7.593 16,8 47,7 2012 10581 135 6725 89 

2013 28.672.000 29.152.350 101,7 7.707 16,4 47,6 2013 10120 129 8658 115 

2014 23.253.000 22.720.015 97,7 7.886 15,3 49,0 2014 7851 87 7523 99 

2015 26.891.000 27.695.581 103,0 7.546 18,6 48,6 2015 9693 98 8196 100 

2016 27.185.000 27.363.387 100,7 7.283 18,1 47,9 2016 10844 96 6418 98 

2017 28.401.000 28.012.384 98,6 7.055 18,7 48,1 2017 8457 84 7750 95 

2018 27.240.000 27.211.080 99,9 6.733 19,9 46,5 2018 7878 78 7733 88 

2019 27.340.000 28.678.592 104,9 6.856 19,7 48,1 2019 8571 81 7937 91 

2020 28.121.000 29.027.986 103,2 6.909 19,8 47,5 2020 9076 98 7961 101 

2021 27.330.000 25.649.125 93,8 6.742 20,4 49,2 2021 8755 85 5563 90 

 

 

Графикон бр.1 Проценат остварења испорука угља из РБ Колубара и производње у ТЕНТ А и  

ТЕНТ Б 
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У наредном периоду у експлоатацији угља приоритет мора да буде на квалитету 

а не на количинама произведеног угља. Раслојена лежишта са великим бројем јалових 

прослојака морају да се откопавају уз максималан селективан рад у циљу смањења 

разблажења угља јаловим примесама, без обзира на пад капацитета откопне опреме и 

смањење производње у односу на масовно откопавање и смањење искоришћења 

лежишта, односно губитак одређених количина угља.  

Наиме, у досадашњем раду термоелектрана показало се да се више електричне 

енергије може произвести са мањим количинама угља пројектованог квалитета него са 

већим количинама угља незадовољавајућег квалитета, а финални производ ЈП ЕПС који 

се продаје на тржишту је електрична енергија, не угаљ. Додатно, трошкови производње 

су значајно мањи због велике уштеде у потрошњи мазута који је неопходан за подршку 

ватри при сагоревању нискоквалитетног угља. 

 

Табела бр.7. Производња угља у огранку Колубара1 

Колубара 

Производња угља у 

огранку Колубара 
Пласман и потрошња угља према 

термоелектранама 
Стање депонија 

Термоелектрана 

Никола Тесла А  

Обреновац 

Термоелектрана Никола 

Тесла Б 

Обреновац 

Термоелектран

а Никола Тесла 

А Обреновац 

Термоел

ектрана 

Никола 

Тесла Б 

Обренов

ац 

Дневна производња 

угља у огранку 

Колубара 

Плас

ман 
Потрошња Пласман Потрошња  

01.01. 

2022. 

52 822 41 663 42 097     7 353  15 446  460 302 

-434 

388 788  

-8 093 

                                                           
1 Износи су дати у тонама. 
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02.01. 

2022. 
45 406 38 363  39 113  5 979 17 860  459 552  

-750 
 376 907 

-11 881 

03.01. 

2022. 
50 562  35526  38 036  11 806 17 309  457 042  

-2 510 
 371 404 

-5 503 

04.01. 

2022. 

 51 992 36 967 38 467 13 195 16 774 455 542 

-1500 
367 825 

-3 579 

05.01. 

2022. 

 71 243 43 210  39 190 16 120 17 183 459 562 

4020 
366 562 

-1 263 

06.01. 

2022. 

70 351 46 760 37 156 23 686 22 514 469 166 

9 604 

367 734 

1 172 

07.01. 

2022. 

69 427       

08.01. 

2022. 

66 078 45805  45805    

09.01. 

2022. 

69 185       

10.01. 

2022. 

61 904       

11. 01. 

2022. 

60 394 29 018 36 518 25 064 38 477 493 728 

-7500 
  326 619 

-13 413 

12. 01. 

2022. 

52 817 29 221 40 621 20501 39 690 482 328 

-11400 
307 430 

-19189 

13. 01. 

2022. 

61 444 35047 38 747 24 927 42 109 478 328 

-3 700 

290 248 

-17 182 

14. 01. 

2022. 

58 513 27480 39 280 25 664 40 125  466 828 

-11 800 
275 767 

-14 481 

15.01. 

2022. 

58 515 28185 36 585 25 114 40 813 458 428 

-8 400 

260 068 

-15 699 

16.01. 

2022. 

60 729 34 044 38 444 27 913 40 151 454 028 

-4 400 

247 830 

-12 238 

17.01. 

2022. 

64 881 31008 33 158 22 407 40 570 451 878 

-2 150 
229 667 

-18 163 

18. 01. 

2022. 

64 994 27941 29 791 36 874 40 950 450 028 

-1 850 

225 591 

-4 076 

19. 01. 

2022. 

62 434 25 173 30 173 32 528 42 016 445 028 

-5 000 
216 113 

-9 488 

20. 01. 

2022. 

61 541 25 051 31 451 32 570 39 318 438 628 

-6 400 
209 355 

-6 748 

21. 01. 

2022. 

63 663 т т т т т т 

22. 01. 

2022. 

51 342 т т т т т т 

23. 01. 

2022. 

59 475 т т т т               т 
 

т 
 

24. 01. 

2022. 

60 370 36 202 41 302 23 266 35 090 402 328 

-5 100 
 

164058 

-11 824 
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25. 01. 

2022. 

62 001 30340 45 340 21 712 36 118 387 328 

-15 000 
 

149 652 

-14 406 
 

26. 01. 

2022. 

67 959 37641 46 041 26 458 34 305 320 829 

-8 400 
 

119 357 

-7 847 
 

27. 01. 

2022. 

59 893 37963 44 163 24 562 16 967 314 629 

-6 200 
 

126 932 

7 525 
 

28. 01. 

2022. 

67 829 36965 42 965 26 621 15 309 308 629 

-6 000 
 

138 244 

11 312 
 

29. 01. 

2022. 

71 878 41686 44 886 19 381 16 079 305 429 

-3 200 
 

141 546 

3 302 
 

30. 01. 

2022. 

67 669 42740 45 740 19 156 15 531 302 429 

-3 000 
145 171 

3 625 

31. 01. 

2022. 

63 868 44052 49 178 17 394 15 185 297 303 

-5 126 

147 380 

2 209 

Месечна 

произво

дња 

тона тона тона тона тона тона тона 

Годишњ

а 

произво

дња 

тона тона тона тона тона тона тона 

 

Табела бр.8. Производња угља у огранку Костолац2 

Костолац 

Производња угља у 

огранку Костолац 
Пласман и потрошња угља према 

термоелектранама 
Стање депонија 

Термоелектрана А  

Костолац 
Термоелектрана Б 

Дрмно 
Термоелек

трана А 

Костолац 

Термоелектра

на Б 

Дрмно 

Дневна производња 

угља у огранку 

Костолац 

Пласман Потрошња Пласман Потрошња  

О1.01.2022. 33 430 12 941     7 166 20 212 18 752 48 249 56 512 

02.01.2022.  38 134 11 847 3 162 26 277 18 496 56 933 64 293 

03.01.2022. 32 961       12338 8 293 16 627 19 306 60 978 61 614 

04.01.2022. 19 261 9 469 10 456 1 524 18 401 59 154 45 574 

05.01 2022. 27 847 10 189 9 641 15 710 16 442 59 701 44 843 

                                                           
2 Износи су дати у тонама. 
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06.01.2022. 35 174 9 771 9 423 25 059 16 690 60 049 53 213 

07.01.2022. 35 855 7 259 9 641 28 596 16 620 57 667 65 189 

08.01.2022. 23 902 7 157 9 829 16  376 16 514 54 995 65 051 

09.01.2022. 28 029 8 996 9 487 18 946 17 092 54 503 66 905 

10.01.2022. 24 299 9 150 9 777 16 290 16 787 54 876 64 835 

11.01.2022. 18 258 7 576 10 282 8 824 20 244 52 628 54 874 

12.01.2022. 20 079 5 126 14 923 3 167 18 833 54 587 50 964 

13.01.2022. 29 911 7 914 7 613 21 562 20 906 54 887 51 620 

14.01.2022. 24 290 6 750 9 801 16 786 19 325 51 836 49 081 

15.01.2022.  31 807 9 006 9 960 22473 17 184 50 881 54 370 

16. 01. 

2022. 

 27 989 7 630 9 636 20 359 17 894 48 874 56 835 

17. 01. 

2022. 

 27 290 8 223 9 867 18 551 20 699 47 230        54 688 

18. 01. 

2022. 

32 258 11 226 9 779 20 244 11 081 48 677 63 852 

19. 01. 

2022. 

26 544 13 479          9 817 12 394 9 251 52 338 66 996 

20. 01. 

2022. 

33 369 11 081 21 795 10 078 8 999 53 340 79 791 

21. 01. 

2022. 

32 519 10 42т 9 913 21 300 9 657 53 852 91 434 

22. 01. 

2022. 

32 100 10 819 10 132 21 039 16 813 54 539 95 661 

23. 01. 

2022. 

28 702 10 806 9 963 17 896 18 558 55 382 94 999 

24. 01. 

2022. 

27 966 8 850 9 896 18 809 18 565 54 335 95 243 

25. 01. 

2022. 

26 346 9 019 8 942  17 052 18 594 54 411 93 702 

26. 01. 

2022. 

30 141 10 497 9 684 19 043 20 327 55 224 92 418 

27. 01. 

2022. 

35 134 12 195 9 711 22 369 19 345 57 707 95 443 

28. 01. 

2022. 

27 477 8 566 9 894 18 293 20 590 56 379 93 146 

29. 01. 

2022. 

26 274 11 207 10 067 11 097 20 015 57 518 84 229 

30. 01. 

2022. 

40 811 12 977 10 126 26 405 19 184 60 369 91 450 

31. 01. 

2022. 

37 040 12 275 10 158 24 158 19 284 61 085 96 325 



6 
 

Месечна 

производњ

а 

 тона тона тона тона тона тона тона 

Годишња 

производњ

а 

тона тона тона тона тона тона тона 

 

У наставку следе графички прикази довоза угља, потрошње угља и стање 

депонија на ТЕНТ А и ТЕНТ Б. 

Графикон бр. 2. Довоз угља ТЕНТ А и ТЕНТ Б 

 

 
 

Графикон бр.3 Потрошња угља ТЕНТ А и ТЕНТ Б. 
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Графикон бр. 4 Стање депонија ТЕНТ А и ТЕНТ Б. 

 

 

Утврђено чињенично стање по питању електричне енергије дато је кроз следећи 

графички приказ. 

Графикон бр. 5 Увоз, потрошња и производња електричне енергије 

 

Прилог бр. 6: Табела производње електричне енергије по сваком производном 

капацитету ЈП ЕПС и потрошње и увоза електричне енергије по сваком дану од 

11.12.2021. па до 31.01.2022.године. 

 

 

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

Стање депонија 

ТЕНТ А ТЕНТ Б 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Увоз потрошња производња електричне енергије

УВОЗ ПОТРОШЊА ПРОИЗВОДЊА



8 
 

Табела бр.9.Површине захваћене површинском експлоатацијом угља у ЈП ЕПС 

ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА – ОГРАНАК „ПОВРШИНСКИ КОПОВИ“ БАРОШЕВАЦ 

Површинс

ки 

коп/ 

Објекат 

Екс

про

п 

пов

рш. 

(hа) 

Површин

а 

земљишта 

уписана у 

катастар 

(hа) 

Површ

ина 

земљи

шта 

коме је 

промењ

ена 

намена 

(hа) 

Површ

ина под 

грађев. 

објекти

ма (hа) 

Површине под 

одлагалиштем 

(ha) 

Рекултивисана површина 

(ha) 

до  

31.12.2020 

до 

 

31.12.20

20 

до 

 

31.12.20

20 

Унутра

шње 

Споља

шње 

Под 

шумо

м 

Под 

орани

цама 

Под 

воћња

цима 

Расад

ник 

до  

31.12.20

20 

до 

31.12.2

020 

до 

31.12.2

020 

до  

31.12.20

20 

до 

31.12.2

020 

до 

31.12.20

20 

УКУПНO: 
9.459,

71 
9.212,71 1.488,53 240,01 3.172,01 0,00 611,30 100,40 7,00 0.00 

ОГРАНАК ТЕ- КО КОСТОЛАЦ -  ПОВРШИНСКИ КОПОВИ 

УКУПНО 
4.333,

02 
316,55 454,32 1,41 859,20 0,00 166,71 342,80 2,00 7,50 

 

Подаци о догађајима који су се догодили на дан 12. децембра 2021. године и након 

наведеног датума3: 

1. ИНФОРМАЦИЈА О  ПОГОНСКИМ ДОГАЂАЈИМА ОД 12. децембра 2021. 

 

11./12. децембар.2021. – ноћна смена од 19.00 до 07.00 – у раду блокови ТЕНТ А: А2, 

А3, А4, А5, А6,  ТЕНТ Б: Б1 и Б2 

Блок А1 потиснут због велике потрошње мазута од 200 т дневно.  

Због влажног, блатњавог и лепњивог угља, на свим блоковима у раду су се 

повећавали налепи у бункерима, дозаторима и пресипним местима додавача. Количина 

угља која је пролазила до котла се константно смањивала и поред непрекидног 

ангажовање радника на пробијању и чишћењу бункера. Због недостатка главног 

погонског горива у ложишту и проред употребе мазута, пада продукција свеже и 

међупрегрејане паре, као и снаге, што доводи  до испада блокова следећим редоследом: 

4:59ч – Испад блока А4  

5:03ч – Испад блока А5  

5:17ч – Испад блока А6  

7:07ч – Испад блока А3  
На ТЕНТ А остаје у раду само блок А2, али са смањеном и нестабилном снагом  

60 – 120  MW и без услова за рад топлификације Обреновца. Интензивним чишћењем 

бункера, повећањем протока угља, уз максималну употребу мазута, 14.12.2021 у 3.10 су 

створени услови за укљученје топлификације Обреноваца. 

 

 

 

                                                           
3 прилотака за наведене догађаје је ЈП ЕПС. 
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ТЕНТ Б1 - у 05:24ч - 12.12.2021.- прорадила заштита другог степена БУХОЛЦ на 

1БТ. Блок развезан са мреже. Блок поново покренут 14.01.2021 у 19:15ч . након санације 

квара на блок трансформатору. 

TENT B2 – Због заводњеног и блатњавог угља, налепа у бункерима и слабе 

проходности до ложишта и поред подршке мазутних горионика снага блока  пала на 80 

МW. 

Овакво стање је потрајало у наредним данима док се није поправио квалитет угља. 

 

Стабилизација рада блокова  Огранка ТЕНТ 

 

Редослед враћања и везивања блокова на ТЕНТ А након испада  12.12.2021. 

- Блок А1, синхронизација обављена 14.12.2021 у 04:15; 

- Блок Б1, синхронизација обављена 14.12.2021. у 19:15; 

- Блок А3, синхронизација обављена 15.12.2021. у 09:16; 

- Блок А4, синхронизација обављена 16.12.2021. у 06:01; 

- Блок А5, синхронизација обављена 17.12,2021. у 22:28; 

- Блок А6, синхронизација обављена 20.12.2021. у 08:45; 

Након прочишћавања налепа угља у бункерима, дозаторима и додавачима, на свим 

блоковима, уз стабилизацију квалитета угља који се довози из РБК, блокови су доведени 

у стање да могу да обезбеде стабилан рад у режиму техничког минимума, уз смањену 

потрошњу мазута. Даљи рад је организован према укупној количини и квалитету угаља, 

као и расположивим залихама на допремама угља  Просечан остварени довоз  угља на 

ТЕНТ А и Б је 40 возова дневно, односно око 60.000 до 65.000 т дневно. 

 

Ванредни догађаји на ТЕНТ Б 

 

ТЕНТ BLOK B1 – пожар 26.12.2021. 

Блок  Б1 је ручно искључен са система 26.12.2021.године у 10:26ч, након пожара 

на мазутном горионику 2А и искључења мазутног система блока, због могућности 

настанка хаварије још већег обима.  

Последице: Горионик мазута 2А је оштећен толико да је потребна замена целог 

кућишта горионика. Горионици мазута 2Б, 3А и 3Б  су претрпели такође значајна 

оштећења. 

У застоју блока извршена је поправка оштећења на систему мазута, оспособљени 

су горионици мазута 2Б, 3А и 3Б , осим ГМ 2А чији је отвор зазидан. Нерасположивост 

једног од укупно шеснаест  горионика мазута не утиче на функционалност котла и блока 

у целини. Блок Б1 је синхронизован  06.01.2022. у 19:15ч. Застој је трајао 271,92 сати.   

 

ТЕНТ Б – БЛОК Б2 – хаварија млина 21 27.12.2021. 

Хаварија на млину 21 настала је 27.12.2021.године у 11.25ч, услед разлетања радног кола 

млина. Млин је укључен непосредно пре тога, након обављеног ремонта, и био је у фази 

подизања броја обртаја када је дошло до хаварије. Делови радног кола млина које се 

разлетело су оштетили цевовод расхладне воде, чиме је онемогућено хлађење котловских 

уређаја, због чега је блок искључен 27.12.2021.године у 12:15ч.  

У застоју блока је извршена поправка расхладног цевовода и санирано оштећење цевног 

система котла у пределу роста. Блок је био оспособљен за кретање 28.12.2021.године  у 

15:00ч. Блок је синхронизован у 20:47ч. 
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Пожар на одлагачу ARs 12000 (РА 200-2400-2200) (интерне ознаке „Одлагач 4“) на 

погону „Тамнава Западно поље” 

Дана 10.01.2022.године у другој смени на погону „Тамнава Западно поље” дошло је 

до пожара око 21:17ч на одлагачу ARs 12000 (РА 200-2400-2200), интерне ознаке 

Одлагач 4. При том је пожар захватио централни део справе у зони пресипа Т-2 на Т-3. 

Након тога се проширио на део траке 2 и дуж целе Т-3. При томе је страдала гума, ролне, 

погони Т-2, Т-3, прљаве траке као и комплетни каблови и сигнална опрема, а дошло је и 

до оштећења конструкције у централном делу око пресипног места Т-2 на Т-3 као и дуж 

целе конструкције Т-3 као и на челичним ужадима. 

1. Анализа откопавања откривке и угља на површинским коповима 

Рударски басен Колубара 

Анализа производње угља и откривке у РБ Колубара урађена је за период 2000-

2021. година, при чему је производња подељена на два карактеристична периода – пре 

катастрофалних поплава из маја 2014. године (2000 - 2013.) и период после поплава (2014 

- 2021. година). 

Табела бр.10. Производња откривке у периоду 2000-2013. године 

Производња откривке у периоду 2000-2013. година 

Године План 
Остварењ

е 
% Године План Остварење % 

2000 51,850,000 36,370,049 70 2008 59,300,000 77,171,610 130 

2001 51,300,000 38,171,678 74 2009 59,300,000 63,833,003 108 

2002 47,500,000 58,473,740 123 2010 58,500,000 58,900,906 101 

2003 52,000,000 72,448,843 139 2011 65,500,000 71,668,801 109 

2004 53,500,000 67,733,932 127 2012 67,000,000 67,593,432 101 

2005 55,700,000 65,818,080 118 2013 63,850,000 69,345,181 109 

2006 60,300,000 69,300,804 115 Укупно 
804,900,00

0 

896,590,78

3 
111 

2007 59,300,000 79,760,724 135 Разлика: Остварење - План +91,690,783 

Из претходних приказа види се да је укупна производња откривке у периоду 2000-

2013. година била за 11%, односно 91,7 милиона кубика чврсте масе већа од плана. 

Табела бр.11. Производња угља у периоду 2000.-2013. године 

Производња угља у периоду 2000-2013. година 

Године План Остварење % Године План Остварење % 

2000 25,419,000 26,585,700 105 2008 29,347,000 30,583,976 104 

2001 26,379,000 25,334,450 96 2009 29,693,000 29,178,816 98 

2002 25,453,000 25,667,338 101 2010 30,052,000 29,673,034 99 

2003 25,933,000 26,443,997 102 2011 29,464,000 31,060,623 105 

2004 26,173,000 27,155,471 104 2012 29,695,000 29,608,945 100 
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2005 26,179,000 27,604,940 105 2013 29,971,000 30,709,715 102 

2006 26,976,000 29,177,494 108 Укупно 388,710,000 398,040,149 102 

2007 27,976,000 29,255,650 105 Разлика: Остварење -План +9,330,149 

Из претходних приказа производње угља, може се уочити да је укупна 

производња угља у периоду 2000-2013. година била за 2%, односно 9,3 милиона тона 

већа од плана.  

На основу претходних података у којима је приказано да је у периоду 2000-2013. 

остварење откопавања откривке било веће за 11%, а остварење откопавања угља 2%, 

закључује се да су у том периоду остварене значајне залихе откривеног угља, што је 

гарантовало сигурну производњу. 

Након катастрофалних поплава из маја 2014. године када су потпуно потопљени копови 

у западном делу Колубарског басена - Тамнава-западно поље и Велики Црљени, а 

делимично и коп Поље Д у источном делу басена, тренд остварења производње угља и 

откривке потпуно се окренуо. 

Табела бр.12. Производња откривке у периоду 2014.-2021. 

Производња откривке у периоду 2014-2021. година 

Године План Остварење % Године План Остварење % 

2014 57,110,000 47,565,091 83 2019 70,865,000 63,087,429 89 

2015 55,550,000 47,297,919 85 2020 73,900,000 60,183,890 81 

2016 65,400,000 58,769,931 90 2021 76,360,000 60,673,103 79 

2017 69,500,000 65,942,592 95 Укупно 538,550,000 469,621,536 87 

2018 69,865,000 66,101,581 95 Разлика: Остварење -План -68,928,464 

Из претходних приказа производње откривке види се да је укупна производња 

откривке у периоду 2014-2021. година била за 13%, односно 68,9 милиона кубика чврсте 

масе мања од плана. 

План, остварење и проценат реализације производње угља у периоду 2014-2021. 

година приказан је у следећој табли и на следећем графику: 

 

Табела бр.13. Производња угља у периоду 2014.-2021. године 

Производња угља у периоду 2014-2021. година 

Године План Остварење % Године План Остварење % 

2014 24,629,000 23,503,271 95 2019 29,050,000 29,701,755 102 

2015 28,282,000 28,687,451 101 2020 29,758,000 30,023,557 101 

2016 28,855,000 28,542,454 99 2021 29,100,000 26,540,313 91 

2017 30,000,000 29,389,156 98 Укупно 228,624,000 224,761,580 98 

2018 28,950,000 28,373,623 98 
Разлика: Остварење – План 

-

3,862,420 
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На основу претходних података је приказано да је у периоду 2014-2021. остварење 

откопавања откривке било мање за 13%, а остварење откопавања угља за само 2%. На 

основу свега изнетог може се закључити да су у том периоду у највећој мери потрошене 

залихе откривеног угља остварене у претходном периоду, што за резултат има неизвесну 

производњу угља у наредним годинама, што за последицу дугорочно може имати за 

резултат смањење количине откривеног угља и  неостваривање потребне производње 

угља. 

Поред поменутих поплава тренутно неповољно стање је и последица промене 

геолошких услова (повећање коефицијента откривке и повећање нивоа и количина 

подземних вода), промена услова радне средине (откопавање заводњеног одлагалишта 

Источна кипа на Пољу Ц), проблеми са неблаговременом експропријацијом. 

 

Рударски басен Костолац – ПК Дрмно 

У ТЕ КО Костолац  откопавање угља  се кретало око билансом планираних  

вредности, а минимални заостатак је надокнађиван добрим квалитетом угља. На 

откопавању откривке показатељи су били мањи а разлог је био пре свега дуг застој багера 

који су носиоци производње због уграђених неквалитетних резервних делова (пре свега 

у 2018. и 2019. години), који нису набављени од произвођача основне опреме. Овај 

проблем ни до данас није решен.  

Такође на ПК Дрмно присутан је стални тренд повећања коефицијента откривке. 

Ово значи да је некада (нпр. 1998. године) за једну тону угља било неопходно откопати 

2 м3 јаловине, док је тренутно за исту тону угља неопходно откопати скоро 5 м3 јаловине. 

Посебан проблем представља и повећање дубине на ПК Дрмно које није линеарно, што 

посебно отежава технолошко праћење залегања угљеног слоја. Постоје моменти у 

планираном развоју копа када угаљ тоне односно залеже и по 20 м за годишње 

напредовање откопног фронта.  

Површински коп Дрмно је у претходном периоду поред снабдевања постојећих 

електрана у Костолцу и део угља испоручивао ТЕНТ-у (око 1.000.000 тона годишње). 

Све ово условило је да су тренутно резерве откривеног угља на нивоу мањем од 1.000.000 

тона. 

 

У табелама испод дата је планирана и остварена производња угља и откривке у 

претходном периоду. 
Табела бр.14. Производња откривке 

 

 ПРОИЗВОДЊА ОТКРИВКЕ 

Година Костолац 

 План Остварење Индикатор 

2015 42,000,000 36,897,434 0.88 

2016 42,000,000 40,010,946 0.95 

2017 41,500,000 37,487,355 0.90 

2018 42,000,000 33,080,081 0.79 

2019 42,000,000 31,635,615 0.75 

2020 45,200,000 47,006,801 1.04 
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Табела бр.15. Производња угља 

 

 ПРОИЗВОДЊА УГЉА 

Година Костолац 

 План Остварење Индикатор 

2015 8,499,000 8,341,640 0.98 

2016 9,286,000 9,110,066 0.98 

2017 9,571,000 9,675,301 1.01 

2018 10,207,000 8,604,213 0.84 

2019 8,939,000 8,471,919 0.95 

2020 9,225,000 9,063,984 0.98 

 

Заостатак у производњи откривке од 2015 године је око 30 милиона метара 

кубних. 

Пад производње откривке на површинском копу „Дрмно“, као последицу може 

имати недовољне количине откривеног угља у наредном периоду, али и недовољне 

количине угља за рад новог блока Б3.  

Наредних 5 година у развоју ПК Дрмно биће посебно изазовно јер ће, према 

плану, потребни капацитети континуално расти (табела бр.15.). 

 

 

Табела бр.16. План развоја ПК Дрмно 

Година  

експлоатације 

Откривка 

(чм3) 

Количина  

угља 

(т) 

Запремина 

интерслојне 

јаловине (čm3) 

2021. 46.500.000 9.350.000 597.000 

2022. 49.000.000 9.500.000 1.243.692 

2023. 50.000.000 10.000.000 819.416 

2024. 55.000.000 11.500.000 853.726 

2025. 60.000.000 12.000.000 1.104.514 

 

Поред обезбеђења средстава за ревитализацију постојеће основне опреме да би се 

остварило планирано повећање капацитета на откривци и угљу, неопходна је набавка 

додатне и модернизација постојеће опреме. 

2. Временско и капацитативно искоришћење основне рударске механизације 

Рударски басен Колубара 

На површинским коповима РБ Колубара тренутно су у раду 21 роторни багер, 1 

багер ведричар, 24 одлагача и самоходна транспортера, 103 транспортера са траком 

укупне дужине око 90 км. Тренутна просечна старост опреме је око 35 година, а готово 

половина опреме је старија од 40 година. При томе велики број багера је већ остварио 

између 150-200 хиљада часова рада са откопаних преко 200 милиона метара кубних. 

Временско и капацитативно искоришћење основне рударске механизације на 

производњи угља у Огранку РБ Колубара у периоду од 2010-2021. године приказано је у 

табeли бр. 17. 
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Табела бр.17. Искоришћење основне рударске механизације на производњи угља у огранку РБ 

Колубара 

Године 
Временско искоришћење 

- kt 

Капацитативно 

искоришћење - kq 

2010 0.39 0.42 

2011 0.36 0.41 

2012 0.35 0.37 

2013 0.35 0.37 

2014 0.26 0.37 

2015 0.31 0.34 

2016 0.35 0.3 

2017 0.32 0.3 

2018 0.35 0.29 

2019 0.35 0.29 

2020 0.37 0.32 

2021 0.32 0.45 

Временско и капацитативно искоришћење основне рударске механизације на 

откопавању откривке у Огранку РБ Колубара у периоду од 2010-2021. године приказано 

је у табели бр.18. 

Табела бр.18. Искоришћење основне рударске механизације на откопавању отркивке у 

огранку РБ Колубара 

 

Године 
Временско 

искоришћење - kt 

Капацитативно 

искоришћење - kq 

2010 0.47 0.39 

2011 0.51 0.4 

2012 0.49 0.36 

2013 0.47 0.41 

2014 0.39 0.35 

2015 0.38 0.36 

2016 0.5 0.32 

2017 0.45 0.38 

2018 0.42 0.36 

2019 0.42 0.33 

2020 0.39 0.33 

2021 0.38 0.38 

 

Из претходно приказаних табела приметан је пад у временском и капацитативном 

искоришћењу основне рударске механизације, што је последица старости опреме, 

односно недостатка инвестиција у нову опрему и ревитализацију и модернизацију старе, 

као и скраћења ремонтних и других активности на одржавању услед недостатка 

финансијских средстава, проблема са реализацијом јавних набавки материјала и услуга, 

заводњене радне средине због кашњења са радовима на предводњавању. Такође јасно је 

да је за планирану производњу неопходно је створити предуслове за рационализацију 

временског и капациотативног искоришћења основне опреме и рационализацију радне 

снаге. 
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Ако се погледају табеле појединачно у оквиру копова у РБ Колубара видеће се 

још веће разлике. 
Табела бр.19. Тамнава Запад 

 

Године 

Угаљ Откривка 

Временско 

искор. 

Капацитативно 

искор. 

Временско 

искор. 

Капацитативно 

искор. 

kt kq kt kq 

2015 0.22 0.38 0.37 0.43 

2016 0.34 0.37 0.55 0.41 

2017 0.37 0.36 0.52 0.43 

2018 0.31 0.38 0.49 0.47 

2019 0.28 0.42 0.48 0.44 

2020 0.3 0.42 0.48 0.44 

 

Табела бр.20. Поље Д 

 

Године 

Угаљ Откривка 

Временско 

искор. 

Капацитативно 

искор. 

Временско 

искор. 

Капацитативно 

искор. 

kt kq kt kq 

2014 0.44 0.37 0.41 0.36 

2015 0.45 0.32 0.34 0.36 

2016 0.42 0.3 0.49 0.32 

2017 0.39 0.24 0.42 0.36 

2018 0.46 0.27 0.37 0.36 

2019 0.48 0.27 0.39 0.3 

2020 0.46 0.29 0.34 0.14 

 

Разлози оваквог тренда засновани су на застарелости основне опреме на источној 

страни огранка Колубаре. 

 

Рударски басен Костолац – ПК Дрмно 

У табели бр.21 дата су временска и капацитативна искоришћења на експлоатацији 

угља и откривке. 

 
Табела бр.21. Временска и капацитативна искоришћења на експлоатацији угља и 

откривке 

Костолац - Дрмно 

Године 

Угаљ Откривка 

Временско 

искор. 

Капацитативно 

искор. 

Временско 

искор. 

Капацитативно 

искор. 

kt kq kt kq 

2014 0.25 0.34 0.39 0.48 

2015 0.31 0.31 0.44 0.49 

2016 0.42 0.36 0.47 0.47 

2017 0.45 0.34 0.48 0.47 

2018 0.42 0.32 0.41 0.49 
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2019 0.45 0.37 0.35 0.44 

2020 0.42 0.36 0.38 0.52 

 

Основна рударска опрема је ушла у експлоатацију 1984. године на површинском 

копу “Дрмно“. За наведени период је вршено само текуће одржавање због недостатка 

финансијских средстава иако постоји техничка документација за ревитализацију 

виталних машинских и електро склопова у вредности од 70 мил.еура. Потребна средства 

нису обезбеђена ни у текућој години. 

 

Из анализе која је претходно презентирана јасно се могу сагледати основни 

проблеми везани за експлоатацију угља у ЈП ЕПС: 

 Нереализовање планираних инвестиција и кашњење са отварањем заменских 

копова што је довело до пребрзе експлоатације на површинском копу Поље Г 

(који је требао да дугорочно обезбеди услове за хомогенизацију угља). Просечни 

остварени однос планираних и остварених инвестиција је на нивоу 50-60% што за 

последицу је имало нереализовање планираних радова и набавку опреме. 

Планирана средства за одржавање такође нису остваривана у потребном нивоу, 

тако да је постојао проблем са обезбеђивањем резервних делова и квалитетом и 

трајањем инвестиционих оправки. Велики проблем је био и квалитет резервних 

делова и јавне набавке. Све ово је за последицу имало умањено временско и 

капацитетно искоришћење опреме. Касни се и са набавком неопходне нове 

опреме за постојеће копове као и са ревитализацијом и моденизацијом постојеће 

опреме. 

 

Све наведено је довело до великог пада у производњи откривке на површинским 

коповима тј. до смањења резерви откривеног угља. 

 

 Све сложенији рударско-геолошки услови  (велико залегање слојева угља, 

раслојавање са појавом великог броја прослојака,  све слабији квалитет угља и др) 

отежавају експлоатацију и захтевају набавку додатне нове опреме, као и опреме 

за селективан рад. 

 Након поплава 2014 године производња је брзо успостављена и враћена на 

претходни ниво али јавили су се велики проблеми са стабилношћу унутрашњих 

одлагалишта на површинским коповима Тамнава Западно поље, Поље Ц и Дрмно. 

Ово може бити један од ограничавајућих чинилаца за  даљи развој и стабилност 

снабдевања угљем. 

 Најизраженији проблеми који су се јављали у претходном периоду је слаб и 

неуједначен квалитет угља из колубарског басена. Проблем са неодговарајућим 

квалитетом умањен је довожењем угља са ПK Дрмно из Костолачког басена (1,2 

милиона тона за ТЕ НиколаТесла А). Просечни квалитет који је испоручуван из 

РБ Колубара је мањи од 6800 КЈ/кг уз велики број инцидентних појава. Квалитет 

угља из ТЕКО Костолац био је задовољавајући. 

 

Све наведено довело је до огромног дефицита у производњи откривке и 

смањењу резерви откривеног угља, што се директно одражава и на сигурност 

снабдевања термоелектрана угљем. 

 

 

 



17 
 

3. КВАЛИТЕТ УГЉА  

Термоенергетски објекти конструисани су и оптимизовани према квалитету угља 

(калорична вредност, висок проценат сумпора, пепела, влаге итд),   којим ће бити 

снабдевани, са уским границама толеранције. Ипак у рударској пракси, уобичајене су 

осцилације у квалитету откопаног угља. Овај проблем препознат је и у светској рударској 

пракси и уобичајено се решава системом за управљање квалитетом угља.  

Рударски басен Колубара 

 

Због природе лежишта у РБ Колубара, значајан проблем је и варијација квалитета 

угља. У западном делу је изражено раслојавање угљеног слоја са великим бројем јалових 

прослојака мале дебљине. Примера ради од 4 багера који раде на површинском копу 

Тамнава западно поље имају по 50% јалових прослојака, док је на пољу Г тај проценат 

око 20% са тенденцијом раста.  

Завршена је изградња система за управљање квалитетом угља у реалном времену 

на локацији Тамнава са запремином депоније угља од 400.000 тона. Систем још увек није 

у потпуној функцији, а основни проблеми су везани за организацију рада овог система, 

заглаву дробилица итд.  

Просечан квалитет угља који се испоручује из РБ Колубара и даље је у захтеван и 

прописаним границама 6700 ± 10%, (6760 кЈ/кг у 2021 години, 6911 кЈ/кг у 2020 години) 

али проблем праве појединачни возови са нижим квалитетом од захтеваног који захтевају 

додатну подршку мазутом. 

Проблем за будући и садашњи начин рада (углавном у проточном начину одвоза 

угља) може се решити само добрим планирањем и строгим селективним радом поготово 

у неповољним временским условима. Овај начин рада условиће губитак одређених 

количина нискоквалитетног угља и смањење капацитета због селективног рада. Други 

начин је да се  већи део угља упути на депонију где би се хомогенизовао али за сада овде 

се јавља проблем са дробилицама.  

Систем за управљање и контролу квалитета угља (систем за хомогенизацију) на 

површинском копу Тамнава –Западно поље плаћен је 53,2 милиона евра. Овај систем 

је набављен у склопу Зеленог колубарског пројекта поред кога су набављени 

и БТО систем за ПК Поље Ц (роторни багер капацитета 6600 м3/ч, транспортери са 

траком ширине Б=2000 мм, одлагач 8800 м3/ч и трафостаница) чија вредност је 78,5 

милиона евра и одлагач за међуслојну јаловину за ПК Тамнава -западно поље чија 

вредност је била 18,9 милиона евра. Пројекат касни због успореног отклањања 

недостатака од стране извођача у гарантном периоду услед пандемије изазване вирусом 

корона. Такође, због недовољних средстава из кредитног аранжмана ЈП ЕПС/РБ 

Колубара је преузео обавезу да из сопсвених средстава набави недостајућу опрему за 

комплетирање система (транспортна линија СУП2 и расподела угља између 

транспортних линија СУП1 и СУП2). Због проблема са реализацијом јавних набавки за 

материјал и опрему радови на комплетирању система још нису завршени. Додатно, 

пројектом хомогенизације предвиђено је бушење додатних бушотина са кровине угља и 

узимање узорака са етаже у циљу добијања прецизнијих података о квалитету угља, 

односно квалитетнијег планирања производње, и у наредном периоду уз комплетирање 

опреме, морају се интензивирати и ови радови. 

Оправданост односно неопходност формирања интегралног система за 

управљање квалитетом угља је видљива на графику датом на слици испод. 



18 
 

На графику су дате пројектоване доње топлотне вредности у периоду 2020-2050. 

год. за угаљ из колубарског угљеног басена, са и без ПК Поље Е. Подаци за конструкцију 

графика су преузети из Дугорочног програма експлоатације угља у угљоносним 

басенима ЕПС-а(Прилог бр. 7).   

 
Графикон бр.6. Доња топлотна вредност угља Рударски басен Колубара 

 

Резултати са графика упућују на да без мешања знатно квалитетнијег угља са 

Поља Е у пракси ће бити изузетно тешко (практично немогуће) постизање пројектованих 

квалитета угља за потребе ефикасног рада термо блокова, чиме се потврђује неопходност 

формирања система за управљање квалитетом угља у почетку за РБ Колубара а онда и 

интегралног система за све копове ЈП ЕПС. 

 

Рударски басен Костолац – ПК Дрмно 

Квалитет угља на површинском копу Дрмно је задовољавајући преко - 8800 кЈ/кг. 

Проблем у наредном периоду може створити нешто неквалитетнији угаљ из другог 

уљеног слоја као и потреба за селективним радом због све већег броја прослојака. Због 

појаве прослојака неопходна је набавка додатне опреме (самоходних транспортера). 

За систем управљања квалитетом угља, на површинском копу Дрмно, урађене су 

студије оправданости али системи још нису изграђени. У Костолцу угаљ је још увек 

задовољавајућег квалитета, мада се улази у прослојке и откопавање другог угљеног слоја  

када може доћи до обарања квалитета 

Појава јалових прослојака, али и наглог залегања угљеног слоја, на површинском 

копу Дрмно је проблематика релативно новијег датума (слика бр. 1. и слика бр.2).  
Слика бр.1 и слика бр.2 -  Упоредни приказ повећања раслојености – ПК Дрмно 
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У овоме моменту систем на откопавању угља на ПК Дрмно, врши селективан рад 

али суштински није оптимизован за такву технологију, односно присутна опрема нема 

адекватне технолошке могућности ефикасно селективно откопавање. Постојећа 

ситуација негативно утиче на капацитет, квалитет и неминован губитак угља. С обзиром 

на пројектовану будућност површинског копа Дрмно (тренутно једини коп костолачког 

басена, коп са значајним обавезама снабдевања свих термоенергетских објеката, коп са 

вишедеценијском будућношћу) неопходно је размотрити технолошке могућности 

унапређења селективног откопавања. 

На основу важеће техничке документације, у извештају је дат приказ производње 

угља и откривке на копу Дрмно за период од 2021. до 2025.год, сходно периоду важности 

техничких пројеката по Закона о геолошким истраживањима и рударству. 

Из приложеног се закључује да се производња угља и откривке на копу Дрмно у 

овом периоду постепено повећава, тако да у 2025-ој години постиже капацитете од 12 

милиона тона угља и 60 милиона м3 откривке , уз потребна финансијска улагања у износу 

од око 90.милиона евра у недостајућу основну рударску опрему као и  замену стратешких 

резервних делова за машинску и електро опрему на рударској механизацији (списак 

недостајуће опреме и стратешких резервних делова је дефинисан постојећом техничком 

документацијом). 

Последњих неколико година је за потребе снабдевања угљем термоелектрана у 

Обреновцу и Свилајнцу из копа Дрмно одвежено око 4 милиона тона угља (тачније 

закључно са 2021.-ом годином у количини од 3.987.891 тона), а сада су резерве 

откривеног угља на копу у количини месечне производње од 900.000 тона. 

Узимајући у обзир чињеницу да се планира у 2023.години покретање новог блока 

ТЕКО Б-3, те последично потребе за повећањем  производње откривке, коју више није 

могуће постићи у потребном ниову до 2023. – изражавамо оправдану бојазан за 

поузданим снабдевањем угљем термо блокова у Костолцу са кретањем новог блока Б-3. 

Ово практично значи да је због недовољно постигнуте откривке (што је ненадокнадиво 

у овом тренутку) потребно определити се између пуштања у рад ТЕКО Б3 и рада ТЕКО 

А1 и А2 (који служе за грејање Пожаревца). Овакво стање би трајало до 2025.године, 

када је могуће успоставити довољњу производњу угља за рад свих постојећих блокова 

ТЕКО, укључујући и нови блок Б3. 

Да би се достигао циљ да у 2025.године успостави довољну производњу угља за 

рад свих постојећих блокова ТЕКО, неопходно је хитно обезбеђење финансијских 

средстава и започињање поступака јавних набавки за  недостајућу рударску опрему и 

набавку стратешких резервних делова, а чијом уградњом ће се повећати поузданост 

рударске опреме, односно повећање производње угља. 

Што се дугорочних мера тиче – мора се констатовати да је тренутно коп Дрмно 

једини снабдевач свих термо блокова у Костолцу, а имајући у обзир чињеницу да су 

тренутно експлоатационе резерве угља на копу износе око 200 милиона тона -закључак 

је да коп Дрмно располаже са резервама угља за рад постојећих и новог блока Б3 не дуже 

од 2037/8.године. 

Блокови у Костолцу на локацији “Б” су тренутно најсавременији блокови у 

еколошком смислу у ЕПС те  је потребно обезбедити угаљ за њихов даљи рад. 

Годинама уназад ЕПС-Костолац је знатна финансијска средства улагао у 

истраживања новог лежишта “Костолац Запад” те је и урађена Инвестициона Студија 

(Прилог бр.8) која је доказала да у том лежишту постоје резерве угља у количини око 

350.000 милиона тона, а откривка је већином у виду шљунка са коефицијентом од 3,5 

m3/t. 

Наведеним документом је дефинисана динамика рада копа са двостраним 

снабдевањем постојећих копова од 2028.године прва фаза и 2032.год са производњом од 
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6.5 милиона тона -друга фаза, са предвиђеним продуженим радом блокова на локацији 

ТЕ”Костолац Б” до 2050.године. 

 

ЦИЉЕВИ 

 

1. Оптимизација искоришћења лежишта угља као необновљивог извора за 

генерисање максимално могуће количине електричне енергије, обезбеђење 

потребног квалитета у сваком моменту, 

2. Одрживост сигурног и поузданог снабдевања – обезбеђење довољних количина 

откривеног угља, 

3. Изузимање, односно свођење на минимум субјективних фактора који утичу на 

производњу угља, односно аутоматизација производње угља- дигитализовани 

рудници.  

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ТРЕНУТНОГ СТАЊА 

 

Предлози за превазилажење проблема на површинским коповима ЕПС-а  дати су 

за посебно за огранак Колубара и посебно за огранак Костолаца, и то као: 

 Краткорочни - излазак из кризе пословања (период 2022.-2023.год); 

 Средњерочни - обезбеђење континуитета пословања (период до 2024-2026 

година); 

 Дугорочни - одрживо рударство и максимално искоришћење ресурса угља у 

функцији поузданог снабдевања термоелектрана угљем (период од 2026.-2032.год). 

 

ОГРАНАК КОЛУБАРА 

 

КРАТКОРОЧНИ ПРЕДЛОЗИ 

 

Краткорочни предлози се односе на: 

1. Унапређење управљања квалитетом угља 

2. Стабилизација косина 

3. Обезбеђење оптималних услова радне средине за одрживу површинску 

експлоатацију, израдом објеката претходног одводњавања површинских копова 

4. Транспортне линије угљених система заштитити од утицаја атмосферских 

падавина надкривањем. 

5. Повећање погонске расположивости основне механизације 

6. Интезивирање активности на отварању заменских копова у складу са пројектно-

техничком документацијом 

7. Реорганизација система рада, усвајање нове организационе структуре пре свега 

одржавања основне и помоћне механизације и система за управљање квалитетом 

угља као и пријем радне снаге  

8. Актуелизација постојеће техничке и инвестиционе документације, 

9. Креирање дигиталних 3Д-геолошких модела лежишта угљева из састава 

Електропривреде Србије и дигитализација процеса свих фаза планирања 

 

Неопходна финансијска средства за реализациују краткорочних мера 

планирати као први приоритет код израде трогодишњег плана! 
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 Унапређење управљања квалитетом угља 

 

Систем за управљање и контролу квалитета угља (систем за хомогенизацију) на 

површинском копу Тамнава –Западно поље плаћен је 53,2 милиона евра. Овај систем 

је набављен у склопу Зеленог колубарског пројекта  

И поред тога што систем није завршен у целости, систем је функционаслан. 

Када би имали потребне количине угља са површинских копова, и угаљ без примеса 

јаловог материјала, систем би у тренутном стању погонске спремности био 

функционалан. 

Могући разлози због којих се систем не користи: 

Велики ризик загушења материјала на једном дробиличном постројењу, што у ситуацији 

када је друго дробилично постројење ван функције доводи до обуставе рада. 

Недовољне количине угља за директан пласман ка термоелектранама Никола Тесла и за 

одлагање на депонију система за управљање квалитетом. 

Основни технички проблеми: 

 Недостатак зуба дробиличног постројења, рок 6 месеци 

 Завршетак транспортера Т7, који би омогућио директан пласман угља са депоније 

система, без обзира да ли имамо пласман угља са површинских копова и ка 

депонији система и ка железничким композицијама., рок месец дана, од тренутка 

набавке репроматеријала 

 Завршетак косог транспортера СУП2 али и комплетне друге транспортне линије 

од површинских копова ка погону система за управљање квалитетом угља, као и 

система за расподелу угља између две транспортне линије угља са површинских 

копова, рок 18 месеци 

 

Строгом  применом оперативног планирања рада багера на откопавању угља уз 

селективан рад  као и континуирано котишћење депоније након реализације 

наведених активности систем за управљање квалитетом угља би дао пројектовани 

резултат. 

 

 

 Стабилизација косина 

 

Предлог решења проблема нестабилности косина унутрашњег одлагалишта Поља Ц и 

Тамнава западно поље, као и косина Поља Г, дат је кроз следеће мере: 

 Израдити потребну техничку документацију за санацију – рок: 12 месеци 

 Стални мониторинг косина које имају нарушену стабилност – континуирано 

 Обезбеђење оптималних услова радне средине за одрживу површинску 

експлоатацију, израдом објеката претходног одводњавања површинских 

копова, кровинских и међуслојних бунара - рок одмах 

 Транспортне линије угљених система заштитити од утицаја атмосферских 

падавина надкривањем, рок12 месеци 
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 Повећање погонске расположивости основне механизације 

 

Повећање погонске расположивости може се остварити набавком потребних резервних 

делова и квалитетнијим ремонтним активностима.  

 Набавка резервних делова за планиране активности везане за агрегатну замену – 

рок: 12 месеци  

 Подизање квалитета обављања ремонтних активности, подизањем стручних и 

техничких капацитета организационе јединице Колубаре метал уз набавку 

квалитетних материјала и резервних делова - рок: 6 месеци   

 Извршити сукцесивну ревитализацију и модернизацију старе опреме - 

континуирано 

 

 

Све наведено подразумева планирање и реализацију финансијских средстава 

која би у наредном периоду од једне до две године значајно увећала средства 

одржавања, али би предложена мера након реализације тих средстава допринела 

повећању погонске спремности, стабилном и поузданом раду основне механизације 

и значајном паду трошкова одржавања. 

 

 

 Интезивирање активности на отварању заменских копова у складу са 

пројектно-техничком документацијом 

 

 Обезбедити финансијска средства како би се покренуо поступак за набавку 

неопходне опреме за рад на површинским коповима Поље Е за коју је урађена 

тендерска документација (систем капацитета 6600 м3/часу) - одмах 

 Израда тендерске документације за набавку остале опреме за Поље Е и Радљево 

– 6 месеци 

 обезбеђивање финансијских средстава за набавку остале опреме за Поље Е и 

Радљево -  рок: одмах након израде тендерске документације да буду обезбеђена 

средства 

 Израда тендерске документације за набавку роторног багера за површински коп 

Тамнава западно поље који ће служити за потребе селективног рада – 2 месеца  

 Обезбеђивање финансијских средстава за набавку роторног багера за површински 

коп Тамнава западно поље - рок: одмах након израде тендерске документације да 

буду обезбеђена средства  

 Завршетак транспорта половног багера за Радљево – рок: 3 месеца који је 

условљен завршетком спора између ЈП ЕПС и  испоручиоца фирме HSR 

 Монтажа половног багера за Радљево – рок: 18 месеци 

 Покренути и наставити остале неопходне инвестиције у скалду са Инвестиционом 

документацијом везане за инфраструктуру, одводњавање и др. – континуирано. 

 

 Реорганизација система рада и одржавања и пријем радне снаге 

 

 Одрадити неопходну попуну производних радних места - одмах 

 Реорганизовати систем одржавања 
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 Израда неопходне техничке и инвестиционе документације 

 

Потребно је урадити недостајућу техничку и инвестициону документацију: 

 Актуелизовати Дугорочни програм експлоатације угља у угљоносним басенима 

ЈП ЕПС 

 Иновирани инвестициони програм 

 Иновирати пројекте предходног одводњавања и  одводњавања површинских 

копова. 

 

СРЕДЊОРОЧНИ ПРЕДЛОЗИ 

 

1. Достизање капацитета на заменским површинским коповима Поље Е и Радљево, 

рок 3 године 

2. Успостављање инегралног система за управљање квалитетом за цео басен( 

управљање квалитетом угља и источног и западног дела басена на постојећој 

депонији на западној страни басена уз њено проширење на пројектовану дужину), 

рок 3 године 

3. Набавка нове основне опреме, рок 4 године 

4. Инфраструктурни радови на завршетку система управљања поплавним таласом 

реке Пештан, као предходно одводњавање  површинског копа „Поље Е“, рок 5 

година 

5. Реорганизација система одржавања, рок две године 

 

ДУГОРОЧНИ ПРЕДЛОЗИ 

 

 Актуелизација дугорочног програма експлоатације и усклађивање инвестиционих 

пројеката са новом стратегијом развоја енергетике Републике Србије 

 

Овим документом морају се ускладити планови развоја површинских копова у РБ 

Колубара и Костолац са планираном стратегијом развоја енергетике Републике Србије и 

Инегрисаним енергетским и климатским планом.  Треба ускладити планове 

експлоатације и потребне инвестиције. 

Неопходне инвестиције у огранцима ЈП ЕПС у циљу отварања заменских 

површинских копова, ревитализације и модернизације опреме и изградње 

инфраструктурних објеката: 

 

 Огранак Колубара 

1. Заменски површински коп Поље „Е“ 

 Набавка нове основне механизације -318,6 мил. еура 

 Изградња инфраструктурних објеката -99,3  мил. еура 

 Ревитализација и модернизација постојеће опреме –46мил. 

еура 

2. Заменски површински коп Поље „Радљево“ 

 Набавка нове основне механизације- 160 мил.еура 

 Изградња инфраструктурних објеката – 117 мил.еура 

                              3.Улагање у систем за управљање квалитетом угља – 71 мил.еура 

Укупно 812 милиона евра. 
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ОГРАНАК КОСТОЛАЦ 

 

КРАТКОРОЧНИ ПРЕДЛОЗИ 

Краткорочни предлози се односе на: 

1. Набавка недостајуће основне рударске опреме и ревитализација постојеће  

неопходне за повећање капацитета на откопавању и откривању угља, и селективан 

рад на угљеним етажама по важећој техничкој документацији, 

2. Стабилност косина 

3. Повећање погонске расположивости основне механизације 

4. Неопходне инвестиције за инфраструктуру за повећање капацитета 

5. Реорганизација система рада и пријем неопходне производне радне снаге за 

руковање и одржавање рударске опреме 

6. Израду неопходне техничке и инвестиционе документације 

7. Набавку опреме и ревитализација постојеће опреме неопходне за повећање 

капацитета на откопавању и откривању угља 

 

Тренутни заостатак у количинама откривеног угља као и потребе за повећањем 

капацитета могу се остварити кроз: 

1. Хитну ревитализацију и модернизацију постојеће опреме  

2. Набавку додатне опреме  

3. Набавку неопходних транспортера 

 

 Набавка недостајуће основне рударске опреме и ревитализација постојеће  

по важећој техничкој документацији, у циљу остваривања пројектованог 

капацитета површинског копа за стабилан и поуздан рад новог и 

постојећих блокова у термоелектранама Костолац и Дрмно, рок одмах по 

обезбеђењу финансијских средстава. 

 

 

 Стабилизација косина 

 

Неопходне активности за решавање проблема нестабилности унутрашњег одлагалишта 

подразумевају:  

 Израду потребне техничке документације за стабилизацију етажа унутрашњег 

одлагалишта, рок 12 месеци 

 Извођење рударских активности на стабилизацији етажа унутрашњег 

одлагалишта, рок одмах по завршетку документације 

 Стални мониторинг нестабилних косина на одлагалишту - континуирано 

 

 Повећање погонске расположивости основне механизације 

 

Повећање погонске расположивости може се остварити набавком потребних 

резервних делова и квалитетнијим ремонтним активностима.  

 Набавити резервне делове за планиране активности везане за агрегатну замену 

чиме ће се смањити трајања инвестиционих оправки на основној рударској 

опреми, а према постојећој и важећој техничкој документацији – рок: одмах по 

обезбеђењу финансијских средстава 

 Квалитетно обавити ремонте, уградњом оригиналних делова набављених од 

произвођача основне опреме - континуирано  
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 Реорганизација система рада и пријем неопходне производне радне снаге за 

руковање и одржавање рударске опреме 

 

 Извршити попуњавање неопходних радних места од посебног значаја за 

производњу угља (руковаоца и одржаваоца рударске опреме) – рок: континуирано 

 По пријему неопходне радне снаге извршити реорганизацију система одржавања 

рударске опреме 

 

 Израда неопходне техничке и инвестиционе документације 

 

Потребно је урадити недостајућу техничку и инвестициону документацију: 

 Актуелизовати Дугорочни програм експлоатације угља у угљоносним басенима 

ЈП ЕПС (обрађује Костолац и Колубару) 

 По изради инвестиционе студије за површински коп Дрмно (израда у току) 

извршити по потреби актуелизацију постојеће техничке документације  

 

 

СРЕДЊОРОЧНИ ПРЕДЛОЗИ 

 

1. Достизање капацитета од 12 милиона тона угља годишње и 60 милиона м3 до краја 

2025. године, по важећој техничкој документацији која предвиђа постепено 

повећање капацитета на угљу и откривци – рок: 3 године  

2. Успостављање интегралног система за управљање квалитетом угља  - рок: 3 

године 

3. Ревитализација и модернизација основне механизације - рок: 3 године 

4. Инфраструктурни радови – радионице за одржавање механизације и стационарни 

путеви дуж граница копа - рок: 3 године 

5. Истражни радови у циљу дефинисања границе откопавања лежишта према 

Дунаву - континирано 

6. Израда техничке документације и изградња водонепропусног екрана – рок: 3 

године 

 

ДУГОРОЧНИ ПРЕДЛОЗИ 

 

 Израда дугорочног програма експлоатације и усклађивање инвестиционих 

пројеката са новом стратегијом развоја енергетике Републике Србије 

 Преостале резерве на копу Дрмно су око 200 милиона тона. При томе последња 

геолошка истраживања указују на могућност смањивања ових количина у 

крајњем северозападном делу. Ако се настави тренд испоруке угља ТЕНТ-у и 

настави рад постојећих блокова А1 и А2, поставља се питање да ли ће преостале 

резерве бити довољне до краја радног века термоелектрана (Б3). Будући да је 

урађена Студија оправданости експлоатације угља на лежишту Зaпадни 

Костолац, која је показала да постоје велике количине угља који се може добити 

по релативно ниској цени потребно је сагледати потребу и оправданост за 

отварањем овог заменског површинског копа.Значајно је напоменути, да је 

откривка на овом површинском копу шљунак изузетне чистоће, што би додатно 

оправдало отварање овог површинског копа. 
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Укупне инвестиције у огранку Костолац: 

 

1.Коп Дрмно 

 Недостајућа опрема – 16 мил.еура 

 Ревитализација и модернизација постојеће опреме – 76 мил.еура 

                        2.Заменски површински коп „Западни Костолац“ 

 Набавка основне механизације – 400 мил.еура 

 

Како би се спровели предлози наведени у овом извештају, неопходно је 

формирање Стручни тим, који ће се састојати од домаћих стручњака рударске и 

геолошке струке. Предложени рок за формирање наведеног Стручног тима је 15. дана.  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Потребне су хитне промене које ће дати краткорочне и дугорочне ефекте! 

Последице које је актуелна криза оставила на рударство захтева сталне инвестиције а 

озбиљни ефекти се могу очекивати тек за 3 – 5 година. 

Дефицит у производњи откривке свакако ће негативно утицати и на експлоатацију 

угља у наредном периоду и пре краја првог квартала 2022. а имаће последицу и на даљу 

производњу током 2022. Ово се све негативно одражава на производњу и трошак 

производње електричне енергије из ТЕ. 

Правилним руковођењем и благовременим одлукама мора се обезбедити 

експлоатација откривке и угља у складу са коефицијентом откривке и пројектном 

документацијом у циљу дугорочне енергетске безбедности. Стратешки циљ мора бити 

обезбеђење резерви откривеног угља што се може постићи једино ствараање свих 

потребних услова за максималну производњу откривке. 

Потребно је да се оствари континуитет у квалитету угља (да у сваком тренутку не 

буде испод пројектоване вредности), да би се постигао континуитет у производњи 

електичне енергије. 

Незадовољавајуће је руководити се просечном вредношћу квалитета угља! То не 

значи стабилну производњу електричне енергије! Потребно је обезбедити у сваком 

тренутку пројектовану калоријску вредност угља – 6700 кЈ. 

Потребно је успоставити циљ у производњи угља који ће се се руководити 

уједночавањем квалитета угља у сваком тренутку на првом месту, која захтева другачију 

сарадњу између дела ЕПС за производњу угља и дела за производњу електричне 

енергије. У суштини, ово ће се одразити на смањење количина откопаног угља, а тим и 

смањени утицај производње угља на БДП од 0,1%, али ће се тиме омогућити 

континуирана производња електричне енергије, а тиме већа финансијска добит ЈП ЕПС 

која би му омогућила да има одрживо пословање и да гради нове производне капацитете 

који користе ОИЕ, као и улагање у рударску и другу опрему. Инсистирање пре свега на 

квалитету а тек онда на количини угља, последично ће резултирати већом количином 

произведене електричне енергије. Коначно, ово се може постићи управљањем 

квалитетом угља, уз строго поштовање селективног рада при експлоатацији угља. Услов 

је да се уложе додатна средства у механизацију и подизање технолошке дисциплине. 

Уколико се пројектовани капацитети на површинским коповима поља Е и 

Радљево не остваре до гашења експлоатације угља на површинским коповима Поље Г и 
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Поље Ц (крај 2024.година) доћи ће до озбиљног дефицита у количинима откопаног угља 

са површинских копова огранка Колубара. Ако се у наведеном периоду до 2025.године  

не оствари повезивање откопних етажа са Источног дела Колубаре са системом за 

управљање квалитетом угља који егзистира на Западном делу Колубаре, доћи ће до 

озбиљног проблема и са потребним квалитетом угља. Ово такође значи да би пола 

блокова ТЕНТ А  морало да стане. 

Што се тиче огранка Костолац, наглашавамо да је последњих неколико година за 

потребе снабдевања угљем термоелектрана у Обреновцу и Свилајнцу из копа Дрмно 

одвежено око 4 мил.тона угља (тачније закључно са 2021.-ом годином у количини од 

3.987.891 тона), а сада су резерве откривеног угља на копу у количини месечне 

производње од 900.000 тона. Узимајући у обзир чињеницу да се планира у 2023.години 

покретање новог блока ТЕКО Б-3, те последично потребе за повећањем  производње 

откривке, коју више није могуће постићи у потребном ниову до 2023. – изражавамо 

оправдану бојазан за остварење поузданог снабдевања угљем термо блокова у Костолцу 

са кретањем новог блока Б-3. Ово практично значи да је због недовољно постигнуте 

откривке (што је ненадокнадиво у овом тренутку) потребно определити се између 

пуштања у рад ТЕКО Б3 и рада ТЕКО А1 и А2 (који служе за грејање Пожаревца). Овакво 

стање би трајало до 2025.године, када је могуће успоставити довољну производњу угља 

за рад свих постојећих блокова ТЕКО, укључујући и нови блок Б3. 

Финансијка средства потребна за остварење наведених циљева и мера у износу од 

око 1,3 млрд евра потребно је хитно обезбедити. 

У циљу реорганизације рада, потребно је извршити анализу економске 

оправдности спјања раније издвојених предузећа са ЈП ЕПС (Костолац услуге, 

Аутотранспорт, Костолац Прим, Костолац угоститељство, РИО Костолац, Колубара 

Грађевинар, Колубара угоститељство, Колубара услуге, Георад, Протент). 

Све податке везане за квалитет угља, оверене и истражене резултате угља, висину 

предложеног текућег и инвестиционог улагања на краткорочном, средњорочном и 

дугорочном плану је доставила Управа за производњу угља ЈП ЕПС. Садржина и тачност 

података у овом извештају засновна је искључиво и у сваком делу на званичним 

информацијама од стране учесника ОТ у делу за који су надлежни, а који су потекли из 

званичних докумената, прорачуна, студија и тендерских документација садржаних у 

тексту. Потписници извештаја нису имали могућност да проверавају веродостојност, 

тачност и ваљаност наведених података.  

 

 

 

 


