
Извод из Извјештаја о стању и перспективи у  Рудницима 

угља у  З.П. Ри ТЕ Угљевик и З.П. „ РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко 

 

 

1. Мјере и услови за реализацију постављених циљева. Рудник Угљевик 

суочен је са низом непознаница када је у питању даљи развој што 

неминовно изискује значајне активности у циљу обезбеђења 

континуитета снадбијевања постојећих потрошача, а свакако као 

ресурсе на основу којих би се градили нови термоенергетски објекти. 

Наравно, наведеним радњама претходе радови на доистраживању, 

експропријацији, измијештању и изградњи инфраструктуре, те 

обезбјеђењу значајних финансијских средстава. 

Такође, један од кључних задатака је и реорганизација пословног 

система, кроз смањење броја радне снаге, модернизацију и 

осавремењивање постојећих, као и увођење нових технологија, што 

све укупно треба да допринесе повећању продуктивности, а тиме и 

смањењу производних цијена, односно постизању већег степена 

конкурентности. 

1. На површинском копу „ Богутово Село“ завршне косине су 

нестабилне и стварају додатне проблеме, како по питању 

сигурности људи и опреме, тако и када је у питању санација тих 

косина. Посебно наглашавамо нестабилност Сјеверне косине, 

Западне косине Сјеверног ревира и Југозападне и Западне косине 

Јужног ревира. Клизишта, из ранијег периода су интензивирана  

ван контура Сјеверног ревира на ПК „ Богутово Село“ ( сјеверо- 

запад, сјеверо исток и исток). 

2. До извјесног кашњења са развојем рударских радова у ревиру 

Јаблани, дошло је због проблема у измијештању локалног пута за 

мјештане, јужно од ПК „ Богутово Село“ 

Такође, услов за даљи развој рударских радова је измијештање 

електро дистрибутивне мреже у зони Ревири Јаблани и израда 

приступног пута „ БС- …“ 

3. Евидентан је недостатак багера и помоћне механизације, што 

отежава припрему радилишта багера, те саобраћајница као и рад 

на  одлагалишту. 



4. У РЈ „Рудник, нема ангажованих трећих лица на откривци и 

производњи угља од 31.12.2002. године, тако да се комплетна 

откривка и експлоатација угља обавља са властитом опремом које 

се редовно обнавља у складу са потребама РЈ „ Рудник“ 

5. Поступци јавних набавки трају изузетно дуго од самог покретања 

Захтјева за набавку  до потписивања и реализације уговора са 

добављачем, што за посљедицу има неблаговремено 

обезбеђење, нарочито виталних резервних дијелова за рударску 

механизацију и спрему. 

У циљу реализације планских задатака у наредном периоду, 

неопходно је урадити следеће: 

1. У циљу  складног, и прије свега рационалног развоја 

експлоатације угља Угљевичког басена ,неопходно је у што 

краћем року дефинисати статус додијељене концесије 

Концесионару Comsar enеrgy  РС, на лежишту Угљевик – Исток 

2. 

2. Отворити ПК ( карбоната на лежишту Спасине – Брђани у циљу 

обезбеђења апсорбената за потребе рада ОДГ постројења на 

ТЕ Угљевик. 

3. Наставити рударске радове у ревиру Јаблани, ради сигурности 

на производњи угља. Рударске радове изводити у складу са 

одобреном техничком документацијом и уз  стални рударски 

надзор на ПК „ Богутово Село“ посебно у зони старих јамских 

радова – Источна косина Јужног ревира. 

4. Обезбиједити исправних 9 -10 багера, 30-32 дампера, 7-8 

булдозера, 3 грејдера и 2 турнодозера, благовременом 

набавком резервних дијелова, те набавком нових  багера, 

дампера, булдозера, грејдера, турнодозера. 

5. Завршити измијештање гробља „ Спасине“  

6. Завршити радове на изградњи сервисног објекта. 

7. Контролисано вршити санацију клизишта на површинском копу 

„ Богутово Село“. 

8. Завршити привремено измијештање Угљевичке ријеке 

источно, у циљу заштите ПК од вода. 

9. Континуирано вршити санацију и спречавање оксидационих 

процеса на угљу  

(самозапаљење  угља) 



10. Убрзати измијештање  електродистрибутивне мреже из зоне 

рударских радова у РЈ „ Рудник“, с обзиром да је иста услов за 

развој рударских радова у ревиру Јаблани, Источном откопном 

пољу, те отварању ПК. „ Угљевик Исток 1“. 

11. Континуирано обезбјеђење резервних дијелова енергената за 

механизацију Рудника. 

12. Завршити израду приступног пута Богутово Село – ПК „ Угљевик 

Исток 1 “ 

13. Измјестити дио регионалног пута R – 459 у зони  Старог 

Угљевика, ван зоне извођења рударских радова . Ове радове је 

неопходно завршити и поред извођења радова на ПК „ 

Богутово Село и због отварања ПК Угљевик Исток 1“. 

14. На основу стања радне снаге у РЈ „ Рудник“, набавке нове 

механизације у 2018/19 години, одлазак одређеног броја 

радника у пензију, као и настанак инвалидности код радника у 

процесу производње и одржавања рударске механизације, 

неопходно је обезбиједити радну снагу у 2019. години по РЦ 

како слиједи: 

На основу детаљне анализе, кадровске потребе за 2019. годину 

у РЈ „ Рудник“ су 123 извршиоци. 

Основни разлог потребе за радном снагом је због великог броја 

инвалида, односно од укупних 911 радника у РЈ „ Рудник“, 165 

радника  је са преосталом  

радном способношћу, а 12 радника је превенција од настанка 

инвалидности. 

 

 

 

      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

 

    Зоран Мићановић, дипл.инж.руд., с.р. 


