Уводно слово

З

а савремени изглед модерног града у
коме су саграђени репрезентативни
објекти друштвеног стандарда, од робне куће у
центру града, дома културе, спортског центра,
првих насеља „Орашац”, „Стадион”, „Треће
месне”, до многих саобраћајница - становници
Лазаревца највише дугују предузећу „КолубараГрађевинар”.
Када се ради о развоју Рударског басена
„Колубара” готово да нема објекта од Вреоца,
Зеока, Рудоваца,Барошевца, до Тамнаве,
које није дело руку вредних зидара, молера,
фасадера, мајстора различитих струка који су
у последњих деценија уграђивали свој рад у
развој водећег произвођача угља у Србији.
Иако се радило о „споредној делатности”, ван
енергетике и експлоатације угља, грађевинари
су свој живот и судбину везали за град
Лазаревац, суседне општине, а највише за РБ
„Колубара” која је духовни и стварни отац
„Грађевинара”, све до његовог издвајања из
„Колубаре” 2004. године.
Последњих година „КГЛ”, чији је оснивач
Влада Србије, суочен је са бројним искушењима
у пословању, несигурним тржиштем, великим
напорима да се опстане у грађевинарству и
сачува егзистенција око 700 запослених.
Зато је ова скромна публикација мали
отисак прошлости и садашњости која треба да
подсети да је „Колубара-Грађевинар” („КГЛ”)
грађевинска фирма са традицијом и великим
искуством, коју не треба олако препустити
зубу погрешне приватизације и лавиринту
транзиције из кога се не види излаз.

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР
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Три камена-темељца
„Колубара-Грађевинара”

У

покушају да се истражи датум стварања
и рођења „Колубара-Грађевинара”, од
посебне важности су три године, која свака
на свој начин чини камен-темељац настанка
ове фирме која је дала печат развоју Рударског
басена „Колубара” и Лазаревца.
Први камен-темељац се односи на 1952.
годину када је на редовној седници од 23.
септембра Народни одбор среза Колубарског

Оснивање „Прогреса”
Пре него што је интегрисано у
новоосновано грађевинско предузеће
у саставу РЕИК „Колубара”, „Прогрес”,
предузеће за извођење грађевинских радова
и производњу грађевинског материјала је
основао Народни одбор среза Колубарског
у Лазаревцу 4. фебруара 1951. године,
решењем бр. 915, како стоји у старом
судском регистру предузећа и радњи за
срез Ваљево, на регистарском листу бр. 285,
свеска II.
Ово предузеће, ширећи своју делатност,
променило је назив у Индустрија
грађевинског материјала и прерада метала
„Прогрес”, решењем бр. Фи-734/65 од 8.
априла 1965. године. Ово предузеће је
брисано решењем Fi-299-301/72 од 13. марта
1972. године, због спајања у новонасталу
Самосталну организацију удруженог рада
„Прогрес-Грађевинар” која ће пословати у
оквиру РЕИК „Колубара”.
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донео одлуку да се спаја Предузеће
„Каменолом Брајковац” из истоименог села
и Кречана „Динара” у Ћелијама код Лајковца
са предузећем Индустријом грађевинског
материјала „Прогрес” из Лазаревца. Носилац
ове интеграције било је предузеће „Прогрес”
које је преузело „поменуте погоне са свим
основним и обртним средствима, целокупном
активом и пасивом, као и свим обавезама и
потраживањима”, како се каже у одлуци која се
завршава поздравом „Смрт фашизму-слобода
народу!”.
Други камен-темељац се односи на
1963. годину јер је у саставу Здруженог
електропривредног предузећа Србије - Рударски
басен „Колубара” са седиштем у Вреоцима,
као посебан организациони део радио и
Грађевински погон, уписан решењем од 16.
јануара исте године.
Трећи камен-темељац се односи на 13.
март 1972. године, када је спајањем Предузећа
„Прогрес” из Лазаревца и Грађевинског погона из
Вреоца настало ново правно лице – Самостална
организација удруженог рада „ПрогресГрађевинар” у саставу Комбината „Колубара”
(Решењем бр. Fi-299-301/72 од 13. 03. 1972.).
У оквиру РЕИК „Колубара”, од 2. септембра
1975. године, према регистру Трговинског суда у
Београду (с обзиром да је општина Лазаревац од
1972. године ушла у састав Београда) постојала
је Заједница ООУР „Прогрес-Грађевинар”
са следећим организацијама удруженог рада
(ООУР) које су се бавиле грађевинарством:
ООУР Грађевинска оператива, ООУР
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Грађевинско занатство, ООУР Транспорт,
механизација и радионица и ООУР Производња
грађевинских материјала и неметала.
Три године касније (4. јануара 1978.
године) у оквиру РЕИК „Колубара” мења свој
статус у Радну организацију за производњу
грађевинског материјала и грађевинарство
„Колубара-Грађевинар”, добијајући име које и
данас носи. У њеном саставу су били: ООУР
Нискоградња, ООУР Високоградња, ООУР за
производњу грађевинских материјала и ООУР
за завршне радове у грађевинарству.
Десетак година касније, 7. септембра 1987.
године, формирана је Радна организација
КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

за производњу грађевинских материјала и
грађевинарство „Колубара-Грађевинар” без
основних организација.
Према регистру Трговинског суда у Београду
у оквиру Јавног предузећа „Електропривреда”,
као део предузећа Комбината „Колубара”
уписана је „Колубара-Грађевинар” од 27.
новембра 1990. године.
На основу Закона о електропривреди
Јавно предузеће „Електропривреда” мења
статус и назив у ЈП ЕПС, у чијем саставу је
РБ „Колубара”, у коме постоји „КолубараГрађевинар” од 20. фебруара 1992. године, све до
изласка из система „Колубаре” 2004. године.
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Дани када је формирана „Колубара-Грађевинар”

Од два колектива настао један
На истеку 1971. године ужурбано се радило
на формирању јединственог грађевинског
предузећа у саставу Комбината „Колубара”.
Уосталом ево како је тај важан догађај
забележио лист „Колубара” почетком 1972.
године у тексту под насловом „Прогрес и
Грађевински погон заједно”.
„Последњи дани старе године крунисани
су још једним пословним успехом. Радни
људи Предузећа за производњу грађевинског
материјала, рудници и прерада неметала
„Прогрес” из Лазаревца и Грађевинског погона
Комбината, апсолутном већином изјаснили
су се да изврше спајање ових организација и
оснују нови облик удруженог рада – Самосталну
организацију, са статусом правног лица
„Прогрес-Грађевинар”, која ће своје даље
пословање обављати у оквиру Комбината.
У Грађевинском погону референдум је
одржан 29. децембра 1971. године и од укупно
247 радника за интеграцију је гласало 226, а
15 је било против. У „Прогресу” ситуација
је још повољнија. Од укупно 230 радника, за
интеграцију је гласало 217, а 7 радника гласало
је против.
Овај успех остварен је захваљујући свесрдном
ангажовању стручних и руководних радника
обе радне организације, те органа управљања,
синдикалних и партијских организација.
На првом заједничком састанку руководећих
радника, који је одржан у мају месецу прошле
године, утврђене су концепције и принципи
активности око интеграције, и пошло се
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од обостраних интереса. „Прогрес” је видео
интерес у томе да укључењем у Комбинат
разрешава проблеме свог даљег и бржег развоја
на бази сировина којима располаже Комбинат.
Други моменат је што су у Комбинату видели
своју сигурност за тај убрзани развој и што
многа питања у погледу друштвеног стандарда
својих радника, која је Комбинат решио, могу
успешно бити решена.
На другој страни, Грађевински погон видео
је интерес у томе што таквом интеграциојом
ствара могућност за брже коришћење сировина.
Поред тога, концентрацијом средстава
и кадрова конкурентније може развијати
грађевинску оперативу.
Ови и многи други моменти представљали
су основу за израду интеграционог елабората,
који је дао одговор и на низ других погодности а
које су добиле подршку оба колектива. Елаборат
је био добио и подршку Радничког савета
Комбината.
Новостворена радна организација састављена
је из четири економске јединице: производња
грађевинског материјала, грађевинска
оператива, механизација и дирекција.
Прва заједничка седница радничких савета
одржана је задњег дана протекле године.
На њој су донете одлуке неопходне за даље
коституисање и успешан старт од 1. јануара
1972. године.
Инжењер Радован Сокић, вршилац дужности
директора, на овој седници се захвалио на
подршци коју су исказали радни људи на
референдуму.
60 ГОДИНА

- Ми који смо покренуки ову активност,
јако смо задовољни изборним резултатима
– рекао је даље Сокић, показали смо да смо за
обједињавање грађевинарства у нашој комуни,
да смо за економичније пословање и за стварање
бољих услова нашим радним људима.
Рајко Перовић, саветник генералног
директора за интеграцију, у име генералног
директора, изразио је велико задовољство
што су радни људи ова два колектива
показали широку свест на заједничком раду.
Изражавањем задовољства, изражавамо
спремност у име Комбината да ћемо пружити
потребну помоћ у даљем раду – рекао је на крају
друг Перовић.
КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

Лично задовољство и честитке, генерални
директор Милан Милетић, изразио је првог
радног дана у новој години. Он је примио
руководне раднике, представнике органа
управљања, синдикалних подружница и
партијске организације и честитао им на
успешној активности. Он је истовремено
указао да је потребно и даље радити пуном
активношћу и истим разумевањем, да би се
испунили сви предуслови за успешно пословање и
постизање оних резултата који су у елаборату
изнети. Генерални директор је на крају замолио
да његове честитке пренесу и целом радном
колективу „Прогрес-Грађевинара”.
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Скица за портрет предузећа

П

редузеће „Колубара-Грађевинар” вуче
корене још из 1951. године када је
основано Предузеће за извођење грађевинских
радова и производњу грађевинских материјала
„Прогрес”. Ово предузеће је 1972. године ушло
у састав Рударско енергетског индустријског
комбината „Колубара”, Вреоци. Како је у
том предузећу већ постојао Грађевински
погон Вреоци, основан 1963. године у
саставу Здруженог електропривредног
предузећа Србије, Рударски басен „Колубара”,
спајањем ова два дела 1972. године настаје
Самостална организација удруженог рада
„Прогрес-Грађевинар”, Лазаревац. Даљом
реорганизацијом пословног процеса у РЕИК
„Колубара” долази до спајања појединих делова
тако да ОУР „Прогрес-Грађевинар” у свом
саставу обједињује оперативу, грађевинско
занатство, транспорт механизација и
радионица, производња грађевинских
материјала и неметала. Назив „КолубараГрађевинар” се први пут помиње 1978. године
као назив Радне организације за производњу
грађевинског материјала и грађевинарство
„Колубара-Грађевинар”, Лазаревац у оквиру РО
РЕИК „Колубара” која је настала удруживањем
нискоградње, високоградње, производње
грађевинског материјала и завршних радова у
грађевинарству.
Предузеће за извођење грађевинских
радова и експлоатацију неметала „КолубараГрађевинар” д.о.о. Лазаревац настаје
2004. године у процесу реструктурирања
„Електропривреде Србије”, издвајањем
споредних, нерударских делатности из
Рударског басена „Колубара”.
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Армирачи на грађевини Пралишта

Данас је „Колубара-Грађевинар” предузеће
веома диверсификоване делатности.
Производња је организационо подељена у
четири погона: Погон високоградње, Погон
нискоградње и хидроградње, Погон за
експлоатацију неметала и Погон транспорт и
грађевинске механизације.

Широк асортиман производа –
од бетонске галантерије до
дрвене столарије
Сви готови производи од бетона поседују
неопходне атесте и котирају се веома високо
по свом квалитету. Производи овог типа веома
су тражени, а „КГЛ” је управо великим обимом
производње и квалитетом, извршио значајам
пробој на тржишту и заузео примат у региону.
На бетонској бази производе се следећи готови
производи: све врсте бетонских цеви пречника
од 300 до 1.000 мм, шљака блокови 39х20х20 цм,
бетонски ивичњаци разних димензија, бетонски
стубови (прави и коси), бетонска галантерија –
жардињере, све врсте бетонских плоча разних
димензија (израда по поруџбини), завршни и
равни прстенови за канализацију итд.
У свом саставу „КГЛ” има радионицу
за израду дрвене столарије. Поред радних,
конференцијских и клуб столова, ормана,
кухињских елемената, врата, прозора и других
производа, предузеће пружа услуге кантовања
и сечења универа по мери. Канцеларијски
намештај је један од најтраженијих, из широког
производног асортимана ове радионице. У
саставу погона нискоградње налази се асфалтна
база за производњу више врста асфалта:
60 ГОДИНА

Хидротизара Ћелије
КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

Темељи стамбене зграде код бензинске пумпе
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бито шљунак (BNS-32 D, BNS-22 D, BNS-32
C, BNS-22 C), битуагрегат BNS-22 Sa и асфалт
бетон (AB-11, AB-8, AB-4). Из савременог
начина производње добија се асфалт високог
квалитета, а свака врста поседује и одговарајући
сертификат. Поред производње „КГЛ” врши и
уградњу асфалтне масе. Ова делатност фирме
брзо се развија и постала је једна од примарних
делатности „КГЛ”-а. У својим производним
постројењима „КГЛ” има и погон за израду
профила од ПВЦ материјала. Комплетна израда
врши се по угледу на савремене производне
погоне светских произвођача, а профили се
одликују високом стопом квалитета као и
разноврсношћу. Овај огранак производње је
релативно млад али је брзо стекао поверење
сталних партнера.

Изградња свих врста
високоградње и мостоградње
Специфичност овог погона, па и
целокупног предузећа, огледа се у томе што
је Погон високоградња спреман да одговори
инвеститорима готово на све захтеве у
погледу изградње објеката високоградње и
мостоградње. Својим знањем, искуством и
опремљеношћу овај погон, који је у саставу
предузећа „Колубара-Грађевинар”, поседује
способност изградње свих врста објеката
високоградње (стамбени, комерцијални
и индустријски објекти), као и свих врста
нивоа сложености конструкцијских система,
употребом конструктивних (бетонске, металне
и дрвене конструкције у грађевинарству) и
савремених материјала и технологија из области
завршних радова и инсталација у високоградњи.
Може се рећи да је „Колубара-Грађевинар” на
садашњем, домаћем тржишту једно од ретких
10

предузећа које комплетне радове на изградњи
објеката високоградње и мостоградње, може у
потпуности извести својом радном снагом и
опремом, почев од грубих, па све до завршних
радова, без нарочите потребе ангажовања
специјализованих коопераната. Такође, овај
погон обавља и инжењеринг, надзор и повремену
израду главних, а нарочито извођачких
пројеката, у сарадњи са службом инжењеринга.
У саставу погона налазе се и занатске радионице

Изглед „старе” главне улице у Лазаревцу

Погон са најдужом
традицијом
Погон високоградња је део предузећа
са најдужом традицијом. Запослени, као
и пензионери овог погона, са поносом
истичу да су изградили Лазаревац, а под
тиме подразумевају: сва већа стамбена
насеља „Трећа месна заједница”, „Орашац”,
„Стадион”, „Белу зграду”, као и индустријске
објекте, објекте друштвеног стандарда,
школе, вртиће, нову и стару спортску халу,
нову робну кућу, дом културе, Фабрику воде
„Очага” итд.
за израду дрвене, алуминијумске и ПВЦ
столарије, канцеларијског намештаја и теренских
контејнера. Ови производи уграђују се у објекте
које гради или адаптира Погон високоградња, а
такође, могу се и купити у продајном простору
„Колубара-Грађевинара”. На првом месту, може
се истаћи квалитет изведених радова према
највишимстандардима и потпуно примењивање
прописа и норматива у грађевинарству.
Спремност погона, да у сваком моменту
одговори на захтеве наручиоца, проистиче из
дугогодишњег, развијеног, партнерског односа
са инвеститором РБ „Колубара”, за кога је ово
предузеће изградило велики број објеката.
60 ГОДИНА

Почетак градње Спортског центра
КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

Радови на Робној кући Инекс у Лазаревцу
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Модерна технологија
у Погону нискоградње

Два каменолома
и сепарација песка

Нискоградња је погон „КолубараГрађевинара” у који се највише улаже и чија
реализација бележи највећи раст. Извршена
су велика улагања у опрему која је омогућила
да се производни процес овог погона обавља
потпуно самостално, без потребе ангажовања
коопераната. Запослени у овом погону су
изградили велики број инфраструктурних
објеката кишне и фекалне канализације, као и
водовода, саобраћајница и др. У саставу Погона
нискоградња је савремено опремљена асфалтна
база која је почела са радом октобра месеца

У Погону за експлоатацију неметала
егзистирају три целине: каменолом у Брајковцу,
каменолом у Чибутковици и сепарација песка у
Јунковцу.
Површински коп гранодиорита у Брајковцу
познат под називом „Плочник” врши
експлоатацију гранодиорита високог степена
квалитета како у естетском погледу тако и са
аспекта физичко-хемијских својстава. Овај
камен је светлосиве боје а састоји се од: кварца,
фелцпата и биотита. Гранодиорит овог састава

2006. године. Произвођач асфалтне базе је
„Бернарди” из Италије. База је дискотинуалног
типа, капацитета 110 t/h и потпуно је
аутоматизована. Модерна технологија
производње асфалта обезбеђује висок квалитет
и могућност производње свих врста асфалта,
од асфалт-бетона до бито шљунка различитих
гранулација. Погон нискоградња располаже
и са два постројења за производњу бетона.
Произвођач бетонске базе је „Фаграм” из
Смедерева, а производни капацитет је 30 м 3/h.
Производи организационе јединице „Бетонска
база” су све врсте бетона и бетонске конфекције.
Под бетонском конфекцијом се подразумевају
све врсте бетонских цеви, шљака, блокови,
бетонски ивичњаци, стубови, жардињере,
израда свих врста плоча, с тим да се могу
производити и цеви по мери. Контрола свих
производа асфалтне и бетонске базе се врши
у сопственој лабораторији. Ови производи су
атестирани у Институту „ИМС”, Београд.
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Споменик ослободиоцима Београда

Кварцни песак високог
квалитета
Као резултат производног процеса
сепарације песка у Јунковцу, добија се суви
кварцни песак високог степена финоће. Овај
песак има велику примену у индустрији
одливака и стакларству, али и као сировина
за добијање лепка. „Колубара-Грађевинар”
овај песак користи у поступку пескирања
током припреме за антикорозивну заштиту.
најчешће се употребљава као украсни камен
за израду камених плоча различитих облика и
димензија као и за израду украсних ивичњака.
Гранодиорит из Брајковца је уграђен у споменик
Ослободиоцима Београда као и плато и
део споменика Незнаном јунаку на Авали.
Степеништа Бранковог моста и Мостарске
петље у Београду су такође од брајковачког
камена. Кеј испред хотела „Југославија” и
Савски кеј не би овако изгледали да није
брајковачког гранодиорита. Платои испред
60 ГОДИНА

Кеј испред хотела Југославија у Београду
КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР
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Дом здравља у Лајковцу

цркава у Лазаревцу, Вождовцу, Конатицама и
Трбушници су поплочани гранодиоритом из
Брајковца, као и градски трг у Лозници.
Каменолом у Чибутковици, познат под

и одржавање које пружа техничку подршку
комплетном возном парку, како би што већи
број возила у сваком тренутку био расположив
потребама пословања, без застоја и губитка

називом „Танасијевића брдо” експлоатише
доломит, камен који се по свом саставу сврстава
у групу кречњака. Ово је камен црвене боје,
ниског квалитета. Најчешће се користи као
асфалтна подлога и за бетонирање, али су многи
креативни тимови лазаревачких предузећа
овај камен ниске вредности користили за
декорисање зелених површина испред својих
представништава. У оквиру каменолома у
Чибутковици налази се постројење за дробљење
и сепарацију камена.

времена. Транспортна механизација „КГЛ”-а
прати европске и светске стандарде и у складу
са њима осавремењава и унапређује сопствени
транспортни погон. „Колубара-Грађевинар”
је спремна да испоштује и задовољи и
најзахтевније пословне партнере који му
годинама уназад поклањају поверење.

Висока опремљеност
механизацијом
Транспортна механизација „КолубараГрађевинара” располаже великим бројем
транспортних јединица грађевинске и рударске
механизације. Комплетан возни парк у стању
је да одоли највећим изазовима који су све
учесталији у модерном пословању а везани су за
област којом се „КГЛ” бави. „КГЛ” самостално
врши одржавање комплетне своје транспортне
механизације. У склопу транспорта налази се
14

Нова пословна зграда у „Тамнави”

Богат возни и транспортни парк
Погон за експлоатацију грађевинске и
транспортне механизације располаже са:
79 камиона кипера,
30 камиона тегљача,
17 ровокопача,
16 цистерни за превоз горива,
13 утоваривача,
9 булдозера,
8 миксера,
8 ваљака,
8 комбинованих машина,
3 пумпе за бетон,
2 финишера...
Нова капела на гробљу „Лазаревац 2”
60 ГОДИНА
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Догађаји и објекти за памћење
Дом културе – пример рекордне градње
Један од грађевинских пројеката који је био пример брзе и квалитетне градње „КолубараГрађевинара” је тадашњи Дом културе „Спасенија Цана Бабовић”, а садашњи Центар за културу у
Лазаревцу.
Градња будућег дома културе је започета 25. маја 1976. године, уградњом бакарне цигле у темеље
са датумом почетка радова, коју је положила Спасенија Цана Бабовић, познати револуционар, члан
Савета Федерације и члан Председништва СР Србије.
Овај културни објекат који је пројектовао познати архитекта Михаило Митровић, имао је
површину од око 6.000 квадратних метара, од чега је прва фаза имала око 3.650 квадрата. Изградња
прве фазе дома културе је извршена у рекордном року за 16 месеци и свечано је отворена 1977.
године, 19. септембра, поводом Дана ослобођења Лазаревца, на опште задовољство свих грађана
Лазаревца.

Значај секундарних сировина за индустрију грађевинарства
Прво велико представљање секундарних сировина које се користе у индустрији грађевинарства
извршено је у Вреоцима крајем маја 1990. године, у дирекцији „Колубара-Прераде”. Овом
значајном скупу, поред представника Комбината „Колубара”, присуствовало је двадесет
представника различитих колектива из Србије, заинтересованих за сировине које се могу
користити у грађевинарству. У тексту под насловом „На помолу дугорочни послови”, објављеном 9.
маја 1990. године, на првој страни фабричког листа „Колубара” се каже:
„Презентацију су чиниле усмене и писмене информације, видео и експонати о техничкотехнолошким особинама сушеног угља и сировинама-јаловини из процеса мокре сепарације,
исталоженом материјалу из процеса пречишћавања отпадних вода, пепелу и шљаки из топлане и
отпадном сушеном угљу различите крупноће... Презентација је показала да секундарне минералне
сировине представљају потенцијалне комерцијалне сировине у опекарској и другој индустрији”.
Текст се завршава препоруком да се секундарне сировине искористе за различите намене у
грађевинарству, с обзиром да већ постоји сарадња са ИГМ „Трудбеник” из Београда, ИГМ „Слога”
из Новог Пазара и другим колективима.
Огромне резерве секундарних сировина у колубарском басену

Први посао у Београду – Дечија установа за дневни боравак
Први посао на територији Београда поверен је „Прогрес-Грађевинару” почетком 1973. године
када је требало изградити објекат – Дечију установу за дневни боравак деце на подручју општине
Савски венац. Објекат је био површине од 450 квадрата у вредности од 1.580.000 тадашњих динара.
Био је то својеврсни тест на београдском тржишту који је успешно завршен, тако да је објекат
дечије установе био завршен до краја маја исте године.
16
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Рудник гранодиорита
„Плочник” у Брајковцу

Међу 300 најуспешнијих
фирми у Србији
Први пут „Колубара-Грађевинар”, према ранг
листи часописа „Економист” за 2007. годину,
сврстан је међу 300 најуспешнијих фирми у
Србији. Лазаревачко предузеће је заузело 228.
место, а међу грађевинским предузећима се
нашло на 13. месту. Критеријуми за рангирање
су били остварени укупни приход, добит
и број запослених. Објашњавајући разлоге
таквог успеха техничкидиректор Слободан
Мијушковић је тих дана изјавио:
„Томе је допринела промена нашег статуса
и оријентација да се не сме остати на истом
месту. Већ пет година улажемо у технологију,
опрему, машине. Позната је наша асфалтна база
и сепарација песка. Реална је процена да у 2008.
години будемо међу првих 200 фирми”.

Први излазак па повратак
„Грађевинара” у
Електропривреду
Једна од најзначајнијих инвестиција у „Колубара-Грађевинару”, отварање рудника „Плочник”
за вађење гранита, завршена је крајем 2003. године. Најсавременије машине за вађење гранита
помоћу дијамантске сајле, познатог италијанског произвођача „Pellegrini”, набављене су почетком
октобра, а део других машина за прераду гранита, вредних 200.000 евра, испоручене су нешто
касније. Укупна улагања у „Плочник” су износила око 400.000 евра. Завршетком овог производног
погона тржишту су понуђена три главна производа под називом „Колубара-Греј”: термички
обрађене плоче (дебљине 6-8 цм) за сва спољашња облагања, ивичњак и коцку и тесани камен.
Ради се о квалитетном производу који испуњава све најстроже светске стандарде, за којима влада
велика потражња на тржишту Србије.
У оквиру површинског копа „Плочник”, који се налази у Брајковцу, врши се обрада
гранодиорита и добијање камених елемената (коцки, плоча, ивичњака и др.) са и без површинске
обраде (паљење, пескирање, полирање). Ове врсте камених елемената ће се користити приликом
реконструкције главне улице у Лазаревцу, Карађорђеве, која ће са савременим архитектонским
изгледом дочекати обележавање 100. годишњице Колубарске битке, најславније победе српског
оружја у Првом светском рату 1914. године.
18
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Скупштина Србије је 28. децембра 1990.
године донела одлуку о формирању Јавног
предузећа Електропривреда у чијем саставу
је био Рударски басен „Колубара”, али без
„Колубара-Грађевинара”, колектива са око 1.800
запослених.
После четири месеца упорних захтева и
штрајка, уз подршку локалне самоуправе и
синдиката, крајем априла 1991. године на
седници Скупштине Србије, на Већу удруженог
рада је донета одлука о „повратку” „КолубараГрађевинара” у састав „Електропривреде
Србије”.

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

Међутим, Радна јединица Производња
грађевинског материјала са око 210 радника
није прихваћена као део Јавног предузећа ЕП-а,
али је њихова судбина решена распоређивањем
радника у РБ „Колубара”.

Под окриљем грађевинара
У оквиру „Колубара-Грађевинара” послује
и бивша фабрика „Обнова” из Лајковца која
се бави производњом заштитне опреме, како
за сопствене потребе „КГЛ”, тако и за потребе
тржишта.
Током 2008. године „КГЛ” је под своје окриље
примио и Друштвено предузеће „Воћнолозни расадник” из Лазаревца. Учествујући
на аукцији крајем новембра исте године
„Колубара-Грађевинар” је откупила друштвено
предузеће „Воћно-лозни расадник” које је
такође чекало приватизацију код Агенције за
приватизацију. „КГЛ” је постао власник 70 одсто
капитала, остало припада бившим радницима и
аукцијском фонду. „Расадник” је постао посебан
правни субјекат чија се делатност неће мењати,
већ ће се проширити повећањем површине
засађеног земљишта различитим врстама засада
почев од засада различитих врста садница.
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Најмодернија асфалтна база у Србији

Издвајање из РБ „Колубара”

Крајем октобра 2006. године у „Колубара-Грађевинару” је отворена асфалтна база, по свим
критеријумима, најмодернија на подручју Републике Србије, капацитета 110 тона асфалта по сату.
Припремни радови за пуштање базе у рад трајали су око два месеца, а монтажа асфалтне базе
започета је 5. септембра и подигнута је за 12 дана. Први асфалт је произведен 28. октобра 2006.
године, када је за потребе „Колубара-Грађевинара” урађено 80 тона асфалта. Вредност изградње
асфалтне базе је један милион евра.
На пословима монтаже и припреме објеката радило је петнаест радника „КолубараГрађевинара” под вођством Зорице Марковић, управника базе. Испоруку опреме и технички
надзор монтаже базе вршили су стручњаци италијанске фирме „Бернарди” из Милана. Само до
краја 2006. године за потребе РБ „Колубара” испоручено је око 4.000 тона асфалта.

У оквиру процеса рационализације и реструктурирања, чији циљ је био да се унапреди
пословање енергетског дела ЕПС-а, из Рударског басена „Колубара” је 2004. године издвојен
„Колубара-Грађевинар”, чији оснивач постаје Влада Србије. На тај начин је, иако и даље окренут
потребама РБ „Колубара” и града Лазаревца у својим пословима, „Колубара-Грађевинар” ступа на
пут тржишног привређивања и борбу на тржишту, суочен са нелојалном конкуренцијом.
Идвајањем из РБ „Колубара” основна делатност Предузећа за извођење грађевинских радова
и експлоатацију неметала „Колубара-Грађевинар” је извођење грађевинско-занатских радова,
високоградња, нискоградња и експлоатација неметала.
Међутим, изласком из РБ „Колубара”, суочен са варљивим тржиштем и тешким условима
привређивања, „Колубара-Грађевинар” тешко саставља крај са крајем, борећи се за егзистенцију
својих радника и за добијање нових грађевинских послова.
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Приватизација – јавним тендером

Сви директори „Грађевинара”

На крају 2007. године из Агенције за приватизацију је стигло званично обавештење да ће се
у приватизацију „Колубара-Грађевинара” ићи јавним тендером. Тиме је званично поништена
одлука од 12. јуна 2006. године којом је било предвиђено да се у приватизацији користи метод јавне
аукције. Ова одлука, у интересу свих запослених, промењена је захваљујући заједничким мерама и
лобирању послодавца и синдикалне организације да се приликом приватизације примењује јавни
тендер.
На овај начин су створени услови да, после израде тендерске документације, „КГЛ” на тржишту
стекне знатно већу вредност и купца који ће умети да цени фирму и њене раднике.

Послујући у различитим друштвено-историјским условима, од самоуправног социјализма у
СФРЈ, па све до промене својинских односа у транзиционим условима, у „Колубара-Грађевинару”
су се смењивали многи директори, који су свако на свој начин оставили дубок траг у развоју
ове фирме. Тако су у „Колубара-Грађевинар”, без навођења редоследа њиховог руковођења, били
следећи директори, од 1972. године: Радован Сокић, Новак Алексић, Манојло Павловић Мања,
Љубивоје Арсенијевић, Слободан Мијушковић, Милан Пајовић, Маринко Марић, Слободан
Симић, Славољуб Павловић Колубарац и Милоје Живановић.

Манојло Мања Павловић

Новак Алексић

Почетком јануара 2006. године улогу Управног одбора „Колубара-Грађевинара” преузела
је Скупштина састављена од пет чланова коју именује оснивач предузећа, односно Република
Србија. На челу Скупштине „Колубара-Грађевинара” је Светолик Симић, дипл. рударски инжењер,
запослен у РБ „Колубара”.

Слободан Мијушковић

Маринко Марић
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Скупштина уместо Управног одбора
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Неметаличне минералне сировине
у колубарском угљеном басену

У

широј јавности мало је позната
чињеница да колубарски угљени басен
није само велико лежите лигнита, већ и велико
лежиште неметаличних минералних сировина.
Нажалост, квалитет неметаличних минералних
сировина, код већине сировина је на ниском
степену познавања, посебно са аспекта
њихове употребе код виших фаза припреме
и производње финалних производа. Такође,
неметаличне минералне сировине поседују
низак степен геолошке истражености, те се пре
може говорити о ресурсима него о резервама.
Наиме битна карактеристика целокупне
базе неметаличних минералних сировина
колубарског угљеног басена је да је скоро свака
истраживана понаособ са угљем, али недовољно
систематски и без довољно репрезентативности.
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Орјентациони приказ расположивих неметаличних сировина у општини Лазаревац

Третман неметаличних сировина је још
увек неадекватан и у већем делу колубарског
угљеног басена се третира као „јаловина” угља,
а не као минерална сировина. Основни разлог
је чињеница да је развој РБ „Колубаре” усмерен
пре свега ка енергетском комплексу на бази
угља, па отуда и не постоји неки пресудан
интерес за истраживање неметаличних
сировина, нити се издвајају средства за те
намене.
Међутим, треба нагласити и податак да
је потенцијална и претпостављена вредност
неметаличног сировинског комплекса износи
и преко 35 % од укупне вредности прихода
који се могу остварити експлоатацијом на три
површинска копа (поља „Велики Црљени”, „Е”
и „G”.)

60 ГОДИНА
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Општа и важна карактеристика скоро
свих неметаличних сировина у колубарском
угљеном басену јесте да се оне неминовно
морају откопавати ради експлоатације угља,
изузев подинских кварцних пескова. При
томе неметаличне минералне сировине које
се јављају унутар угљене серије морају се
селективно откопавати ради саме експлотације
угља. Горе наведено отвара могућност и истиче
основни захтев да се те неметаличне минералне
сировине селективно одлажу – (депонују), како
не би дошло до њиховог мешања и уништења
(лош пример дијатомејска земља). Готово цео
посао око селективног откопавања и одлагања
може се обавити постојећом механизацијом која
ради на површинским коповима РБ „Колубаре”.
Наравно систем селективног откопавања и
одлагања неметаличних минералних сировина
мора бити тако конципиран да не доведе до
застоја и смањења капацитета на производњи
угља. С обзиром да су количине неметаличних
минералних сировина која би се откопале на
овакав начин, веће од потреба тржишта, из тих
разлога прерада неметаличних минералних
сировина би се организовала
дисконтинуално (по потреби) или континуално
(по предвиђеним капацитетима).
Након престанка експлоатације угља
на површинским коповима, селективним
одлагањем неметаличних минералних
сировина, одговарајућег квалитета, могу бити
обезбеђене веома значајне количине сировина,
које ће послужити као сировински потенцијал
индустријске прераде и примене за наредних
више десетина година на територији општине
Лазаревац.
Код сагледавања перспектива развоја
експлоатације и припреме неметаличних
минералних сировина потребно је извршити
свестрану анализу тржишта на ширем
подручју и на основу тих резултата дефинисати
максимално могуће (потребне) капацитете.
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Неметаличне минералне сировине у
колубарском угљеном басену су:
• шљункови;
• обични и кварцни пескови;
• аверити;
• више врста глина;
• дијатомејска земља.
Неметаличне минералне сировине ван
колубарског басена су:
• више врста глина;
• архитектонско-грађевинско и техничкограђевински камен;
• комадасти кварц;
• сировине за производњу креча 1 и
пунила…
Поред неметаличних минералних сировина
у и око колубарског угљеног басена, предмет
интересовања треба да буду и техногени
материјали као што су електрофилтерски пепео
и јаловина мокре сепарације. Овоме треба
додати и експлоатцију подземних вода.
Поред употребе у ровном стању као
грађевинског материјала (на пример шљункови,
пескови и кварцни пескови), неметаличне
минералне сировине из колубарског угљеног
басена, као и неметаличне минералне по ободу
басена могле би наћи примену као сировина за
производњу:
• агрегата за бетон и асфалт;
• керамике (грубе грађевинске, употребне и
украсне…);
• експандираних материјала;
• стакла;
• ливачког песка;
• ватросталних материјала;
• термоизолационих и филтерских
материјала;
• камених елемената (блокови, плоче,
ивичњаци, коцке…);
• силицијум метала и феролегура;
• креча.
60 ГОДИНА

Предузеће „Колубара-Грађевинар” обавља
припрему неметаличних минералних сировина
на следећим локацијама:
• у Јунковцу у оквиру површинског копа
„Поље „D”– сепарисање и сушење
кварцног песка (пројектовани улазни
капацитет 120 t/h ровног кварцног песка);
• у Чибутковици у оквиру површинског
копа „Танасијевића брдо” – прерада
кречњачког доломита на дробиличном
постројењу (са два степена уситњавања)
(пројектовани капацитет 90 t/h ломљеног
камена);
• у Брајковцу у оквиру површинског копа
„Плочник” – обрада гранодиорита и
добијање камених елемената (коцки,
плоча, ивичњака…) са и без површинске
обраде (паљење, пескарање, полирање).
Овоме треба свакако додати и бетонску и
асфалтну базу које се лоциране у Лазаревцу.
Пројектовани капацитет бетонске базе,
произвођача „Фаграм” Смедерево је 60 m 3/h
бетона, док је пројектовани капацитет асфалтне
базе, произвођача „Bernardi” (Италија) 110 t/h
асфалта.
Предузеће „Колубара-Грађевинар” поседује
и покретно постројење за просејавање са
две просевне површине произвођача „Hartl”
тип „Powercrusher HCS 3715”. Теоретски
(максимални) капацитет овог постројења је 300
t/h.
Предузеће „Колубара ИГМ” обавља
припрему неметаличних минералних
сировина – прераду кречњака на дробиличном
постројењу (са једним степеном уситњавања)
у Непричави. У плану је, да се са почетком
рада површинског копа изграђено дробилично
постројење (са једним степеном дробљења)
догради (са још две дробилице) са могућношћу
прања ситних фракција. Такође, у Ћелијама
КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

постоји млинско постројење, пећи и
хидратизара за производњу креча. Хидратизара
има и у Непричави.
Један од главних предуслова за
експлоатацију неметаличних минералних
сировина представља претходно разјашњена и
дефинисана сировинска база (оверене резерве)
и квалитет минералних сировина у колубарском
угљеном басену, као и све укупно проучени
лежишни услови у басену, на темељу чега се и
може планирати експлоатација и финансијска
улагања у изградњу капиталних инвестиционих
објеката (дефинисање „производних праваца”).
Поред „близине” и разноврсности
сировинске базе неметаличних минералних
сировина из колубарског угљеног басена и
ближе околине, битну улогу имају и следећи
фактори:
• географски положај;
• близина магистралних саобраћајница и
железничка пруга;
• обезбеђена основна инфраструктура…
Саша Цвијић, дипл. инж. руд.
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Бања Врујици (2006)
[2] Биљана Терзић, „Анализа преосталих резерви
дијатомејске земље у колубарском басену”, ЕПС ЈП РБ
„Колубара”, ДП „Колубара-Пројект”, Лазаревац (2002)
[3] Из документационог материјала „КолубареГрађевинар”
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Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

Ращшищћаваое терена на лпкацији за изградоу бране
са пратећим пбјектпм на Кладници

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

433.922,87

Урбанп насеље Каленић -сапбраћајнице

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

43.097.852,54

Бетпнски радпви и радпви у камену за израду везнпг
канала, Кладница

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

2.249.710,30

Задружни дпм, Каленић

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

12.210.141,98

Улица Вука Карачића и Шкплска 900м, Лајкпвац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

26.220.971,89

Кищна и фекална канализација у улици Вука Карачића и
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
Шкплскпј у Лајкпвцу

14.344.704,32

Кищни и фекални кплектпр у ул.Впјвпде Мищића,
Лајкпвац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

12.719.384,42

Рекпнструкција сапбраћајница Т1-Т2-Т3-Т4-Т5 -Т2

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

7.291.865,24

Депп за ппправку впзила, Зепке

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

7.990.494,26

Надстрещница за аутпдизалице у кругу „Ппмпћне
механизације", Зепке

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

5.662.899,53

Сппљащое уређеое сппртскп-рекреативнпг центра,
Рајац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција Лазаревац

Управна зграда " Тамнава истпшнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

3.274.279,97

Адаптација пбјекта за гепдетску службу

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

4.250.610,26

Адаптација зграде у станици Зепке "Кплубара Прерада",
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Д.П "Кплубара Прерада"
Врепци

60 ГОДИНА

930.707,40

1.249.064,45

Магацин 106 и 23 Зепке и магацин 10 Рудпвци

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Д.П "Кплубара Прерада"

531.055,49

Инвестиципнп пдржаваое разних пбјеката "Тамнава
истпшнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

25.272,00

Прпстприје за смещтај уређаја за праое впзила

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

797.270,31

Адаптација пбјекта ватрпгасне јединице „Тамнава истпк"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

129.450,00

Бензинска пумпа "Тамнава истпшнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

411.820,83

Тпплпвпд Лазаревац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Д.П "Кплубара Прерада"

5.464.458,65

Инвестиципнп и текуће пдржаваое пбјеката "Кплубара
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"
Метал"

438.370,80

Инвестиципнп и текуће пдржаваое пбјеката "Кплубара
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"
Метал"

2.285.099,25

Радпви на зградои бивще ппртирнице
Електрпдистибуције у Лазаревцу и трафп станице
Бпгпвађа
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Вреднпст радпва
(дин)

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

Електрпдистрибуциј а Лазаревац

220.746,08
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Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

Вреднпст радпва
(дин)

Адаптација прпстпра зграде "Стари бипскпп" у
Лазаревцу

Синдикат ЈП РБ Кплубара

Текуће пдржаваое пбјеката ППВ впдпвпд Каленић

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

Фекална канализација у насељу Црне Међе

ЈП РБ „Кплубара" „Ппврщински кпппви" Дирекција
Лазаревац

Извпђеое радпва на рекпнструкцији мпкрпг швпра у
геплпщкпј служби, Врепци

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

486.245,65

Рекпнструкција хидрантске мреже пкп деппније рпвнпг
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
угља у индустријскпм кругу "Тамнава-Истпк"

15.573.821,27

107.422,95
1.357.759,43
11.177.940,00

Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

Вреднпст радпва
(дин)

Адаптација старе управне зграде „Мпнтаже" на
Тамнави-Запад

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.735.292,00

Извпђеое радпва на изради кищне канализације у
улици Вукащина Зурпвца у Лајкпвцу

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

5.498.079,00

Изградоа улице Вукащина Зурпвца и санација путнпг
правца 101 А, Лајкпвац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

27.309.533,84

Извпђеое радпва на ПШ у Рудпвцима

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.548.809,65

Пдржаваное пбјеката "Тамнава-Западнп ппље"
Каленић

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

2.456.939,49

Извпђеое радпва за ПШ Дища Ђурђевић у Врепцима

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

2.343.401,50

Дпградоа управне зграде ппгпна „Ппмпћне
механизације" у Зепкама

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

7.212.327,32

Магацин брпј 015, Мпнтажни плац -Зепке

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

74.430,00

Извпђеое радпва на пбјекту „Ппмпћне механизације",
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
аутп-гаража "Тамнава-Истпшнп ппље"

2.566.611,78

Извпђеое радпва на птвпренпм складищту ппгпна за
прпизвпдоу "Кплубара-Метал", дим.20/10

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"

3.696.935,95

Извпђеое радпва на изради пута Радљевп-Мали Бпрак
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
0+000 дп 4+067,60

52.262.693,16

Извпђеое радпва на путу Гпрое Радљевп-Каленић
Л=1,06 км

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

7.182.441,56

Извпђеое грађевинскп-занатских и електрп радпва на
мащинскпј радипници на ппљу "Б" у Рудпвцима

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.841.355,62

Извпђеое радпва на царинскпм складищту у кругу
ппгпна „Ппмпћна механизација"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

645.356,94

Извпђеое радпва на адаптацији улазнпг хпла у
управнпј згради у Барпщевцу

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

417.925,00

Израда намещтаја за пптребе аутпгараже, Рудпвци

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

386.831,00

Санација дела крпва на Дпму културе у Рудпвцима

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

133.180,00

Изградоа сапбраћајница у насељу Црне Међе, Шппић

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

21.787.487,70

Извпђеое радпва у Тпплани у склппу пплемеоиваоа
угља

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

1.052.026,68

Стпларске радипнице - „Тамнава Истпшнп ппље"и
„Тамнава Западнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

31.820.644,24

ЈП РБК "Кплубара-Прерада"

1.491.327,29

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.387.965,79

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

290.917,65

Израда армиранп бетпнскпг темеља за "Тамнаву Истпк"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
(мпст прекп СУ-2)

453.357,14

Антикпрпзивна защтита мпста на реци Лукавици у
Шппићу

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"

728.950,00

Примарни и секундарни впдпвпд у насе-љу Црне Међе, ЈП РБ „Кплубара" „Ппврщински кпппви" Дирекција
Шппић
Лазаревац
Ппправка дренаже првпг кплпсека у станици „Сущара",
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"
Врепци

4.358.442,51
610.471,10

Извпђеое радпва на изради защтите базена
резервпара мазутне кптларнице у „Стакленику" у
Шппићу
Рекпнструкција управне зграде „Ппврщинских кпппва"
Извпђеое радпва на изради пграде птвпренпг
магацина „Ппмпћне механизације", Зепке

Извпђеое радпва на пдвпду впде из ппстрпјеоа за
прешищћаваое птпадних впда

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

Извпђеое радпва на птвпренпм складищту магацина
006, Рудпвци

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

106.512,00

Изградоа пута Гпрое Радљевп-Каленић, депница 0,000ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
0+786,02 и заврщна депница 1+846,24 дп 3+119,02 км

30.188.938,50

Радпви на изради сапбраћајница, ДП "Ппврщински
кпппви"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

38.226.409,82

Извпђеое радпва на делу примарнпг и се-кундарнпг
впдпвпда у Радљеву

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

11.386.521,04

Изградоа пбјекта диспешерскпг центра "ТамнаваЗападнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

16.818.507,94

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

6.684.858,74

Адаптација сале за састанке "Кплубара-Метал"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"

2.794.136,25

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

283.673,97

Преппкриваое ппстпјеће управне зграде „Ппмпћне
механизације" у Зепкама

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.205.591,20

Рекпнструкција улице Мила Дубљевића -прпдужетак
улице Вука Карачића, у дужини пд 450м у Лајкпвцу

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

10.708.686,16

Санација крпва стамбене зграде Бпжић Милпвана у
Врепцима

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

234.314,70

Изградоа надстрещнице на платпу магаци-на 006 у
Малим Црљенима

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

6.933.191,10

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

1.839.263,24

Израда пбалних решних стубпва на реци Лукавици у
Шппићу

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

2.311.752,40

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.579.352,30

Извпђеое радпва на изградои сапбраћајница и
паркинга пкп пбјекта управне зграде „Ппмпћна
механизација",Зепке
Извпђеое радпва на изради хидрпизплаципнпг крпва
трафп станице у Врепцима
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1.538.778,33

60 ГОДИНА

Санација и рекпнструкција тпплпвпднпг система у
улици Никпле Вујашића, Дула Караклајића и Симе
Рпвиоскпг у Лазаревцу
Извпђеое радпва на адаптацији Ватрпгаснпг дпма
"Тамнава-Истпшнп ппље"

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР
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Назив прпјекта (пбјекта)
Ппстпр за снабдеваое технишкпм впдпм за
прптивппжарну защтиту кпмплекса Дрпбилане
"Тамнава Истпшнп ппље"
Ппремаое канцеларија ДП "Кплубара Услуге"
Лазаревац

Инвеститпр
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

Вреднпст радпва
(дин)
69.797.730,74
3.304.989,84

Израда канцеларијскпг кпнтејнера за смещтај технишкпг
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"
надзпрнпг пспбља на регулацији реке Кплубаре

1.405.230,00

Извпђеое радпва за пбјекте Ппмпћне механизације
"Тамнава Истпшнп ппље" (Кпнтејнерскп насеље)

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.160.338,70

Израда пптппрнпг зида на пптпку "Бистрица" у
Врепцима

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

2.631.403,10

Прпстпр за ремпнт пумпи за грејаое и магацина цеви
"Тамнава истпшнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински кпппви"

1.087.205,78

Извпђеое радпва на антикпрпзији прикљушних
електрп прмана, Ппље "Б"
Упрпщћени руадарски прпјекат на утпварнпм
месту бр.4 - камипнски приступ "Кплубара
Прерада"
Рекпнструкција
пбјекта за пдржаваое путних
впзила „Ппмпћне механизације" кпји се налазе у
кругу "Кплубаре
Прераде"
Изградоа
кппирнице
са канцеларијским
прпстпрпм П+1 у Барпщевцу
Изградоа пута Врепци-Мали Бпрак (пд плавпг
мпста дп ппстпјећег пута у Малпм Бпрку)
Чищћеое старпг кприта "Пшаге"
Инвестиципнп пдржаваое пбјеката у кругу
Ппмпћне механизације у Зепкама
Извпђеое радпва у ппгпну Суве сепарације
"Кплубара-Прерада" Врепци
Грађевинскп занатски радпви у свлашипници и
санитарнпм швпру у нпвпј сппртскпј хали,
Лазаревац
Извпђеое радпва у Железнишкпм трансппрту
"Кплубара-Прерада" Врепци
Извпђеое радпва на пбјекту Суве сепарације
"Кплубара-Прерада" Врепци
Израда и уградоа бетпнских прстенпва и щахт
ппклппаца
Извпђеое радпва у магацину 015 и магацину
експлпзива
Извпђеое радпва на пбјекту старе управне зграде
"Кплубаре-Прераде" Врепци
Извпђеое радпва на ивестиципнпм пдржаваоу
пбјекта "Кплубара-Прерада" Врепци
Израда гардерпбнпг прмана на пбјекту Сущаре
"Кплубара-Прерада" Врепци
Извпђеое радпва на управнпј згради "ТамнаваИстпшнп ппље"
Инвестиципнп пдржаваое пбјеката ДП "КплубараМетал" Врепци
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ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

1.317.265,39
12.667.970,50
31.471,00
7.685.936,93
16.270.235,07
26.804.583,85
397.451,87
6.263.726,82
136.253,20

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

4.210.471,69

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

1.584.860,54

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

19.500,00
107.527,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

5.637.734,20

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

270.188,90

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

2.260.668,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"

Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

Вреднпст радпва
(дин)

Радпви за прпстприје ТВ студија Дирекције Басена
"Кплубара"
Извпђеое радпва на аутпбускпм стајалищту
"Тамнава-Истпшнп ппље"
Извпђеое радпва на преппкриваоу крпва
диспешерскпг центра Ппља "Б"

ЈП РБ"Кплубара" Дирекција Сектпр за правне
и кадрпвске ппслпве
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

Израда приступнпг пута за цветпвашкп грпбље

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

4.171.865,11

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прпјект"

1.252.341,17

Извпђеое радпва на пбјекту ДП "КплубараПрпјект"
Адаптација ппслпвне зграде старпг Кпмитета за
привремени смещтај радника "Кплубаре Метал"
Мпнтажа скеле за пптребе ппгпна "Тамнава
истпшнп ппље"
Извпђеое радпва на аутп гаражи у Рудпвцима ппгпн ппмпћне механизације
Извпђеое занатских радпва у кпмерцијалнпм
сектпру
Извпђеое радпва на ппртирници у индустријскпм
кругу "Ппмпћне механизације "
Извпђеое радпва на изради пграде у
индустријскпм кругу радипнице за пдржаваое
ппмпћне
механизације
Пграђиваое
плаца за пдлагаое секундарних
сирпвина - булдпзерска радипница
Израда и ппстављаое платнених рплетни
Адаптација радипнице за електрпнику и
телекпмуникације „Стара мпнтажа", Барпщевац
Ппкриваое равнпг крпва на административнпм
делу „Тпплане"
Извпђеое радпва на пбјектима пплемеоиваоа
угља "Кплубара Прерада"
Израда канцеларијскпг намещтаја за пптребе
"Кплубара Ппврщински кпппви"
Инвестиципнп пдржаваое пбјекта ДП "Кплубара
Прерада"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

162.534,30
81.868,09
113.966,76

784.621,30
26.880,00
2.591.913,64
14.875,30
1.141.053,92
1.978.296,40
914.846,12
8.430,00
446.658,60

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

892.757,98

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

689.201,20

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

110.280,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

115.489,60

Израда сппртских ппдпва у нпвпј сппртскпј хали

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

13.869.174,03

Инвестиципнп и текуће пдржаваое Дирекције

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

1.562.769,70

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"

1.169.800,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

1.486.725,85

Израда антикпрпзивне защтитне шелишне
кпнструкције ппгпнске стснице 49 на Ппљу "Б"
Адаптација пекаре за прпизвпдоу, "Кплубара
Метал", дим.20/10

262.408,40

Радпви у улици Вука Карачића 2. фаза, Лајкпвац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

6.359.232,47

5.858.195,51

Мпнтажа и демпнтажа цевне скеле на пбјектима
ДП "Кплубара Метал"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"

2.781.710,00

60 ГОДИНА

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР
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Назив прпјекта (пбјекта)
Инвестиципнп и текуће пдржаваое "Кплубаре
Метал" у 2005.гпдини
Израда кищне и фекалне канализације са
прикљушцима, измещтаое впдпвпда и расвета у
улици
РадпвиВукащина
на пбјектуЗурпвца
ДП "Ппврщински кпппви"

Инвеститпр
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Метал"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
Дрпбилана, "Тамнава истпшнп ппље"
кпппви"
Изградоа улице,примарнпг и секундарнпг
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
впдпвпда у улици Др.М.Банкпвић, Лајкпвац
кпппви"
Ангажпваое камипна за "Ппмпћну механизацију", ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
Зепке
кпппви"
Радпви на пбјектима ппслпвнице трансппрта и
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција -сектпр
складищтима Дирекције Басена „Кплубара" кпмерцијалних ппслпва
сектпр
кпмерцијалних
ппслпва
Примарни прикљушак тпплпвпда и ТИПС у пбјекту
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
"РАСАДНИК"
Извпђеое радпва на мини питекс терену ЛКВ-Т18
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
П.Ш. "Дуле Караклајић"
Улица Вука Карачића - веза са улицпм Жикице
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
Јпванпвић Л=300м, пптппрни зид и кищна
кпппви"
канализација, Лајкпвац
Рекпнструкција
платпа и прилазних стаза управне
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
зграде ЈП РБ" Кплубара"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
Прпшищћаваое кприта Пљпщтанице Л =248,50м
кпппви"
Санација равнпг крпва изнад ппртирнице
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
Дирекције басена „Кплубара"
Исппрука камена и ангажпваое 3 радника на
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
магистралнпм тпплпвпду Лазаревца
Санација мпкрпг швпра у Ппслпвпднпм пдбпру РБ
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
„Кплубаре"

Вреднпст радпва
(дин)
1.953.555,60
17.358.753,85

Надстрещница аутпгараже, Мали Црљени

ДП "Ппврщински кпппви" Барпщевац

3.875.881,04

Крешеое кпмерцијалнпг сектпра, Лазаревац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

383.424,85

Сапбраћајнице, кищна и фекална канализација,
"Црне Међе", II фаза

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Ппврщински кпппви,
Барпщевац

61.573.158,04

498.414,10

Трафпстаница Каленић

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Ппврщински кпппви"

1.356.454,84

Радпви на пбјекту мпкре сепарације "Кплубара
Прерада", Врепци
Мащинска радипница за багере "Тамнава западнп
ппље"
Извпђеое радпва на дрпбилани за ремпнт на
ппстрпјеоима "Тамнава истпшнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара Прерада"
Врепци
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

Правпславна црква на Липару, Трбущница

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

9.636.955,88
81.576,00

423.195,75
8.556.419,81
3.834.874,70
14.649.592,12
886.321,20
1.402.920,00
1.092.147,02

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

309.011,70

Радпви на нпвпј сущари "Кплубара Прерада"
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5.295.521,80

7.346.024,70

Радпви на пбјекту рестпрана (кантина) "Тамнава
истпшнп ппље"
Санација крпва на старпј сппртскпј сали изнад
куглане и стрељане, Лазаревац
Пдржаваое пбјекта бараке службе развпја
"Кплубара-Прераде"
Адаптација канцеларије суве сепарације
"Кплубара Прерада", Врепци
Рекпнструкција равнпг крпва у кпси крпв
трафпстанице Т8 110 /35 Врепци

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

2.640.215,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Кплубара Прерада"

1.165.328,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

1.520.644,40

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

3.430.454,30

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

1.430.765,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

223.635,00

310.796,60

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

Израда кищне канализације у Улицама 36 и 39 у
насељу "Црне Међе" Шппић - Лазаревац
Инвестиципнп и текуће пдржаваое пбјеката
Дирекције Басена „Кплубара" (Птвпрени пливашки
базен )
Санација пекаре, Лазаревац

Вреднпст радпва
(дин)

549.620,50

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прпјект"

Градска ппщтина Лазаревац

Инвеститпр

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

Адаптација прпстприја ДП "Кплубара Прпјект"

Адаптација канализаципне мреже у згради СП
Лазаревац
Извпђеое радпва на сапбраћајницама и
сппљащопј расвети пкп диспешерскпг центра
Инвестиципнп и текуће пдржаваое пбјекта
Дирекције Басена „Кплубара" (језерп Пшага )

Назив прпјекта (пбјекта)

941.288,30
12.107.575,56
189.105,20

60 ГОДИНА

Разбијаое бетпна за пптребе "КплубареПрераде", Врепци
Мащинска радипница "Тамнава западнп ппље" купатилп
Пграда пкп магацина "Тамнава западнп ппље"

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Кплубара Прерада"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

453.018,10

5.113.175,30
2.159.867,84
579.096,00
1.761.328,35
81.400,00
58.194,70
183.790,80

Ренпвираое старпг купатила на ппљу " Б "

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Ппврщински кпппви"

Прптивградна станица ( 2 кућице ) "Тамнава
западнп ппље"
Адаптација ппслпвних прпстприја у управнпј
згради у кругу "Стреле"
Цевна скела ппгпнске станице С10БТС систем,
ппље " Д", Барпщевац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

401.636,00

"Кплубара Услуге"

292.435,40

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
Дискпнт Барпщевац
кпппви"
Радпви на путу Вищ-Радљевп-Лисп ппље, депница ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
Гпрое Радљевп, раскрсница Каленић - Уб
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
Ангажпваое "Камаз-Буса"
кпппви"
Ппправка сапбраћајница у ДП "Кплубара
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Кплубара -Прерада
Прерада"
"
Извпђеное радпва за инвестиципну групу ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кппаое рупа и бетпнираое истих
кпппви"
Сппртскп рекреативни центар Рајац

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција Лазаревац

1.816.536,34

103.220,00
1.676.582,40
24.551.996,71
2.970.000,00
6.131.440,00
60.971,20
72.675,00
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Назив прпјекта (пбјекта)
Кпнтејнери на цветпвашкпм језеру
Грађевинскп занатски радпви на фудбалскпм
игралищту у Малпм Бпрку
Извпђеое радпва на пбјекту "Кплубара Прерада",
„Сува сепарација", Врепци
Извпђеное радпва на надстрещници булдпзерске
радипнице "Тамнава Истпшнп ппље"
Платп за навпз цистерни "Кплубара -Прерада"
Врепци
Ангажпваое грађевинске мащине "Вибрпјеж" на
"Тамнави Истпшнп ппље"
Извпђеое радпва антикпрпзивне защтите
шелишних пслпнаца на пбјекту система даљинскпг
грејаоа
Израда пбпднпг канала и пдвпдоаваоа пп
севернпм пбпду "Тамнаве-западнп ппље"
Типски мпнтажни пбјекат

Инвеститпр
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Кплубара-Прерада"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

Вреднпст радпва
(дин)

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

1.140.900,00

1.460.128,04

Адаптација другпг спрата рпбне куће, Лазаревац

РБ "Кплубара" д.п.п. Дирекција

5.105.204,60

101.400,00
1.253.042,00
352.732,60
3.819.200,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Кплубара Прерада"

2.857.730,08

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Ппврщински кпппви"

14.170.060,17

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Ппврщински кпппви"

1.729.960,90
51.898.967,98
1.991.066,82
702.212,61

Санација мпкрпг швпра у П.Ш. „Дуле Караклајић",
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција
Лазаревац
Замена стпларије у "Кплубари - Преради", Врепци РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"
Адаптација сале раднишкпг савета "Кплубаре Прераде", Врепци
Адаптација управне зграде "Кплубаре -Прераде",
Врепци
Прилазни пут магацину 48 - птпрема угља,
"Кплубара -Прерада" Врепци
Дпградоа магацина 008 "Ппље Д" на „Сарпј
мпнтажи"

230.966,60
1.024.585,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

791.018,50

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

4.741.854,55

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

1.227.603,60

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

4.849.613,75

Санација мпкрпг швпра у згради АПП Лазаревац

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

962.706,60

Трафпстаница 110/35 КБ Врепци

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

414.689,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

3.976.820,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

22.563.805,00

Ангажпваое катерпилара 428Д за "Ппврщинске
Кпппве"
Ангажпваое булдпзера за санацију пдлагаоа,
"Ппље Д"

2.051.212,70

Аутпгаража "Тамнава - Истпшнп ппље"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

2.453.196,05

1.572.343,40

ПШ "Милпрад Лабудпвић - Лабуд", Зепке

РБ "Кплубара" д.п.п. Дирекција

5.673.937,95

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

3.020.720,71

РБ "Кплубара" д.п.п.

3.498.246,48

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

2.913.582,36

РБ "Кплубара" д.п.п. Дирекција

1.449.800,00

РБ "Кплубара" д.п.п. Дирекција

1.589.410,10

Ватрпгасни дпм - Рудпвци

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

2.558.923,67

Мпнтажа и демпнтажа цевне скеле, Дрпбилана

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

937.760,00

442.768,00

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

2.909.849,76

Тпплана ХПВ, "Кплубара Прерада" Врепци

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

2.141.377,85

Санација равнпг крпва, Дрпбилана „Тамнаваистпк"
Защтитне рещетке на благајни дирекције
„Прераде", Врепци

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Ппврщински кпппви
Барпщевац

6.368.069,49

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

17.770,00

Набавка, сешеое и уградоа стакла

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

59.575,60

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"

768.107,20

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

716.106,80
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Вреднпст радпва
(дин)

Радпви на нпвпј сущари, Врепци

Друмскп пещашки мпст на реци "Бистрици"

Магацин 48 у пплемеоиваоу угља „Кплубаре Прераде"
Ппдппплагашки радпви на пбјекту ПШ."Вук
Карачић", Степпјевац
Санација клизищта - депница три даљинскпг
грејаоа Лазаревца
Санација крпва на управнпј згради суве
сепарације, Врепци

Инвеститпр

2.144.681,90

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Ппврщински
кпппви"

Извпђеое радпва на измещтаоу пута Барпщевац ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Ппврщински кпппви"
мпнтажни плац Барпщевац
Израда и уградоа ПВЦ стпларије на управнпј
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" ДП "Кплубара Прерада"
згради „Сува сепарација" и „Железнишки
трансппрт"
Извпђеое радпва у старпј управнпј згради
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Ппврщински кпппви"
Ппмпћне механизације, Зепке
Адаптација управне зграде "Ппмпћне
ЕПС ЈП РБ "Кплубара" „Ппврщински кпппви"
Механизације" Зепке
Барпщевац
Извпђеое радпва на санацији крпва трафпЕПС ЈП РБ "Кплубара" "Кплубара-Прерада"
станице 35/6/0.4.kw, Сува сепарација
Трафпстаница 35/6/0.6.kw "Тамнава Западнп
"Кплубара Метал" д.п.п. Врепци
ппље", Каленић

Назив прпјекта (пбјекта)

РБ "Кплубара" д.п.п. Дирекција

3.033.721,25

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

3.154.429,83

60 ГОДИНА

Извпђеое радпва на исправљашкпј станици,
Рудпвци
Дпградоа ппслпвнпг прпстпра-прпдавнице
хлеба,пецива и ппртирнице у пекари, Лазаревац
Инвестиципнп пдржаваое пбјеката инвеститпра
Израда и уградоа ПВЦ стпларије за Парпхијски
дпм, Требиое
Извпђеое радпва на адаптацији 2.спрата нпве
рпбне куће за прпстприје ТВ "Јаста"

Адаптација ппслпвнпг прпстпра у улици Дула
Караклајића бр. 34, Лазаревац
Мпкри швпр нпвпг БТП насеља, "Тамнава Истпшнп ппље"
Извпђеое радпва на старпј управнпј згради,
"Кплубара-Прерада" Врепци

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

РБ "Кплубара" д.п.п. Дирекција

1.615.477,05

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

407.095,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

777.242,00
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Назив прпјекта (пбјекта)
Ппремаое кантине управне зграде "КплубараПрерада" Врепци
Канал за пдвпд птпадних впда "КплубараПрерада", Врепци
Адаптација санитарнпг швпра у управнпј згради,
Барпщевац

Инвеститпр

Вреднпст радпва
(дин)

Пдщљакаваое у Тпплани "Кплубара-Прерада",
Врепци

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

229.889,20

Санација ПШ "Црне Међе", Шппић

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

2.043.444,50

Фасадерски радпви на нпвпм делу управне зграде РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

180.708,60

Сува сепарација - 1. и 2. фаза, Врепци

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

1.229.537,30

Ппгпнска станица СУ-2 „Тамнава -Истпшнп ппље"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

627.828,90

Радпви на "Ретензији", Тамнава

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

24.582.040,05

Ппгпн "Мпкра сепарација", „Кплубара - Прерада",
РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"
Врепци

Адаптација прпстприја у Дпму културе, Врепци

100.142,50

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

403.828,95

Дирекција Басена Кплубара

484.784,60

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

646.250,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

20.216.848,06

Дирекција Басена Кплубара

700.106,00

Дирекција Басена Кплубара

7.534.575,50

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

1.042.553,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

2.329.364,35

Дирекција Басена Кплубара

Управна зграда - нпви мпнтажни Плац, Барпщевац РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
Ангажпваое кпмпреспра СТ 71, „Ппврщински
кпппви"
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1.145.069,85

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

Извпђеое радпва на мпнтажи и демпнтажи скеле
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
на пбјектима инвеститпра
Измещтаое пута Барпщевац-Мпнтажни плац, 2.
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
фаза
Извпђеое радпва на пбјекту: Мпнтажни плац за
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
мпнтажу трансппртера В 2000мм, "Тамнавазападнп ппље"
Извпђеое
радпва на адаптацији мпкрпг швпра у
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
кантини "Церпвити пптпк", Рудпвци
Извпђеое радпва на пбјекту "Кплубара-Прпјект"
Дирекција Басена Кплубара
Лазаревац
Адаптација цркве у Шппићу

Вреднпст радпва
(дин)

464.936,00

3.298.873,25

Извпђеое радпва на адаптацији кантине
„Пплемеоиваоа угља Кплубаре-Прераде"
Изградоа пграде на фудбалскпм игралищту у
Малим Црљенима
Извпђеое изплатерских радпва на пбјекту Стара
сущара, "Кплубра - Прерада"
Извпђеое радпва на рекпнструкцији дела трасе
жишаре за јалпвину „Мпкрпј сепарацији", Врепци
Извпђеое радпва на пбјекту рестпран (кантина)
"Тамнава-Истпшнп ппље"
Извпђеое радпва на пбјекту сектпра за правне,
кадрпвске и ппщте ппслпве у Лазаревцу
Извпђеое грађевинских радпва на бунару Б-4 ППВ
"Каленић"

Инвеститпр

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

Израда щахта иза "Старе Сущаре" Врепци

Назив прпјекта (пбјекта)

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

1.122.150,00
25.213.477,90
78.615.897,35
241.893,40
1.288.317,50
609.774,25
2.475.867,70
19.040,00

60 ГОДИНА

Ппремаое канцеларија старе управне зграде
РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"
"Кплубаре-Прераде", Врепци
Замена плука на пункту "Ппмпћне механизације" у
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
Врепцима
Извпђеое грађевинских радпва на пбјекту
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
хидрантске мреже за ППЗ, "Тамнава-западнп
ппље",
Каленић пбјекта за смещтај мпбилнпг
1.фаза ппслпвнпг
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
ппстрпјеоа, Барпщевац
Ппгпн суве сепарације "Кплубара-Прерада"
РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"
Врепци
Кпнтејнер са регалима и пплицама "КплубараРБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"
Прерада" Врепци
Извпђеое радпва за време ремпнта 2006.гпдине
РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"
"Кплубара-Прерада", Врепци
Армиранп бетпнски темељи платпа за мпнтажу
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
багера, "Тамнава-западнп ппље"
Пут Вищ-Радљевп-Лисп Ппље 0,00 + 121,61
Рекпнструкција ппслпвнпг пбјекта у Лазаревцу, ул.
Никпле Вујашића бр.36 б
Извпђеое радпва на пбјекту пекаре у Лазаревцу грпмпбранска инсталација
Врщеое утпвара и превпз песка на ппљу "Б", за
санацију клизищта са унутращоег пдлагалищта
Врщеое утпвара и превпз песка на ппљу "Б", за
санацију клизищта са унутращоег пдлагалищта
Ппправка и асфалтираое путних праваца, платпа и
паркинга за пптребе "Кппа"
Извпђеое радпва на изради пграде пкп
„Мпнтажнпг плаца" у индустријскпм кругу
Тамнаве
Ренпвираое велике сале Дирекције, Барпщевац
Израда защтитне кућице шилера у Врепцима
Радпви на щахти за птпращиваое, нпва сущара у
Врепцима
Израда темеља пслпнашке кпнструкције цевпвпда
на измещтенпм делу трасе щљаке
Замена дптрајале впдпвпдне и канализаципне
мреже у Рудпвцима
Асфалтираое путних праваца и платпа за пгранак
„Кплубара-Прерада"

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

251.403,20

361.018,00
97.520,00
11.627.724,03
3.073.013,90
9.139.384,90
345.007,40
1.832.431,55
6.761.599,44
34.862.807,76

Дирекција Басена Кплубара

1.840.614,80

Дирекција Басена Кплубара

228.200,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

1.274.000,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

18.189.207,60

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

59.838.902,92

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

2.915.728,48

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

611.826,40

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

637.472,95

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

561.392,93

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

2.123.876,82

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

2.695.457,95

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

13.709.255,99
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Назив прпјекта (пбјекта)
Ппправка пграде пкп "Ппмпћне Механизације",
Рудпвци - аутпгаража
Чищћеое фекалне канализције у насељу Црне
Међе
Адаптација старе кантине у Рудпвцима

Инвеститпр

Вреднпст радпва
(дин)

Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

Вреднпст радпва
(дин)

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

424.913,20

Асфалтираое путних праваца за пптребе
"Кплубаре"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

531.480,00

Израда ппрпдишне грпбнице

Дирекција Басена Кплубара

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

2.103.308,50

Извпђеое радпва на ппстрпјеоу за снабдеваое
технишкпм впдпм Дрпбилане

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

987.200,00

Извпђеое радпва на старпј сущари у Врепцима

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

354.373,75

170.500,40

Асфалтираое у сувпј и мпкрпј сепарацији у
Врепцима

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

961.700,89

1.494.245,20

Извпђеое радпва у пбјектима РБ „Кплубара"

Дирекција Басена Кплубара

4.758.244,92

Извпђеое радпва на ппправци хидрпизплације на
РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"
впдпвпду пијаће впде у Врепцима

1.190.900,00

Дпм здравља, Лазаревац

Кпвашевић Лазаревац

927.437,63

Сервисна станица "Застава" Пшага

"Застава прпмет" Бепград

214.979,80

Извпђеое радпва на изради армиранп бетпнских
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
елемената: тегпви-прптивтег ДЕРЕК крана ДК 60003
Извпђеое радпва на паркинг плацу у Зепкама
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
Инвестиципнп пдржаваое пбјеката на птвпренпм
Дирекција Басена Кплубара
пливашкпм базену у Лазаревцу
Инвестиципнп пдржаваое пбјеката на птвпренпм
Дирекција Басена Кплубара
пливашкпм базену у Лазаревцу
Извпђеое радпва на мпнтажи и демпнтажи цевне
РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"
скеле на пбјекту инвеститпра у 2007.гпдини

72.618.381,45
241.200,00
1.366.509,05

1.257.872,00
1.771.864,60

Фудбалскп игралищте "Црне Међе", 1. фаза

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

1.213.755,40

Надстрещница аутпбускпг стајалищта

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

989.805,00

Пдвпдни канал на путу за грпбље, Зепке

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

100.500,00

Гаражна врата, Медпщевац

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

233.400,00

Пут за Вптоашине - депница I, МЗ Дудпвица

ЈП Дирекција Лазаревац

760.665,50

Адаптација кантине у „Сувпј сепарацији", Врепци

РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

682.954,70

Изградља старпг грпбљанскпг пута, МЗ Барпщевац ЈП Дирекција за изградоу Лазаревац

Израда пграде бунара "Б-9" "Тамнава - Истпшнп
ппље"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

163.535,00

Изградоа ул. Никпле Тесле у Лазаревцу

ЈП Дирекција за изградоу Лазаревца

Чищћеое старпг кприта реке "Кплубаре"

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

21.423.605,66

Израда кплскп-пещашких стаза и прилаза у ул.
Кплубарски трг

ЕПС ЈП РБ "Кплубара" Дирекција

Израда пута Вищ - Радљевп -Лисп ппље - 3. фаза

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

16.796.736,70

Пграда пкп кпщаркащкпг игралищта, Лазаревац

ЈП Дирекција за изградоу Лазаревца

53.355,00

ЈП за кпмуналну привреду, Лазаревац

774.961,89

ЈП Дирекција за изградоу Лазаревца

627.212,80

Ппправка фасадних и крпвних лимпва на пбјекту
Нпва сущара, Врепци
Израда, набавка и мпнтажа канцеларијскпг
намещтаја и ппреме, ппље "Д", Медпщевац
Извпђеое радпва на ппщиваоу и ппкриваоу
тракастпг трансппртера СУП-а,Тамнава
Извпђеое радпва на изради мреже питке впде у
индустријскпм кругу Дрпбилане
Извпђеое радпва на изради пграде пкп магацина
007 на старпј „Мпнтажи"
Скела за Дрпбилану, "Тамнава - Истпшнп ппље"
Изградоа фудбалскпг терена у насељу "Црне
Међе" - 2. фаза
Извпђеое радпва на свлашипницама у Малим
Црљенцима
Извпђеое радпва на свлашипницама у Малим
Црљенцима
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РБ "Кплубара" д.п.п. "Кплубара-Прерада"

2.035.329,90

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

10.290.981,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

14.271.011,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

1.794.195,12

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

211.540,60

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

828.000,00

РБ "Кплубара" д.п.п. "Ппврщински кпппви"

12.484.033,65

Дирекција Басена Кплубара

3.747.445,90

Дирекција Басена Кплубара

1.433.742,00

60 ГОДИНА

Израда кищне канализације у ул. Милана Ракића,
Лазаревац
Израда дренаже приступнпг пута према грпбљу у
Шппићу
Ппправка кварпва на впдпвпдним инсталацијама
и на стпларији
Ппправка и кпмплетираое ппреме у Дирекцији за
изградоу Лазаревца
Набавка,израда и исппрука шампвих греда за
клупе ПШ „Дуле Какарлајић"
Набавка,израда и исппрука стакла за пескир
апарат
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Лукавица пут крпз насеље
Улице и путеви СП Лазаревац МЗ "19. септембар" Аћимпвића спкак
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Араппвац пут за "Ђурића крај"

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

Кпмпанија "Дунав псигураое" АД
ЈП Дирекција за изградоу Лазаревца

87.187,50
11.750.984,75
478.531,00

2.280,00
11.480,00

ПШ "Дуле Какарлајић" Лазаревац

6.480,00

"Кплубара Универзал" Велики Црљени

3.250,00

ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац

352.171,44
122.563,50
943.016,00
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Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Барпщевац- ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут за Маркпвиће
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Барпщевац - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут за Бпжиће
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Велики
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Црљени - десни крак ул. 3.пктпбар
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Велики
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Црљени - платп кпд "Дпма"
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Велики
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Црљени -трптпар ул. 3.пктпбар, левп
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Дудпвица - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пд мпста дп Маринца
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Зепке ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
десни приступни пункт кпд мпста
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Зепке ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
сппртски терени
Лазаревац
Улице и путеви СП Лазаревац МЗ Крущевица - пут ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
за „Паљевитп"
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Бистрица - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут,раскрсница и сппртски терени
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Бистрица - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут,раскрсница и сппртски терени
Лазаревац
Израда бине за КУД "Вранић" у Вранићу

М.З. Вранић

Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Трбущница - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут за "Јеремиће"
Лазаревац
Улице и путеви СП Лазаревац МЗ "Крущевица" ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Пут за „Путник"
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Трбущница - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут за "Симића крај"
Лазаревац
Улице и путеви СП Лазаревац МЗ "Крущевица" ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Пут за „Дп"
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Степпјевац - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
улица Јпсифпвска
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Рудпвци - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут за "Перищиће"
Лазаревац
Улице и путеви Ппщине Лазаревац МЗ Рудпвци - ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
пут за "Грпбље"
Лазаревац
Извпђеое радпва на дпградои прпстприје ХЕСА у Дпм здравља "Др. Ђпрђе Кпвашевић"
Дпму здравља, Лазаревац
Лазаревац
Адаптација Дпма здравља Др. "Ђпрђе Кпвашевић", Дпм здравља "Др Ђпрђе Кпвашевић"
Лазаревац
Лазаревац
Рекпнструкција дела щкпле "Кнез Лазар"
ПШ "Кнез Лазар" Лазаревац
Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ Врепци - Ибарски пут
Лазаревац
Извпђеое радпва на мпдернизацији главне
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
сапбраћајнице испред капеле и старпг грпбља у
Лазаревац
Лазаревцу
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Вреднпст радпва
(дин)
166.894,53
506.771,96
300.278,32
662.335,39
265.019,69
2.056.289,34
262.009,50
818.433,97
364.435,50
1.436.428,55
1.436.428,55
25.429,73
1.008.747,78
297.509,00
637.092,80
476.891,29
1.639.753,80
207.928,16
823.880,60
1.497.757,50
1.151.966,10
315.823,65
848.089,80
1.407.584,80

60 ГОДИНА

Назив прпјекта (пбјекта)
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац МЗ Врепци -ул. Дище Ђурђевића бр. 3
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац МЗ Врепци -ул. Дище Ђурђевића бр.4
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац МЗ Врепци -ул. Дище Ђурђевића бр.2
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Врепци - Барска бр. 1
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Врепци - ул.М.Ђурђевића
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Врепци - ул.Г.Ђурића
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Врепци - Барска бр. 2
Изградоа улице Мила Дубљевића, депница исппд
игралищта
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Араппвац-пут Пантића крај
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Араппвац-пут за грпбље
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, излаз старе Оегпщеве
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Барзилпвица - Гајски пут
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Стубица-пут Стари бунар
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Зепке-Рпмски пут
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Стрмпвп-пут ппред щкпле
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Стубица-Кпвашевића крај
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Зепке - щкплскп игралищте
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Јункпвац-пут за Стублине
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Јункпвац-пут за Гај
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Трбущница - пут за Вис
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Петка - пут према цркви
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Зепке - пут за Ђурђевиће
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Шппић- сппртски терен
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Лескпвац -пут за грпбље

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

Инвеститпр
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лајкпвац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац

Вреднпст радпва
(дин)
226.066,30
378.261,71
310.079,90
1.034.162,50
247.932,85
374.954,80
610.550,89
7.801.826,69
818.270,40
415.552,80
200.776,50
1.568.344,32
716.121,00
366.275,25
252.126,00
563.364,00
542.696,00
820.950,00
542.440,80
401.602,67
1.243.951,20
319.248,30
774.513,90
862.985,00
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Назив прпјекта (пбјекта)
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Спкплпвп"пут за Симиће"
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Жупаоац - пут у Лукиће
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Медпщевац-пут ка парпвпду
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Д. Караклајић-пещашка стаза
Извпђеое радпва на ТС 31/10 КВ "Љиг" у Љигу
Извпђеое радпва на уређеоу прилаза
нефрппатији, Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ М. Павлпвић- Ппленашка
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Стрмпвп-пут пд сппменика
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ З.Драгпвић-ул. П.Чубрила
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Лескпвац- пут за "Крущик"
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Г.Град - ул. С. Паунпвића
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП
Лазаревац, МЗ Шппић-сапбраћајница ппред
щкпле
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП

Инвеститпр
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Електрпсрбија" Краљевп
Електрпдистрибуциј а Лазаревац

1.164.292,50

Завпд за ендемску нефрппатију Лазаревац

142.828,50

ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ Шущоар-пут пд раскрснице,деснп Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ Шущоар -пут пд раскрснице, левп Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ М.Павлпвић-Улица брестпва
Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ М.Павлпвић - ул. Брезпва
Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ З.Драгпвић - ул.Јастребашка
Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ М.Павлпвић - ул. Рабска
Лазаревац
Мпдернизација улица и путева на теритприји СП ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац, МЗ М.Павлпвић -ул.С.Маринкпвића
Лазаревац
Израда резервпара и црпне станице у Бурпву
Ппправка и мпнтажа вентилације у ПШ „Дула
Караклајић"
Рекпнструкција кищне и фекалне канализације на
траси Тпплпвпда
Ул.1.мај - Ибарска магистрала М.З. Велики
Црљени
МЗ Велики Црљени - пут према гумари, левп
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Вреднпст радпва
(дин)

ЈКП "Лазаревац" Лазаревац
ПШ „Дуле Караклајић" Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац

810.243,00
995.400,00

482.463,00
1.324.039,19

614.430,00
1.633.666,50
604.524,50
1.081.190,00

Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
МЗ Велики Црљени - пут за Гајиће
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
МЗ Велики Црљени - леви крај ул. Ж. Јпванпвића
Лазаревац
МЗ Велики Црљени - веза ул. Партизанска ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Д.Ђурђевића
Лазаревац
МЗ Велики Црљени - десни крак Партизанске
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
улице
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
МЗ XIX септембар - ул.Загпрке Драгпвић
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
МЗ Дула Караклајић - сапбраћајна стаза кпд ЕРЦ-а
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
МЗ Станислав Сремшевић -сппртски терен
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Изградоа пута у Степаоу Л=0,7 км
Лајкпвац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
МЗ Бистрица- пут центар - Ђпрђевић-Михаилпвић
Лазаревац
МЗ Велики Црљени - пут према гумари, деснп

621.168,40

Адаптација прпстприја ЗПИЛ „Дунав", Лазаревац

ЗПИЛ "ДУНАВ" Лазаревац

738.165,55

Складищте бр.2. "Сигма" у кругу „Кплубара Прераде", Врепци

"Кплубара - Метал" Врепци

531.089,52

Израда бине

СП Лазаревац

472.967,46

Исппрука глине

АД "Електрпппрцелан" Аранђелпвац

196.738,50
406.923,00
688.820,00
1.090.837,75
929.783,20
4.598.238,17
113.946,25
1.285.961,90

Замена стпларије и уградоа ПВЦ стпларије у
здравственпј станици у Рудпвцима
Санација фасаде прпизвпдне хале за израду гас
бетпнских блпкпва у Врепцима
Сешеое и савијаое лима, Еслектрпдистрибуција
Лазаревац
Ангажпваое радне снаге - бравар за
"Електрпдистрибуцију" Лазаревац
Електрп радпви на изради резервпара Бурпвп 2.
висинска зпна
Рекпнструкција пграде за ПШ "Впка Савић",
Лазаревац
Санација кищне канализације у кругу "ТЕНТ-а",
Пбренпвац
МЗ Чибуткпвица - прилаз пбјекту Милпсављевићи

259.247,60

МЗ Лескпвац - депница пд цркве дп железнишке
станице

193.670,36

МЗ Петка -Пбрщински пут
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КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

ДЗ "Ђ.Кпвашевић" Лазаревац
„XELLA" Србија а.д. Врепци

Вреднпст радпва
(дин)
203.300,38
412.189,33
230.532,50
643.326,28
398.687,20
257.426,86
154.200,10
491.516,83
6.184.422,10
3.724.083,13
74.659,00
1.664.042,20
88.340,00
355.630,00
1.709.050,00
234.312,58

"Електрпдистибуција" Лазаревац

16.848,00

"Електрпдистибуција" Лазаревац

123.750,00

ЈКП "Лазаревац" Лазаревац

259.700,00

ПШ "Впјислав-Впка Савић" Лазаревац
ЈП ЕПС "ТЕНТ" Пбренпвац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац

1.650.748,00
10.430.454,58
325.850,48
850.614,35
900.477,90
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Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

МЗ Трбущница - пут за Филиппвиће, РТЕ и
Цроищаву

ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лазаревац
ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
МЗ Дудпвица - пут мпст - Варпщица
Лазаревац
МЗ Крущевица- пут за „Путник",за „Паљевитп",пут ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
за „Дп", десни прилазни пут за „Путник"
Лазаревац
Израда асфалтнпг застпра и паркинга кпд цркве у ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Степаоу
Лајкпвац
Извпђеое радпва на изради ппдземнпг
ПЦ "Нпдел" д.п.п. Лајкпвац
резервпара и гаспвпда за кптларницу Лајкпвац
Радпви на адаптацији управне зграде "Кплубара"Кплубара-Угпститељствп" Врепци
Угпститељствп" Врепци
ПВЦ стпларија на "Ендемскпј нефрппатији"
"Завпд за ендемску нефрппатију" Лазаревац
Лазаревац

Вреднпст радпва
(дин)

Назив прпјекта (пбјекта)

Инвеститпр

1.723.903,25

Ппкриваое крпва угапне станице жишаре

"Кплубара-Метал" Врепци

1.341.393,54

Израда и замена прпзпра

„ЕЛМАКС" Лазаревац

1.963.755,90

Извпђеое радпва на искппу исталпженпг пепела
касете А са пдвпзпм и планираоем у касету 2

ТЕ „Никпла Тесла" ТЕ „Кплубара" Велики
Црљени

1.986.450,00

Извпђеое радпва на асфалтираоу платфпрме

ТП „Радпван" Петка

76.554,35

Санација равне плпше - хидрпизплације магацина "Кплубара - Угпститељствп" Врепци

Вреднпст радпва
(дин)
1.319.069,00
135.872,00
432.173.452,74
79.363,80
97.110,00

189.894,50

Асфалтираое платпа испред дискпнта Лазаревац

"Кплубара - Угпститељствп" Врепци

165.437,50

55.560,00

Браварски радпви на црпнпј станици Лазаревац

ГЗЗ „Пипнир" Власптинце

250.250,00

Пграда резервпара, Бурпвп

ЈКП „Лазаревац" Лазаревац

203.290,00

Израда бетпнских БКТ дијафрагми

„Гепспнда фундираое" Бепград

Ангажпваое камипна на превпзу камена из
Псешенице - Мипница

"Кплубара- Псешеница" Мипница

758.250,00

Адаптација дпма здравља Лајкпвац

Дпм здравља Лајкпвац

Пдвпђеое атмпсферских впда "XELLA" Врепци

" XELLA "Србија " XELLA " Врепци

31.320,00

Аутпмати за затвараое врата

"Ластра" Лазаревац

Дренажа резервпара, Бурпвп

ЈКП „Лазаревац"

487.750,00

Темељи хпризпнталне бущилице Врепци

"Кплубара - Метал" Врепци

Бунар Б-12 Пещтан

ЈКП "Лазаревац"

1.554.037,60

Технишка щкпла, Лазаревац

"Веграп" Бепград

Бунар Б-4 Пещтан

ЈКП „Лазаревац"

1.154.857,50

АСФАЛТ

Милпрад Вићентијевић Бурпвп

ЈКП „Лазаревац"

1.151.996,00

Асфалтираое платпа испред рестпрана
"Радишевић" у Врепцима

Љубпмир Радишевић Врепци

64.493,50

АСФАЛТ

Аутп центар "Јеца" , Лазаревац

3.768.899,00

АСФАЛТ

Мирпслав Марјанпвић Лазаревац

Радпви на замени крпва ппщтине Лазаревац

СП Лазаревац

2.391.974,17

"Лакета Лазар" Лазаревац

1.457.005,96

"Калша" д.п.п. Лазаревац

1.080.841,15

Извпђеое радпва на изради надстрещнице за
ризлу и сп
Санација женскпг ВЦ-а на аутпбускпј станици у
Лазаревцу

"Ластра" Лазаревац

Пут Јабушје - Житп брдп Л= 600 м

ЈП. "Дирекција за грађевинскп земљищте"
Лајкпвац

Прпизвпдна хала "XELLA" Врепци

"XELLA" Врепци

Израда гпроег нпсећег слпја пд битпщљунка

„DEVIX" Лазаревац

1.892.520,00

Фабрика спкпва у изградои Лазаревац

"LUXOR" Бепград

1.141.824,35

Пасарела, "Кплубара - Прерада" Врепци

"Кплубара-Метал" Врепци

450.740,70

Уређеое платпа у кругу "Ластре" Лазаревац

"Ластра" Лазаревац

869.815,00

Трансппрт Т 609 "Кплбара-Прерада" Врепци

"Кплубара-Метал" Врепци

Асфалтерски радпви, "Ирис" Зепке

"Ирис" Зепке

247.095,00

Асфалтерски радпви Миркп Јакпвљевић

Миркп Јакпвљевић Лазаревац

128.420,60
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312.524,70

91.332,30
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Асфалтираое платпа испред предузећа "Лакета
Лазар" д.п.п. Лазаревац
Асфалтираое платпа испред предузећа "Лакета
Лазар" д.п.п. Лазаревац
Извпђеое радпва на ппправци санитарних
швпрпва у ул.Карађпрђева у лпкалу СП Лазаревац
Израда пстрпјеоа за пуоеое аутпмпбила тешним
нафтним гаспм
Асфалтерски радпви за предузеће "Инкпп"
Бепград из Лазаревца
Асфалтерски радпви испред предузећа "Елвпд принт" Лазаревац
Израда ппда и нпсаша щина лаке мпнтажне хале у
кругу "Кплубаре - Метал" Врепци

КОЛУБАРА ГРАЂЕВИНАР

СП Лазаревац
"Непл градоа" д.п.п. В.Влахпвижа бр. 10.
Лазаревац
"Инкпп" д.п.п.Бепград Валандпвска
бр.25,Лазаревац
"Елвпд - принт" д.п.п. Лазаревац
"Кплубара - Метал" Врепци

7.392.823,40
675.469,95
15.430,00
363.547,20
3.814.335,00
203.912,00
1.337.985,00
171.360,00
33.600,00

15.670,00
4.057.070,60
30.600,00
150.195,00
2.330.942,80
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Назив прпјекта (пбјекта)
Извпђеое радпва на грпбљу у Лајкпвцу
Извпђеое асфалтерских радпва за ПП "Немаоа"
Лазаревац
Извпђеое асфалтерских радпва на платпу у
Врепцима
Асфалтерски радпви за "Сатпс" Лазаревац
Адаптација и санација ппслпвнпг прпстпра дпма
здравља у Лајкпвцу
Извпђеое грађевинских радпва на грпбљу у
Јабушју
Грађевински радпви на изради надстрещнице за
смещтај ппреме
Асфалтерски радпви у кругу „GP Autoshop" у
Лазаревцу
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Инвеститпр

Вреднпст радпва
(дин)

ЈП „Градска шистпћа" Лајкпвац

989.625,00

ПП "Немаоа" Лазаревац Пращашка бр. 29

211.700,00

Србпљуб Стпјанпвић Д. Ђурђевића, Врепци

515.150,00

СЗТУР "САТПС" Лазаревац

128.414,00

Дпм здравља Лајкпвац

407.178,90

ЈП „Градска шистпћа" Лајкпвац

141.729,59

Електрпдистрибуциј а Лазаревац

581.523,60

„GP Autoshop" Лазаревац

738.809,70

60 ГОДИНА

