РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА“ д.о.о.
ЛАЗАРЕВАЦ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ПОЉЕ „Д” : ПОЧЕЛА ПРОИЗВОДЊА УГЉА У ЗОНИ ВРЕОЧКОГ ГРОБЉА
Отворено још 55 милиона тона лигнита
Лазаревац, 21.05.2013. – У зони проширења Поља „Д”, највећег површинског копа
Рударског басена „Колубара”, на простору где је измештено гробље у селу Вреоци,
почела је производња угља. Према пројектима на овом простору има око 55 милиона
тона лигнита. Почетак рударских радова у зони вреочког гробља и производња
лигнита осигураће поузданост и стабилност производње електричне енергије у
Србији.
Ексхумација и пресељавање свих гробних места са гробља у Вреоцима завршена је
почетком октобра 2012. године. Овај изузетно битан, сложен и осетљив посао, који је
много пута одлаган, завршен је у складу са законом, одлукама Градске општине
Лазаревац и надлежних државних органа. Пресељено је 4.500 гробних места. По
захтеву и жељи наследника, старалаоца гробних места, око 500 умрлих пресељено
је на 24 различите локације у Србији и један покојник је премештен у Книн. Око 4.000
умрлих премештено је на ново гробље „Лазаревац 2”, чију изградњу је комплетно
финансирао Рударски басен „Колубара” за потребе организованог пресељавања
посмртних остатака са гробља из зоне рударских радова, као и за будућа
сахрањивања.
Припреме за пресељење гробља почеле су 2007. године, када су усвојене
Програмске основе о пресељењу Месне заједнице Вреоци, план генералне
регулације и програм пресељења за насеље Вреоци. Ексхумације и пренос
посмртних остатака и спомен-обележја, су почеле од 4. јула 2011. године.
У октобру 2012. године завршено је пресељавање гробних места, потом су урађене
четири контролне фазе за истраживање гробних места која нису видљива,
обележена или немају споменике.
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