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

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Тендер за испумпавање воде најкасније следеће недеље
Лазаревац, 23.06.2014.- Влада Републике Србије у наредних десетак дана расписаће по
скраћеном поступку тендер за испумпавање воде из тамнавских копова – најавио је
директор „Колубаре“ Милорад Грчић данас, током посете амбасадорке Републике
Чешке у Србији Иване Хлавсове и Животија Јовановића, заменика в.д. директора ЈП
ЕПС, тамнавским коповима.
-Процедура је приведена крају, надамо се да ћемо, заједно са ЕПС-ом, у кратком року
успети да комплетирамо процес и почнемо остваривање плана санације који је
направљен. Ниво воде у копу „Велики Црљени“ оборен је за око два метра и очекујемо
да ће делови поплављених копова почети са радом и пре зиме. Захваљујем се
амбасадорки на помоћи коју је њена земља упутила и желим да истакнем наду да ће нам
чешки рудари, који важе за велике стручњаке у области експлоатације угља, помоћи да
превазиђемо проблеме у којима смо се нашли – рекао је Грчић, истакавши да су
представници „Колубаре” већ сарађивали са чешким компанијама.
Амбасадорка Хлавсова, чија земља је пре неколико дана послала десет пумпи
„Колубари“, а чија опрема и људство су били ангажовани током спасавања и у Костолцу
и Обреновцу, истакла је да је Чешка имала искуство у сличној ситуацији, с обзиром на
то да је 2002. године и сама претрпела катастрофалне поплаве на својим површинским
коповима.
-Амбасада је до сада прикупила више од 300.000 евра. Поред државе, укључени су и
региони, невладине организације, и многе фирме које сарађују са српским
компанијама.Тренутно смо у потрази за пројектима кроз које бисмо помогли српској
електропривреди да стабилизује стање – додала је она и изразила жељу да се та помоћ
настави.
Заменик в.д. директора „Електропривреде Србије“ Животије Јовановић рекао је да се,
упркос тешкој ситуацији и великој штети коју је електроенергетски систем претрпео,
током наредне сезоне не очекују рестрикције у снабдевању електричном енергијом.
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