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

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Милораду Грчићу Видовданска награда,
признање Градске општине Лазаревац
Лазаревац, 28.06.2013. - Милораду Грчићу, директору Рударског басена „Колубара“,
данас је додељена Видовданска награда Градске општине Лазаревац.
По једногласној одлуци Комисије за доделу јавних признања, традиционална
награда ГО Лазаревац ове године припала је Милораду Грчићу, директору
„Колубаре“, који је својим залагањем, како на нивоу „Електропривреде Србије“, тако
и у Влади Републике Србије, дао велики допринос за интеграцију „Колубара Метала“
у Рударски басен „Колубара“, чиме ће бити постигнута сигурност и континуитет у
производњи лигнита и енергетској стабилности Србије.
Драган Алимпијевић, председник ГО Лазаревац, на свечаној седници Скупштине ГО
Лазаревац посвећеној Видовдану, Дану општине, уручио је Видовданску награду
Милораду Грчићу, који је, захваљујући се на указаној части, истакао:
-Разлог који је наведен у образложењу да, данас, на можда најсветији српски
празник, Видовдан будем почаствован овом наградом, јесте привредне природе,
привредног карактера и то је поновна интеграција и враћање у Рударски басен
„Колубара“ неправедно издвојеног предузећа „Колубара Метала“ где је запослено
2.770 радника, највише из општине Лазаревац, али и из општина Аранђеловац, Уб,
Лајковац, Обреновац итд. То јесте јединствен пример у Србији, једина форма те
врсте која је успешно завршена и на овај начин обезбеђена је егзистенција не само
за 2.770 запослених и скоро осам хиљада људи, чланова њихових породица, већ је
обезбеђен и опстанак РБ „Колубара“, ослонца српске енергетске безбедности. Ово
признање обавезује да рад мора бити још озбиљнији, и поред досадашњих
позитивних ефеката, морам покушати да се одужим онима који су ми указали овакву
част - рекао је Грчић и захвалио се речима:
-Добити Видовданску награду, која има традицију стару скоро две деценије у једном
граду као што је Лазаревац није мала ствар, поготову када ту награду добије неко ко
није Лазаревчанин, ко не живи у општини Лазаревац, ко је из једне суседне општине.
Захваљујем се људима који су ме предложили, члановима комисије који су гласали
да добијем ову награду. Посебно ми задовољство чини то што у комисији раде и
чланови неколико странака, јер они представљају Лазаревчане, представљају
лазаревачке гласаче и то значи да имам заиста пун легитимитет да данас примим
ову награду и да се захвалим не само члановима комисије, не председнику општине,
већ да се захвалим Лазаревцу.
Материјалног дела награде директор РБ „Колубара“ одрекао се у корист
лазаревачког Дневног боравка за децу ометену у развоју.
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