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

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Проглашено ванредно стање
Лазаревац, 06.06.2013. - На састанку Кризног штаба Градске општине Лазаревац и
представника Рударског басена „Колубара“, који је одржан јуче у поподневним
сатима, проглашено је ванредно стање на територији дела општине Лазаревац, у
селу Јунковац, где се налазе домаћинства која су најближа зони клизишта.
Овом одлуком, за Рударски басен „Колубара“ отворена је могућност да се убрза
процедура процеса експропријације ових домаћинстава, као и исплата новчане
надокнаде власницима који се исељавају.
Менаџмент, стручне службе и надзорно-техничко особље површинских копова
Рударског басена „Колубара“ претходних дана били су максимално ангажовани на
санацији клизишта на позицији северног крила површинског копа Поље „Д“, где је
пре десетак дана дошло до клизања старог дела одлагалишта, као и превентивном
деловању, па су у најбржем року завршене активности на попису домаћинстава и
исељавању мештана у привремени смештај. Након проглашавања ванедног стања
на овом делу места Јунковац, даље активности ће додатно бити реализоване по
хитном поступку.
Према речима Милорада Грчића, директора РБ „Колубара“, овим чином РБ
„Колубара“ преузима одговорност за решавање проблема са којима су суочени
грађани Јунковца.
- „Колубара“ је одлучно реаговала и започела ефикасно проналажење дугорочног
решења, како за грађане тако и за саму компанију. Грађани неће бити остављени на
цедилу - нагласио је Грчић и подсетио да овај проблем постоји од 2009. године и тек
сада се чине први конкретни кораци на изналажењу ефикасноог решења за угрожено
становништво.
Производња угља и откривке на површинским коповима одвија се устаљеном
динамиком и испуњење производних планова није угрожено. Од угља који РБ
„Колубара“ производи за потребе енергетског система Србије, производи се скоро 55
процената електричне енергије у држави, чиме је РБ „Колубара“ главни ослонац
националне енергетске безбедности.
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