
ДС: Милорад Грчић хушка рударе на грађане који се оправдано боре на улици за своја права, покушај стварања хаоса не може га спасити од одговорности
среда, 08 децембар 2021 18:18

Демократска странка (ДС) саопштила је данас да покушај стварања хаоса и хушкања
рудара на грађане не може спасити вршиоца дужности директора Електропривреде
Србије (ЕПС) Милорада Грчића и сараднике од одговорности.

  

  

„Грчић је покушао додатно да ‘замути воду’ у већ узаврелој атмосфери у ЕПС-у. Уместо
да јавности понуди одговоре на питања која се већ дуже указују на његов нестручни
рад, овај јуришник Српске напредне странке (СНС) покушава да у најбољем
стаљинистичком маниру кривицу пребаци на ‘стране плаћенике и домаће издајнике'“,
упозорила је ДС.

  

Та странка пита „зашто је ЕПС принуђена да купује око 10 одсто електричне енергије
коју произведе на дневном нивоу, зашто и поред медијске помпе и најава ремонта блока
Б1, он још увек није на мрежи, зашто пројекат изградње блока Б3 у термоелектрани
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‘Костолац Б’ толико касни“.

  

ДС упозорава Грчића да не хушка рударе на грађане који се на улицама оправдано боре
за своја права, да не сеје страх међу рударима и да не покушава да одговорност за
тешку ситуацију у ЕПС-у пребаци на неког другог.

  

„Нико од инжењера електротехнике, рударских инжењера, стручне и академске
јавности се не залаже за затварање рудника и гашења термоелектрана преко ноћи. То
је процес који ће трајати деценијама и треба да буде добро испланиран и добро вођен“,
навела је ДС.

  

Грчић је данас саопштио да „рудари ‘Колубаре’ и ‘Костолца’ траже гаранције од
председника Србије Александра Вучића да ће их сачувати од непријатеља у земљи и
иностранству који желе да затворе наше руднике и отму кору хлеба нашој деци или
крећу пешке у марш на Београд“ и да је његова обавеза да то пренесе Вучићу и јавности.

  

(Бета)

  

Видети још: Милорад Грчић: Рудари "Колубаре" и "Костолца" траже од Вучића
писане гаранције да ће их "сачувати од непријатеља у земљи и иностранству који
желе да затворе руднике“ - или ће кренути пешице за Београд
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