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На градилишту у селу Ракита, где су настављени радови на изградњи мини
хидроелектране, јутрос око 7 часова догодила се снажна експлозија у којој нико није
повређен, саопштило је Национално удружење малих хидроелектрана.

  

  

Радник Милорад Јовановић је, како је наведено, само пуком срећом избегао повреде,
када је за сада неидентификована особа напунила ауспух багера барутом и ручно
прављеним гелерима, који је експлодирао.

  

Полиција је била присутна на градилишту у моменту када се десила експлозија, јер је
најављен наставак радова против којих се буне мештани.

  

На место експлозије дошли су форензичари из Пирота и узели узорке гелера.

  

 1 / 2



Експлодирао багер на градилишту мини хидроелектране у селу Ракитa, неидентификована особа напунила је ауспух барутом и ручно прављеним гелерима
среда, 03 април 2019 14:25

У присуству полиције отворен је ауспух и нађено је још ручно прављаних гелера, који су
могли да повреде раднике, наводи се у саопштењу.

  

Инвеститор мини хидроелектране адвокат Горан Белић рекао је да се после низа
претњи и физичких настртаја "јутрос десио покушај убиства на градилишту".

  

"Неопходна је реакција надлежних органа, јер организација ОРСП врши подстрекивање
мештана на вршење кривичних дела, који за штету могу да имају уништавање не само
имовине, већ и живота", упозорио је Белић.

  

Шеф градилишта Игор Живковић је рекао да радници раде константно под претњама и
да је прошле године градилиште било паљено и два пута потапано, и да је чак
постављена бомба на врата инвеститора, запаљен је један агрегат, а мештани су
улазили неовлашћено на градилиште.

  

(Бета)

  

Видети још:  Јужне вести: Масовна туча мештана села Ракита и активиста
иницијативе „Одбранимо реке Старе планине“ са обезбеђењем градилишта
мини-хидроелектране, једна особа повређена

  

Изгорео магацин на градилишту мини-хидроцентрале у Ракити; Шеф градилишта:
Ово је наставак шиканирања које радници и инвеститор трпе од стране мештана
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