
Н1: Мештанима Драгова код Рековца стигла опомена пред тужбу због блокаде геолошких истраживања. Због „штете“ нанете извођачу радова захтева се плаћање дуга од 140.000 евра
среда, 29 јун 2022 17:41

Мештанима села Драгово код Рековца стигла је опомена пред утужење, коју је поднело
привредно друштво "Балкан Истраживања д.о.о. Београд – Нови Београд".

  

Адвокат овог привредног друштва је навео да им се обраћају поводом, како су рекли,
„штете која је настала према ’Балкан Истраживања д.о.о. Београд – Нови Београд’“.

  

„Наиме, Балкан Истраживања д.о.о. Београд – Нови Београд је носилац одобрења за
геолошка истраживања литијума, бора и пратећих металичних минералних сировина на
подручју Рековца, истражни простор број 2224, одобрених решењем Министарства
рударства и енергетике, што је јавни податак који можете проверити увидом у катастар
истражних поља, који води надлежно Министарство рударства и енергетике Републике
Србије“, наводи се у опомени.

  
  

Pretnje tužbom od 140 000 e, građanima Levča koji su branili svoje selo. Tako se ponašaju
strani investitori @predsednikrs , ne bi li zaplašili i oterali meštane.
  Za sada su dva momka dobila opomenu.
  Retko molim za RT, ali sada moram. @zaklina_prva @KPromeni @znamodanedamo pic.t
witter.com/Bq0WEedjuC

  — MIROLJUB POPOVIC (@MIROLJUBPOPOVI1) June 29, 2022    

Додају да је, у оквиру обавеза које је "Балкан Истраживања д.о.о. Београд – Нови
Београд" преузео по пројекту примењених геолошких истраживања, осим узимања
узорака земљишта за анализу, и истражно бушење на локацијама тачно предвиђеним
пројектом истраживања.

  

"У ту сврху, 'Балкан Истраживања д.о.о. Београд – Нови Београд' је ангажовао
привредна друштва која поседују људство и опрему за извршење геолошких истражних
бушења. Као што вам је познато, 'Балкан Истраживања д.о.о. Београд – Нови Београд' и
привредна друштва, која су у својству извођача радова ангажована на радовима
бушења, су била спречена да иста изврше, јер сте их Ви физички, блокадом јавног пута и
упућивањем претњи да ћете напасти живот и тело, спречили у томе, чиме је по
привредно друштво настала штета у висини износа уговорених пенала због застоја у
обављању уговорених радова. Укупан износ штете који је настао по 'Балкан
Истраживања д.о.о. Београд – Нови Београд' на данашњи дан износи 140.000 евра",
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истиче се.

  

Они траже да тај дуг у целости буде измирен у року од петнаест дана од дана пријема
опомене пред утужење, а у супротном кажу да ће бити приморани да потраживање
наплате судским путем, чиме ће, како су додали, "непотребно проузроковати судске
трошкове који ће пасти на Ваш терет".

  

"Такође, након што Балкан Истраживања д.о.о. Београд – Нови Београд заврши
поступак финансијске ревизије који се води у Аустралији и Србији, обратићемо Вам се са
новим захтевом за надокнаду штете, исказаној у паду вредности наших акција котираних
на АСX берзи и Сиднеју, Аустралија, а тај пад вредности акција је у директној узрочно
последичној вези са Вашим деловањем", закључено је у опомени пред утужење, коју је
потписао адвокат Радивоје Вучићевић.
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