
Радиша Симеуновић из Обрве, коме је одузето 3,5 хектара земље за изградњу ауто-пута и чију је жену насилник ударио аутомобилом на блокади: Борићу се до задње капи крви, доста ми је свих бахатих властодржаца
субота, 08 јануар 2022 15:00

Борићу се до задње капи крву, не само за себе, Чачане и Краљевчане којима је
земљиште одузето за изградњу ауто - путева, већ сваког појединца у Србији који је
претрпео штету, каже за "Нову" Радиша Симеуновић из Обрве коме је одузето 3,5
хектара плодних њива.

  

  

„Немамо ни излаза, ни перспективе. Од чега ћемо да живимо“, запитао је он.

  

Према његовим речима у истом проблему су и његове комшије.
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„Имамо воду на 4 до 6 метара дубине и то ће се упропастити. Од 1080 ха у Обрви 850
одузимају. Како на 250 ха да живи 150 домаћинстава која се баве пољопривредом“, 
скоро кроз сузе прича своју муку.

  

Подсећа да одузета земља никоме није плаћена, а локалне власти опструишу судске
поступке који су у процедури скоро две године.

  

"Померају рокове, отказују рочишта. Све то раде људи који су представници МЗ, преко
локалних па до највиших државних фукционера. Налазимо се у безнадежној ситуацији",
каже он.

  

Подсећа и да је један насилник аутом ударио његову супругу Јасмину прошле суботе у
Прељини.

  

"Она је веома лоше, данас није могла да дође, има болове у ногама. Не може дуго да
стоји. Стрес је узроковао проблеме и са бубрезима, а и психички је јако лоше због свега.
Наставићу да се борим до краја. Доста ми је свих бахатих властодржаца", закључио је
он за Нову.

  

(Нова.рс)
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