
„Зиђин“: Група „кампера са Старице“ претукла радника и запалила опрему вредну пола милиона евра. Зорана Михајловић: Ћутини такозвани „активисти“ недељама угрожавају безбедност радника и прете оружјем
недеља, 25 септембар 2022 16:41

"Зиђин Србија" саопштава да су "кампери са Старице" претукли запосленог у тој
компанији и запалили опрему вредну пола милиона евра.

  

  

„Око 23 часа, група кампера, која наводно штити планину Старицу од минирања и тврди
да брине о животној средини, нанела је телесне повреде запосленом у компанији РБМ и
запалила бушилицу марке Епирок, вредности 520.000 евра“, саопштила је компанија
„Зиђин Србија“.

  

„Око 23 часа, група кампера, која наводно штити планину Старицу од минирања и тврди
да брине о животној средини, нанела је телесне повреде запосленом у компанији РБМ и
запалила бушилицу марке Епирок, вредности 520.000 евра“, саопштила је компанија
„Зиђин Србија“.
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У саопштењу се наводи, да је радник који је повређен и који је управљао, рекао у
полицији да су га напале три маскиране мушке особе, у црним капуљачама и маскама
преко лица, које су имале само прорезе за очи.

  
  

Jutros smo saznali da je na #Starici  bila burna noć.
  Kamp nam je uništen ali kažu i da je jedna mašina uništena.
  Policija je trenutno na uviđaju pic.twitter.com/WYAKHh9TES

  — Muma (@IraTriplets) September 25, 2022    

„Били су наоружани, металном цеви, упаљеним бренером и пиштољем. Захтевали су од
њега да напусти кабину бушилице, након чега су му задали неколико удараца и
застрашивали га упаљеним бренером. После задобијања повреда, повређен и уплашен
радник је побегао“, наводи се у саопштењу.

  

Михајловић оптужује Ћуту и назива га штеточином

  

Потпредседница Владе Србије и министарка рударства и енергетике Зорана Михајловић
позвала је надлежне институције да хитно реагују поводом напада који се синоћ десио
на планини Старица.

  

У саопштењу за јавност, она је за тај чин оптужила посланика и еколошког активисту
Александра Јовановића Ћуту.

  

„Ћутини протестанти и тзв. активисти угрожавају недељама безбедност радника и прете
оружјем, због чега већ 60 људи не ради, а после напада који се догодио синоћ, може се
десити да стотине људи остане без посла, што доказује да је циљ да се заустави
рударство у Мајданпеку. То није никакав активизам, нити борба за животну средину, већ
вандализам и кршење закона“, рекла је Михајловићева.

  

Она је навела да изјаве Јовановића у медијима и физички напади на терену делују као
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унапред осмишљене и координисане акције.

  

„Док се уништава имовина и прети оружјем у Мајданпеку, штеточина Ћута тражи
обуставу радова, иако га не интересује шта о санацији стенске масе на Старици кажу
стручни, учени људи с дипломама факултета коју он нема“, навела је Михајловић.

  

Она је оптужила Јовановића да говори неистине и лажи, узбуњује људе и манипулише
како би остварио политичку корист и доспео у медије, а притом користи институцију
Скупштине Србије где узима плату.

  

„Једино што је у животу радио јесу штете које је правио и сада му је циљ да заустави
рударство и да десетине хиљада људи остане без посла. Кога је штеточина Ћута питао
за то, грађане сигурно није“, рекла је потпредседница Владе.

  

Она је рекла да је држава гарант свим људима и компанијама које послују у складу са
законима, без обзира да ли су држављани Србије или не, а да тзв. активисти показују да
су обичне штеточине који уништавају имовину и угрожавају животе људи.

  

„Држава гарантује безбедност и несметан рад свим инвеститорима и компанијама, без
обзира на то у чијем су власништву, а у овом случају држава је власник 37 одсто и
нећемо дозволити да они који су штеточине и мисле да могу да уништавају некоме посао
или угрожавају нечији живот наставе да то раде, зато је потребна хитна реакција
надлежних институција“, казала је она.

  

Михајловић је поновила да је санација стенске масе на Старици неопходна како не би
били угрожени животи људи и да је налаз инспектора показао да пукотине
представљају потенцијалну опасност која може изазвати појаву одрона и клизања
стенске масе.

  

Активистима демолиран камп
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Еколошки активисти који се противе минирању Старице саопштили су, с друге стране,
да је прошле ноћи демолиран њихов камп.

  

Активисткиња Ирена Барбуловић изјавила је за ФоНет да ово није први пут да им неко
руши камп, који је подигнут 15. јуна.

  

„У једном наврату је већ било покушаја рушења од стране приватног обезбеђења а ноћас
је дефинитивно срушен и не знамо ко је учинилац. Полиција је извршила увиђај а шта ће
даље, видећемо“, рекла је Барбуловић.

  

(РТС)
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