
Зиђин: Земљиште у околини Бора откупљујемо поштујући законе Србије и међународне стандарде
среда, 10 август 2022 16:48

 БОР - Компанија Сербиа Зијин Мининг Бор од 2016. године откупљује земљишне
парцеле у катастарским општинама Слатина, Метовница и Брестовац у околини Бора и
то ради поштујући законе Србије и међународне стандарде, саопштила је данас ова
компанија.

  

Навела је да се парцеле откупљују на добровољној бази и у транспарентном процесу, за
потребе изградње инфраструктуре рудника "Чукару Пеки", као и за пошумљавање,
озелењавање и постављање мерних уређаја за праћење квалитета воде, ваздуха, буке и
вибрација.

  

Из Зиђина истичу и да су парцеле откупљивали по цени која је знатно виша од њихове
реалне, тржишне вредности и да су то радили, како наводе, у циљу одговорног односа
према локалној заједници у којој послују.

  

Такође и да су понуде за откуп формиране на основу процене тржишне вредности од
стране лиценцираних судских вештака, те да је компанија уз процењени износ
исплаћивала бонус од 100 одсто, као и бонус од 50.000 динара по катастарској парцели.
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Када је реч о грађевинским објектима, компанија је, наводи се у саопштењу, уместо
тржишне цене, исплаћивала заменску вредност, што значи да када је на парцели био и
запуштени објекат, плаћала је трошкове изградње новог објекта на другој локацији.

  

Тако је, истичу из Зиђина, на обострано задовољство мештана и компаније, откупљено
више од 1.300 ха земљишта од око 870 власника док је 15 власника одбило понуде
компаније за куповину и тражило много веће цене од просечних на тржишту.

  

Компанија је, наводи се у саопштењу, разговарала са тим власницима, али није постигла
договор, па је предузеће покренуло поступак експропријације у складу са законима и
прописима из ове области.

  

"Експропријацију су накнадно одобрили Одељење за урбанизам града Бора и
Министарство финансија, тако да је пренос власништва и права приступа односно
коришћења са власника на компанију завршен од 2020. године до сада", наводе из
Зиђина.

  

Додају да су судски спорови покренути због спора око цене и да су власници
инсистирали на знатно вишој цени.

  

Тренутно је у току судски процес, а суд ће утврдити колику накнаду компанија, корисник
експропријације, мора да исплати власницима, што ће она и урадити, наводи се у
саопштењу Зиђина.

  

(Танјуг)
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