
Ана Брнабић: Поништени сви управни акти везани за Рио Тинто, све дозволе, одлуке, решење и све остало
четвртак, 20 јануар 2022 19:32

Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да је на седници Владе
укинута Уредба о просторном плану подручја посебне намене за прераду минерала
јадарит, као и све дозволе и уредбе у вези са компанијом "Рио Тинто".

  

  

„Поништени су сви управни акти везани за Рио Тинто, односно Рио Сава, све дозволе,
одлуке, решење и све остало. Уговоре никада нисмо имали као што смо више пута
рекли“, рекла је премијерка.

  

„Готово је, све је завршено што се тиче „Рио Тинта“, рекла је председница Владе Србије.

  

Kако је рекла премијерка, у последњих неколико месеци имали смо протесте због
Пројекта „Јадар“ и Рио Тинта и компаније Рио Сава.
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"Kоја је у Србији од 2004, када је добила прво решење којим се дозввољавају истражне
радње, кренула је у истраживање, 2006. је измењен закон о рударству, 2012. добили и
решење о извођењу бушотина великог пречника", рекла је премијерка.

  

Она је подсетила да је Влада добила захтеве еколошких организација, окупљених око
Еколошког устанка, Савеза еколошких организација Србије, платформе Акција и
осталих, као и да су то  захтеви који су предати 12. јануара 2022.

  

Раније данас компанија "Рио Тинто" је саопштила је да је забринута због изјава
представника Владе Србије о потенцијалном повлачењу просторног плана за Пројекат
„Јадар“.

  

"Посвећени смо развоју пројекта у складу са свим српским и међународним прописима и
узимамо у обзир забринутост за животну средину коју је јавност исказала. Сматрамо да
дискусије и дијалог засновани на чињеницама треба да буду основ сваке одлуке Владе
Србије о развоју пројекта", навели су из Рио Тинта пре седнице Владе Србије.
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  „Част ми је што сам се нашла у серијалу Јунаци доба злог“  Премијерка Ана Брнабић изјавила је да јој је част што се нашла у документарномсеријалу "Јунаци доба злог", емитованом на телевизији Н1, а који на критичан начинприказује водеће личности актуелне власти.  Она је казала да је поносна на „сваки секунд“ који је провела у Влади Србије од 2016.године и сарађујући са председником Србије Александром Вучићем.  „Поносим се свим путевима, пругама које смо изградили, свим инвестицијама, што смоувели електронску управу, што смо повезали све школе у Србији на брзи интернет, штосмо отворили четири научно-технолошка парка, што смо отворили нове болнице и школе,сва она радна места и што грађани имају све боље плате и пензије“, казала је премијеркана ванредној конференцији за новинаре, после одлуке Владе да поништи све дозволе ирешења у вези са пројектом компаније Рио Тинто у долини Јадра.  Оценила је да је данас "зло доба" за "неке који су изгубили милијарде и утицај" а да је занарод "добро доба", у коме, како је рекла, стиче нове послове и где расту плате ипензије.  "Приче о реваншизму, да ћете нас вешати, да ћете нам судити, то је била владавинаправа кад сте били на власти али мислим да народ више никада неће за то гласати. Акоми и судите, уздигнуте главе ћу рећи да сам била уз Александра Вучића. Само РиоТинто показује какви сте, ви који сте трчали у амбасаду САД тражећи да померепроглашење независности Косова да би Борис Тадић победио у другом кругупредседничких избора", додала је премијерка.  (Н1)  
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