
Ана Брнабић: Влада Србије близу одлуке да укине све одлуке и дозволе Рио Тинту
уторак, 18 јануар 2022 22:24

Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да је Влада Србије близу одлуке да
укине све дозволе које су издате Рио Тинту.

  

  

Додала је да је та компанија јутрос издала саопштење у којем наводи да мењају
динамику јер нису добили решење о експлоатационом пољу.

  
  

Сви они који критикују потенцијална решења, просторне планове, тиме показују да њих
не занима процена утицаја на животну средину, већ да политички користе ово за нападе
на председника и Владу, јер да их занима они би захтевали да се уради студија, али они
је спречавају јер студије не може бити без просторног плана и тог решења
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Брнабић је, одговарајући на питања новинара на конференцији поводом обележавања
почетка Пројекта "ЕУ за Зелену агенду у Србији", казала да ће и просторни план о
простору посебне намене бити укинут, а да им решење о експоатационом пољу неће
бити ни издато.

  

"Нити ћемо издавати решење, нити ћемо радити ишта више не само што се тиче Рио
Тинта, већ литијума, без договора са локалном заједницом и мештанима", истакла је
Брнабић.

  

Брнабићева о Рио Тинту: Близу сам одлуке да не остају у Србији, људи то неће

  

Појаснила је да решење о експлоатационом пољу не значи експлоатацију, већ је оно
потребно да би се урадила студија о процени утицаја на животну средину.

  

"Сви они који критикују потенцијална решења, просторне планове, тиме показују да њих
не занима процена утицаја на животну средину, већ да политички користе ово за нападе
на председника и Владу, јер да их занима они би захтевали да се уради студија, али они
је спречавају јер студије не може бити без просторног плана и тог решења", казала је
Брнабић.

  

Премијерка наводи и да је Рио Тинто издао саопштење јер је истекао законски рок у
којем је Влада Србије требало да им изда решење и истиче да нису желели да им издају
то решење, те подсећа да је то био и договор председника Александра Вучића са
мештанима Доњих Недељица и других села у околини Јадра.

  

"Нисам приметила да су наставили рад, они су јутрос рекли да не настављају рад, па се
сходно томе мења динамика, а у њихова очекивања ја не улазим. У овом тренутку, за
мене је тај пројекат готов - са ким треба да разговарам, разговараћу, немам ниједан
проблем", истакла је премијерка.
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Понавља да је Влада близу одлуке да укине све оне дозволе које су издате, да укине и
тај просторни план о простору посебне намене који притом, каже, "не значи ништа, не
даје Рио Тинту баш ништа".

  

Подсетила је да је 2006. године промењен Закон о рударству и указала да је основна
промена било увођење начела или принципа континуитета који говори о томе да неко ко
има истражна права, уколико се нешто нађе, добије ексклузивна експлоатациона права.

  

Ускоро одлука о Рио Тинту; "Што се мене тиче, не мора да буде у Србији"

  

Говорећи о меморандуму из 2017. године, Брнабић каже да он није обавезујући, а да се
односио на просторни план.

  

"Тај меморандум је потпуно необавезујући. Чули смо када су свим грађанима Србије
ускраћивали слободу кретања да је то кључни документ и да тај документ показује да
смо се обавезали да Рио Тинту дамо све дозволе, када смо објавили тај меморандум који
је необавезујући никада више нисмо чули ниједну реч о њему, што показује колико су
кредибилни они који причају о томе, блокирају саобраћај, међународне путне правце.
Нисмо чак чули ни извините", казала је премијерка.

  

Истичући да је тај план важан због студије о утицају на животну средину, Брнабић
наглашава да као председница Владе нити је Рио Тинто доводила у Србију, нити им је
давала истражна права, нити је мењала законе о рударству који су мењани 2006. како
би они добили ексклузивно право на експлоатацију.

  

"Нити сам давала дозволе за бушотине великог пречника, нити смо били умешани у било
шта. Наследили смо тај пројекат, као и Закон из 2006. који је дао ексклузивна права на
експлоатацију и трудили се да учинимо највише и најбоље могуће за народ Србије, пре
свега мештане у околини Јадра", казала је Брнабић.

  

(Б92)
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