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Јучерашње одлуке Владе Србије о укидању Просторног плана подручја посебне
намене за реализацију пројекта екплоатације и прераде минерала јадарита
„ЈАДАР“  и Радне групе у вези имплементације пројекта „Јадар“ деловаће само
на рејтинг СНС-а пред изборе, али не и на стварни положај Рио Тинта. Изменама
Закона о рударству из 2006. године  геолошким истраживачима стратешких
сировина омогућено је аутоматско право и на експлоатацију пронађених
минералних сировина. Та бесплатна права геолошким истраживачима драстично су,
изненада и по скраћеној процедури, повећана 20.4.2021. године допунама чланова
4. и 52. Закона о рударству.

  

  

На исти начин како су усвојене хитне измене Закона о рударству прошле године, СНС
тако сада може да стави ван снаге поменуту допуну члана 4. и члана 52. Закона о
рударству. За измену било ког закона није потребна сагласност геолошких истраживача,
већ одговорност пред грађанима и стварна жеља да се заштити својина Србије на
рудном богатству . Након тога,  Србија би експлоатацију пронађених минералних
сировина додељивала путем јавног тендера најповољнијем понуђачу, као што је то било
предвиђено брисаним члановима 14. и 15. Закона о рударству. Када је Рио Тинто дошао
у Србију 2004. године, прихватио је да истраживања врши под условима утврђеним у
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наведеним члановима 14. и 15. Закона. По тим члановима, у случају да Рио Тинто или
други геолошки истраживачи на јавном тендеру не понуде најповољнију цену за
експлоатацију тих сировина, њима би се компензирали трошкови истраживања, и не би
имали било каква друга права (накнаду штете и сл.) пред британским или неким другим
арбитражама.
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