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Председник Републуке Србије Александар Вучић посетиће сутра Горње Недељице,
територију града Лознице, где ће од 15х разговарати са свим заинтересованим
градјанима са подручја 12 села Јадарског краја у којима постоји највиси степен
забринутости због истржиивања која врши компанија Рио Тинто.

  

  

Председник Вучић позива искључиво грађане тих села да присуствују скупу и не позива
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своје присталице из Лознице, Крупња или било ког дела Србије да дођу на скуп.

  

Подсећамо, председник је у ванредном обраћању најавио да ће посетити грађане овог
краја јер се не боји да иде било где. Он је том приликом нагласио да мештани Јадарског
краја могу да буду мирни јер нико неће донети било какву одлуку о Рио Тинту док се не
заврше процене утицаја на животну средину.

  

Он је у обраћању рекао да ће ако треба 15 сати, и дан и ноћ, разговарати са свима и
саслушати сваког домаћина и представити им ста може да се добије и изгуби без
изношења било каквог решења.

  

- Нећу да разговарам са политичарима ни тајкунима, Цхутом, Зеленовићем, .... Ðиласом,
већ само са народом у 10 села која треба да буду погођена да видимо ста је то сто су
потребе и шта је најбоље - рекао је Вучић.

  

Најавио је да ће са собом повести тим људи и да ће одговорити на сва питања.

  

(Информер)

  

Н1: Док буду трајале блокаде путева, Вучић у Горњим Недељицама

  

Предсесник Србије Александар Вучић посетиће сутра Горње Недељице код Лознице,
где ће од 15.00 часова разговарати са свим заинтересованим грађанима са подручја 12
села Јадарског краја у којима постоји највиши степен забринутости због истраживања
која врши компанија Рио Тинто, саопштено је из Кабинета председника Републике.
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  Председник, како се наводи, позива искључиво грађане тих села да присуствују скупу ине позива своје присталице из Лознице, Крупња или било ког дела Србије да дођу наскуп.  Подсетимо, само сат времена раније широм Србије  заказане су блокаде саобраћајницау знак протеста против доношења закона о референдуму и експропријацији.  Еколошка удружења страхују да би ти закони властима омогућили да на лак начинспроведу опасне и штетне пројекте у које убрајају и рудник литијума компаније РиоТинто.  (Н1)  Видети још:  Н1: Власт не чује вапаје мештана Горњих недељица, кажу – протест, ане референдум; Драган Карајчић: Ја сам члан СНС, али сам против овог пројекта,морамо да истерамо из наше земље окупатора - Рио Тинто  

 3 / 3

https://rs.n1info.com/vesti/kako-se-srbija-priprema-za-novu-blokadu-poruke-mira-pozivi-i-pretnje/
http://www.nspm.rs/hronika/n1-vlast-ne-cuje-vapaje-mestana-gornjih-nedeljica-kazu-%E2%80%93-protest-a-ne-referendum-dragan-karajcic-ja-sam-clan-sns-ali-sam-protiv-ovog-projekta-moramo-da-isteramo-iz-nase-zemlje-okupatora-rio-tinto.html
http://www.nspm.rs/hronika/n1-vlast-ne-cuje-vapaje-mestana-gornjih-nedeljica-kazu-%E2%80%93-protest-a-ne-referendum-dragan-karajcic-ja-sam-clan-sns-ali-sam-protiv-ovog-projekta-moramo-da-isteramo-iz-nase-zemlje-okupatora-rio-tinto.html
http://www.nspm.rs/hronika/n1-vlast-ne-cuje-vapaje-mestana-gornjih-nedeljica-kazu-%E2%80%93-protest-a-ne-referendum-dragan-karajcic-ja-sam-clan-sns-ali-sam-protiv-ovog-projekta-moramo-da-isteramo-iz-nase-zemlje-okupatora-rio-tinto.html

