
Н1: Упркос грађанима који од јутрос протестују, гласовима 41 одборника коалиције СНС и СПС скупштина Лознице усвојила просторни план и пројекат „Јадар“; Кордон полиције штитио одборнике приликом изласка из зграде
четвртак, 29 јул 2021 17:35

Скупштина Лознице усвојила је просторни план којим, како кажу активисти, пројекат
Јадар компаније Рио Тинто постаје први пут део неког званичног документа. За
просторни план гласао је 41 одборник из владајуће коалиције СНС и СПС. Активисти
поручују и да је ово огроман корак ка еколошкој катастрофи, који је направила локална
скупштина.

  

  

Репортер Н1 јавља да су грађани, који од јутрос протестују испред Скупштине Лознице,
врло бурно реаговали када је усвојен просторни план. Узвикивали су „издаја“. Најавили
су да ће блокирати излазе из локалне скупштине и неће одборницима, који и даље
расправљају о другим темама, дозволити да изађу.

  

Градоначелник Лознице Видоје Петровић поручио је пре самог гласања да пројекат „Рио
Тинто“ не треба да буде место на којем ће се водити политичке борбе, нити где ће се
прикупљати политички поени.
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Према речима репортера Н1, Петровић је рекао да ће држава водити рачуна о заштити
животне средине, као и да је неколико пута поновио да је за град Лозницу поштовање
закона црвена линија.

  

У самом просторном плану јасно пише да постоје велики еколошки ризици по заштиту
животне средине, али да за овај крај постоје и могуће социо-демографске последице.

  

Рио Тинто је више пута навео да је спреман за разговоре са мештанима, да су одвојили
2,4 милијарде долара за овај пројекат, који ће, како наводе, бити изведен према
највишим еколошким стандардима.

  

Компанија Рио Тинто у овом моменту нема ниједан уговор са државом, а све дозволе које
има односе се искључиво на истраживачке фазе. Тренутно је у току израда Студије
изводљивости тог пројекта, као и процена његовог утицаја на заштити животне средине,
која би требало да јавности буде представљена наредних месеци.

  

Градоначелник Лознице је поменуо и могућност референдума, за који је рекао да
представља једно од највећих средстава демократије. Оно што се, међутим, и даље не
зна, да ли ће референдум обухватити целу Србију, само Лозницу или мачвански регион,
на који ће, према свим проценама, овај пројекат највише утицати.

  

Од раних јутарњих сати грађани из Лознице, Шапца, Београда протестују испред зграде
скупштине.

  

„Позивам људе да учествују на овим акцијама јер овде није крај. Грађанима бих поручила
да не наседају на спинове како ово нема везе са рудником, како није корак напред…
Просто морамо да се удружимо, јер само заједно можемо добити ову борбу. Просторни
план посебне намене, на који се они позивају – да морају да имплементирају овај
просторни план града – се и налази у Уставном суду, и ово је противуставни акт и ми
полажемо наде у Уставни суд и борићемо се свим парламентарним и ванпарлементарним
облицима борбе“, каже Душица Боровић, одборница групе грађана „Смело“.

  

 2 / 4



Н1: Упркос грађанима који од јутрос протестују, гласовима 41 одборника коалиције СНС и СПС скупштина Лознице усвојила просторни план и пројекат „Јадар“; Кордон полиције штитио одборнике приликом изласка из зграде
четвртак, 29 јул 2021 17:35

Планирано је да рудник јадарита код Лознице почне да се гради 2022, и да градња траје
четири године, да би 2026. отпочела експлоатација, а да три године касније буде
постигнут пун капацитет производње литијум-карбоната. Власт на то гледа као на
економски просперитет, док грађани и активисти сматрају да је то еколошка
катастрофа. Они не верују Рио Тинту због њиховог ранијег пословања у другим
државама, па због тога не верују ни када им из компаније кажу да ће утицај на ћивотну
средину бити минималан, и да ће бити уложено довољно средстава како би се избегла
еколошка катастрофа.

  

Кордон полиције штитио одборнике из Лознице приликом изласка из градске
Скупштине, неколицина грађана их чекала на излазу 

  

Полиција се у поподневним часовима појавила испред Скупштине Лознице, како би из
зграде извела одборнике. Подсећамо, скупштина је усвојила просторни план којим, како
кажу активисти, пројекат Јадар компаније Рио Тинто постаје први пут део неког
званичног документа.
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  Како јавља репортер Н1, неколицина грађана их је цекала на излазу, претећи да их нећепустити да напусте зграду док не добију одговоре на питања о Рио Тинту.  Подсећамо, за просторни план гласао је 41 одборник из владајуће коалиције СНС и СПС.  Градоначелник Лознице Видоје Петровић поручио је пре гласања да пројекат „РиоТинто“ не треба да буде место на којем ће се водити политичке борбе, нити где ће сеприкупљати политички поени.    Odbornici izlaze sa sednice, jake policijske snage ih stite!  Usvojili su plan za projekat "Jadar"! pic.twitter.com/QbeMRauKr2  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) July 29, 2021    Планирано је да рудник „јадарита“ код Лознице почне да се гради 2022, и да градњатраје четири године, да би 2026. отпочела експлоатација, а да три године касније будепостигнут пун капацитет производње литијум-карбоната. Власт на то гледа као наекономски просперитет, док грађани и активисти сматрају да је то еколошкакатастрофа.  (Н1)  
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