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Предузеће "Еуро Литхиум Балкан" које има истраживачку дозволу за истраживање
присуства литијума на териоторији Ваљева, ангажовало је предузеће "Зајача инг" чији је
власник Милутин Бојић, рођени ујак министарке Михајловић, чиме је озбиљно нарушен
интегритет функција које обавља Зорана Михаиловић", саопштила су удружења
Kоалиција против корупције у животној средини, Пакт и Не дамо Јадар.

  

  

Удружења наводе да је управо Министарство за заштиту животне средине издало
компанији "Еуро литијум" Решење о одобрењу истраживачких радова, па се и јавност са
правом пита да ли је потом компанија Еуро Литијум вратила на овај начин контра услугу
министарки рударства?

  

- Постоје и бројна сведочења мештана долине Јадра да је управо иста фирма изводила
истражна бушења и за компанију Рио Тинто, али се нико својевремено није сетио да
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забележи ове догађаје, па конкретних доказа осим сведочења мештана нема - наводи се
у саопштењу.

  

Ове наводе потврдили су за "Блиц" у Удружењу "Не дамо Јадар".

  

- Наша сазнања о везама фирме ујака министарке Михајловић, која је била укључена у
истраживања литијума у Ваљеву, упутили смо на све релевантне адресе у држави, од
надлежних агенција до премијерке и председника државе. Ово нису мале ствари јер, и
ако постоје само и индиције, онда то треба и да се преиспита. Овако, чини ми се, да су
се приватни и државни интереси неких функционера испреплетали па је питање да ли
држава може да донесе релевантну одлуку о интересима грађана, а не појединаца -
рекао је за Блиц Александар Kарајчић из Удружења "Не дамо Јадар".

  

Удружења грађана Kоалиција против корупције у животној средини, Пакт и Не дамо
Јадар у саопштењу, траже од министарке рударства и енергетике Зоране Михаиловић,
"да под хитно поднесе оставку на место потпредседнице Владе Србије и ресорне
министарке, због очигледног нарушавања интегритета функција које обавља".

  

Напомиње се и да је компанија ујака Зоране Михаиловић од 2012. године сарађивала је
и добијала јавне набавке од Електро привреде Србије – Београд и рударског басена
Kолубара доо – Лазаревац.

  

- Сада је уз конкретне доказе из Луковца код Ваљева додатно компромитован и пројекат
Јадар“ уз бројне скандале који прате реализацију пројекта Рио Тинта. Удружења у
заједничком саопштењу сматрају да планирана истраживања у Ваљеву, Јагодини,
Горњем Милановцу, Пожеги и Kрагујевцу имају за крајњи циљ ископавање литијума, док
се хемијска прерада планира само у Лозници - наводе у удружењима.

  

Kако додају, с тим у вези, актуелна министарка и потпредседница Владе Србије дугује
одговоре јавности на питање „Kоја је улога ње и њеног рођеног ујака у свеопштем
нападу на природна богатства и литијум у Србији“? У озбиљним правним државама
компромитација интегритета функционера, неминовно би водила ка оставци, а на
Тужилаштву би било да утврди да ли у таквим случајевима има и елемената прикривене
корупције.
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Зорана Михајловић: Неистине које су изнели представљају напад на мене због тога
што подржавам пројекат “Јадар”

  

С друге стране, Михајловић је данас рекла да министарство које води није издало
ниједно одобрење за геолошка истраживања предузећу „Еуро Литхиум Балкан д.о.о.“ из
Ваљева, већ да је укинуло три од укупно пет одобрења која су издата овом предузећу у
периоду од 2016. до 2019. године.

  

Оне је додала и да избор фирми које ангажују компаније које добију истражна права
није у надлежности Министарства, већ да их бирају саме компаније на основу јавног
позива.

  

- Јасно је да неистине које су изнели представљају напад на мене због тога што
подржавам пројекат “Јадар”. Без обзира на све нападе, одлуке о пројекту “Јадар”
доносиће се кад буду завршене све студије у вези за заштитом животне средине, а
последњу реч имаће грађани на референдуму, а не појединци и организације које
нападима на мене и изношењем неистина покушавају да га опструирају - рекла је
министарка у саопштењу.

  

Огласила се и компанија Euro Lithium Balkan.

  

- Наша пословна политика је у складу са европским и светским интенцијама у области
тржишне економије и одабир сарадника функционише по устаљеној пракси у тржишним
условима. У складу са тим, Euro Lithium Balkan д.о.о бира компаније са којима сарађује на
тендерима у складу са пословном политиком и важећим прописима и законима
Републике Србије. Euro Lithium Balkanд.о.о. је носилац истраживања која су увек
мултидисциплинарна и у којима учествује велики број стручњака, компанија и сарадника.
За сваки од видова истраживања ангажујемо извођаче, најбоље у својој области, према
критеријумима који су интерни и ниједно Министарство није, нити може да утиче на те
процесе. - навели су у овој компањи.

  

(Блиц)

 3 / 4



Блиц: Фирма ујака министарке Зоране Михајловић истражује има ли литијума у Ваљеву, неколико еколошких удружења траже њену оставку; Михајловић: Нападају ме неистинама због тога што подржавам пројекат „Јадар“
понедељак, 18 октобар 2021 17:18

  

 4 / 4


