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Према доступним подацима четири решења потписано је са Рио Тинтом за време две
Владе Војислава Kоштунице. Три решења потписана су за време Владе Мирка
Цветковића, једно за време Владе Ивице Дачића.

  

  

Од када су Владу преузели Александар Вучић и Ана Брнабић потписано је, према
доступним документима, чак осам решења, укључујући и Владину Уредбу о просторном
плану коју потписује премијерка Ана Брнабић. Највише пута свој потпис на документа са
Рио Тинтом ставља министар из СПС-а Александар Антић – седам пута, пише Н1.

  
  

Године 2017. Владу преузима Ана Брнабић, а месец дана касније Антић ставља потпис
на Меморандум о сарадњи са Рио Тинтом, који представља намере обе стране о
сарадњи и разумевању.
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Оно што је доступно јавности Србије, показује да је прво решење са компанијом Рио
Тинто одобрено 8.јуна 2004. године за време Владе Војислава Kоштунице. Министар
рударства тада је био Радомир Наумов, члан ДСС, а потписник решења је заменик
министра Ђорђе Михаиловић. Годину дана касније под истом Владом и министром
потписано је још једно решење са аустралијском компанијом, као и 2007 године.

  

Те године мења се Влада, премијер постаје Мирко Цветковић, а министар рударства
Петар Шкундрић из СПС-а, који је потписао решења са Рио Тинтом 2008. и 2009 године,
у питању су продужења рокова за истражне радње.

  

Године 2011. уследила је реконструкција Владе, а рударство потпада под Министарство
за заштиту животне средине, које води Оливер Дулић, чији државни секретар Бојан
Ђурић потписује ново решење са Рио Тинтом 2011.

  

У међувремену 4. јула 2011. градоначелник Лознице Видоје Петровић (Г17 плус) са
компанијом потписује Меморандум о сарадњи, који представља документ о намерама и
разумевању између компаније и локалне самоуправе, односно њених јавних предузећа.

  

Kада је 2012. године Владу преузео Ивица Дачић, министар рударства био је Милан
Бачевић, који 2013. године потписује решење са роком трајања од две године. Владу
Србије убрзо преузима Александар Вучић. Министарство рударства припада СПС-у, а
министар постаје Александар Антић, који 2016. потписује решење са Рио Тинтом са
роком важности од две године.

  

Године 2017. Владу преузима Ана Брнабић, а месец дана касније Антић ставља потпис
на Меморандум о сарадњи са Рио Тинтом, који представља намере обе стране о
сарадњи и разумевању. Тај документ предвиђа и оснивање Радне групе за пројекат
"Јадар", у којој су представници јавних предузећа, министри, представници аустралијске
амбасаде и два представника кабинета председника Србије Александра Вучића.

  

Антић 2018. ставља нови потпис на решење о наставку геолошких истраживања Рио
Тинта, са роком важности од две године. Затим 2020. године поново потписује решење
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са Рио Тинтом. Исто 2020. Антић издаје решење о задржавању права на истражном
простору. Исте године министар Антић компанији Рио Тинто даје решење о проширењу
истражног простора.

  

Месец дана касније министар Антић потписује и решење о одобравању примењених
хидрогеолошких истраживања у Липничком Шору, одакле Рио Тинто планира да узима
воду из алувиона Дрине за потребе постројења.

  

(Нова)
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