
Ратко Ристић, декан Шумарског факултета: Одборници Скупштине Лознице вероватно мотивисани интересом, усвојили су Просторни план за реализацију пројекта који још званично није одобрен
петак, 30 јул 2021 16:45

Декан Шумарског факултета у Београду проф. Ратко Ристић изјавио је да су одборници
Скупштине града Лознице јуче донели исхитрену одлуку када су усвојили Просторни
план којим се отварају врата за долазак компаније Рио Тинто на подручју Јадра.

  

  

Ристић је агенцији Бета казао данас да је зачуђујуће да се у том просторном плану уводе
локације за реализацију неког пројекта који званично још није одобрен.

  

„Врло је индикативно да је Скупштина Лознице донела такву одлуку и поред
противљења великог броја грађана, посебно становника Јадра. Упитно је зашто се
доноси одлука о нечему што званично није одобрено. За тај план није издата
експлоатациона дозвола за литијум, нису урађени пројекти, као ни студија о процени
утицаја на животну средину“, нагласио је Ристић.

  

Оценио је да лознички одборници немају представу о могућим лошим и разорним
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последицама тог пројекта по квалитет животне средине града Лознице, а посебно
долине Јадра.

  

Професор Ристић је нагласио да је очигледно да су одборници који су гласали за
усвајање просторног плана „делимично неуки, делимично уплашени и вероватно
интересом мотивисани“.

  

„Све анализе, које чак ни Рио Тинто не демантује, указују на то да ће доћи до озбиљне
девастације животне средине. Рио Тинто обећава да ће све негативне утицаје
минимизирати и да ће све бити безбедно, у шта чисто сумњам судећи по отиску који су
оставили свуда по свету на сличним пројектима“, објаснио је декан Шумарског
факултета.

  

На питање Бете, да ли би реализација пројекта експлоатације литијума утицала и на
исељавање становника око Јадра, Ристић је казао да је град Лозница нем, а нажалост и
наша држава на масовни протест људи који се тим поводом тренутно одвија.

  

„Рио Тинто већ откупљује имања од становника долине Јадра. Све се то ради на
добровољној бази, али људи се одлучују на продају својих домаћинстава зато што се
осећају очајно и усамљено јер немају подршку државе“, истакао је професор.

  

Упитан колико је продаја имовине Рио Тинту узела маха, професор Ристић, који је
пореклом из Лознице, рекао је да је само у селу Горње Недељице продато 137 парцела,
од 630 предвиђених за рудник.

  

„Продаја је у овом тренутку стала. Људи су схватили да ће пројекат експлоатације
литијума донети уништење неколико хиљада хектара квалитетног земљишта и шумских
површина, и да ће доћи до изузетно високих нивоа контаминације земље, воде и
ваздуха“, рекао је Ристић.

  

Додао је, да је код становника долине Јадра порасло интересовање за све могуће
последице тог пројекта и степен одлучности да се по сваку цену боре против
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реализације пројекта експлоатације литијума.

  

(Бета)

  

Видети још:  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
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