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Саво Манојловић, директор кампање „Крени-промени“, не одустаје од новог протеста
испред зграде Председништва у четвртак, будући да његови захтеви нису испуњени а
рок је истекао прошлог петка.

  

  

Председник Народне скупштине Србије Ивица Дачић рекао је у недељу увече да ће,
када иницијатива “Крени-промени” на правно ваљан начин преда парламенту на
верификацију народну инцијитиву (о геолошким истраживањима у вези литијума) то бити
урађено истога дана.

  

Он је на телевизији Пинк рекао да је послао писмо и поручио како то да ураде. “И када је
буду предали истога дана ћу им верификовати ту иницијативу“, рекао је он.

  

– Прошли четвртак смо јасно поставили рок до петка да се након напада испред
Скупштине волонтерима гарантује безбедност, да локалне самоуправе буду спремне да
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нам ставе овериваче потписа од 8 до 20 часова и да се наведена иницијатива стави на
гласање пре распуштања Скупштине. На та суштинска питања нисмо добили одговор већ
увреде и неистине од премијерке. Рок је истекао у петак, сада могу или да Влада
предложи сама забрани истраживање и експолатацију литијума и бора или ће изборну
кампању имати уз протесте. Ако држава не може да гарантује безбедност волонтерима,
онда ћемо правду коју не можемо наћи у институцијама тражити на улици. Четвртак 19
сати испред Председништва – навео је Манојловић за Данас упитан да прокоментарише
Дачићев позив да поново преда иницијативу.

  

Манојловић је обраћајући се новинарима 18. јануара навео да је у Скупштини Србије
дошло до административне опструкције око верификације његове народне иницијативе,
што је онемогућило прикупљање потписа за забрану ископавања литијума.

  

То је негирала премијерка Ана Брнабић.

  

Манојловић је због тога али и због напада на њега током те конференције за медије
најавио и реализовао протест прошлог четвртка испред зграде Председништва.

  

Исте вечери Влада је укинула свој уредбу о просторном плану за пројекат Јадар.

  

Манојловић је пак оценио да је начин на који је укинута Уредба „Јадар“ велика превара и
да је намера да се Рио Тинто врати након изобра.

  

Он је навео да се истовремено, без правног основа појачава правна аргументација Рио
Тинта када буде тужио Србију за одштету“. Како је рекао Влада тиме директно ради
против интереса Србије.

  

Према његовим речима, у допису је Влади јасно наведено на који начин укинути уредбу и
да пре него што Влада стави ван снаге план, Министарство за заштиту животне средине
мора да укине сагласност на Извештај о стратешком утицају Просторног плана због
незаконитости, као и тачне разлоге тих неправилности на основу којих је могуће
израдити правно ваљано образложење.
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Због свега тога Манојловић је за долазећи четвртак заказао нови протест ”Србија није
на продају”.

  

“Остају два услова. Укидање уредбе на правно исправан начин и увођење забране за
рударење бора и литијума“, навео је Манојловић.

  

(Данас)
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