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Билтен компаније 
Рио Тинто у Србији
Иновацијама до развоја нових ресурса



Част ми је што као директор пројекта имам прилику да 
водим послове пројектовања и припреме за изградњу 
лежишта „Јадар” у Србији. Већ 14 година сам део Рио 
Тинто компаније, а моја супруга, двоје деце и ја током 
последње три године уживамо у животу у Београду. 
Веома сам захвалан на гостопримству и прилици коју 
моја породица и ја имамо да упознамо културу српског 
народа. 

„Јадар” је заиста јединствен и изазован пројекат. Окупили 
смо тим најбољих стручњака који су ангажовани на 
пројектовању и изради планова за изградњу будућег 
подземног рудника, фабрике за прераду јадарита и 
пратеће инфраструктуре. 

Део нашег тима чине најбољи и најумнији домаћи 
стручњаци из различитих експертских области, који 
блиско сарађују са нашим партнерима у свету, пре 
свега у области инжењеринга и пројектовања. Међу 
њима су компаније Бехтел (Bechtel) и Хеч (Hatch) – 
које поседују значајно искуство у развоју неких од 
највећих и најсложенијих пројеката широм света. Наши 
партнери својим богатим искуством доносе моћан 
скуп вештина и искустава који су неопходи за развој 
пројекта као што је „Јадар’’. Такође, ми сарађујемо и са 
локалним инжењерским и консултантским компанијама 
у Србији. У оквиру развоја свих наших пројеката увек 
се придржавамо највиших међународних, европских 
и домаћих стандарда, и наше пословање у Србији 
желимо да развијамо управо на исти начин, и изградимо 
индустријску производњу светског нивоа. 

Посвећени смо томе да локалној заједници као 
и да домаћим компанијама донесемо добробити 
које проистичу из наших пословних активности, и 

потенцијалне реализације ове велике инвестиције. 
Искрено верујемо да ћемо већ кроз сарадњу и 
успостављање локалних партнерстава постићи изврсност 
којој тежимо.

Наш пројекат подземног рудника и постројења за прераду 
минерала укључује најбоља и најновија технолошка 
решења која су доступна на тржишту. Технологија коју 
планирамо да применимо ће омогућити да будуће 
производне активности буду безбедне, испуњавају 
еколошке стандарде, и да потенцијалне негативне 
утицаје своде на минимум. 

Такође, неопходно је да саслушамо мишљење локалних 
заједница и да наставимо да сарађујемо. Наш циљ је да 
позитивно допринесемо заједници, и зато је важно да 
разумемо и одговоримо на њихове потребе. Наставићемо 
да разговарамо о својим плановима, обезбеђујући 
транспарентност у оквиру наше стратегије пројектовања, 
као и целокупног пословања. Верујем да постоји мноштво 
прилика у оквиру Пројекта „Јадар”, а ја се лично радујем 
да их заједно са нашом локалном заједницом истражимо.

На крају, година за нама је била пуна изазова у 
различитим аспектима. Радити и живети у условима 
пандемије ковида 19 није било лако, и поносни смо на то  
што смо успели да одржимо континуитет у планираним 
активностима. Радујем се следећој фази развоја Пројекта 
„Јадар” коју водим, као и прилици да сарађујемо са свим 
заинтересованим странама, у новој 2022. години. 

Професионално и лично, искрено верујем у Пројекат 
„Јадар”, његов потенцијал, као и у наш приступ развоју 
овог јединственог лежишта светске класе. 

Поносан сам на то што сам део пројекта у коме смо 
посвећени проналажењу начина да пажљиво управљамо 
свим потенцијалним утицајима на животну средину, 
обезбеђујући да заједница, и Србија, учествују у 
доборобитима које ће пројекат донети, док истовремено 
радимо на декарбонизацији, која представља изазов 
на глобалном нивоу. Обезбеђивање материјала који су 
потребни читавом свету за постизање будућности са 
ниским емисијама угљен-диоксида представља саму 
суштину Пројекта „Јадар” који ће производити литијум и 
борате који се користе у производњи соларних панела, 
ветротурибна и батерија за електрична возила.

Желим свима добро здравље, безбедну и успешну 2022. 
годину, у своје лично име и у име тима Пројекта „Јадар”. 
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Наша нова стратегија обухвата три кључне 
области: 

1. убрзање декарбонизације нашег пословања,  
 прелазак на обновљиве изворе енергије,   
 електрификација прераде и коришћење   
 електричних возних паркова.

2. давање приоритета развојном капиталу за   
 производе који су од суштинске важности   
 за постизање нето нулте емисије и настојање  
 да се оствари даљи раст у производњи бакра,  
 материјала који се користе за израду батерија  
 и висококвалитетне руде гвожђа.

3. повећање улагања у истраживање и развој,  
 како бисмо убрзали развој производа који   
 ће нашим купцима омогућити бржу    
 декарбонизацију.

У прилог томе, успоставили смо иновативни 
приступ у дефинисању кључних вредности 
како бисмо пружили једноставан, хумани и 
инклузиван приказ оног што нам је важно. Наше 
нове вредности обухватају квалитете који су од 
кључног значаја за нашу будућност, омогућавајући 
нам да досегнемо суштину која нас повезује као 
људска бића. Вођени нашим новим вредностима, 
посвећени смо изградњи бољих партнерстава и 
међуљудских односа.

Брига: о људима, о заједницама у којима 
послујемо и о нашој животној средини

Показујемо бригу тако што као приоритет 
постављамо физичку и емоционалну сигурност 
и добробит свих у нашем окружењу. Поштујемо 
друге, градимо односе поверења и сагледавамо 
утицаје наших активности. Тражимо начине 
да допринесемо бољој будућности наших 
запослених, локалних заједница и читаве планете.

Храброст: да се пробају нове ствари, отворено 
искаже мишљење и уради оно што је исправно

Показујемо храброст тако што чувамо интегритет, 
јавно иступамо када нешто није у реду и по 
потреби одлучно реагујемо. Не плашимо се да 
пробамо нове ствари. У тешким ситуацијама 
реагујемо позитивно и показујемо посвећеност 
остварењу заједничких циљева.

Радозналост: за сарадњу, учење и иновације

Показујемо радозналост тако што подстичемо 
разноврсне идеје и сарађујемо како бисмо заједно 
постигли више у односу на оно што може постићи 
појединац. Стално учимо, настојећи да креативно 
пронађемо боље и сигурније начине обављања 
послова. Инспирацију црпимо из других и света 
око нас.
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Уводна реч Демијана Роџерса
директора Пројекта „Јадар” Наше вредности и стратегија

Током 2021. године смо размишљали како желимо да послујемо у будућности, 
која је наша улога у друштву, као и о томе на који начин желимо да постигнемо 
задате циљеве. Због тога смо дефинисали нову стратегију наше компаније и нове 
вредности, које ће играти виталну улогу у постизању квалитета који су неопходни да 
стратегију и реализујемо.  

Наша стратегија и вредности су обједињене 
у приступу развоја Пројекта „Јадар”. „Јадар”, 
доприноси зеленој будућности, уз стварање  
добробити и за Рио Тинто и за Србију, истовремено 
водећи рачуна о локалној заједници у којој 
послујемо, животној средини и људима

У сарадњи са партнерима развијамо 
најбоља решења за развој Пројекта 
„Јадар”, како бисмо реализовали одрживу  
и модерну индустријску производњу на коју 
ћемо сви бити поносни
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Наш начин рада
Послујемо у 35 земаља широм света и производимо материјале који су неопходни за напредак 
човечанства. Пружамо стварне и дугорочне користи на свим локацијама где послујемо, и 
посвећени смо томе да радимо безбедно, с уважавањем и на одржив начин. Желели бисмо да 
поделимо са вама само неке од примера на који начин унапређујемо своје пословање, како 
максимално и позитивно утичемо на заједнице, у бројним различитим пределима и културама.

Заштита драгоцених                                 
водних ресурса у Канади

Рудник дијаманата Дaјавик налази се на острву у 
језеру Лак де Гра на северозападу Канаде, око 200 
километара јужно од Арктичког круга. Kако би се 
на дну језера досегле цеви које носе дијаманте, 
морали смо да развијемо иновативну инжењерску 
технологију којом се воде у језеру Лак де Гра 
задржавају на начин који минимално ремети средину. 

Упркос очигледном обиљу језера и река у овом 
региону, вода се сматра драгоценим ресурсом. Ово 
се посебно односи на аутохтоне народе, јер вода 
обезбеђује станиште за већину дивљих животиња 
које су кључне за њихов начин живота. Будући 
да многе активности у руднику Дајавик укључују 
повлачење и испуштање воде у нетакнуте воде 
језера Лак де Гра, дугорочна заштита квалитета 
воде језера је главни приоритет. Све површинске и 
подземне воде скупљају се у систему за управљање 
водама рудника и шаљу се у постројење за 
пречишћавање воде пре него што се испусте назад у 
Лак де Гра. Овим процесом се осигурава да сва вода 
која се враћа у језеро буде безбедна за људе, дивље 
животиње и водени свет, и сада и у будућности. 
Такође, један од услова водне дозволе за рудник 
Дајавик јесте да се одржава Програм праћења 
утицаја на водну средину, како би се ублажили 
краткорочни и дугорочни ефекти које рудник има на 
водну средину.

Шта је заједничко за боровнице                       
и алуминијум? 

Регион Сагнеј – Лак Сент Жан у Канади је важно 
средиште нашег пословања у области производње 
алуминијума, у којем настаје скоро половина наше 
глобалне производње алуминијума. Наше операције 
на овом подручју укључују рафинерију алуминијум 
оксида, четири топионице у потпуном власништву, 
шест хидроелектрана, Центар за истраживање и 
развој Арвида, Оперативни центар алуминијума, 
железничку мрежу и једну луку.

Наша рафинерија и топионице су међу технолошки 
најсавременијима на свету, а у потпуности се 
напајају чистом, обновљивом хидроенергијом. Око 
85% отпадног материјала (изузимајући остатке 
боксита) који настаје као последица производње 
у региону Сагнеј – Лак-Сент Жан, користи се за 
производњу нових производа, укључујући безбедно 
и ефикасно анхидритно ђубриво које се користи за 
повећање производње локално гајених боровница. 
Анхидрит је минерал који се обично налази у 
стенама, али га ми годишње произведемо у количини 
од око 85.000 тона у Канади, као нуспроизвод 
процеса производње алуминијума. Истраживања 
показују да овај минерал, који садржи калцијум и 
сумпор, помаже биљкама боровнице да развију 
више листова, дужи корен и, што је најважније, више 
плодова. С обзиром на то да је локално доступно, 
ово ђубриво је и јефтиније од многих других. Ово 
су веома добре вести за локалне произвођаче 
боровница, који се понекад суочавају са високим 
трошковима и нижим продајним ценама.

Награђивани производи 

Добили смо награду у оквиру „Квебек циркулар” - иницијативе коју води 
локална управа, која се додељује компанијама које су интегрисале стратегије 
циркуларне економије у своје пословање - за проналажење начина за поновну 
употребу анхидрита у пољопривреди и грађевинарству.

Модел реализације Пројекта „Јадар”

Наша визија је да развијамо Пројекат 
„Јадар” као основну делатност у области 
производње материјала за израду 
батерија минерала важности првог реда, 
при чему се омогућава зелена будућност 
и ствара вредност како за нашу компанију, 
тако и за Србију. То подразумева развој 
будућег пословања који је заснован 
на највишим стандардима, понекад 
превазилазећи стандарде Србије и 
Европске уније. 

Постоје четири примарне области у 
оквиру модела реализације Пројекта 
„Јадар”, од којих свака представља 
комплексан пројектни задатак са 
јединственим изазовима:

1. подземни рудник и површинска   
 инфраструктура
2. постројење за прераду
3. депонија за одлагање    
 индустријског отпада у виду   
 филтер погача
4. пратећа инфраструктура 

Сарађујемо са међународно признатим 
стручњацима у свим областима кључним 
за реализацију пројекта. Овај приступ 
нам омогућава да искористимо најбољу 
доступну стручност, знање и технологију 
за реализацију пројекта, и развијемо 
производњу светске класе. Изградили 
смо снажан тим које чиневрхунски 
стручњаци у области техничког и 
инжењерског пројектовања, и стручњаци 
за управљање грађевинским радовима, 
заједно са пројектантским компанијама 
у Србији, како би се не само наставило 
са остваривањем економског развоја 
на локалном нивоу, већ и постигло да 
захтеви за пројектовање и планирање 
испуњавају све аспекте најбоље 
индустријске праксе, и све домаће 
прописе и законе.

Ангажовали смо Бехтел за Извођача 
радова на управљању пројектом (Project 
Managment Company, PMC), а Бехтел 
је ангажовао фирму Una Consult у 
Србији, и они заједно пружају услуге 
управљања пројектом. Компанија 
Хеч, наш тим специјалиста задужен 
за Процесни инжењеринг (Special 
Processing Engeenering, SPE), склопила 
је партнерство са Термоенерго 
инжењерингом у Србији, а ми смо 
ангажовали више српских инжењерских 
фирми којима управља и координира 
Бехтел, и сви заједно подржавају наш 
Пројекат „Јадар”. 

Иако је обим Пројекта „Јадар” 
свеобухватан и захтева широк спектар 
стручности, кључна за успех Пројекта 
„Јадар” је способност да сви радимо као 
један интегрисани тим. 

Бехтел ће преузети вођство у реализацији 
студије оправданости и фази извођења 
радова, а такође ће управљати и 
буџетом и динамиком, и обезбедити 
вођство у погледу примене програма 
који обухвата развој вредности које су 
неопхопдне за успешну реализацију, уз 
систем управљања ризицима у извођењу 
пројекта. Бехтел ће имплементирати 
свеобухватне системе, процесе и 
процедуре који су неопходни за успешно 
управљање пројектом.

Партнере са којима радимо на развоју 
пројекта смо одабрали због њихових 
ненадмашних вештина и великог 
искуства, и због тога што делимо 
заједничке вредности. Посвећени смо 
највишим стандардима у погледу етике 
и интегритета, безбедности, примене 
еколошких стандарда, сарадње са 
локалним заједницама, и развоја и 
примене одрживих решења.

Илустрација будућег рударско-индустријског комплекса „Јадар”

Принципи којима 
се руководимо:

Испуњавамо 
оно на шта 

смо се 
обавезали

Слушамо 
како бисмо 
разумели

Препознајемо 
индивидуалне 

и тимске 
успехе

Стварамо 
безбедно 

окружење у 
коме делимо 

информације и 
преиспитујемо 

Ангажујемо 
се и 

разумемо да 
нас наше 
разлике 
оснажују
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Представљамо Бехтел 

Пошто је јадарит новооткривени минерал, 
морали смо да пронађемо начин за његову 
безбедну и ефикасну прераду. „Јадар” ће бити 
модерна, софистицирана и високо модернизована 
индустријска производна активност. Овај 
јединствени пројекат захтева партнера светске 
класе који ће нам помоћи да пројекат развијемо 
и успешно реализујемо. Одлучили смо се за 
партнерство са компанијом Бехтел на пројектовању 
и изградњи Пројекта „Јадар” због њиховог 
дугогодишњег искуства у успешној реализацији 
веома сложених и изазовних пројеката широм 
света, и због наших заједничких вредности. 

Од 1898. године, Бехтел је помагао клијентима да 
заврше више од 25.000 пројеката у 160 земаља 
на свих седам континената и данас послује у 
више од 30 огранака широм света. Још увек у 

власништву и под управом првобитне породице 
Бехтел, име Бехтел је синоним за квалитет, 
интегритет и резултате. Бехтелова мисија је 
да помогне својим клијентима да реализују 
пројекте са сврхом, који стварају трајно позитивно 
наслеђе. Ти пројекти доводе до отварања радних 
места и развоја економије; унапређују светску 
инфраструктуру; повезују заједнице; приближавају 
нас нето нултој емисији угљен-диоксида; решавају 
критичне изазове у области животне средине 
у циљу заштите људи и планете и убрзавају 
напредак како бисмо свет учинили чистијим, 
зеленијим и сигурнијим местом.

Бехтел поседује стручност која омогућава 
да пројекте реализују у различитим гранама 
индустрије, као што је приказано у примерима 
испод. 

Подршка будућности истраживања свемира, НАСА 

Лука, Сиднеј, Аустралија

Fjarðaál, Исланд, 

Јубаил, највећи грађевински пројекат,
Саудијска Арабија 

Петрохемијски комплекс Пенсилваније, САД 
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1960. l Фабрика торијума – Канада (EPC) 

1963. l Развојни пројекат електране Манапури – Нови Зеланд (EPCM) 

1974. l Пројекат магнетита – Јужна Африка (S) 

1980. l Студија синтетичког горива – Јужна Африка (S)

1981. l Студија транспорта у јами – South Africa (S)

1983. l Топионица алуминијума Гледстон – Аустралија (EPCM)

1987. l Пројекат PMC са транспортом помоћу трола – Јужна Африка (EPCM)

1998. l Проширење топионице алуминијума Бојн Aјленд– Аустралија (EPCM)

1998. l Пројекат унапређења рудника Веипа – Аустралија (EPC)

2002. l Грасрутс рафинерија глинице – Аустралија (S)

2004. l Пројекти NeWeipa – Аустралија (EPCM)

2006. l Пројекат Рафинерија глинице Комалко (CAR) – Аустралија (EPC) 

2007. l Студија прелиминарне економске процене рафинерије глинице – Абу Даби 

2008. l Пројекти NeWeipa – Аустралија (PM) 

2009. l Гринфилд пројекат топионице алуминијума – Абу Даби (S)

2011. l Топионица алуминијума Саравак – Малезија (PFS)

2012. l Топионица алуминијума Нови Зеланд – Нови Зеланд (услуге у оквиру погона)

2012. l Проширење Рафинерије Јарвун, Фаза 2 – Аустралија (EPCM)

2013. l South of Embley – Аустралија (S)

2014. l Пројекат модернизације Китимат– Канада (EPCM)

2014. l Амрун (South of Embley) – Аустралија (FS, Транзиција и EPCM) 

2018. l Пројекат ,,Јадар’’– Србија (PFS, FS и извођење)

Заједнички пројекти компанија Бехтел и Рио Тинто од 1960. године

Поред светски познатих пројеката као што су изградња 
Хуверове бране, моста Беј бриџ у Сан Франциску, тунела који 
повезује Енглеску и Француску и аеродрома у Дохи, Бехтел 
је такође удружио снаге са Рио Тинтом на реализацији низа 
стратешких рударских пројеката. Заправо, историја наше 
сарадње дуга је 59 година, почевши од изградње наше 
фабрике торијума у Канади. Данас, након 22 пројекта, поново 
смо удружили снаге на Пројекту „Јадар”.

Безбедност и 
нуклеарна енергија

Животна средина, 
санација и обнаваљање

Инфраструктура

Рударство и метали Енергетика Воде 

https://www.bechtel.com/services/create-access-and-opportunity/
https://www.bechtel.com/services/path-net-zero/
https://www.bechtel.com/services/path-net-zero/
https://wwwstg.bechtel.com/services/protect-people-and-the-planet/
https://wwwstg.bechtel.com/services/protect-people-and-the-planet/
https://www.bechtel.com/services/accelerate-progress/
https://www.bechtel.com/services/accelerate-progress/
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Локална заједница 

Археолошко налазиште Пауље и Недеља моде у Торину 
Инклузија рањивих група кроз археологију

Меморијални споменик палим жртвама                             
Другог светског рата у селу Цикоте

Поштујемо историју Јадра

У јесен 1941. године, за време Другог светског 
рата, команда немачке војске преместила је 
своју 342. дивизију из окупиране Француске у 
Србију са задатком да „угуши устанак” и поврати 
ослобођену територију. 

Током масовног стрељања које је познато као 
масакр у Драгинцу, немачке снаге су у периоду 
од 14. до 19. октобра 1941. године стрељале и 
усмртиле 2.950 становника, од мале деце до 

стараца, у селима Драгинац, Јаребице, Велико 
Село, Цикоте, Чокешина, Ново Село, Текериш, 
Филиповићи, Горње и Доње Недељице, Горња и 
Доња Бадања. Спаљена су читава села.

Дивизија се потом упутила ка Крупњу, али су је 
савезничке снаге зауставиле 14. октобра 1941. 
године, на мосту на реци Јадар, код Гајића 
Стене у близини села Драгинац.

Савез удружења бораца народноослободилачких 
ратова Србије (СУБНОР) посвећен је очувању 
тековина Другог светског рата, материјалном 
обезбеђењу некадашњних учесника рата, посебно 
инвалида, као и њихових породица. 

Част нам је имамо прилику да учествујемо и 
подржимо изградњу спомен-обележја жртвама 

масакра у Драгинцу, који су починиле немачке 
снаге у јесен 1941. године. Пројекат спомен-
обележја подржали су Месна заједница Цикоте, 
град Лозница и СУБНОР. Пројекат изградње 
споменика смо подржали донацијом у износу од 
милион динара. 

Подршка боксерском клубу Лозница
Непрекидно трагамо за новим начинима да 
подржимо локалну заједницу у којој смо присутни. 
Наша подршка боксерском клубу Лозница састоји 
од обезбеђивања возила за превоз такмичара 
на мечеве широм Србије и региона. На тај 

начин пружа се подршка боксерском клубу у 
бољем располагању буџетом и омогућава се да 
инвестира у друге области као што су опрема 
за бокс, џакови за боксерске тренинге и текуће 
одржавање клупских просторија. 

Боксерски клуб Лозница

Град Лозница има дугу боксерску традицију и домаћин је неколико 
веома популарних боксерских догађаја: Златна рукавица и Балканско 
првенство. Боксерски клуб Лозница постоји више од 50 година и један је 
од најпопуларнијих спортских клубова у граду. Утакмице клуба се преносе 
на једном од најгледанијих спортских канала у Србији. 

Тренутно, овај клуб броји 80 боксера: 12 сениора, 30 омладинаца и 38 
деце који тренирају и такмиче се у различитим лигама и категоријама 
у Србији и иностранству. Клуб такође води школу бокса за децу. Клуб 
пружа и услуге индивидуалних тренинга и часове рекреације.

У септембру 2021. године покренули смо програм унапређења
енергетске ефикасности за 50 домаћинстава која се налазе у окружењу
лежишта „Јадар”. Програм обухвата набавку и уградњу опреме у
вредности до 2.500 евра по објекту.

Свеобухватни циљ програма је да допринесе значајним уштедама
трошкова (процењује се на 30% по домаћинству), као и да допринесе
смањењу загађења ваздуха и емисије гасова с ефектом стаклене 
баште, побољшању услова живота и повећању капацитета локалне 
грађевинске индустрије.

Овај програм у потпуности финансира и спроводи наша компанија у
сарадњи са партнерима, и програм је успоставио добру основу
за развој сарадње за будуће регионалне пројекте енергетске
ефикасности. 

Археолошко налазиште Пауље, које се налази 
у Лозници, представљено је на овогодишњој 
Недељи моде у Торину.
„Обучена за успех”, Центар за културу и          
Музеј Јадра заједно су осмислили иновативан 
приступ промовисању и очувању важних 
артефаката налазишта Пауље кроз високу 
моду. 
Кроз овај програм, локални модни дизајнери 
радили су заједно са локалним предузетницима 
и угроженим групама како би креирали 

колекцију накита инспирисану артефактима са 
локалитета Пауље, који су потом представљени 
у оквиру Недеље моде, помажући да се подигне 
свест о овом важном открићу.
Археолози су вршили ископавања на 
локалитету Пауље током протеклих 30 година, 
а од 2010. године то чине уз финансијску 
подршку компаније Rio Sava. Ове године, 
археолози су пронашли насеље из бронзаног 
доба – што представља важно и веома ретко 
откриће.

Подршка енергетској ефикасности у локалној заједници 



Процена економског утицаја
Шта би јадарит могао да донесе привреди Србије? *                                                  

Пројекат „Јадар” у средишту еколошке револуције  
У складу са глобалном тежњом преласка на еколошки чистију будућност на глобалном нивоу, 
фокусирали смо се на производњу минерала који су од суштинског значаја за декарбонизацију 
глобалне економије и развој технологије и нових приступа за смањење угљеничног отиска наших 
постојећих производних активности. 

Лежиште „Јадар” се састоји од јадарита – јединственог минерала – који садржи високе концентрације 
литијума и бората. И литијум и борати се налазе на листи критичних минералних сировина Европске 
Уније, с обзиром на њихов значај за индустрију, технологију и животну средину.

Литијум се налази на челу револуције чисте енергије. Као веома лак метал са високим потенцијалом 
за складиштење електричне енергије, литијум је одличан избор за израду батерија за складиштење 
енергије и батерија за електрична возила. Имајући у виду повећање броја електричних аутомобила, 
само ЕУ процењује да ће јој до 2030. године бити потребно најмање 18 пута више литијума него што 
су њене тренутне потребе, а до 2050. године, 60 пута више. 

Значајан потенцијални допринос српској привреди 
Са процењеним трошковима развоја од око 2,4 милијарде долара, Пројекат „Јадар” ће бити највећа 
директна страну инвестицију у Србији у последње две деценије. Пошто постане потпуно оперативан, 
„Јадар” ће директно допринети повећању садашњег БДП-а Србије за око 1,2%. Када се узму у обзир 
шири, мултипликовани ефекти, укупан годишњи допринос „Јадра” српској привреди се процењује на 
2,8% БДП-а. 

При пуном капацитету, годишња производња „Јадра” би вредела око 800 милиона америчких долара. 
Уколико би целокупна производња била данас продата на међународном тржишту, она би износила 
преко 4% укупног годишњег извоза робе из Србије, што би „Јадар” чинило највећим извозником 
Србије. Порези од пројекта допринели би повећању буџета Србије за просечан годишњи износ од 
преко 130 милиона америчких долара. 

Нова радна места и пословне могућности
Производња литијума и бората у оквиру Пројекта „Јадар” пружа значајну прилику за развој глобално 
конкурентног ланца вредности у Србији. Ови производи ће омогућити даљи раст постојећих 
индустријских грана Србије, укључујући грађевинарство, саобраћај и пољопривреду, а такође ће 
омогућити Србији да се укључи у нове и савремене индустријске гране као што су електрична 
возила, електроника, обновљива енергија и медицина.

При пуној производњи, „Јадар” ће годишње трошити преко 200 милиона америчких долара на 
робу и услуге. Седамдесет одсто свих сировина добијало би се из Србије, би подржало развој 
локалне и регионалне индустрије и допринети отварању на хиљаде нових радних места дуж ланца 
снабдевања. Верујемо да би додатне користи Пројекта „Јадар” у погледу куповне моћи становништва 
и трансфера технологије и знања били видљиви већ од првих година производње. 

Током почетног развоја, у оквиру Пројекта „Јадар” отвориће се преко 2.000 директних радних места 
што ће пружити значајне могућности за запошљавање на локалном и регионалном нивоу. Када 
пројекат пређе у фазу рада рудника, дугорочно ће бити омогућено преко 1.000 директних радних 
места за високо квалификовану радну снагу. У контексту целокупне привреде, овај пројекат ће 
подржати више од 5.000 нових, инидректних радних места.

* Студија о процени еконосмког утицаја Пројекта „Јадар” - Publikacije (riotintoserbia.com)
 Овај документ укључује преглед процене економског утицаја који је израђен на захтев компаније Рио Тинто. Циљ ове анализе 

јесте процена директних и индиректних промена у приходу, порезу, запослењу и нивоима пословних активности у Србији које 
могу бити резултат пројекта који се развија, „Јадар”. Ову процену припремила је компанија Петерхоф Цонсултинг д.о.о., 
експертска консултантска фирма са великим искуством у припреми економских и фискалних анализа. Економски утицај 
Пројекта „Јадар” компанија Петерхоф је проценила користећи модел Леонтијеве инпут-анализе и друге проверене статистичке 
методе, на основу досад шњих података Студије изводљивости коју је доставио Рио Тинто.
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ЗАПОСЛЕНОСТ ДИРЕКТНЕ СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
(у милионима $)
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  200 милионадолара

70%
снабдевања

из Србије

преко 2.000 
запослених у фази
изградње рудника

годишње 
за робу и услуге

1,2%
допринос БДП-у

више од 1.000
високостручних
директно запослених

https://riotintoserbia.com/mediji/publikacije/


Кратке вести

Пројекат „Јадар” учествовао на више конференција         
у четвртом кварталу 2021. године 
Посвећени смо отвореној и транспарентној комуникацији о развоју Пројекта „Јадар”, и наставили смо 
да сарађујемо са различитим заинтересованим странама током друге половине 2021. године. Ово је 
подразумевало и учешће на кључним националним и регионалним конференцијама у области које су 
покривале тему рударске индустрије. Захвални смо што смо добили прилику да учествујемо и разговарамо 
о важним темама које се тичурударства, али и да сарађујемо са свим заинтересованим странама.

Конференција у сарадњи са Привредном комором Србије   
У октобру 2021. године представили смо Студију процене економског утицаја Пројекта „Јадар” на
догађају који је организовала Привредна комора Србије. Овакве презентације су важне у циљу
транспарентности и добре комуникације са локалном заједницом, добављачима, партнерима и
целокупном јавности.
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11. Међународна конференција о минералним ресурсима 
Весна Продановић, генерална директорка, Пројекта „Јадар”, и Дејвид Луелин (David Llewelyn), 
регионални менаџер за подземну експлоатацију, представљали су „Јадар” на 11. Међународној 
конференцији о минералним ресурсима у Србији. Весна и Дејвид су имали прилику да презентују како 
„Јадар” може да допринесе будућности са ниским емисијама угљен-диоксида , као и да саслушају 
друге учеснике и заинтерсоване стране, иразмене знања. 

Дан иновативности Adria 2021. године 
У оквиру Дана иновативности Adria 2021. године говорили смо о 
трансферу знања и најбољој пракси у погледу сарадње са локалним 
заједницама у сектору минералних сировина. Имали смо прилику да 
презентујемо своја практична искуства у управљању очекивањима 
заинтересованих страна и учествујемо у занимљивим панел 
дискусијама. 

52. Међународна октобарска конференција                     
о рударству и металургији 

Тим геолога Пројекта „Јадар” учествовао је на два панела на 52. 
Међународној октобарској конференцији о рударству и металургији: 
„Рударство и металургија у Србији и региону – сарадња са 
заинтересованим странама и локалним заједницама” и „Здравље 
и безбедност у рударству”. Конференција је представљала форум 
дискусију о иновацијама, новим достигнућима и технолошком развоју      
у рударству, металургији и другим сродним областима

Отворени састанак на тему прераде јадарита
Средином децембра 2021. организовали смо отворени састанак на тему прераде јадарита
током кога су наши стручњаци за прераду минерала и инжењери технологије одговарали на
питања заинтересованих грађана. И током 2022. године ћемо наставити да организујемо
ове састанке како би чланови заједнице имали приступ свим информацијама о пројекту. 



Шанса за најбоље дипломце                                               
да се придруже тиму Пројекта „Јадар” 
Већ две деценије са поносом негујемо младе домаће таленте.

Са задовољством објављујемо да смо за 2022. годину отворили пет радних места за дипломиране 
стручњаке, и то за позиције: инжењер рударства, процесни инжењер, машински инжењер, инжењер 
електротехнике и координатор програма за обуке и увод у организацију. 

Наш Програм за дипломце представља јединствену прилику за младе професионалце да учествују у 
обликовању будућности наше компаније – и индустрије.

Двогодишњи Програм за дипломце развија вештине за иновативни приступ – пружа могућност да 
нам помогнете да преиспитамо начин на који послујемо и да постанемо још бољи. Све информације 
доступне су на нашем веб-сајту (riotintoserbia.com).
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Кратке вести

Да бисмо подржали јачање домаће привреде и 
унапредили могућности и конкурентност домаћих 
компанија, покренули смо редовно одржавање 
догађаја „Дани добављача”.

Ово је прилика за сва заинтересована домаћа 
предузећа да се састану са нашим тимом за 
набавке и да истраже могућности за сарадњу 
са пројектом. До данас је скоро 100 предузећа 
учествовало у догађајима. 

У 2021. години сваке друге среде у месецу 
организовали смо „Дане добављача” у нашим 

Инфо центрима и канцеларијама у Лозници. 
Крајем године смо такође организовали „Јадар” 
Форум добављача у Лозници. Догађај је био 
прилика да се повежемо са нашим партнерима, 
захвалимо им  на успешној сарадњи. Такође 
смо искористили прилику да представимо 
наш приступ, новости и планове за наредни 
период. Наставићемо да радимо на реализацији 
стратегије развоја добављача, да сарађујемо и 
пружамо подршку у циљу јачања и развоја мреже 
домаћих добављача.

Пратите нас на друштвеној мрежи Фејсбук
Пројекат „Јадар” - Рио Тинто | Facebook

Пројекат „Јадар” представља јединствену прилику 
за Србију, њене грађане и нашу компанију. 
Разумљиво је што су чланови заједнице забринути 
јер желе да се увере да пажљиво управљамо свим 
потенцијалним утицајима на здравље и животну 
средину. Такође схватамо да не само да морамо 
да управљамо овим утицајима, већ морамо и да 
се постарамо да заједница буде укључена у све 
одлуке које би могле да утичу на њихове животе. 

Направили смо кратак видео спот како бисмо 
испричали причу о Пројекту „Јадар” – ко смо ми, 
какав имамо приступ и шта радимо да бисмо 

изградили безбедну, еколошки одговорну и 
одрживу индустријску производњу. Овај видео је 
доступан на нашој веб-сајту, у оквиру странице 
вести. 

Наставићемо да слушамо шта нам
заинтересоване стране говоре и да јасно и
отворено предочимо предности и ризике, као и
решења како се ризицима управља. Још увек
немамо све одговоре; настављамо да кроз израду 
Студије изводљивости и Студија о процени утицаја 
на животну средину, проналазимо начине како да 
унапредимо наша решења. 

Наш задатак је да будемо присутни у јавности, 
отворени и транспарентни 

Истражите могућности за успостављање              
пословне сарадње током „Дана добављача”

https://riotintoserbia.com/karijera/
https://www.facebook.com/JadarProjekat/
https://riotintoserbia.com/mediji/vesti/
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