
РТБ БОР-Рударско топионицарски басен Бор д.о.о. 
Улица Ђорђа Вајферта бр. 29, 19210 Бор 

 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 
бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевамo у електронској форми на електронску адресу 
office@dostajebilo.rs копију документа који садржи тражену информацију : 

 

 

1. Да ли је РТБ Бор потписао уговор са фирмом Red Metal AG из Швајцарске за прераду концентрата у 
топионици у РТБ Бор? 

a. Уколико јесте, молимо вас да нам доставите уговор. 
2. Да ли је истина да је РТБ Бор стигло 15.000 тона концентрата на прераду и да се очекује још 10.000 тона, у 

колико није, колико је концентрата стигло? 
3. Колико је од тог концентрата прерађено у старој, а колико у новој топионици? 
4. Због чега се не користи исклјучиво нова, већ и нова и стара топионица? 
5. Да ли се ради о Карајан концентрату из Јерменије, који садржи висок степен отровних материја, рецимо 

ARSEN-a 0,2-0,5%, а мах. Дозвољено, је 0,2%, и уколико није, о ком се концентрату ради? 
6. Да ли је тачно да је уговорена цена прераде тог концентрата за РТБ Бор 39$/тони концентрата и уколико 

није колика је уговорена цена? 
7. Да ли је тачно да је светска цена прераде таквог концентрата 90-110$/тони концентрата, односно преко 2 

пута виша? 
8. Колико је од почетка године до данас произведено новог домаћег концентрата, а колико је од тога 

прерађено домаћег концентрата и у којој од две топионице? 
9. Колико је концентрата прерађено у старој топионици од почетка године до данас, а колико у последњих 

месец дана? 

 

 

 

 

Тражилац информације: 
Удружење грађана „ДОСТА ЈЕ БИЛО-РЕСТАРТ“ 

Е-пошта: office@dostajebilo.rs  
Ул. Бранкова бр. 21 

                                                                                           11000 Београд За Удружење - овлашћено лице 

                                                                                  м.п. 
____________________ 

САША РАДУЛОВИЋ 

 


