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На недавно одржаној дводневној Конференцији о минералним ресурсима у Београду,
међународног карактера, учешће је узела и општина Медвеђа представљањем својих
рудних потенцијала и осталих минералних ресурса.

Конференција овим годишњим окупљањем има за циљ да повеже инвеститоре и
експерте из рударског сектора са свим релевантим владиним, финансијским и
друштвеним чиниоцима, чиме даје значај светском рударском искуству у домену
друштвено одговорног пословања, здравља и безбедности на раду, изазова заштите
животне средине и паметног рударства.

Председник општине Медвеђа др Небојша Арсић узео је активно учешће у другом дану
ове престижне међународне конференције. У оквиру свог говора на конференцији,
председник је представио ресурсе општине Медвеђа и представио све фирме које
учествују у истраживањима и рударству. Поред тога навео је бенефите али и мане
рударства и процеса рада рударских постројења.

У другом делу панела заинтересовани учесници могли су да поставе питања и сазнају
ближе о самој општини Медвеђа, њеним особеностима и ресурсима.

Бројни званичници су узели учешће на овој конференцији као и експерти из сектора
рударства, између осталих: Министар рударства и енергетике Александар Антић
Амбасадорка Канаде у Србији Кети Чаба, Амбасадор Велике Британије у Србији Денис
Киф, Амбасадорка Аустралије Рут Стјуарт, као и бројни представници асоцијација и
фирми у овом сектору.

У свом обраћању председник општине Медвеђа је истакао да нашу малу општину Бог
није штедео на природним богатствима. „Имамо Сијаринску бању са јединственим
гејзером и 18 извора минералне воде. Имамо Леце, рудник злата, олова и цинка,
Мермерни оникс у Сијаринској бањи, полудраги камен међу којима су опал, калцедон,
ахат, аметист. Највећи природни потенцијал је рудник Леце и на неки начин судбина
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овог рудника је и судбина општине Медвеђа. С обзиром да се врше и даља истраживања
на територији наше општине евидентно је да је рударство грана привреде која ће и у
будућности бити мотор развоја општине Медвеђа заједно са туризмом и свим
потенцијалима и благодетима које пружа Сијаринска бања.

На простору општине Медвеђа поред експлоатације у руднику Леце истражно поље
рудника покрива компанија: Metalfer Steel Mill d.o.o. док у атару села Туларе
истраживање врши Avala Resources d.o.o. (Dundee Precious Metals). Овим се наставља
традиција која је почела са Римљанима пре 1500 година, тако да је економски и
друштвени развој овог подручја чврсто везан за рударство и геолошка истраживања.
Такође постоје и трагови средњевековне рударске активности у XII и XV веку од стране
Саса.

Рударство на овом подручју је посредно везано за нашу друштвену заједницу кроз
запошљавање радника са подручја наше општине, изградњу путне инфраструктуре као
и кроз стамбену изградњу. Управна зграда рудника Леце заузима централно место на
тргу у Медвеђи што показује значај и утицај рударства у нашој општини.

Локална самоуправа у даљем развоју школства на својој територији ставиће акценат на
развој образовања стручно квалификованих кадрова, за шта очекујемо подршку и
сагласност Министарства просвете за занимања, рударски радник, руковалац рударских
грађевинских машина, рударски техничар и геолошки техничар“ – рекао је др Небојша
Арсић, председник општине Медвеђа у свом обраћању, додајући да га посебно занима
унапређење безбедности и здравља на раду у руднику Леце, и да се на томе увелико
ради.

Закључак са панела је да се на свакој будућој организацији конференције обавезно
позивају председници општина у којима се врше геолошка истраживања и рударске
активности, јер са потенцијалним инвеститорима, и другим учесницима директно
остварују контакте и пружају значајне информације о својој локалној самоуправи.

Организатор дводневне конференције је компанија TGI Group International, под
покровитељством Министарства рударства и енергетике, амбасаде Канаде, Велике
Британије, Аустралије и Финске у Србији.
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Медијски партнер конференције је новинска агенција Танјуг.
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