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подземну експлоатацију угља је при крају 

експлоатације, тако да Јавном предузећу за 

подземну експлоатацију угља предстоји вр-

ло тежак период.

Кроз шта пролази рудник „Јасеновац“ и ка-

ко видите долазеће дане?

- Рудник „Јасеновац“ има изражене резе-

рве за десетак година експлоатације. Узе-

вши у обзир да је однос радне снаге јама-спо-

ља повољан и да рудник има ниске трошко-

ве експлоатације, експлоатација ће се врши-

ти до краја искоришћења свих постојећих 

резерви угља.

Сложићете се да су нам свуда потребне нове 

идеје за ново време, посебно тамо где је пробле-

ма пуно. Као представник генерације која живи 

и ради са нагомиланим проблемима, претпо-

стављам да за неке предлажете одређена ре-

шења?

- ЈППЕУ Ресавица и сви ру-

дници у њеном саставу треба да 

изврше озбиљну рационализа-

цију својих трошкова и да на 

одређени начин затворе јаме ко-

је немају тренутне резерве. По-

ред ових мера, треба инвестира-

ти у отварање нових лежишта и 

бити отворен за све врсте инве-

стирања (кредити пословних ба-

нака, државна средства, прива-

тни инвестициони фондови, 

инвеститори и јавно-приватно 

партнерство).

Шта кажу истраживања на подру-

чју Јасеновца и Крепољина. Има ли на-

де и има ли резерви угља?

- Детањним геолошко-истра-

жним радовима спроведеним 80-их 

година нису потврђена значајнија 

ородњења у ширем подручју крепо-

љинске угљоносне зоне. Истражене 

резерве на локацијама „Спуштени 

блок“, „Северни блок“ и „Стари Јасе-

новац“ обезбеђују откопавање на до-

стигнутом нивоу (од око 40.000 т го-

дишње) до 2025. године. У наредном 
периоду би требало извести рударске истра-

жно-геолошке радове на локалитету „Пади-

на Маре“, чиме би се експлоатациони век ру-

дника продужио и после 2025. године.

Шта кажете Ви као директор једног од ру-

дника у систему ЈППЕУ Ресавица, како треба да 

изгледа перспектива читавог система?

- У врло блиској будућности, у наредних 

неколико година, ако држава увиди свој 

интерес у подземној експлоатацији угља и 

омогући значајније инвестирање у овај се-

ктор, јавно предузеће би са постојећим бро-

јем радника требало после 2025. године да у 

пет до шест производних погона (јама) про-

изводи око 3.000.000 т угља годишње. Са ова-

квом производњом ЈППЕУ би постало зна-

чајан енергетски чинилац у Републици Ср-

бији и остварило би довољан финансијски 

ефекат за нормално пословање.
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Шта је оно што данашњег човека може учинити срећним? Да ли 
је то здравље, породични мир или су то неке друге ствари о којима 
обичан смртник сања: сигуран посао, нормална плата, нов аутомо-
бил, путовања? За савременог човека поменуте ствари некако иду 
једне са другим. Да бисте имали здравље, не треба да се ждерете, 
што важи и за породични спокој. Да се не бисте ждрали и тиме 
нарушавали здравље и мир, потребна вам је сигурност, можда не 
нов аутомобил и можда не путовања, али посао и каква-таква пла-
та свакако. Сложићемо се заједно, неизвесност је опасан неприја-
тељ који нарушава све горе поменуто. Не неизвесност где прове-
сти годишњи одмор или шта изабрати од превозног средства, него 
неизвесност за егзистенцију.

Зато сам одлучио да овај број Гласника посветим људима који 
доносе одлуке у временима тешким и временима неизвесним. За 
ту прилику требало је обићи руднике из система ЈППЕУ Ресавица, 
сагледати реално стање ствари и питати одговорне шта чинити и 
како даље? Није једноставно, није јер у ваздуху, код обичног чове-
ка, у оронулим објектима старих рудника виси она реч са почетка 
овог писанија - Неизвесност.

Наметнуле су је прилике, наметнуло је време, наметнула криза, 
медији, све у свему наметнули су је људи.

Време „благостања“ и „сигурности“ је свакако иза нас, можда га 
не вреди помињати јер неће да се врати, бар не за извесно време. 
Из тог времена треба да научимо, на грешкама и пропустима пре 
свега, треба да будемо реални и да кажемо да смо помало били се-
бични према будућности јер смо били ушушкани редовном платом 
не размишљајући шта долази. Чак и кад наиђу јади, треба бити 
спреман и треба усмеравати брод да се не би тотално насукао. Жи-
вети на субвенцијама државе се свакако не може до века. Са друге 
стране, велики систем није једноставно препустити неизвесности.

Ако је за утеху, држава се постарала за годину која долази. Но, за 
то време на људима остаје да добро заврну рукаве и траже решења. 
Да ли су то „нова лежишта“, партнери који ће оживети руднике, да ли 
је то улагање у савремену технологију и повећање производње... 
остаје да се види у долазећим данима. У овом броју тражимо одгово
ре, просто како бисмо победили највећег непријатеља  Неизвесност. 
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Рудник Соко је један од најзначајнијих, ако 

не и најзначајнији по производњи у систему 

ЈППЕУ - Ресавица. Колики је то изазов за Вас?

- Радити у руднику Соко је привилегија и 

огроман изазов за све запослене, а посебно за 

инжењере, техничаре и све јамске и спољне 

раднике који су директо везани за произво-

дни процес. То је рудник где се на стручан и 

професионалан начин, сходно програму обу-

чавања, оспособљавају кадрови за послове 

експлоатације угља у метанском режиму, од 

организације технолошког процеса рада до 

испоруке производа крајњим купцима.

За мене лично, рад у руднику Соко пре-

дставља синоним рударског позива. Моји 

први кораци су били у руднику Соко. Све што 

сам постигао у својој радној каријери (од 

сменског инжењера до директора рудника), 

постигао сам захваљујући руднику Соко и 

старијим колегама, од којих сам крао руда-

рски занат, и на томе сам им неизмерно за-

хвалан.

Носити епитет рудника са значајним 

учешћем у остваривању годишњих планова 

производње ЈП ПЕУ Ресавица није лако, по-

некад представља терет који зна да буде не-

подношљив у сложеном привредном амби-

јенту који дужи период влада у Републици 

Србији.

Где се данас, по Вашем мишљењу, налази 

подземна експлоатација угља?

- Подземну експлоатацију угља у Репу-

блици Србији представља Јавно предузеће 

за подземну експлоатацију угља - Ресавица, 

које се налази у веома тешкој и по опстанак 

судбоносној ситуацији. Као последицу дуго-

годишњег одсуства стратешког инвестира-

ња у модерније технологије данас имамо су-

морну слику негативних економских пара-

метара пословања.

Наш оснивач и власник, Република Ср-

бија, је дводеценијским одлагањем доноше-

ња стратешких одлука, уз недостатак визије 

и иницијативе од стране менаџмента коме је 

било поверено руковођење ЈП ПЕУ до 2012. 

године, довео предузеће на руб опстанка. 

Применом застареле технологије експлоа-

тације угља уз велико учешће тешког фи-

зичког рада рудара и ниске радне учинке 

остварују се максимални могући резултати.

Поред тога цене угља из подземне 

експлоатације су неоправдано депресиране 

у односу на цене угља са површинских копо-

ва у Србији, што додатно умањује приходе 

предузећа. Са друге стране, рудници са по-

дземном експлоатацијом угља у свом окру-

жењу често су носиоци привредне активно-

сти и запошљавања локалног становни-

штва, чиме доприносе спречавању даље те-

нденције исељавања људи у потрази за бо-

љим животом и одумирања ионако слабо на-

сељених и неразвијених руралних подручја 

региона. 

Какве су перспективе самог рудника Соко?

- Рудник Соко има огромну сировинску 

базу, са 54 милиона оверених геолошких 

Изазови
новог времена

Изазови
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вело до постизања позитивних финанси-

јских резултата, рудник Соко би постао мото-

рна снага предузећа, способан да улаже у да-

љи развој и модернизацију.

Какви су проблеми са којима се суочавате и 

како их решити?

- Као што сам напоменуо, застарела и не-

ефикасна технологија кључних техноло-

шких фаза производње је узрок главних про-

блема са којима се рудник суочава. Пошто 

таква технологија рада захтева високу ко-

нцентрацију радне снаге, рудник има хрони-

чан недостатак запослених који су директно 

везани за процес производње и прераде 

угља. Из напред наведених разлога често се 

доводи у питање остварење континуитета 

производње и припреме за откопавање 

угља. Такође, не тако ретко су изражени про-

блеми набавке репроматеријала на време 

због неостваривања процеса јавних наба-

вки, због чега инсталирана опрема нема 

оптималну погонску расположивост.

Рудник Соко је карактеристичан по зна-

тном издвајању метана у радни простор, што 

захтева значајне напоре на обезбеђивању 

ефикасног проветравања јаме, а самим тим 

и сигурности запослених. Решавање најве-

ћих проблема у ефикасности функциониса-

ња рудника се огледа у промени технологије 

рада на изради просторија, откопавању, до-

резерви угља, са извесношћу њеног знатног 

увећања кроз додатна истраживања овог ве-

ома перспективног угљоносног басена југо-

источне Србије. Угљоносном серијом доми-

нира моћан слој веома квалитетног угља, за 

којим постоји изражена потражња на тржи-

шту у количини која одговара вишеструком 

повећању садашњих производних капаци-

тета. Поред тога, рудник Соко располаже за-

видним кадровским потенцијалом, који има 

капацитет да се ухвати у коштац са свим иза-

зовима које подземна експлоатација угља 

намеће, као и са овладавањем најмодерни-

јим рударским технологијама и опремом. Уз 

улагање у набавку модерне опреме и приме-

ну одговарајуће технологије, које би брзо до-

преми репроматеријала, превозу запосле-

них до и са радилишта у јами, што захтева 

набавку адекватне опреме и обуку за пра-

вилно руковање и одржавање. На тај начин 

би се не само побољшали сви резултати ра-

да, већ би се кроз смањење физичког напора 

и повреда на раду повећала сигурност запо-

слених и хуманизовао рад. Увођење техно-

логије дегазације метана би, поред умање-

ња застоја на одстрањивању метана прове-

травањем, знатно допринело повећању си-

гурности запослених. 

Менаџмент ЈП ПЕУ Ресавица, на челу са 

директором Мр Стеваном Џелатовићем, 

дипл. инж., препознао је потенцијал који има 

рудника Соко, тако да у 2016. и 2017. години 

очекујемо знатна улагања у техничко-техно-

лошку опрему и технологију за експлоата-

цију угља, што би од 2018. године резулти-

рало вишеструким повећањем производних 

капацитета и радно пословних учинака.

На крају, сложићете се да су нам у свим се-

гментима потребни људи са идејом и визијом. 

Имате ли Ви предлог за ново време и дане који 

долазе?

- Свако време захтева храбре људе са ја-

сним идејама, око којих могу да окупе и моти-

вишу сараднике и да буду истрајни на њихо-

вој реализацији, којима је професионални 

изазов и интерес предузећа на првом месту. 

Пошто се Влада Републике Србије у плану ко-

нсолидације пословања ЈППЕУ определила 

за пут проналажења стратешких партнера за 

одрживе руднике, запослени на рудницима (а 

посебно менаџмент) се морају активно укљу-

чити у тај процес, не само са предлозима већ 

и са конкретним акцијама. То би подразуме-

вало контакте и разговоре са потенција-

лним партнерима, процену њихове озбиљно-

сти и солидности, представљање потенција-

лности и атрактивности рудника и, на крају, 

презентацију добијених резултата органима 

управљања предузећа, како би оснивач и 

власник нашег предузећа могао донети одлу-

ке у најбољем интересу сваког рудника.

У оваквим преломним временима руко-

водиоци на свим нивоима морају преузети 

иницијативу и одговорност за даље кораке 

на путу опоравка рудника са подземном 

експлоатацијом у Србији. 

На добром
путу
На добром
путу

Дејан Радуловић

Ако се добро замислимо над пројектима ко-

ји могу да промене наше животе схватићемо да 

поднебље под којим живимо мало теже при-

хвата замисли које иду ка променама. Зашто је 

тако, то је питање о коме можемо разглабати 

данима. Сложићемо се у једном, идеја има али 

их је тешко реализовати. Прво, увек се намеће 

материјално питање, или питање финансија, 

одмах затим наилази отпор од стране оних који 

не би да се мењају или им пак смета што неко 

други има добру замисао. Све у свему, моје иску-

ство говори да Танталове муке очекују оног ко 

здравом идејом жели добро заједници.

У развијеним државама идеја се плаћа су-

вим златом а људи који пласирају здраве идеје 

чувају „под стакленим звоном“, код нас је на жа-

лост све обрнуто.

Прича о правом и добром путу, која се наго-

вештава у наслову је заправо прича о нашој бу-

дућности и будућности краја у коме живимо.

На послетку, на крају рударског тунела, на 

крају времена експлоатације, треба наћи нови 

почетак. Човек не престаје да живи оног тре-

нутка кад рудник нема више шта да понуди, ме-

сто не треба да умре ако постоји шанса да му се 

врати живот.

Сењски рудник је најбољи пример и путо-

каз ка долазећим данима. Можда се питате, за-

што му се придаје толики значај у текстовима 

Мирослав Николић, управник музеја Сењски рудник
и Зигфрид Милер, заменик директора Музеја у Бохуму
Мирослав Николић, управник музеја Сењски рудник
и Зигфрид Милер, заменик директора Музеја у Бохуму

„ “
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нашег Гласника, па ево, покушали смо да нађе-

мо најбољи одговор.

Кренули смо на далек пут, ка Западној Ве-

стфалији једној од најразвијенијих рударских 

области у Немачкој. Запутили смо се у Бохум, 

град рудара који је својим угљем држао једну од 

данас најразвијенијих западноевропских зема-

ља. 1.700 километара у једном правцу, није ма-

ло, али је вредело, сваког километра.

Дан пре, зауставили смо се у рударском Ве-

лењу, у Словенији, земљи која је једном била у 

заједници која се звала Југославија.

О крајње добром односу према гостима, о 

добронамерним људима који су нам давали 

смернице, о топлом односу човека према чове-

ку могао бих да напишем далеко више, нема по-

требе, рећи ћу само једно, осећали смо се као 

код куће.

Да је стандард бољи него у бившим држава-

ма Југославије, то је јасно. Додуше и у Словени-

ји се осећа глобална криза. Број незапослених 

није занемарљив а плате више нису као пре не-

колико година, тако су нам бар рекли. Оно што 

нису морали да нам кажу смо видели. Рударско 

Велење је беспрекорно чист град, прелепо уре-

ђен са парковима где буквално нисмо могли да 

видимо ни пребијен пикавац. На ободу града је-

зеро, направљено на старим рударским јамама 

са савршено уређеном обалом, порибљено, 

окруже*но пешачким и бициклистичким стаза-

ма... као да сте у неком атрактивном туристи-

чком а не рударском градићу. Нас је пре свега 

интересовало, нешто друго, музеј рударства у 

Велењу. Оно што смо видели свакако нас је 

оставило без речи. У аутентичном руднику, 

Словенци су оживели прошлост. Са сјајним во-

дичем, младим човеком који се некако снала-

зио са српско-хрватским језиком, обишли смо 

сваки ходник чудесног музеја. Фигуре су оживе-

ле прошлост. Било је ту фигура обичних рудара, 

деце која су некад давно радила у руднику, на-

стојника, коња... у савршеном складу са својим 

алаткама и машинама које су долазиле време-

ном. У једној просторији је аутентично исцени-

рана рударска несрећа. У тренутку, на стисак 

дугмета, под почиње да се тресе, светла се гасе, 

чују се гласови рудара и рушење свода. Да нас 

нису упозорили свакако би се препали. 

Део подземног рудника претворен је у ко-

нцертну дворану, део у салу за венчања, у је-

дном делу вас чекају вагони и локомотива која 

вас на крају обиласка враћа из рудника.

Нема шта, све беспрекорно дотерано и пре-

творено у туристичку атракцију. Ако вам кажем 

да музеј годишње обиђе 30.000 људи све друго 

ће вам бити јасно. Наравно, идеја је овде дове-

дена готово до савршенства а Велење полако 

постаје препознатљива рударско-туристичка 

дестинација. Да је све заиста онако како сам за-

писао говори податак да је две године за редом 

овај мали рударски градић проглашаван за на-

јуређенији у Европској унији, да баш тако. 

Кроз аустријске Алпе пробијали смо се ка 

Немачкој. Крај пута нема шибља, нема смећа, 

све дотерано и уређено. Крај аустријских села 

које делују као из бајке не видим далеководе, 
Музеј рударства у Велењу, СловенијаМузеј рударства у Велењу, Словенија

Музеј рударства у Бохуму, НемачкаМузеј рударства у Бохуму, Немачка

као да се електрична енергија ствара ниоткуд. 

Али није тако. Испред сваког села на готово хе-

ктар земље видите соларне панеле, на крово-

вима кућа и фабрика такође. Ето одакле еле-

ктричне енергије. Не зависите ниодкога већ са-

мо од сунца а дао Бог оно је стално ту. Доми-

шљати људи су искористили природу на најбо-

љи могући начин. Ако нису панели онда су 

огромне ветрењаче које су протежу у недоглед. 

То исто дочекало нас је и у Немачкој и то исто 

видели смо у суседној Мађарској.

У Бохуму су нас дочекали баш онако како 

смо у електронској комуникацији договорили. 

Тачно на време са договореним протоколом. 

Код Немаца је све крајње прецизно. Додуше, код 

поменутих нема много седења, скупих ручкова 

и крканлука, кафа и вода па посао. Наравно, би-

ли су више него увиђајни када су нам говорили 

о чувеном музеју у Бохуму, директор нам је обја-

снио и финансијску конструкцију којом су музеј 

направили и којом га одржавају. Открио нам је 

неколико сјајних ствари које су им користиле 

приликом прављења музеја. Наравно музеја ру-

дарства који важи за један од најбољих на пла-

нети. 300.000 туриста годишње. Савршен музе-

јски простор са невероватним сувенирима и на-

китом. Ако је дневна карта 5 еура по особи, про-

сто је сабрати колико је то новца само од ула-

зница.

Што се музеја тиче, упркос чињеници да у 

њему влада савршен ред и да је све под конац, 

морам да признам да су ми се ходници Велења 

више допали. Некако је природније, у Велењу 

идете лифтом тачно тамо где су годинама били 

рудари, у Бохуму само 20 метара испод земље 

иако вам лифт виртуелно приказује као да си-

лазите далеко дубље. Захваљујући Бохуму схва-

тили смо да ми у Сењском руднику имамо право 

туристичко благо. Аутентичан лифт стар 200 

година, оригиналне јаме које само треба доте-

рати и коначно нетакнуту природу којој би сва-

ко дошао. Немамо тако добре путеве, немамо 

потребне капацитете за преноћишта гостију и 

на крају крајева ни тако добар маркетинг као 

Словенци и Немци. Али шта је оно што имамо. 

Па, имамо Сењски рудник, имамо идеју, имамо 

искуство које смо стекли у Велењу и Бохуму, 

имамо и људе ентузијасте који желе и имамо 

вољу да идемо напред. То треба подржати и је-

дног дана, имаћемо госте из Словеније и Нема-

чке који ће се дивити нашој природи, музеју и 

гостопримству. Дакле, имамо смернице и знамо 

пут, ајде да га трасирамо заједно.
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директора Срећко Бончићдиректора Срећко Бончић

Борни минералиБорни минерали

Дејан Радуловић

Ибарски рудници се суочавају 

са многобројним проблемима ко-

ји су се по свему судећи гомилали 

годинама ?

- Ибарски рудници у својих 

деведесет година постојања ве-

роватно никада нису били суо-

чени са толиким проблемима.

Проблеми се пре свега 

огледају у нагомилавању залиха 

угља, недостатку производне 

радне снаге и застарелости 

опреме на откопавању угља, ка-

ко у јамама тако и на површи-

нским коповима Ибарских ру-

дника.

Раскидом уговора о продаји 

угља ТЕ „МОРАВА“ - Свилајнац, од 

јуна месеца 2014. године проме-

нили смо цео систем транспорта 

од Баљевца (Пискање). Сав про-

изведени угаљ превозимо - про-

дајемо ТЕ „Никола Тесла“ - Обре-

новац. Повећали смо дужину 

транспортног пута, систем није 

уходан, имамо мали број желе-

зничких вагона. Све ово утиче 

на количине отпремљеног угља 

за термоелектрану и угља који 

морамо да депонујемо.

Поред наведених проблема, 

велики је проблем и начин 

исто*вара вагона који су на располагању од 

стране железнице. Сам начин истовара нам 

диктира да морамо водити рачуна о квали-

тету угља који товаримо у вагоне, са аспекта 

грубе влаге у угљу, количина примеса у угљу 

(поготово глине), гранулометријског саста-

ва угља.

Медији су преносили информације да је го-

рео угаљ на депонијама Ибарских рудника? Ко-

лика је штета с обзиром да је угаљ горео данима?

- Време стајања угља на депоу, временски 

услови којима је изложен и склоност ка само-

запаљењу су довољан разлог да дође до окси-

дационог процеса и појаве продукта пожара 

(ослобађање велике количине топлоте, густ 

дим, отворени пламен пепео, шљака...).

Од дана појаве оксидационог процеса на 

депоу угља ПК „Прогорелица“ до данашњег 

дана редовно се изводе радови на елимини-

сању пожара (гашењу), смањењу услова за 

наставак и проширење пожара.

Угаљ захваћен оксидационим процесом 

мешамо са свеже откопаним угљем и тра-

нспортујемо у вагоне. Угаљ захваћен пожа-

ром прописно гасимо, а изгорели угаљ 

(шљаку) одбацујемо на јаловиште. Радимо и 

на физичком одвајању угља захваћеног 

оксидационим процесима од остатка депоа. 

За све ове радове ангажујемо нашу располо-

живу механизацију: утоварне лопате, булдо-

жере, хидрауличне багере, камионе, пумпе.

Услови за рад на санирању пожара у овом 

периоду су били веома тешки због велике 

количине густог дима, ослобађања велике 

количине топлоте, лебдећег пепела... При 

гашењу пожара имали смо асистенцију и по-

моћ ватрогасне јединице из Ушћа.

Изгорели угаљ је у великој мери оксиди-

сао, изгубио на енергетској вредности, мно-

го је квашен водом, а потом радом машина 

доста помешан са јаловином, тако да је изгу-

био на квалитету и практично није за кори-

шћење.

     Пожаром на депоу угља на ПК „Прогоре-

лица“ нисмо угрозили безбедност лица и 

имовине.

Сва збивања на копу су медијски пропра-

ћена. Све медијске куће су извештавале и пи-

сале о овом пожару. Упознати су ресорни ми-

нистар, пословодство ЈП ПЕУ, републички ру-

дарски инспектор, инспектор заштите жи-

вотне средине, Сектор за ванредне ситуаци-

је Краљево.

Шта чинити у данима који долазе ?

- Ових дана ће бити потписан уговор о 

продаји угља Ибарских рудника у количини 

од 200.000 т између ЈП ПЕУ Ресавица и Еле-

ктропривреде Србије. Обећања директора 

Електропривреде Србије су да ће до 

31.12.2015. године ТЕНТ од Ибарских рудни-

ка преузети количину угља од 100.000 т.

Реализацијом испоруке од 100.000 т у на-

редном периоду решили би се нагомилани 

проблеми, а пре свега остваривање планске 

производње од 145.000 т за 2015. годину, та-

ко да не бисмо били принуђени да због вели-

ких залиха под дејством оксидационих про-

цеса обустављамо производњу.

 Са производњом од 150.000 т угља на го-

дишњем нивоу током наредних седам годи-

на Ибарски рудници имају довољно времена 

за развој нових програма, пре свега на про-

налажењу стратешког партнера за произво-

дњу руде бора као и доистраживању и проје-

ктовању експлоатације угља Западномора-

вског басена, где се претпостављају резеве 

од преко 100.000.000 т квалитетног угља.

Једно време се говорило о борним минера-

лима, сад, као да та прича помало бледи? Да по-

јаснимо, шта су борни минерали, каква је њихо-

ва примена и има ли будућности са борним ми-

нералима?

- Што се тиче руде борних минерала, њи-

хово истраживање на подручју Баљевца запо-

чето је још 1987. године и по свим бившим и 

важећим стратегијама за руднике угља ЈП 

ПЕУ Ресавица предвђени су као алтернатива 

за део Ибарских рудника, односно јаму „Јара-

ндо“.

У мањем лежишту Побрђе Ибарски ру-

дници већ више од две деценије самостално 

истражују и производе борне минерале, док 

је у већем, две милијарде евра вредном лежи-

шту, истраживање вршено самостално или 

заједнички са неком страном компанијом.

С обзиром да двема страним компанија-

ма до краја године истичу уовори о истрага-

ма и куповини борних минерала, рачунамо 

да ће Министарство рударства и енергетике 

на најбољи могући начин сачинити нове уго-

воре.

У потписивању нових уговора са стра-

ним компанијама видимо заменски капаци-

тет, где би се део радника Ибарских рудника 

запослио на експлоатацији и преради руде 

бора.
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мањих потока, који се у Ресаву уливају са обе 

стране, следећи већи поток који се улива у реку 

са десне стране је Кулин поток, а са леве је то 

Станојев поток. Између ушћа ова два потока у 

Ресаву налази се и први већи кањон на реци, 

Глоп. Овде се река већ спустила на висину од 

517 м нв, а  литице глопског крша досежу до 855 

м нв. Укупна дужина глопског кањона је 5,5 км.

У једном делу глопског кањона, у једној пу-

котини Ресава понире, да би се поново појавила 

на излазу из самог кањона. Следе два потока ко-

ја се уливају са десне стране, Јелови поток и Де-

бели поток, и низ мањих поточића и бујичних 

токова. Између ушћа Јеловог и Дебелог потока 

у реку Ресаву налази се Велики Пат са 769 м нв, 

испод кога се налази и прва већа пећина, Вла-

шка пећина.

Изнад глопског крша налази се шумом на-

стањена Јелова коса, са неколико врхова изнад 

1.000 м нв и највишим Јеловим врхом са 1.158 м 

нв. Поред Јелове косе, десну страну овог дела 

слива Ресаве украшавају својим зеленилом или 

јесењим шаренилом још и Дебела и Средња ко-

са. Оне су заправо најлепше кад побеле од снега 

и потпуно се стопе са белим и стрмим стенама 

Бељанице (1.339м), која као краљица домини-

ра кршем Источне Србије.

Са леве стране река се већ сусрела са пећи-

нама и разним занимљивим пределима. Међу 

пећинама се истиче Велика (Битанова) Крстата 

пећина. Ову пећину, као и све пећине које се на-

лазе на преко 830 м нв, требало би заштитити 

као споменике природе јер никада нису биле 

под водом. Она се налази на око 830 м нв, на кра-

ју кланца Фаце, испод вртачама украшене висо-

равни Вртачеље (994-1.054мнв). Вртачеље на 

својој површини крије Споменик природе, јаму 

Вртачеље. Између Вртачеља и Винатоваче 

налази се јако занимљив предео Црембуш 

(1.067м), који своје име дугује биљци по имену 

Сремуш, која овде расте у изобиљу.

Ушће Дебелог потока у реку Ресаву са десне 

стране чини излаз из Глопског кањона,  а улаз у 

Сомицки (склопски) кањон или Склоп са врхом 

од 830 м нв док река у овом делу свог тока тече 

на око 403 м нв. Дужина кањона је око 10 км. 

Име Склоп потиче од тога што су се вертикалне 

стране кањона толико приближиле једна дру-

гој да се гледане одоздо готово склапају. 

Сомицки крш, Дебела (967м), Средња 

(1.042м) и Јелова (1.158) коса, Головршац 

(951м) и Церјак (695м) одвајају реку од највеће 

планине у овом делу Србије, Бељанице (1.339), 

а Бељаницу од ових површи дели река Чеме-

рница. Ресава је кроз Сомицки крш премошће-

на више пута. Преко пута Сомицког крша са ле-

ве стране реке налази се Пејкова пећина и пре-

лепи предели Вита букве (809м) и Остреча 

(798м), који као острво стоје између Ресаве и 

њене најзанимљивије притоке реке Клочани-

це. Клочаница у једном делу свог тока понире у 

једну стену (6км од ушћа у Ресаву), док са супро-

тне стране стене узвире Суваја која се брзо за-

тим улива у Ресаву на 348 м нв. Кањон Суваје 

259ha је заштићен као споменик приподе. У ка-

њону реке Суваје, у кршу са њене леве стране, 

налази се једна од највећих и најлепших пећина 

у Србији, Ресавска пећина. Улаз у пећину је са су-

протне стране брда Бабина глава преко врха Чу-

кара (641м).

Ресаву од извора до ушћа Суваје чини кањо-

нски део реке дугачак 25 км. Од ушћа Суваје по-

чиње лисинска или стрмостенска  котлина и 

нешто урбанији део речног тока. Кањон је мо-

жда и најлепши део реке. Најлепша деоница је-

дног од најужих кањона Србије зове се Склоп и 

налази се у Сомицком кршу. Ту се скоро верти-

калне стене високе неколико стотина метара 

(око 430м) приближавају једна другој на само 

неколило метара. Кањони Ресаве са 884 хa, су 

заштићени као Резервати природе.

Водопади, букови, слапови, непрегледне 

шуме и нетакнута дивља природа, добар мака-

дамски пут уз изобиље озона, су оно што чини 

пејзаж овог дела Ресаве.

Река Ресава је најдужа десна притока Вели-

ке Мораве, дужине око 70 км са сливом од 685 
2

км . Представља основу хидролошке мреже по-

дручја заједно са својим притокама.

Чине је Злотска и Бобовачка река које се 

уливају једна у другу на 663 м нв. Извориште јој 

је на преко 1.150 м нв, а ушће на 95 м нв. Проти-

че кроз два града, Деспотовац и Свилајнац, и 10 

села. Тече са истока на запад исто као и Ресави-

ца, Клочаница, Некудово.

Извором Ресаве се може сматрати Хајдучки 

кладенац (око 1.160м). Кладенац се налази 

између Велике Тресте (1.284м), највишег врха 

Јужног Кучаја, и Страже (1.256м), стене са види-

ковцем од 360º. Хајдучки кладенац и извор Би-

гар (око 1.080м), на око 736 м нв творе Бобова-

чку реку, саставницу Ресаве. Злотска река, тако-

ђе, потврђује чињеницу да се извори Ресаве на-

лазе на преко 1.000 м нв, са својим подземним 

изворима на око 1.080 м нв, под једним од шу-

мовитих врхова Велике Тресте (1.192м).

У хидрографској мрежи Ресаве заступљене 

су понорнице, а и сама Ресава је понорница. На 

територији Источна Србије, на релативно ма-

лој кречњачкој површини, јавља се више од сто-

тину понорница. Овај број понорница предста-

вља можда највећи број река понорница на 
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одређеној територији од 2.500 км  у Европи.

У свом изворишном делу Ресава протиче 

кроз Парк природе, прашуму Винатовачу. Прва 

већа лева притока Ресаве је речица која се тако-

ђе назива Винатовача, док се са десне стране у 

Ресаву већ улила Бељаничка река. Поред низа 

Дарко Јовић
КАУП Ресавица

Дивља РесаваДивља Ресава
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Саша Огњановић
РМУ „Јасеновац“ Крепољин 

Рудник Јасеновац је рудник богате исто-

рије. Но, последњих година као да историја бле-

ди. Да ли време трајања полако истиче?

- Рудник РМУ „Јасеновац“ Крепољин је, 

после 60 година експлоатације угља на по-

дручју крепољинске угљоносне зоне, отко-

пао већи део расположивих резерви угља и у 

наредном периоду следи припрема за ли-

квидацију рудника.

Заправо, да ли, по Вашем мишљењу, и по-

дземна експлоатација угља пролази кроз тежи 

период?

- Последњих 20 година није било инве-

стиција у подземну експлоатацију угља или 

их је било у занемарљивим износима када су 

у питању техничко-технолошка унапре-

ђења, као и истражно-геолошки радови. Са-

мим тим, већина лежишта у рудницима за 

Дејан Радуловић
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