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Да ли, по Вашем мишљењу, подземна експлоатација угља пролази кроз
тежи период?
- Подземна експлоатација угља,
на жалост свих нас који се бавимо њоме, по мом мишљењу пролази кроз
најтежи период. Недостатак разумевања за тежину овог посла код људи који се баве нама на вишем нивоу,
недостатак радне снаге, опреме за модернизацију производње... све то додатно угрожава наш опстанак. Сви
смо сведоци да већ три деценије држава ништа не улаже у опрему и модернизацију и да се и даље ради са
опремом која би свуда могла бити
изложена као музејски експонати.
Како видите долазеће дане?
- У данима који нам долазе видим једну велику борбу за очување
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ЛИСТ ЗА РУДАРСТВО И РУДАРСКУ ИНДУСТРИЈУ - Број 13, децембар 2015. / јануар 2016.

Вукосав Ивановић
председник Синдиката Независност
ЈППЕУ Ресавица
Дејан Радуловић
ЈП ПЕУ Ресавица. Сви ми запослени, на челу са
пословодством и синдикатима, морамо схватити озбиљност ситуације и покушати да заједничким снагама дођемо до најбољег решења.
Искрено се надам се да ће се наћи решење.
Добар знак за ЈП ПЕУ је да нам је држава одобрила субвенције у пуном износу од 4,4 милијарде, као прошле године.
Сложићете се да су свуда потребне нове идеје
за ново време, посебно тамо где је проблема пуно.
Као представник генерације која живи и ради са
нагомиланим проблемима, претпостављам да за
неке предлажете одређена решења.
- Сви смо свесни да живимо затрпани проблемима из прошлости. Једино могуће решење је да се окренемо будућности и са својим деловањем покушамо да из проблема изађемо.
Како решити проблем исплате рударима који
су ЈП ПЕУ добили на суду?
- Тренутно највећи проблем у ЈП ПЕУ је
исплата тужби за сменски рад. Месецима се

покушава да се нађе решење за тај проблем.
Договор са последњег састанка одржаног у
Министарству енергетике и рударства јесте да
се до краја јануара предложи решење од стране ЈП ПЕУ. Остаје да се види да ли ће то бити у
виду неких хартија од вредности које би држава издала или исплата у ратама. Једно је сигурно, ако се до маја месеца не нађе решење, бићемо у озбиљним проблемима. Синдикати су
тражили да се за исплату сменског рада узму у
обзир и радници који нису тужили компанију.
Да сте у позицији да доносите одлуке везане
за компанију, шта би био ваш први потез?
- Сигурно је да у овом тренутку не бих волео да будем тај који одлучује. Ми се бавимо
специјализованом делатношћу и директор ЈП
ПЕУ Ресавица мора око себе да има стручне људе. Ја сам то увек говорио и многи су ме критиковали због тога. Није проблем да водећи човек није из струке, али он око себе треба да постави праве људе који би водили ту причу. Ту
нико не сме да сугерише са стране, било политички или по неким старим заслугама.

Информатор ЈП ПЕУ „Рударски гласник", уредник Дејан Радуловић
сарадници: Мирослав Николић, Златан Антић, Јелена Тимотијевић, Бранко Пешић,
Данијела Трајковска, Предраг Балабан, штампа „Фемили прес" Крагујевац, број 13, година 2016.
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПОЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

Реч уредника

реч уредника
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- Година пред нама је тешка, проблема
јесте пуно али, упркос свему, држи ме оптимизам, иначе не бих био овде, каже генерални директор ЈППЕУ Стеван Џелатовић,
анализирајући ситуацију у компанији на крају
старе и на почетку нове текуће године.

Дејан Радуловић

У нашем народу постоји веровање да све заправо почиње са
Божићем или Рођењем Богомладенца. Наравно, ово веровање се
односи на онај део народа који празнује Божић. Има смисла јер и
живот почиње новим рођењем и тај дан за сваког представља радост. Наравно, док листате странице овог броја вашег Гласника, нова календарска година је већ кренула.
Ако се вратимо уназад, видећемо да претходна није била сјајна,
заправо ни приближно добра какву бисмо волели да је памтимо.
Много проблема, брига, неизвесности за „сутра“.
Некако смо је претекли, споро чини се, нисмо били у могућности да додамо гас јер смо мање-више сви у „старим аутомобилима“
који немају баш пуно коња за ново време. Тако је како је, некако су
нас превезли од тачке А до тачке Б или, да упростим, од године до
године. Пазите овако, оно што је било не враћа се, оно што ће бити
не распознајемо како ваља јер се нисмо трудили да сачувамо у памћењу оно што је било. Мало философски речено, али је тако.
Испричаћу вам једну причу која нам је остављена да бисмо разумели како ствари функционишу.
Када су Израелци напуштали Египат где им је живот био више
него тежак, кренули су ка „обећаној“ земљи где их је очекивао нови
почетак и боља будућност. У то време, читав народ је могао да за годину до две пређе пустињу и стигне у плодне, обећане равнице.
Али није било тако. Лутали су и вртели се у круг чак 40 година.
Знате зашто? Зато што су били помућеног разума. Требало је 40 година да прође па да стигну на боље место. Чак ни Мојсије који их је
предводио није ушао тамо где је била боља будућност. Ушао је
Арон, његов наследник. Читава генерација је остала у пустињи,
тамо где није било добро, а једна нова дочекала је да види плодну
равницу и нови почетак. Ето поруке, мењали су се споро, вртели у
круг док нису постали бољи. Има смисла итекако, има да бисмо разумели сва времена.
Зато верујем да за све постоји боље и лепше време. Наравно,
онда кад сви будемо решили да се променимо на Боље.
Срећни вам долазећи дани и Божићни празници...
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Стеван
Џелатовић

грнерални директор ЈППЕУ Ресавица
Гомилу проблема може победити само разумевање,
воља и оптимизам
вараћемо са Министарством финансија, евеДејан Радуловић
фото: Предраг Балабан
Јама Водна је испунила план за 2015. као
и рудник Штаваљ. Максимално колико смо
могли ми смо учинили како бисмо реализовали план пословања и задовољили потребе
око набавке репроматеријала. Ви знате да
ми субвенције добијамо од Владе Републике
Србије и ја користим ову прилику да обавестим јавност да је за 2016. годину ЈППЕУ Ресавица пројектована са 4 милијарде и 470
милиона динара, што је довољно за зараде и
делом за инвестиције. То је охрабрујућа вест,
то значи да држава рачуна на нас.
Исплата тзв. сменског рада је свакако у овом
тренутку огроман проблем?
- Нажалост, то је наслеђен проблем, али
ми на основу правоснажних пресуда морамо
да исплатимо рударе. Верујем да ћемо у сарадњи са ресорним министарством и Владом
пронаћи решење како да исплатимо људе.
Још је већи проблем што су се нагомилали
адвокатски и судски трошкови, што ће по
свему судећи да изађе на милијарду и 200
милиона динара, а то је, признаћете, велика
сума. Ми немамо толики новац, али има предлога како да превазиђемо проблем. Разго-

нтуално би држава могла да одштампа обвезнице са роком од пар година, па људи да
једноставно знају да ће моћи да их наплате.
То је на западу нормално, чак и боље, јер се
на тај начин чува и штеди новац. Држава стоји иза обвезница које су чак сигурније од новца. То је један од начина. Људи не треба да
се секирају, наплатиће свој рад свакако, само
је потребно да нађемо најбоље решење. То је
горући проблем који може, уколико не нађемо решење, да доведе до страдања компаније. Тога су свесни и радници и синдикати и
зато треба пронаћи решење.
Има свакако још великих проблема.
- Наравно. За 130.000 тона угља из ибарских рудника буквално је морала да интервенише Влада како би ЕПС узео поменуте залихе. Народ мора да буде свестан да се све мења,
оно време сигурности је прошло. Ми чак имамо и проблем са ТЕ Морава око потписивања
уговора и дистрибуције производње. Ту се лично ангажовао министар, јер већина наше производње иде у ТЕ Морава.
Људе свакако интересује хоће ли бити какве реорганизације у компанији?
- Ми смо због тога ишли у Пољску и Чешку
како бисмо видели на који начин су они решили проблем са рудницима који не показују
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тренд напретка у производњи, тј. који немају
резерве и треба да се затворе. Ми имамо пар
рудника без резерви и залиха и полако треба
да кренемо у затварање тих рудника. То се ради у дужем периоду од 5 до 10 година и финансира из предприступних фондова ЕУ. Наш је
предлог да се остави матично предузеће са четири рудника, ту се свакако налази Рембас.
Део рудника који немају перспективу би се затворио средствима које финансира ЕУ, а део
би тражио стратешке партнере. Ту се пре свега мисли на рудник Штаваљ и на ибарске руднике и борне минерале. То је предлог пословодства који би ишао у три фазе. Рудари који
се налазе у рудницима који би ишли у фазу затварања такође не треба да брину јер процес
затварања није једноставан и зна да траје до
10 година. Најбитније је то да нико неће остати без посла.
За крај, проблеми преовлађују али код Вас
преовладава оптимизам?
- Да, иначе не бих био на овом месту. Имамо
подршку државе, разумевање, традицију постојања у коју верујем и будућност која тренутно изгледа магловито, али ни то не може дуго
да траје. Верујем да ћемо наставити са подземном експлоатацијо још дуго, дуго.
Искористио бих прилику да рударима, те
грађанима општина где имамо наше руднике пожелим срећу и здравље у години пред
нама као и срећне Божићне празнике.
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Горан
Николић
Горан Николић је годинама био
на челу Синдиката радника
ЈППЕУ Ресавица, његов мандат
је приведен крају, полако се
припрема за пензију а време
које долази описује овако
Дејан Радуловић

Стеван Џелатовић,
в.д. директора ЈППЕУ Ресавица

4

Где смо данас господине Николићу?
- Бојим се да ЈП ПЕУ Ресавица, у оваквом
облику, броји своје последње дане јер нова
реорганизација ЈП ПЕУ предвиђа деобу предузећа на три зависна привредна друштва:
на руднике који остају у саставу ЈП ПЕУ (Рембас, Соко и Лубница), на руднике који ће
ићи у постепено затварање (Јасеновац, Сењски рудник; Боговина, Вршка Лука, јаме Јарандо, Тадење и површински коп Ибарских
рудника) и на руднике за које ће се понудити
стратешко партнерство (Штаваљ, борни минерали и западноморавски басен Ибарских
рудника, Алексиначки шкриљци). Нажало-
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ст, има и мишљења да ЈП ПЕУ Ресавицу треба
разбити на девет независних рудника.
Синдикат радника ЈП ПЕУ Ресавица је на
последњој седници (25.12.) прекинуо све разговоре о реорганизацији док нас не прими
премијер Србије, јер сматра да, после отказивања чешког кредита за модернизацију
рудника, држава шаље јасну поруку рударима, бојим се негативну.
Заправо, да ли, по Вашем мишљењу, и подземна експлоатација угља прлази кроз тежи
период?
- ЈП ПЕУ Ресавица пролази кроз најтежи период од свог настанка и биће потребно пуно
знања, мудрости, а и среће да преброди све препреке које је очекују у наредном периоду.
Ви се сходно годинама полако повлачите.
Како видите долазеће дане?
- Бојим се да ће 2016. година бити веома
турбулентна. Пословодство и држава су све
проблеме које је синдикат годинама износио трпали под тепих и сада то полако долази на решавање. Највећи проблем ће бити
решавање тужби за сменски рад као и фамозни 31. мај 2016. године, до када важи Закон
о приватизацији и заштити жиро рачуна компаније од поверилаца. Надам се да ће пронаћи неко одрживо решење... оно се мора наћи јер ће, у супротном, ЈП ПЕУ Ресавица 1. јуна идуће године буквално потонути.
Сложићете се да су свуда потребне нове
идеје за ново време, посебно тамо где је проблема пуно. Као представник генерације која живи
и ради са нагомиланим проблемима, претпостављам да за неке предлажете одређена решења.
- Решење је постојало 2013. године када
је Влада Србије усвојила још важећи План
консолидације, који предвиђа постепено затварање рудника са малим резервама, али и
отварање нових модернизованих рудника
угља. Нажалост, нови људи у Министарству
рударства и енергетике су тај план „окачили
мачку о реп“ и сада смо ту где смо. Зато и тражимо да премијер Александар Вучић разреши ову ситуацију, јер добро знамо где се рудници налазе и да су углавном једини привредни субјекти у подручјима где раде и да
газдују рудом вредном преко 40 милијарди
евра. Наша домовина није толико богата да
би се неко играо са природним богатством.

Рудници се морају чвршће везати за ЕПС
како се не би понављали застоји у испоруци
угља према термоелектранама. Цена угља се
мора уградити у цену киловата струје, а не као
до сада продавати га термоелектрани за два
динара по килограму. Простије речено, кромпир треба продавати као чипс, а не на кило.
Како решити проблем исплате рударима
који су добили судске спорове против ЈППЕУ?
- Проблем мора решити држава јер је она
и донела тај фамозни закон, а и рудници су у
њеном власништву. Наше предузеће нема капацитета да се само избори са овим. Рудари
морају обуставити заплену рудничке имовине
и сачекати да се проблем реши у Београду. У
супротном, неће имати чиме и где да раде.
Бојим се да у овој земљи нико нема слуха
за производне радније, поћев од повећања
плата, па до решавања и других проблема. Да
су рудари канцеларијски радници ми-слим
да би се проблем давно решио, као што се и
решавају проблеми неких јавних служби.
На крају, која је Ваша порука свим рударима
на почетку нове календарске године?
- Морамо остати сложни и јединственији
него икада јер ћемо само на тај начин најбезболније проћи такозване реформе које очекују наше предузеће. Није све црно као што
изгледа, јер када сам се уписивао у средњу
рударску школу, давних седамдесетих, рудари су ми тада говорили: „Где ћеш у рудник
када их затварају?“ Али ето, у том „затварању“ ја дочеках и скорашњу пензију, јер рудари су људи од чврстог материјала. Срећна им
Нова година.
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Рудник Штаваљ је један од
најперспективнијих у систему ЈП
ПЕУ Ресавица. Где и како га видите у будућности?
- Перспектива РМУ Штаваљ
заснива се на овереним геолошким резервама у Западном пољу од 148.808.000 тона, квалитету угља и кадровском потенцијалу. У варијанти повећања производње, отежавајући фактор је
транспорт и пласман угља због
врло лоше путне инфраструктуре и удаљености железнице.
Сложићете се да су свуда потребне нове идеје за ново време,
посебно тамо где је проблема пуно. Као представник генерације

Изазови новог доба

број 13

директор РМУ Штаваљ
која живи и ради са нагомиланим проблемима,
претпостављам да за неке предлажете одређена
решења.
- Оно што недостаје је осавремењавање
технолошког процеса експлоатације угља механизована израда јамских просторија и
откопавање угља.

рудник Штаваљ
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Рудник Боговина је рудник богате
историје, но, последњих година као да
историја бледи, да ли време трајања
полако истиче?
- Експлоатација угља у Руднику
Боговина званично је почета 1903.
године.
Рудник је кроз историју променио више власника, а сада је део ЈП
ПЕУ Ресавица.
Тренутно се изводе радови у јами „Источно поље“ односно „Окно
11“, што значи да је ово 11. Јама на
овом подручју где се изводи експлоатација угља.
У дугом веку постојања забележена је рекордна производња угља
1975. када је остварено 234.999 т.

Менсуд Турковић
Дејан Радуловић
фото: Предраг Балабан

број 13

Као крајњи циљ видимо један потпуно
нов рудник увезан са новим термоенергетским постројењем (термоелектрана), које
би било у систему за производњу и пренос
електричне енергије.
Шта су, по Вашем мишљењу, приоритети у
овом тренутку?
- Приоритети рудника Штаваљ и ЈП ПЕУ
Ресавица у целини у овом тренутку су да се
сачувају и ојачају кадровски потенцијали и
да се нађе стратешки партнер за изградњу
новог рудника и термоелектране.
Шта кажете Ви, као директор једног од
рудника у систему ЈП ПЕУ Ресавица? Како треба
да изгледа перспектива читавог система?
- Перспектива читавог система ЈП ПЕУ
Ресавица требало би да буде уско повезана
са отварањем и разрадом нових експлоатационих поља и у планском постепеном затварању појединих рудника због исцрпљености лежишта.
У сваком случају, треба наћи квалитетно
решење за запошљавање радника из рудника који су при крају века експлоатације.
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Саша Станојевић
директор РУ Боговина
Дејан Радуловић
Тренутно планирана је производња за
2016. годину из јаме „Источно поље“ 18.000 т
и са повринског копа „Ртањ“ 12.000 т.
Заправо, да ли по Вама и подземна експлоатација угља пролази кроз тези период ?
- За подземну експлоатацију угља увек је
тежи период.
Последњих деценија било је мало инвестиција у подземну експлоатацију угља по

питању техничко-технолошког унапређења,
као и истражно-геолошких радова.
Примењују се застареле технологије и
методе откопавања у нашим јамама уз велико учешће тешког физичког рада.
Такође и цена угља из подземне експлоатације годинама није мењана, што није случај са другим енергентима.
Кроз ста пролази рудник Боговина и како
видите долазеће дане ?
- Рудник Боговина већ пар година нема
планиране инвестиционе радове у јами

рудник Боговина
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„Источно поље“, практично је јама дефинисана
и изводе се радови на експлоатацији оверених
резерви и одржавању јамских просторија.
Процене су да на нивоу планиране производње век јаме „Источно поље“ је 10-12 година.
Сложићете се да су свуда потребне нове идеје за ново време, посебно тамо где је проблема
пуно. Као представник генерације која живи и
ради са нагомиланим проблемима, претпостављам да за неке предлажете одређена решења ?
- У руднику Боговина постоје услови за
увођење машине за израду ходника,односно
комбиноване утоварне лопате.
Уз постојећу радну снагу и услове који
постоје у јами могла би да се примени нова
метода припреме и откопавања, што би довело до стабилне производње угља у дужем
временском периоду, односно до завршетка
експлоатације у јами „Источно поље“.
Шта кажу истраживања на подручју Боговине, има ли наде и има ли резерви угља?
- На подручју Боговине последњих година
нису извођени истражни радови. Руководство
ЈП ПЕУ Ресавица и рудника Боговина определило се за извођење истражних геолошких
радова на Ртњу, што би повећало стабилност
производње угља и продужило век експлоатације угља у Општини Бољевац.
Шта кажете Ви као директор једног од рудника у систему ЈППЕУ Ресавица, како треба да
изгледа перспектива читавог система ?
- У структури запослених у Општини Бољевац рудник Боговина као део ЈП ПЕУ Ресавица на првом је месту. Својим постојањем, запошљавањем локалног становништва, спречено
је исељавање са подручја општине, односно доприноси стабилности привредне активности.
Требало би повећати активности на отварању нових рудника, што би довело до стварања стабилног и независног привредног субјекта, такође требало би завршити експлоатацију оверених резерви угља, у рудницима
где су резерве при крају.
Повећањем производње и смањењем трошкова, смањила би се зависност Републике
Србије од увоза угља и повећало би се учешће
ЈП ПЕУ Ресавица у енергетском билансу.
Велики је утицај постојања рудника на
демографску политику региона, где се налазе и стабилност привредног развоја.
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Слободан
Митић
директор
РЛ Лубница

број 13

интервју

услови пословања и рада нису исти као пре 20
или 30 година. Сам угаљ као енергент је у том
периоду био много важнији него што је сада, а
и услови рада у јами који се огледају у опремљености и механизацији су поново на страни
наших предака. У својој историји сваки је рудник, па и Лубница, имао осцилације у раду,
успоне и падове који су узели своје време, али
сматрам да је за рудник Лубницу остало још
времена које, како сам већ рекао, морамо рационално користити.
Заправо, да ли, по Вашем мишљењу, и подземна експлоатација угља пролази кроз тежи
период?
- Радити у подземној експлоатацији угља
никада није било лако. Напротив, увек је на
неки начин тешко. Посебно се у садашњем
тренутку огледа тежина рада која се манифестује кроз много проблема - мануелни рад без
механизације у нашим јамама са, слободно
могу рећи, хроничним недостатком јамске радне снаге и проблемима у попуни исте због законских решења, судске пресуде по тужбама
за сменски рад. Са друге стране, усвојени план
консолидације, који подразумева отварање

нових рудника, се не остварује.
Посебна брига је и статус целог јавног предузећа у наредној 2016. години, знајући да је
31. мај 2016. године рок до када је рачун предузећа под заштитом, односно до када се мора
решити статус јавних предузећа. Све што сам
поменуо је сасвим довољно да можемо рећи
да је период у коме радимо сложен и тежак.
Кроз шта пролази рудник Лубница и како
видите долазеће дане?
- Рудник лигнита Лубница врши откопавање угља у јами Осојно Југ, у откопном пољу
ОП-2. Откопно поље ОП-2 карактеришу сложени рударско-геолошки услови рада који
за последицу имају интензивно изражене јамске притиске, који неповољно утичу на
израђене јамске просторије, што изискује
додатне рударске радове на одржавању јамских просторија у стању које ће омогућити
нормално и, пре свега, сигурно извођење радова на откопавању и транспорту угља, допреми репроматеријала, ветрењу. Поред наведених услова, и недостатак јамске радне
снаге директно утиче на остваривање планиране производње угља.

Дејан Радуловић
Рудник Лубница је рудник богате историје.
Но, последњих година као да историја бледи. Да
ли време трајања полако истиче?
- Историја Рудника је, морам признати,
богата јер су први рударски радови извођени још још осамдесетих година 19. века, а
рудник је са експлоатацијом званично почео
1909. године, под називом Иваново, и од тада
траје на више локација - Нови Звездан у Звездану, Хајдук Вељко у Леновцу, као и на локацији у селу Лубница, од 1959. године па до
данас.
Како сте већ поменули време, сви знамо да
је време незаустављиво и да на њега не можемо утицати, али га зато морамо рационално
користити. У сваком случају, не можемо избећи чињенице које указују на проблеме у раду
рудника и да пословање рудника није као што
је било. Свакако морамо бити реални, јер ни
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Будућност рудника не видимо са оваквим начином рада, где доминира мануелни
рад рудара. Морамо тежити ка томе да се у
сваком могућем облику повећа механизован
начин рада, а смањи мануелни. Наша очекивања нису превелика. Напредак у раду рудника био би и механизована израда просторија за отварање лежишта угља Осојно Центар и Осојно Север. У делу откопавања угља
интересантна би била примена малих мултифункционалних машина које би омогућавале извођење више рударских операција, бушења, откопавања резном главом, утовара, пикерисања блокова и тиме олакшале
рад рудара и учиниле га безбеднијим.
Сложићете се да су свуда потребне нове идеје за ново време, посебно тамо где је проблема
пуно. Као представник генерације која живи и
ради са нагомиланим проблемима, претпостаљам да за неке предлажете одређена решења.
- Сложени, тешки услови рада и пословања у овом периоду су захтевни и пуни изазова. Изазови сами по себи захтевају промене које морају да се десе у сваком појединцу
који ради у руднику. Рудници као делови јавног предузећа морају такође да се мењају, а
то важи и за само јавно предузеће. Основни
правац промена одређен је планом консолидације, а његова примена би довела до промене у раду јавног предузећа и рудника, јер
су дефинисане стратешке активности у наредном периоду, првенствено на отварању
нових лежишта и улагању у одрживе руднике са резервама угља. Рудници појединачно
морају посебно да обрате пажњу на смањење
трошкова као и њихову оптимизацију, рационално коришћење свих ресурса, нарочито
стручних кадрова. Никако не смемо занемарити ни сваког запосленог радника у предузећу, јер од промена сваког од нас, које се
огледају у безбедном и савесном раду, те подизању свести о вредности рада у руднику, не
може бити штете, већ само користи.
Шта кажу истраживања на подручју Лубнице? Има ли наде и има ли резерви угља?
- Рудник лигнита Лубница експлоатацију угља врши на лежишту угља Лубница, које
се налази у атару села Лубница и захвата површину од око 370 хектара. У лежишту су развијена углавном два угљена слоја, док су у
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мањем делу лежишта, услед раседне тектонике, развијена четири угљена слоја. Главни
носилац резерви угља је и угљени слој, али се
у билансним резервама приказују резерве I
и II угљеног слоја.
Укупне резерве угља у лежишту износе
око 15,5 милиона тона, док билансне резерве
угља износе око 10 милиона тона. Параметри
квалитета I угљеног слоја (влага 24,92%,
пепео 14,29% и ДТВ 15.254 KJ/kg) су бољи од
параметара квалитета II угљеног слоја (влага
29,87%, пепео 21,50% и ДТВ 11,754 KJ/kg).
Рудник Лубница, са наведеним подацима
о количини и квалитету резерви угља, има
будућност у експлоатацији угља, бар што се
тиче резерви, али свакако треба планирати
и додатна геолошка истраживања.
Шта кажете Ви, као директор једног од рудника у систему ЈП ПЕУ Ресавица? Како треба да
изгледа перспектива читавог система?
- ЈП ПЕУ Ресавица је сложен систем који
чини девет делова предузећа смештених у неразвијеним деловима наше државе, у којима
доминирају лоша економска ситуација, велика стопа незапослености и одлив становништва. Све су то фактори који утичу на наше
предузеће, а и на државу као нашег оснивача,
која се мора у наредном периоду определити
и исказати свој став по питању подземне
експлоатације угља. Неминовне су про-мене у
сваком облику, од начина рада у руднику, преко начина организације до руковођења, што
све треба да резултира повећаном производњом, контролисаним трошковима и укупно
бољим резултатима пословања. Потребно је
да свим имамо свест да су промене неминовне
и да је то начин да подземна експлоатација
угља опстане као битан чинилац енергетског
биланса наше државе, што она, морамо признати, у овом тренутку није.
Желео бих да овом приликом свим запосленима ЈП ПЕУ Ресавица честитам Нову 2016.
годину и Божићне празнике, са жељом да у наредној години будемо, пре свега, доброг здравља и да имамо снаге и воље да радом и ангажовањем сачувамо руднике који хлебом хране
наше породице и оставимо их нашим потомцима да у њима раде, као што су их наши стари
оставили нама.
СРЕЋНО!
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Тамо где је најбољи озон на планети
Јовић Дарко, КАУП - Ресавица
Винатовача је једина прашума букове шуме у
Манастир Манасија
Србији и једна од ретких прашума Европе. Заштићена
је 1957. године као општи резерват природе од изузетног значаја у циљу очувања изузетно ретких примера шуме „fagetum montanum serbicum,rud”. Простире се на 37ha од којих је 11ha прашумског карактера са највећим степеном заштите државе, где је забрањено брање шумског биља и гљива, па чак и присуство појединца или групе људи без пратње овлашћеног лица. Прашума се користи у научне сврхе. Научници кажу да 300-400 година овде није посечено
нити једно стабло. Налази се на надморској висини
од 650-800м. Букве су пречника преко једног метра,
високе и до 45м, старости 350-400 година. Положај јој
је уз Ресаву између Бељанице, Страже и Тресте.
На тринаестом километру од Лисина, постављен је 4м високи крст, за кога кажу да га је поставио
отац у знак сећања на трагично настрадалог сина
који је много волео то место. Направљен је и прелепи летњиковац који могу сви да користе.
Баш у близини тог места пронађени су темељи некадашње цркве. Предања кажу да је уз Ресаву постојало дванаест цркава и манастира и да су тај крај звали
ресавска Света гора. У близини данас постоји и новоизграђена шумска кућа. Од крста ка Винатовачи креће
благи успон добрим путем кроз прашуму. После нешто
више од једног километра креће стрмији успон. Овим
путем се после 9 км стиже до превоја Кленцуш (1.143м)
на југоисточном ободу Вртачеља. Следећи вр-хови који
окружују Винатовачу су Оманиш (1.190м), Оштри камен (1.213м), Тилва кума Криш (1.118м), Купалчина
(1.177м), Кисели врх (1.186м), Велика (1.144м) и Мала
(1.039м) Бота. Пут нас води тако да нам Оманиш и
Оштри камен остају са десне, а Тилва кума Крш са леве
стране до доброг макадамског пута који се још и назива кучајска магистрала. Овде се налази раскрсница на
Краку Слатини (986м) где можемо ка манастиру Нови
Стјеник и Михуљском камену (1.023), десно ка Великој
Брезовици, Валкалуци, Јаворишту (1.138м), Кленцушу
и поново на полазну тачку. Овим путем можемо и ка
Малинику (1.158м) и даље ка Ртњу (1.565м).

Пут ка Малинику и Ртњу води кроз густу шуму,
пресецају га три митске реке Вејска река, Ваља де
Мижлок и Ваља Михуљ, чији су и извори у близини,
које заједно чине величанствени Лазарев кањон. Ако
на раскрсници код Краку Слатине скренемо лево пут
би нас одвео до Купалчине и Крње јеле (921м), даље
уз злотску реку до њеног ушћау Бобовачку реку где
оне заједно творе Ресаву.
На путу од Крње јеле ка Винатовачи пружа се
поглед на Тресту са највишљим врхом Јужног Кучаја,
Великом Трестом (1.284м). Треста је занимљива и
још по томе што са једне стране гребена тече подземна река, а са друге извире Хајдучки кладенац, иначе извор на највећој надморској висини од свих у сливу Ресаве, који са извором Бигар чини Бобовачку реку једну од творница Ресаве.
На тринаест километара од Лисина налази се
место које због своје географске позиције може да
буде полазна тачка за више атрактивних кругова по
Кучају и Бељаници, а може да буде и база за дужи
боравак - Одељење 50. и 51. газдинске јединице Винатовача-Вртачеље.
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