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КРОЗ ПУСТИЊЕ КУЛУК-БАРЕ 
(При)родољубиви путопис 

 
  

Економска (не)моћ Србије одувек се заснивала на коришћењу природних 
богатстава. У Винчанско доба били су то: чисте воде, плодна земља, питоме 
животиње, и што је најважније – вредни и мирољубиви људи. Становници  
винчанске културе (5200 – 4200 године пре нове ере) бавили су се 
пољопривредом, ловом и риболовом, занатством и уметношћу.  

Протицањем времена, како су бивали богатији, житељи ових крајева 
постајали су све похлепнији и ратоборнији. Мање су радили а више пленили. 
Током световно-грамзивог Римског доба, највећа материјална богатства стицана 
су отимачином. Слично се одигравало и током духовно-грамзивог Средњег века. 
Осим пљачке покорених суседа, пљачкана је и Природа. Сечене су шуме и 
отварани бројни рудници ...  Притом се увек наводи чињеница да су за српске 
великаше, у средњевековним рудницима радили посебно увежбани немачки 
рудари (Саси), који су, кад год је требало, бивали и вешти ратници... 
 Данас, током у Србији незапамћеног антидуховно-грамзивог доба, све је 
слично. Једино што у огромним површинским коповима, уместо вредних 
немачких рудара, роваре џиновске немачке машине, кадре да плодне равнице 
претварају у јалова брда, иза којих зјапе свемирски кратери. Понекад се питам - 
живимо ли ми то на Земљи или на Марсу? 
 

Видик са Букуље 
 

Ако при ведром летњем дану са новог туристичког видиковца на планини 
Букуљи баците поглед, имаћете шта да видите. Испод Вас: град Аранђеловац, са 
бујним зеленилом Буковичке бање (укључујући и платана посађеног руком Кнеза 
Михајла), као кишобраном наткриљен шаренилом новог Аква парка и сивилом 
трошних димњака полупразних зграда фабрике „Шамот“, налик Дракулином 
дворцу. (Ова опаска о станишту најчувенијег светског вампира не треба да Вас 
узрујава. То је сасвим у складу са полувековним обичајима индустријског 
„обогаћења“ српских бања. Сетимо се само Бање Ковиљаче и комшијске 
„Вискозе“).  

Десно од Вас: блесак тек извађеног мермера из недара шумовитог Венчаца 
и бајковити Опленац, крунисан сјајем храма Светог Ђорђа, који даноноћно 
светли, попут „чардака ни на небу ни на земљи“. Са Опленца поглед скреће на 
житом позлаћену висораван Калипоље, иза које се издиже благо заобљени врх 
брда Градиште у селу Вишевац (родном месту вожда Карађорђа). А сасвим далеко 
на истоку, најпре широка долина Велике Мораве, а потом обронци  Бељанице и 
Хомољских планина, који се губе у вечерњој измаглици... Као и сваки Исток - 
хиљаде неиспричаних прича!  

 Испред Вас стоји брдо Пресека, које у својим недрима више не крије тајну 
Марићевића јаруге, већ је штедро нуди ходочасницима на продају. Још даље на 
северу лежи необични Космај, налик успаваном змају („Ко-Змај“), окружен 
побрђима Варовнице, Ковионе и куполом врха Авале, иза којег небо пара 
„чувени“ ТВ торањ, светионик престоничког Белог града. Иако смо добрано 
загазили у 21-век, све је тако зелено и прозрачно, одише животним (не)миром, да 
би се и Свети Деспот Стефан Лазаревић поносио и изнова пожелео да пројаше 
својим омиљеним стазама.  
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Али оно од чега би непоколебљиви син Лазаров (унук Душанов?) и 
најчувенији витез свога доба претрнуо, јесте призор који се пружа са Ваше леве 
стране: големи димњаци обреновачких и колубарских термоелектрана и 
разровашени пустињски предели површинских угљенокопа између њих, тако 
грозно одударају од околне природе, попут отворене живе ране на младом и 
здравом телу.  

 
Слика 1: Предео у околини Лазаревца 

 
Па тако нешто нису радили ни сурови одреди похлепних оклопника 

Крсташа, ни свирепе пљачкашке хорде полудивљих Турака или Монгола... Оно 
што Стефан  Лазаревић није могао да види јесте да су чак и прорачунати Немци, 
који су, као освајачи српских земаља, током два светска рата вагонима одвлачили 
вредности из Србије (од дрвета и људи до уметничких слика), водили рачуна о 
земљишту и инфраструктури на окупираним територијама, брижљиво их 
чувајући... Али, када би богобојажљиви Стефан сазнао да данашњи српски 
земаљски „видари – неимари“ (просторно-енергетски планери) не само што 
дозвољавају немилосрдну сечу шума по његовом Космају, већ намеравају да те 
кулук-барске пустиње (надомак славних кула његовог Београда) затрпавају 
најотровнијим отпадом са пепелишта термоелектрана (и ко зна одакле све још), 
трипут би се прекрстио: То би исто било, помислио би, као када би на рану, 
уместо боквице сипали со, млевене коприве или отровне печурке. За тешког 
рањеника спас није у отровима већ у лековитим биљкама!!!  

Са данашњег становишта, једини спас за угљенокопима искасапљену 
колубарску земљу представља б и о м а с а, заједно са осталим обновљивим 
(лековитим) изворима: геотермалним водама, сунцем и ветром! Брзорастућа 
биомаса, уз помоћ соларних пумпи, интензивно заливана разборито прикупљеном 
кишницом, озеленела би девастирану земљу и надоместила пресахли 
неквалитетан лигнит. 

(Шта би дали Војвођани да имају густе тамнавске шуме!)  
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Соларне електране би лети, а фарме ветрењача и електране на природни 
гас и биогас би зими производиле струју уместо застарелих термоелектрана на 
угаљ које би постепено бивале гашене. Коначно, геотермалне топлане и топлотне 
пумпе би током целе године грејале и хладиле простор. Тиме би садашња жива 
рана на срцу Србије за неколико деценија добрано зацелила, а ново становништво 
засијало од старе животворне енергије. (Што би рекли мудри Старики: „Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзя!“). 

Градић Уб (родно место писца ових редова) има ту (не)срећу да се налази 
на ободу најпространијег налазишта лигнита у средишњој Србији. Наглашавам 
реч лигнит, зато што се, због ниске топлотне моћи и високог удела пепела, лигнит 
и не сврстава у угаљ. По мерилима сурове Европске Уније, угаљ минимално треба 
да располаже енергијом од 10 мега џула по једном килограму (MJ/kg). Поређења 
ради, доња топлотна моћ лигнита у новим колубарским површинским коповима: 
Тамнава – Западно поље од 6,8 MJ/kg, за трећину је слабија од европске доње 
границе за угаљ. Такође, енергетска вредност лигнита у будућем копу Радљево 
још је нижа и износи 6,5 MJ/kg!  За нормални рад термоелектрана у Обреновцу 
потребан је угаљ од најмање 7,5 MJ/kg, па се последњих година прибегава разним 
поступцима мешања угљева са других поља (Велики Црљени), што умногоме 
повећава трошкове копова и убрзава стањивање преосталих залиха, истовремено 
уништавајући све више најплоднијег колубарског земљишта. (Поштовани 
Господине Арчибалде Рајс, све више сте у праву!) 

 
Младеновац – Уб – Младеновац: бициклом 

Оставимо Тамнаву на часак и вратимо се Космајском крају. Тачно пре две 
и по године, купивши нови бицикл, реших да га опробам на дуже стазе. Летњи 
распуст јесте право време за тако нешто. Одабравши правац Младеновац-Уб, 
превалих тих седамдесет километара за неколико сати. Успут су пријали краћи 
одмори у хладовинама порти цркве у Неменикућама, Манастира Свете Петке у 
сибничкој Слатини, цркве у Јунковцу и цркве у Радљеву. Осим јачег успона на 
северним обронцима Космаја, остали део пута је углавном представљала лагана 
низбрдица и благо заталасана равница. За љубитеља рекреативног бициклизма – 
права посластица. Међутим, оно о чему желим поближе да упознам читаоце јесте 
повратак, који беше замишљен као једно мало истраживање нових путева. Решио 
сам да прокрстарим површинске копове Колубаре и лично се уверим у стање 
уништене природе. 

Сутрадан је освануо спарни августовски дан, са благим источним ветром, 
који се од јучерашњег савезника претворио у осетну препреку. Наиме, чим сам 
негде око 4 сата поподне (по највећој врућини) кренуо са Уба, одмах на Липњаку 
(узвишице са источне стране вароши), осетих оштар и непријатан мирис сумпора. 
Но, како је пут мало-помало одмицао, мирис сумпора је слабио. Ваљда сам се то 
ја постепено привикавао на „зачињени“ ваздух или је ветрић чинио своје, 
разносећи „зачин“ свуда около. Први предах начиних у хладу код бунара и 
фудбалског стадиона старог јамског рудника Радљево (који лежи на пола пута 
између Обреновца и Лајковца). Пет сати поподне, летња жега, нигде никог, могу 
се чути само птице и по који трактор са околних њива. (Из одличне књиге 
Миодрага Станимировића, посвећене Источној Тамнави, сазнао сам да је управо 
на овом месту, пре само педесет година, све врвело од људи и коња који су 
извлачили угаљ и одвозили ка Убу, Лајковцу или оближњој железничкој станици 
Бргуле, где су вредна роба и људи даље превожени „Ћиром“ ка Ваљеву или 
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Забрежју...). Данас нема ни пруге нити коња, а изгледа ни Тозовчевог другара 
Милета да у песми „припали цигару“. Све је прилично пусто...  

Помало разочаран, али свеједно, одморнији, наставих даље. Брзо прођох 
поред бодљикавом жицом ограђене локације будуће регионалне депоније опасног 
отпада, затим дуж копа „Тамнава - Западно поље“ и Дробилане у Каленићу и 
поново се зауставих десетак километара даље, под растињем густо пошумљене 
јаловине истрошеног копа „Тамнава - Источно поље“ у селу Цветовцу (општина 
Лазаревац). Одмарајући у тишини тридесетогодишњих стабала, у први мах 
помислих да ми све ово личи на Фрушку Гору. Пријатан ветрић је доносио 
свежину из шумовитог Пештана. Чуле су се птице. По жутој земљи расло је цвеће. 
Около су милеле разне бубице. Ништа није било налик Пекићевој „1999-ој“... Тад 
се присетих да ово ипак није Стражилово, већ зашумљено вештачко брдо јаловине 
(параван) иза којег се на југ, исток и запад простиру огромне површине нових 
копова, који би, према отвореним најавама, у догледно време требало да буду 
испуњени најотровнијим отпадом са пепелишта термоелектрана и разним другим 
опасним отпадом. То би, предосећам, био крај за све живо у деловима општина 
Лазаревац, Лајковац и Уб. Питам се од чега ће живети становници овог краја 
(удаљеног 40 километара од центра Београда), када за двадесет година не 
буду имали ни угља, ни земље, ни воде??? 

 
Слика 2.: Предео у околини Уба 

 
Многи се уздају у нови Аутопут за Чачак (коридор 11), као „сигурну“ 

заштиту од даљег ширења копова, и снажног подстрекача будућег привредног 
развоја народа Колубаре и Посаво-Тамнаве. То јесте тачно али само делимично. 
Скрећем пажњу да ће тај аутопут истовремено бити и велики загађивач, који ће, 
нарочито у летњем периоду, издувним гасовима хиљада нових камиона и 
аутобуса, знатно „обогатити“ аерозагађење на Убу.  

Везано с тим, јако би добро било већ данас разборито приступити изради 
широког заштитног шумског појаса на западној страни будућег аутопута у 
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области општине Уб. Тај шумски  појас би имао двоструко важну улогу 
заштитника од буке и пречистача загађеног ваздуха, не само од издувних гасова 
моторних возила, већ и од отровних испарења са нових површинских копова (који 
су сваким даном све ближи и ближи)!!! Том послу садње дрвећа отпорног на 
аерозагађење дуж будућег аутопута мора се прићи са највећом могућом 
озбиљношћу! За проверу ове тврдње могу послужити позитивна искуства Немаца, 
који су, последњих деценија, већину својих аутопутева потпуно заштитили 
шумским појасевима. Ове елегантне „шумице-засади“, не служе само за украс и 
не штите само од буке и аерозагађења, већ својим зеленилом и хладовином 
одмарају очи и нерве возача, смањујући ризик од саобраћајних несрећа!   

Ипак је Мајка Природа неуништива и на крају она увек побеђује а 
човек увек страда. Зато се са Природом није играти, већ је треба слушати, 
чувати је и неговати. 

Кретох даље. Прошавши мост на Колубари, кружни ток раскрснице са 
Ибарском магистралом, као и стару термоелектрану „Колубара“ у Великим 
Црљенима (која је спавала летње-ремонтним сном), наставих даље кроз 
Шумадију. Следеће одмориште било је село Јунковац, место у чијој близини је 
давне, 1896. године, отпочело организовано вађење угља из тада јамског рудника. 
Данас, сто и кусур година касније, Јунковац је типична (запуштена) рударска 
колонија, додуше са лепом црквом, Основном школом и великом продавницом, 
али прилично пуст.  Седећи у порти јунковачке цркве, тог 20. августа, 2011. 
године, покушавам да замислим летње предвечерје у овој варошици од пре једног 
века, док се још није ни сањало о страхотама које ће убрзо уследити у годинама 
Великог рата. Вероватно су обични људи тада (као и данас) наивно веровали у 
миран и срећан живот, уз благодети пријатне топлине кућних огњишта коју 
доноси „црно злато“ - угаљ...  

 
Космај – притајени вулкан? 

Настављам даље, али сада за мене сасвим новим путем. Уместо на исток 
(ка Сибници), крећем на југ, у само срце јаловине површинског угљенокопа: 
„Поље Д“. Пролазим разне напуштене хале, стоваришта, успон је све оштрији, 
мало-мало па раскрсница без ознака, (већ почех помишљати да сам залутао), кад 
избих на превој одакле је пуцао видик на долину реке Пештан и насеља 
Барошевац, Рудовце и Крушевицу. Из свог планинарског искуства добро знам да 
сваки нови видик представља једну малу фатаморгану. Као у пријатном сну, 
идући тако гребеном још неколико километара и уживајући у исконској лепоти 
шумадијских предела, дођох до првих кућа необичног села Стрмово. Одједном 
престаде јаловински честар (најзад завршетак копа) и са леве стране се указа 
нестварна зелена долина, дуга пар десетина километара, са две стране оивичена 
благим побрђем, која се простирала до под саме бедеме Космаја. Први пут 
посматрајући своју омиљену планину из овог угла учини ми се на тренутак да 
сам, као времепловом, отпутовао у далеку прошлост. Космај је личио на прави, 
правцати угашени вулкан и само су још недостајали диносауруси. (Касније сам 
прочитао да су у непосредној близини овог места, у атару аранђеловачког села 
Пркосава, пронађени остаци четинарских шума, саставних делова дна 
некадашњег Панонског мора, од којих води порекло колубарски лигнит).  

Опрезно се спустивши низ вијугаву стрмину главне улице села Стрмово, 
стигох на почетак те необичне долине средњег тока реке Турије. Изненади ме 
пријатна свежина, благ мирис ливада и мук тишине (баш као у народној песми: 
„Добро јутро, Шумадијо.“).  
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Лагано сам „клизио“ уским, сеоским путем узводно, ка Космају, који ме је 
привлачио попут магнета. Наредно село зове се Тулеж. Мало село, мирно. 
Неколико кућа и једна продавница, испред које седе дежурни пијанци и 
разговарају. Учтиво их поздравивши, тихо прођох покрај њих, трудећи се да што 
мање ометам ритуал њихове вечерње „медитације“. 

 Ишавши даље, ливаде су биле све зеленије а поља мириснија (ово је већ 
општина Аранђеловац). Нижу се чаробна села: Венчани, Раниловић, Рогача. Тихо 
летње предвечерје, без вештачких звукова, само птице, овце и говеда које полако 
са паше одлазе на починак. Како сунце лагано залази иза мојих леђа, врх Космаја 
постаје све ближи и све руменији. Природа је одисала невероватним миром. 
Помислих тада колико се овај сасвим природни предео разликује од вештачких 
површинских копова које управо прођох: „као небо и земља“! 

 На самом уласку у Рогачу (општина Сопот), окренух узбрдицом десно, 
новим асфалтом, дуж којег су маховином покривене стене стидљиво извиривале 
из багрењака. Успех се на превој јужног обронка Космаја и (још једном бацивши 
поглед на сада већ тамноплавкасту долину Турије) брзо сиђох у Велику Иванчу. 
(Добро сте прочитали, то је оно, сада већ по злу чувено село Велика Иванча у 
којем је прошле године извршено незапамћено вишеструко убиство). Мрак је већ 
завладао. Паркиравши бицикл испред једне осветљене продавнице, почех 
грозничаво испијати садржај купљеног тетрапак-сока и већ поприлично уморан, 
придружих се гомили људи који су „цевчили“ вечерњу дозу пива и по обичају 
галамили. Одмах ме сколише питањима: чији сам, одакле сам и код кога сам био? 
Кад рекох да сам кренуо са Уба, почеше да врте главама: „Уб? Где то беше?“ 
Правећи се важан, почех полако да набрајам села куда сам прошао: Трњаци, 
Стубленица, Радљево, Каленић, Цветовац, Црљени, Јунковац, Барошевац, 
Стрмово, Тулеж, Венчани, Раниловић, Рогача, Иванча. Дочекаше ме неповерљиви 
погледи, типа: „Који је ово дилеја!?“ Следеће питање је гласило: „Где радиш?“ 
(Изгледа да је испитивач био припадник саобраћајне полиције, будући да је то 
њихово ударно питање у отвореној намери узимања мита по основу „опроштеног“ 
прекршаја). На мој одговор да сам професор у Новом Саду, погледаше ме још 
неповерљивије и оставише ме „с милим Богом“. Нови Сад је за њих негде на 
другој планети, а и од професора изгледа да зазиру. Овог пута је изостало 
уобичајено питање: „Шта предајеш?“ (Вероватно зато што нико од њих није имао 
неког свог на раду или школовању тамо „преко“). Ипак један устаде, приђе ближе 
и очински ми објасни куда ћу најлакше стићи до Младеновца. Захваливши му се 
на савету, лагано наставих даље. (Годину и по дана касније, почетком 2013. у 
овом истом селу, одиграла се незапамћена трагедија, када је свирепи убица попут 
робота ишао од куће до куће и хицима из пиштоља неколико својих најближих 
комшија хладнокрвно устрелио на спавању. Различите приче колају о могућим 
разлозима овог сулудог чина. Једни кажу да је реч о монашком проклетству. 
Други тврде да се ради о намиривању неразрешених комшијских рачуна. Трећи 
подозревају да је у питању обрачун нарко дилера! Најмаштовитији 
претпостављају да је све то последица рада оближњих ХААРП одашиљача!!!)... 

Пажљиво возећи с упаљеним светлима, напустих Велику Иванчу и 
прошавши Пружатовац, Међулужје, Селтерс Бању и варош Младеновац, стигох 
око 11 сати увече до младеновачког насеља Рајковац, крајње станице овог 
необичног путешествија.  

Задовољно исцрпљен, помислих у себи: „Лепа је наша Србијица. Залуд 
је уништавају! “ 

Др Славиша Ђукановић, Младеновац 
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П.С. КОЛУБАРСКИ УГЉЕНОКОПИ У БРОЈКАМА 
 

  
 Према проценама научника, лигнит у колубарском басену је настао пре око 
50 милиона година, као саставни део дна некадашњег Панонског мора. Основну 
масу за настанак лигнита дала је једна врста четинарске шуме, чији су остаци 
стабала нађени на локацијама Пркосаве и Рудоваца. 

 Откопавање угља је започело 1896. године у околини Уба, (село Звиздар). 
Уочи Првог светског рата, широм колубарског басена радили су рудници Скобаљ, 
Велики Црљени, Шопић и Барошевац. До почетка Другог светског рата на 
широком простору колубарских угљенокопа, отворени су још и рудници Звиздар, 
Радљево, Соколовац, Пркосава, Јунковац, Велики Црљени и Вреоци. Све до 1950. 
године, производња угља одвијала се у јамским рудницима. Највећи јамски 
рудник у колубарском басену био је Јунковац. Отворен је ради снабдевања нове 
термоелектране у Вреоцима. Власници рудника Јунковац били су Трговачко-
индустријска банка „Београд“ и индустријалац Васа Кнежевић. Дневна 
производња угља износила је до 400 тона. За 36 година рада, у руднику Јунковац 
ископано је 6,1 милион тона. Као последњи јамски рудник, затворен је 1974. 
године.1 

Будући да су јамски рудници били врло ризични и (за мерила тадашње 
комунистичке привредне еуфорије): „ниско исплативи“, кренуло се са отварањем 
површинских угљенокопа и то следећом динамиком: 

 

• Поље А: отворено 1950, затворено 1966. године. 

• Поље Б: отворено 1950. године. 

• Поље Д: отворено 1961. године. 

• Поље Тамнава-исток: отворено 1979. године. 

• Поље Тамнава-запад: отворено 1995. године. 

• Поље Велики Црљени: отворено 2009. године. 
 

Напоредо са отварањем великих површинских угљенокопа, вршено је 
затварање „нерентабилних“ железничких пруга: Обреновац-Лајковац и 
Младеновац-Аранђеловац-Лазаревац-Лајковац. Тиме су насилно кидане 
природне везе Шумадије са Западном Србијом, односно Источном Босном. 

„Златни период“ рада површинских копова „Колубара“ трајао је од 1970. до 
1990. године. Годишња производња лигнита је до 2000. године достигла ниво од 
преко 25 милиона тона, а 2008. чак 30,5 милиона тона.  

                                                 
 
1 Станимировић Миодраг (2010): Источна Тамнава-Бргуле и околина, Културно просветна 
заједница Србије, Београд, 2010, стр. 298 
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Истовремено, због ширења копова, исељено је око 1.600 сеоских 
домаћинстава, а само у Вреоцима, као већем насељу, у поступку исељења 
налази се око 1.200 домаћинстава! То значи да је своја огњишта морало 
напустити између 6.000 и 10.000 људи!  

Према плановима, производња би требало да се повећава по 1 до 2 милиона 
тона годишње, како би до 2020. године био достигнут рекордан обим од 35 
милиона тона.2 Сагласно томе, већ средином 2013. године, кумулативна 
производња угља за претходне 62 године рада свих колубарских површинских 
угљенокопа премашила је једну милијарду тона! 

Највећи део колубарског лигнита користи се за потребе термоелектрана у 
Обреновцу, Великим Црљенима и Свилајнцу. Гледано из ваздуха, ширина басена 
на правцу север-југ износи око 25 километара, а на правцу исток-запад око 55 
километара. Посматрано географски, површина РБ „Колубара“ припада 
општинама Лазаревац, Лајковац, Уб и Обреновац. 

 

                                                 
2 Павловић Владимир, Игњатовић Драган, Лаковић Драгољуб (2013) Стратегија производње угља 
у функцији остваривања стратегије енергетике Републике Србије за период до 2025. године. 
Енергија, Економија, Екологија, Лист Савеза енергетичара, Број 3-4/2013, стр. 155 


