
36  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 636 / 8.9.2006

ЕКОНОМИЈА

СОСТОЈБАТА ВО РУДАРСКИОТ СЕКТОР ВО ЗЕМЈАВА И НАТАМУ 
САМО СО ПОЕДИНЕЧНИ УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

ЕКОНОМИЈА

Д

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

РУДАРСКОТО "СРЕЌНО" ГО СТА  
СЛЕДНА, ЗА "ЗЛЕТОВО" И "ТОРА  

енот на рударите во 
земјава свечено го 
прославија во руд ни-
кот "Суводол", каде се 

копа јаглен за РЕК "Битола" и 
во радовишки "Бучим". "Бу-
чим" е единствениот од про-
дадените рудници, кој добро 
работи. Од останатите руд-
ници, "Саса" се рестартираше 
пред два месеца и допрва се 
чекаат резултати, а "Тора ни-
ца" и "Злетово" чекаат на ре-
старт. А како што се одвиваат 
работиве во моментов, сè 
поизвесно е дека во случајот 
на овие два рудника и натаму 
работите ќе бидат во неиз-
весност околу нивното ре-
стар тирање. 

Инаку, рударството во 
вкуп  ното индустриско про-
изводство учествува со 25 от-
сто. 

Па, така поради лажните 
ве тувања голем број ру дар-
ски кариери прерано завр-
шија. Оние кои имаа обез бе-
дено пристојна егзистенција, 
сега се принудени да се снао-
ѓаат на друг начин. 

"Работиме од денес за ут-
ре, од ден за ден, без оси гу-
рување, без здравствено, без 
ништо, не се знае ниту до 
колку, а ниту што работиме", 
велат поранешните рудари 
во "Злетово". 

И заедничко за сите нив е 
тоа што живеат во надеж де-
ка ќе се вратат во окното да 
заработуваат за живот. 

НЕЗАДОВОЛСТВО 

На само неколку кило мет-
ри од Злетово, рударите од 
Пробиштип наместо во ок на-
та, на улица си го одбележаа 
празникот. Жалат за ми на то-
то време кога рудникот од-

убаво, бераме некои шумски 
плодови за да може да се 
преживее, но најтешко е во 
зима кога нема ништо", велат 
рударите.

Ваквата судбина ја делат 
стотици рудари во Про би-
штип, градот во кој за време 
на празникот тие одржаа 
протестен марш. А од новиот 
газда "Бинани" побараа да го 
одржи ветувањето и да ги 
врати на работа.

"Ќе вработиме 500 рудари, 
ќе вложиме 5 милиони евра, 
ќе го отвориме рудникот за 
три, шест, за девет месеци, за 
две, за пет години. Го лажат 
само македонскиот народ. 
Сра мота е сè ова што се пра-
ви", потенцираат рударите.

За волја на вистината, и 
внатре во управната зграда, 
сепак се славеше. Но, како и 
да е, во овие четири години, 
поради неработењето на руд-
никот, неповратно се из гу бе-
ни приходи од 700 милиони 
евра. Поради тоа, синдикатот 
побара раскинување на до-
говорот со "Бинани".

УСПЕХ

Наспроти ова, колку за 
илу с трација, со возобнову-
вањето на единствениот ма-

лично работел, кога имале 
до бра заработувачка, а праз-
никот го славеле со мерак. 
Велат, откако американската 
"Ксеминекс" не направила 
ништо, сега се скептични и за 
индиската "Бинани". 

"Жално го одбележавме 
празникот, по четири години 
агонија и нерестартирање, 
се га празникот беше од бе-
лежан со мал протест на бив-
шите вработени. И вака, со 
овие газди денес, рудникот 
кој беше гигант за олово и 
цинк, се радувавме дека ќе 
би де рестартиран, но сега 
сме скептични", велат по ра-

нешните вработени во руд-
никот "Злетово". 

Пред сè, зашто четврта го-
дина по ред, на 28 август, нај-
празничниот ден, јамските 
работници не го изговараат 
рударското "Среќно".

"Ние рударите немаме 
среќа во ништо", велат дел од 
рударите.

Наместо во јама, некогаш 
почитуваните рудари со про-
сечни месечни плати и до 
400 евра, денес секојдневно 
талкаат по планините каде 
што собираат печурки, ка пи-
ни и шипинки. 

"Кога е лето и времето е 

кедонски рудник за бакар 
"Бучим", се враќа животот во 
Радовиш. Рестартирањето на 
рудникот "Бучим" е еден од 
најзначајните настани во Ра-
довиш во последните не кол-
ку години. Се ситуираа 525 
семејства, а редовноста во 
исплатата на платите го за жи-
веа градот. И жителите велат 
дека работењето на "Бучим" 
почна да се чувствува во ова 
градче. 

Сигурно дека е евидентно 
и сè повеќе се чувствува ка-
ко малку живна градот, се 
вра ботија многу луѓе, и ова е 
еден голем потфат за Радо-

ВО СВЕТОТ ОЛОВОТО СÈ ПОСКАПО, А НИЕ НЕ САКАМЕ 
ДА ГО КОПАМЕ
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СА "БУЧИМ", "САСА" Е 
НИЦА" НИКОЈ НЕ ЗНАЕ

Со возобновувањето на единствениот ма-
кедонски рудник за бакар "Бучим", се враќа 
животот во Радовиш. Рестартирањето на руд-
никот "Бучим" е еден од најзначајните на-
стани во Радовиш во последните неколку го-
дини. Се ситуираа 525 семејства, редовноста 
во исплатата на платите го заживеа градот. И 
жителите велат дека работењето на "Бучим" 
почна да се чувствува во оваа градче. Повеќе 
од 5 милиони тони преработена руда, 525 
вра ботени со просечна плата од 331 долар и 
инвестиции од 6 милиони евра, вака е во "Бу-
чим" година ипол по неговото рестар ти рање.

Наспроти ова, по четири години агонија и 
нерестартирање, во Пробиштип празникот 
беше одбележан со мал протест на бившите 
вработени. 

"Кога се појави 'Бинани' во руд никот, кој 
беше гигант за олово и цинк, се ра дувавме 
дека тој ќе биде рестартиран, но сега сме 
скептици", велат поранешните вра ботени во 
рудникот "Злетово". 

Наместо во јама, некогаш почитуваните ру-
дари со просечни месечни плати и до 400 
евра, денес секојдневно талкаат по пла ни ни-
те каде што собираат печурки, капини и ши-
пинки.

"Кога е лето и времето е убаво береме не-
кои шумски плодови за да може да се пре жи-
вее, но најтешко е во зима кога нема ништо", 
велат рударите.

виш, велат жителите на овој 
град.

Повеќе од 5 милиони тони 
преработена руда, 525 вра-
ботени со просечна плата од 
331 долар и инвестиции од 6 
милиони евра, вака е во "Бу-
чим" година ипол по него во-
то рестартирање. 

Во оваа насока е и ставот 
на раководството на руд ни-
кот. 

"Постигнавме завидни ре-
зултати", изјави Николај Ни-
колов, заменик-генерален ди  -
ректор на "Бучим". 

"Особено ако се знае дека 
ние преработуваме една од 
најсиромашните, можеби и 
најсиромашната руда во све-
тот. Содржината на бакар кај 
нас е од 0,2 до 0,25 отсто. Тоа 
е многу ниска содржина на 
руда, но благодарение на до-
б рата организација во рабо-
тата и благодарение на ви со-
ката цена на бакарот на свет-
ската берза, ние успе ва ме да 
работиме со профит", вели 
Ни колов.

Сличен е и одговорот на 
прашањето што значи рабо-
тењето на "Бучим" за вра бо-
тените. Тие велат дека за нив, 
како за вработени во "Бучим", 
работењето на рудникот зна-
чи многу, значи економски 
просперитет на нашите се-
мејства, а тоа се однесува на 
повеќе од 500 семејства во 
градот и во Општината Ра до-
виш. 

лиони евра во следните че-
тири месеци ќе ја врати ин-
вестицијата од 20 милиони 
евра. Се враќа животот во 
Ма кедонска Каменица. По 
про дажбата и рестарти ра-
њето на рудникот "Саса" од 
Македонска Каменица, вра-
ботените, новите сопстве ни-
ци од Русија и локалната са-
мо управа прв пат заеднички 
го одбележаа 28 август, Ден 
на рударите во Македонија. 
Во првите два месеца откако 
од рудникот за олово и цинк 
од Македонска Каменица по-
вторно почна да се вади ру-
да, реализирани се 520 вра-
ботувања. Само 20 од вра бо-
тените се чисти админи стра-
тивци, останатите се рудари 
и висококвалификувани кад-
ри. Просечната нето плата 
изнесува меѓу 360 и 370 ев-
ра. "До сега се инвестирани 
20 милиони евра, останува 
да се изгради новото ја ло-
виште, за што ќе бидат по-
трошени уште 2 милиона ев-
ра. Со тоа завршува првата 
фаза од реконструкцијата на 
рудникот. Според бизнис пла-
нот, се сметаше на произ вод-
ство на 650.000 тони руда 
годишно. Сега гледаме дека 
може и повеќе, бидејќи во 
првите два месеца добивме 
по 56.000-58.000 тони, што 
одговара на годишно про-
изводство од 700.000 тони", 
истакна Димитриј Кудрјаков, 
генерален директор на "Са-
са". Според рударите, тран-
спортните средства се об-
новени, јамските простории 
биле санирани 100 отсто, во 
флотација сè е компјуте ри зи-
рано и автоматизирано. Ед ин-
ствено платите за руда ри те 
се помали од порано, кога 
тие достигнувале и до 35.000 
денари.

Сепак, во ова мало ру дар-
ско градче проблеми има и 
натаму, а незадоволството сè 
уште е присутно. На 21 овој 
месец формиран е иници ја-
тивен одбор на рудари кои 
не се вратени на работа. Нив-
но единствено барање е ра-
бота. Но, според генералниот 
директор Димитриј Кудрја-
ков, тоа се социјални про-
блеми кои директно не се 
однесуваат на "Саса". Инаку, 
според математиките на ини-
цијативниот одбор, станува 
збор за 150 поранешни ру-
дари, кои останале на улица 
и за кои немало место во ру д-
никот.

"Моментно рудникот е во 
полна кондиција и добро ра-
боти", велат вработени во "Бу-
чим". 

Мотивирани од високата 
цена на бакарот на светската 
берза и рудните резерви за 
10 години, во "Бучим" наја ву-
ваат нови инвестиции и вра-
ботувања и повисоки плати. 

"САСА" Е СЛЕДНАТА?

Рударскиот празник беше 
прославен во "Саса". Новиот 
сопственик со новата ме се ч-
на заработувачка од 3 ми-


