Медији о нама

ЕПС упркос суши обезбедио добољно струје
Потписан споразум за одсумпоравање у ТЕНТ А
Рудари раде пуном паром
Кина јача српску енергетику
Измештена Колубара због новог копа
ЕПС поклонио пепео за аутопут
Довољно угља за електране и грађане
Премијер посетио РБ "Колубара" 1. маја
Стигла прва кинеска локомотива за ЕПС
Добит ЈП ЕПС корист за све грађане
Инвестиције за већу снагу и производњу
Завршена модернизација управљања у ТЕНТ Б
ЕПС гради ветропарк
Успешно пословање ЕПС
ЕПС брине о животној средини
Трафо од 285 тона
Стабилна производња током леденог таласа
Производња већа, ЕПС стабилно и у 2017.
ЕПС у плусу, испуњени планови
Реформе пењу ЕПС на лидерско место у региону
ЕПС премашио прошлогодишњу зараду
Обновљиви извори отежавају услове за ТЕ
План за обнову хидроелектрана
Модеран багер у ЕПС-у
Сагласност АЕРС за нове цене
ЕПС улаже у будућност Србије
ЕПС на путу ка акционарском друштву
Угаљ остаје реалност Србије
Јединствене цене нестандардних услуга ОДС-а
Теренци замењују луксузна возила
Финансијско пословање ЕПС-а стабилно
ЕПС продаје два аудија
Угаљ и екологија иду у пакету
Продужена изложба о Пупину уз помоћ донације ЕПС-а
ЕПС улаже у екологију
Србија на "зеленом" путу
Пројекат ТЕ Костолац Б3 напредује по плану
ЕПС и Сименс граде ТС на Аутокоманди
Успешно пословање ЕПС у првом кварталу 2016. године

Улагање милијарду евра у екологију
ЕПС добар послодавац
Селидба Вреоца до краја 2018.
Уговори за стабилну будућност ЕПС-а
Мањи рачуни и здравија околина
Ремонт блока ТЕНТ Б2 замајац у леђа привреди
ЕПС испуњава постављене циљеве
Обнова трафостанице Лозница 1
Систем даљинског управљања трафостаницама у Сурдулици
Модернизација за боље снабдевање
Житељи Опланића више не брину због струје
Отворен Национални дистрибутивни диспечерски центар
Инвестицијама до здраве околине
Србија и ЕПС на зеленом путу
Нова трафостаница у Љигу
Реструктурирање доноси корист ЕПС-у
ХЕ "Ђердап 2" обележио годишњицу
Рекордна производња ХЕ "Бајина Башта"
ЕПС продаје 1000 аутомобила
Обновљена ТС "Крушевац 2"
Нови систем – нова ера за ЕПС
Дозвола за ТС „Београд 23 – Аутокоманда“
ЕПС послушао купце
Рок за попуст померен на 28. у месецу
Почеле припреме за нову депонију
Нове локомотиве за ефикаснији превоз угља
Конкурс за израду плана ветропарка у Костолцу
Грчић на челу ЕПС-а
Стабилна енергетска ситуација
ЕПС најзначајнији систем српске привреде
Контроле неовлашћене потрошње дају резултате
Монтере напали док су спречавали крађу
Обнова малих хидроелектрана
ЕПС не ослобађа од ТВ таксе
Поштени монтери вратили новчаник
Резултати у 2015. бољи за 200 милиона евра
Изненадне контроле откривају крађе електричне енергије
ЕПС позитивно пословао у 2015.
Погонска спремност кључ успеха
ЕПС у 2015. години остварио профит
ЕПС од јула јачи и штедљивији
Тим који лови струјокрадице
Стабилно снабдевање после невремена
Електроенергетска ситуација стабилна
За инвестиције у РБ "Колубара" 140 милиона евра
Стабилна производња електричне енергије
За Нову годину потрошено 116,6 милиона kWh

Рудари ЕПС-а надмашили планове
Костолац Б3 креће и званично пре Божића
ЕПС у корак са светским трендовима
EПС улаже милијарду евра у зелене пројекте
EПС запошљава младе
EBRD кредит
Рудари поново раде по плану
Завршена прва фаза ремонта ТЕ Морава
ЕПС позитивно послује

