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 ■ Сезона ремоната на Површинском копу „Дрмно“ почиње 1. априла и трајаће до 30. 
октобра. За то време треба отклонити све уочене недостатке на пет јаловинских и 
једном систему за ископавање угља.
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Припреме за овогодишњу ремонтну 
сезону у ТЕ „Костолац А” која 
ће почети у јуну увелико трају 
уговарањем услуга и набавке 

делова и опреме. Код великог броја јавних 
набавку понуде су већ отворене, до краја 
марта и у првој половини априла би требало 
да се заврши тај део припрема за ремонт 
блокова А1 и А2.

− Блок А2, снаге 210 МW, током јуна 
стаје са радом. Биће у ремонту од 1. до 29. 
јуна, односно 29 календарских дана – рекао 
је Бранко Цвејић, главни инжењер сектора 
одржавања ТЕ „Костолац А”.

Ремонт блока А1 ове године трајаће око два 
месеца, односно до друге половине августа, 
када је планирана његова синхронизација на 
електроенергетску мрежу. 

− Блок А1 од 100 МW ове године биће 
у ремонту од половине јуна и трајаће 65 
календарских дана. Предвиђено је да ремонт на 
овом блоку стартује 15. јуна и да се заврши 18. 
августа. Урадићемо капитални ремонт турбине 
високог притиска и замену дела кућишта 
цилиндра ниског притиска. На преосталом делу 
турбогенераторског постројења ради се махом 
стандардни ремонт. На осталим постројењима, 
котловском, електро постројењу и 
мернорегулационој опреми ради се стандардни 

ремонт и отклањање свих неисправности 
које нису могле да се отклоне у застоју блока 
током године, утичу на поузданост погона и рад 
постројења у пројектованом режиму – рекао је 
Цвејић. 

Ремонт заједничких постројења, као што 
су системи дробилана или системи за одвоз 

пепела и шљаке, производњу и испоруку 
деми воде, у највећем обиму радиће се када је 
ремонт блока А2 и у тоталном застоју блокова 
од 15. до 29. јуна. На заједничком постројењу 
радиће се стандардни ремонт.

И. М.
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 ■ Ремонти у ТЕ „Костолац А”актуелно

Добра припрема je  
пола посла

 ❚Нови багер „SCHrS 1400“ монтиран

Овогодишња сезона ремоната  рударске механизације на 
Површинском копу „Дрмно” трајаће седам месеци. За то 
време треба да се отклоне сви уочени недостаци на пет 
рударских система и опреми која је у функцији откривања, 

као и на рударској механизацији којом се ископава угаљ.
Како нам је рекао Машан Трифуновић, директор Дирекције за 

производњу угља, планом овогодишњих ремонтних активности предвиђено 
је да се са радовима крене 1. априла на Петом јаловинском систему. Од 
почетка маја следи ремонт багера, одлагача и друге рударске опреме која 
је ангажована у склопу Трећег јаловинског система. 

Наставак ремонтовања опреме следи од 1. јуна. Према речима 
Трифуновића, у ремонту ће бити комплетна механизација која је 
ангажована на ископавању, транспорту и преради угља. Након тога, у 
јулу ће се радити на инвестиционој оправци машина и опреме Првог 
јаловинског система. Септембар и октобар резервисани су за ремонт 
машина и опреме која ради у склопу другог јаловинског система. Према 
плану, све овогодишње ремонтне активности треба да се заврше до 30. 
октобра.

− Због подизања погонске спремности и свеукупне стабилности 
и ефикасности рада рударске механизације, веома је важно да сви 
предвиђени послови буду урађени на време и квалитетно. Планом ремонта 
предвидели смо набавку и замену два лежаја окрета горње градње за 
багере типа „SRs 2000“, који раде на откривању јаловине − истакао је  
Трифуновић.                                                                                 С. Срећковић 

Ремонти почињу у априлу
 ■Површински коп „Дрмно“
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На површинском копу „Дрмно“ током 
марта треба да се окончају радови 
на изради трасе, којом ће се до 
радног одредишта транспортовати 

нови „Крупов“ багер „SCHrS 1400“, капацитета 
6.600 кубних метара на час.

− Укупна дужина трасе од монтажног плаца 
копа „Дрмно“ до радног одредишта багера је 
око седам километара. Све активности добро 
су усклађене и организоване како бисмо посао 
на време завршили − рекао је Рајко Николић, 
надзорник радова на изради трасе и постављању 
трaнспортног система. 

Према његовим речима, ради се сопстеним 
снагама, ангажовањем радних машина помоћне 
механизације и два багера типа ЕШ.

Николић наглашава да већих проблема на 
изради трасе за сада нема, и додаје да нешто 
више посла има на изради силазне рампе, чија је 
дужина 1.040 метара, а висинска разлика око 50 
метара у односу на вршну коту терена.

С. Срећковић
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Машинска служба Површинског копа „Дрмно“ традиционално је обележила 
своју славу Светог Трифуна, у организацији Синдиката ПК „Дрмно“. Резање 
славског колача 14. фебруара обављено је у цркви Светог Максима Исповедника 
у Костолцу. 

Овогодишњи домаћин био је Радојица Миловановић, иницијатор и један од 
првих организатора славе машинаца. Радојица је од 28. децембра 2018. године у 
пензији, а на заслужени одмор отишао је са места шефа радне групе за монтажу 
багера на шестом БТО систему. Миловановић је славски колач предао следећем 
домаћину славе, Зорану Павловићу, машинском инжењеру на угљеном БТД 
систему (багер-трака-дробилана), који 38 године ради на копу „Дрмно“.     П. Ж. 

Машинци обележили славу
 ■ Поводом празника Светог Трифуна 

 ■ Траса за транспорт багера „SCHrS 1400“

Ускоро на радном одредишту

 ❚Део трасе за транспорт багера до радне локације

 ❚Траса као писта

Машинци у термо сектору костолачког 
огранка ове године отпочели су са 
обележавањем славе своје струке Светог 
Трифуна. Колач је резан у цркви Светог Георгија 
у Старом Костолцу, а овогодишњи колачар 
био је Далибор Стевић, док ће наредне године 
ту дужност обављати његов колега Бојан 
Трајковски. 

− Желимо да успоставимо скромну 
традицију, а посебно нам је драго што је то 
започето управо у овој цркви, задужбини 
капетана Драгутина Тодића, који је и започео 
организовануксолоатацију угља у Костолцу – 
рекао је Трајковски.      

    И. М.

Машинци-термичари обележили славу  
 ■ У част Светог Трифуна



Реформе јавних предузећа у 
Србији напредују у добром 
смеру и „Електропривреда 
Србије“ је међу компанијама 

које су испуниле реформске 
циљеве, оценили су учесници 
панела о реструктурирању 
државних предузећа на Копаоник 
бизнис форуму.

− Ако се јавна предузећа брзо 
реформишу у Србији сви грађани 
биће на добитку. Процес иде у 
добром смеру, што се види и по 
чињеници да је 100 предузећа 
остало за приватизацију, али 
је финализација кључна. Има 

компанија које данас раде доста 
боље, а међу њима је и ЕПС – рекао 
је Стивен Ндегва, шеф Канцеларије 
Светске банке у Србији.

Резултате ЕПС-а у оквиру 
реорганизације представила је 
Татјана Павловић, извршни директор 
за финансије.

− ЕПС је највеће предузеће у 
Србији, у оквиру трансформације 
спојено је 14 привредних друштва 
у једну компанију и стога је 
реструктурирање овако великог 
система предвиђено до 2020. Главни 
циљеви које је ЕПС-у задала Влада 
2014. године већ су испуњени и 

премашени. Тако је на пример, 
степен наплате од 94,4 одсто у 
2014. подигнут до данашњих 100,36 
одсто, што је доста изнад задатог 
циља. Губици у дистрибутивном 
делу смањени су са 14,32 одсто у 
2015. на 12,1 одсто у 2018. години 
– рекла је Павловић. − Иако се у 
јавности и даље провлачи да се ЕПС 
финансира из буџета чињеница 
је да ми пунимо буџет Републике 
Србије значајним сумама. У 2018. 
години ЕПС је у буџет уплатио 108 
милијарди динара. Од тога је 12 
милијарди уплаћено оснивачу, Влади 
Србије, на основу дивиденди. 

Павловић је одбацила наводе о 
недовољном инвестирању ЕПС-а и 
истакла да се сваке године улаже и у 
одржавање и развој капацитета. 

− И поред цене електричне 
енергије која је у Србији 30 одсто 
нижа него у земљама у региону, 
инвестиције ЕПС-а су у 2018. 
години биле више од амортизације 
и износиле су 67,5 милијарди 
динара. И то нису улагања само 
у одржавање, већ увек значе и 
продужење радног века за по 
неколико деценија и повећање 
капацитета – истакла је Павловић.

Р. Е.

Ревитализација 
последњег агрегата у 
ХЕ „Зворник“ почела је 
средином фебруара, 

демонтажом старе опреме 
комплетног агрегата. Након тога 
следе грађевински радови на 
проширењу облоге радног кола, 
пошто нове турбине имају већи 
пречник у односу на старе, а 
затим и монтажа нове опреме. 
Ти радови обухватају сечење 
бетонских облога турбине на 
већи пречник и припрему за 
уградњу нових челичних облога. 
Санираће се бетонске облоге 
генераторског бурета, израдити 
темељ резервоара турбинског 
регулатора, а затим бушење и 
штемање бетона за полагање 
каблова и цевовода, као и 
уређење просторије звездишта 
генератора.

Прво ће се монтирати нова 

опрема у проточном тракту турбине, 
односно облоге радног кола и 
сифона и доњи прстен спроводног 
апарата. Као и на претходним 
агрегатима, у наставку радова 
предвиђена је такозвана компактна 
монтажа турбине, што значи да ће 
комплетна турбина бити склопљена 
у монтажној хали, а не у турбинској 
јами, а затим ће се пренети и 

фиксирати у турбинску јаму 
агрегата А4. После тога предстоји 
монтажа генератора, опреме 
генераторског напона, система 
регулације, управљања и заштите. 
Опрема разводног постројења 
110 kV и блок-трансформатор 
су већ монтирани (за време 
ревитализације агрегата А3).

Динамика радова на последњем 
агрегату иста је као и на 
претходним: 365 календарских дана 
од почетка до завршетка радова.

Поред ревитализације главне 

електромашинске опреме 
(агрегата), досад су завршени 
радови на ревитализацији главног 
дела хидромеханичке опреме, 
односно преливних устава. 

Сва три агрегата која су досад 
ревитализована су у комерцијалној 
употреби. Носилац посла на 
ревитализацији је „Voith Hydro“, а 
подизвођачи су углавном домаће 
фирме: „Гоша Монтажа“, „Елнос“, 
Институт „Михајило Пупин“ и 
„Електроремонт“.  

   Ј. Петковић

У 2018. години ЕПС je 
у буџет уплатио 108 

милијарди динара. Од 
тога је 12 милијарди 
уплаћено оснивачу, 

Влади Србије, на основу 
дивиденди

ЕПС испунио циљеве
 ■Са Копаоник бизнис форума
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Почела ревитализација четвртог агрегата
 ■Из ХЕ „Зворник“

из епс групе

Модернизација
Упоредо с ревитализацијом агрегата 
А4 предстоји ревитализација 
темељних испуста и наставак радова 
на ревитализацији сопствене 
потрошње, тако да ће комплетна 
рехабилитација и модернизација 
Хидроелектране „Зворник“ бити 
завршена најкасније за две и по 
године.



У термоелектрани „Никола Тесла А“ 
у Обреновцу почела је изградња 
постројења за одсумпоравање 
димних гасова, вредног више од 167 

милиона евра. Постављању камена темељца 
присуствовали су Александар Антић, министар 
рударства и енергетике, Ђунићи Марујама, 
амбасадор Јапана у Србији, Милорад Грчић, 
в. д. директора „Електропривреде Србије“, 
Такема Сакамото, директор Јапанске агенције 
за међународну сарадњу за Европу и Блиски 
исток, и Таканори Накамото, потпредседник 
компаније „Мицубиши Хитачи пауер систем“.

− Ово је значајан дан за будућност 
„Електропривреде Србије“, као и ТЕНТ, који са 
својих 1.750 мегавата без сумње представља 
ослонац енергетског система земље. Посебну 
пажњу пружамо одржавању ове електране 
изграђене седамдесетих година, која данас мора 
да се прилагођава стандардима ЕУ, посебно у 
области животне средине. У ТЕНТ-у су урађена 
три кључна сегмента важна за заштиту животне 
средине, а то су изградња електрофилтера на 
свим блоковима, као и смањење азотних оксида, 
које је спроведено на блоковима А3, А4 и А5. 
Највећи сегмент који следи је одсумпоравање 
димних гасова – рекао је Александар Антић, 
министар рударства и енергетике.

Према његовим речима, изградња тог 
постројења омогућена је захваљујући влади 
Јапана и ЈИЦА, који су дали повољан зајам. 
Домаће компаније обавиће 60 одсто послова у 
изградњи, а очекивана вредност радова српских 
фирми је 95,5 милиона евра.

В. д. директора ЕПС-а Милорад Грчић 
рекао је да ће се систем за одсумпоравање 
димних гасова градити за четири блока ТЕНТ 
А - А3, А4, А5 и А6, снаге по око 350 мегавата. 
Ово постројење омогућиће наставак рада 
термоелектране у наредних најмање 20 година.

− Пројекат је био у ризику да пропадне, 
али захваљујући Влади Србије и ангажовању 
Александра Вучића, председника Србије, 

оживели смо га и данас започињемо његову 
реализацију. Покрећемо и обнову блокова А1 
и А2 у ТЕНТ-у, који су најстарији, тако да ћемо 
ове године покренути расписивање тендера. 
Тај посао ће трајати неколико година, али 
урадићемо га тако да добијемо блокове који су 
као потпуно нови, уз повећање снаге у мери у 
којој је то могуће − рекао је Грчић.

Рок за изградњу постројења за 
одсумпоравње у ТЕНТ А је 42 месеца, после 
којег следи гарантни период и пробни рад 

постројења од 12 месеци. Након изградње овог 
постројења, ТЕНТ ће се уклопити у захтеве ЕУ, 
према којима је стандард концентрације SO2 у 
димном гасу мањи од 200 милиграма по кубном 
метру.

− Јапан се некада суочавао с проблемом 
загађења ваздуха, али је успео да га реши. Било 
би ми задовољство да српски народ искористи 
наше знање и технологију које смо стекли из 
тих искустава – рекао је Ђунићи Марујама, 
амбасадор Јапана у Србији. 

Према речима Такема Сакамотоа, директора 
Јапанске агенције за међународну сарадњу 
за Европу и Блиски исток, водеће компаније 
„Мицубиши Хитачи пауер системс“, „Иточу 
корпорејшен“ и „Тепско“ укључене су у овај 
важан пројекат и могу да допринесу успеху 
и омогуће трансфер напредне технологије 
српским пријатељима за развој капацитета. 

− ЈИЦА ће сигурно наставити да пружа 
опсежну и снажну подршку Србији за одрживи 
економски развој и јачу билатералну сарадњу. 
Драго ми је да саопштим да ће ЈИЦА почети 
ново истраживање у вези са могућом 
сарадњом у области енергетске ефикасности 
и обновљиве енергије. ЈИЦА ће спровести ово 
истраживање из сопственог буџета у сарадњи са 
Министарством рударства и енергетике – рекао 
је Сакамото.                            Р. Е.

 ■Почела изградња постројења за одсумпоравање у ТЕНТ А

Еколошки колос 
Постројење за одсумпоравање димних гасова у 
ТЕНТ А биће велико као половина електране. 
Систем ради тако што се димни гасови 
пречишћавају помоћу емулзије кречњака у 
апсорберу, а пречишћен гас иде у димњак. Укупна 
висина апсорбера са димњаком биће 140 метара, а 
пречник основе биће 24 метра. Градиће се два 
апсорбера и сваки ће пречишћавати димне гасове 
из по два блока. Постојећи димњаци ТЕНТ А неће 
се више користити. Као споредни производ 
добијаће се гипс, који се може користити у 
грађевинарству.

Систем за одсумпоравање 
димних гасова за четири 

блока ТЕНТ А - А3, А4, А5 и А6 
омогућиће наставак рада 

термоелектране за најмање 
20 година према строгим 

европским еколошким 
стандардима

Инвестиција за сигурну 
будућност
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Током фебруара у костолачким 
термоелектранама произведено 
је 584 милиона киловат-часова 
електричне енергије, чиме је 

производни план премашен за 8,7 одсто и 
реализован у потпуности. Укупна производња 
од почетка године такође премашује план за 
5,3 одсто, и износи 1,19 милијарди kWh. 

У ТЕ „Костолац А“ током фебруара 
произведено је 175,237 милиона kWh, што 
износи 10 одсто изнад плана. По блоковима, 
производња блока А1 за овај месец износи 
53,07 милиона kWh, док је блок А2 реализовао 
производњу која износи 122,16 милиона kWh. 
Током зимског периода, ова термоелектрана 
обезбеђује и топлотну енергију која се користи 
за даљински систем грејања Пожаревца, 
Костолца, као и припадајућих насеља, па је за 
ову намену у фебруару произведено и 56.301 
МWht топлотне енергије.

У ТЕ „Костолац Б“ у фебруару је 
произведено укупно 408,74 милиона kWh, што 
је за осам одсто више од планираног за ову 
термоелектрану. Учинак по блоковима је 199,56 
милиона kWh за блок Б1 и 209,18 милиона kWh 
за блок Б2.

И. М.
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 ■ Производња електричне енергије

Премашен план за фебруар
актуелно

На Површинском копу „Дрмно“ у фебруару је ископано 
759.953 тоне угља, речено нам је у Служби за праћење 
и анализу производње. На крају месеца, на депонијама 
су се налазиле пројектоване количине угља, а просечна 

калоријска вредност износила је 8.800 килоџула по килограму 
угља. Термоелектранама је у фебруару укупно испоручено 6.657 
тераџула топлоте. 

За два месеца рада у овој години ископано је 1.596.106 тона угља 
и испоручено је 14.044 тераџула топлоте, што је за три процента више 
од плана. За потребе термоелектране „Морава“ у Свилајнцу, за прва 
два месеца са копа „Дрмно“ издвојено је укупно 42.953 тоне ситног 
угља. 

Производња угља је стабилна, предвидива, континуирана и 
у складу са потребама рада и ангажовања термоенергетских 
капацитета инсталисаних у Костолцу. 

Рударским системима за откривање угља, према обрађеним 
подацима о производњи откривке, у фебруару је откопано 2.701.598 
кубних метара чврсте масе, што је за око 280.000 тона више у односу 
на јануар. Од почетка године рударским системима за откривање угља 
откопано је 5. 284.476 кубика чврсте масе.

С. Ср.

Довољно угља  
за електране

 ■Производња на Површинском копу „Дрмно“



Због захтевних послова, које 
запослени у огранку „ТЕ-КО Костолац“ 
свакодневно обављају, посебна пажња 
посвећује се њиховом здравственом 

стању. Поред система редовне здравствене 
заштите запослених и допунских система 
„Електропривреде Србије“, постоје и потпорни 
фондови – Фонд солидарности на нивоу 
компаније и огранака. Средства која у овај 
фонд уплаћују ЈП ЕПС и синдикати радника, 
израз су солидарности „Електропривреде 
Србије“, чија је улога да умањи материјалне 
трошкове запослених приликом лечења.

Небојша Николић, потпредседник Фонда 
солидарности огранка „ТЕ-КО Костолац“, истиче 
да је протеклих година у том огранку ЕПС-а 
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 ■Фонд солидарности у костолачком огранку ЕПС-а

Сигурност за запослене
У 2018. години реализовано 

497 захтева запослених, 
поднетих Фонду солидарности 

у Костолцу, као и двадесетак 
захтева Фонду на нивоу ЕПС-а 

Средства 
Радник може да се обрати матичној синдикалној 
организацији за износ од 2.000 до 10.000 динара, а 
за износ од 10.000 до 20.000 динара синдикату 
„Копова Костолац“, који средства за ове намене 
обезбеђује из провизија од синдикалних продаја. 
Износе од 20.000 до 200.000 динара обезбеђује 
Фонд солидарности огранка „ТЕ–КО Костолац“, а 
највећа финансијска средства може да обезбеди 
Фонд солидарности „Електропривреде Србије“ - у 
распону од 200.000 до неколико милиона динара, 
за покривање трошкова лечења најтежих болести.

годишње. Располагање средствима регулисано 
је Колективним уговором, а поред радника право 
на помоћ имају и супружник и дете до 26. године 
– каже Николић и додаје да радници имају и 
могућност рефундирања медицинских трошкова.

− У току 2018. године, реализовано је 
497 захтева запослених поднетих Фонду у 
Костолцу. Само четири захтева су одбијена 
због непотпуне медицинске документације, 
пре свега због недостатка извештаја лекара. 
Највише захтева било је за операције очију, 
вантелесну оплодњу, за лечење тешких облика 
карцинома и за парадонтопатију. Поред тога, 
одобрена су и знатна средства за набавку 
скупих лекова код хроничних обољења, 
најчешће кардиоваскуларних. Хитни случајеви 
се решавају одмах и средства се уплаћују у 
најкраћем року. Из Костолца је прошле године 
отишло двадесетак захтева ка Фонду Синдиката 
радника ЕПС-а и сви су одобрени. Представник 
костолачког огранка у ЕПС-овом фонду је 
Јасмина Скокић, из костолачких термоелектрана 
– навео је Николић и истакао да су активности 
Фонда солидарности јавне и сви радници су 
упознати са њима.                     

    П. Животић

повећан број радника који су тражили помоћ 
Фонда солидарности.

− Сви чланови Синдиката ЕПС-а, односно 
синдикалних организација „Копови Костолац“ 
и „Термоелектране Костолац“ могу да користе 
средства Фонда солидарности два пута 

 ❚Небојша Николић
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 ■Mеђународни Дан жена

Стручност не зна за пол

Жене раде у свим секторима 
костолачког огранка 
„Електропривреде Србије”, 
од производње угља и 

електричне енергије, па до техничке 
администрације. Последњих година повећава 
се број запослених жена у свим секторима 
производње и на коповима. Рад у мешовитим 
стручним тимовима има и предности и манe, 
а циљ је да се елиминишу све потенцијалне 
препреке за квалитетно извршавање радних 
задатака. 

Слађана Ђокановић, запослена у термо 
сектору костолачког огранка сматра да сваки 
однос међу колегама мора да се темељи на 
међусобном уважавању различитости оба пола.

− Када сам одлучила да студирам машинство 
уопште нисам размишљала о томе да ћу једног 
дана да радим углавном са мушкарцима. 
Међутим, од почетка мог радног века у 
костолачким термоелектранама, прво у ТЕ 
„Костолац А”, затим у сектору инвестиција, 
а сада и у ТЕ „Костолац Б”, сарађујем са 
мушкарцима. Последњих шест година сам 

шеф Оперативно-техничке припреме у 
Сектору одржавања ТЕ „Костолац Б”. Рад у 
тиму са мушкарцима има своје предности, 
али и недостатке. Знамо да смо једнаки у 
радном окружењу, али то не значи да је лако 
радити и комуницирати са мушкарцима. Често 
мушкарци и жене имају различите погледе у 
обављању посла. Мислим да су мушкарци више 
такмичарски настројени и најчешће воле да 
раде сами и добију заслуге за своје достигнуће. 
Жене више воле да раде у тиму и да сарађују 

својим методама комуникације. Дешава се да су 
мишљења различита, али све у циљу што бољег 
и ефикаснијег обављања радних задатака – 
рекла је Слађана.

После двадесет година проведених на 
различитим радним местима проблема у 
комуникацији за Слађану нема.

− Није увек било лако. Када у радно 
окружење дође неко ко је млад, може да буде 
дочекан са предрасудама. Уз то, ако је у питању 
жена на „мушким“ пословима, предрасуде су 
веће. Тада те испитују и шефови и мајстори. 
Можеш ти да знаш пуно тога, али ако не знаш 
оно што те мајстор пита, то те прати кроз 
цео радни век и препричава се као локална 
анегдота. Жене поседују већу емоционалну 
интелигенцију у односу на мушкарце. Небитно 
је да ли је њихова природа интровертна или 
екстровертна, емоционално интелигентни људи 
су знатижељни у погледу свега, а нарочито људи 
који их окружују. Што више бринете о другим 
људима, што више саосећате са оним кроз шта 
пролазе, са њима ћете лакше да успоставите 
комуникацију – мишљења је Слађана. 

Биљана Шљивић, запослена у Служби за 
безбедност и здравље на раду каже да на свом 
радном месту има коректан однос са колегом 
у свом најужем радном окружењу у упућује на 
важност неговања толеранције.

О старању да се поштују сви прописи које 
налаже безбедност и здравље на ПК „Дрмно” 
стара се Александра Кривокапић, која важи за 
„суровог” професионалца који инсистира да све 
на терену буде као у уџбенику.

− Сарадња са колегама је одлична и немам 
замерке. Моје досадашње искуство је показало 
да се најбољи резултати постижу када се у 

 ❚Слађана Ђокановић

 ❚Биљана Шљивић

У Огранку „ТЕ-КО Костолац” 
више од једне трећине су жене, 

на готово свим пословима од 
администрације до директне 

производње



Неформална група „Успешне жене 
Костолца“ организовала је 5. 
марта сусрет у костолачком Дому 
културе, посвећен свакодневним 

проблемима и изазовима са којима се 
жене суочавају, како на приватном, тако и 
на професионалном плану. Модераторка 
скупа Тања Гргић истакла је да су све жене 
различите, а заједничко свима је да су жене. 

 − Имамо право на осмех, на љубав, срећу, 
тугу, посао, образовање, породицу и избор. 
Укратко, имамо право на живот – рекла је 
Радовановић.

На скупу су говориле жене различитих 
професија, запослене у здравству, просвети 

и органима локалне самоуправе. Оне су 
поделиле своја искуства о предрасудама које 
онемогућавају оптималан и равноправан третман 
жена у данашњем друштву.

Представнице млађе генерације на 
овом скупу биле су Катарина Каравла, 
ученица Средње пољопривредне школе 
„Соња Маринковић“ и Миња Миловановић, 
матуранткиња Пожаревачке гимназије, која 
планира да школовање настави на Факултету 
за специјалну едукацију и рехабилитацију. Оне 
су указале да се њихове вршњакиње већ током 
основне и средње школе налазе у окружењу 
које не подстиче развој самопоуздања и 
самосталности. 

Скуп је употпуњен наступом Градског 
хора „Дунавска лира“, којим руководи Марија 
Митић. Она је рекла да у раду са девојчицама 
од најранијег узраста па до тинејџерског доба 
настоји да их оснажи и развије свест о њиховој 
сопственој важности. 

− Неопходно је да девојчице од најранијих 
дана знају да је равноправност њихово право, 
које им нико не сме ускраћивати и оспоравати. 
Оне морају бити субјект у свом животу и нико 
нема право да их стави у функцију објекта у 
служби другог. Формула за ово је образовање, 
од чега у 21. веку све полази и све зависи – 
истакла је Митић.

И. М.
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Родна равноправност  
је право, а не воља

 ❚Александра Кривокапић  ❚Мирјана Машковић

 ❚Наступ хора „Дунавска лира“

колективу пажња посвећује равноправним 
третманом оба пола приликом напредовања 
на послу. На тај начин се омогућава стварање 
синергије на кључним местима у колективу и 
доприноси оптималном функционисању нашег 
огранка – рекла је Александра.

На Површинском копу „Дрмно” раме уз 
раме са мушкарцима на пословима машинске 
припреме, ради Мирјана Машковић, а за своје 
мушке колеге има само речи хвале.

− У тиму са мушкарцима је супер радити, 
макар је тако код мене. Имам двојицу сјајних 
колега, који су најпре добри људи. Одлично 
сарађујемо. Комуникација нам је одлична, све 
решавамо уз договор. Ако се и догоди да дође до 
одређених проблема решавамо их у ходу – рекла 
је Мирјана.

И. Миловановић



Поузданост рада блокова увек  
зависи од квалитетно урађених 
ремоната. Висок степен бриге о 
постројењима омогућава да се број 

непланираних застоја сведе на минимум, а 
планови производње реализују у целини. 

У склопу предстојећег ремонта у ТЕ 
„Костолац Б”, на блоку Б2 биће имплементиране 
примарне и секундарне мере за редукцију 
азотних једињења, које ће у значајној мери 
утицати на смањење емисије ових гасова. 
Енергетика подразумева и производњу 
електричне енергије и максималну 
заштиту животне средине, што захтева и 
осавремењавање свих сегмената постројења.

− Овогодишњи ремонт на блоку Б2 трајаће 
око шест месеци, односно 165 радних дана. 
Предвиђено је да блок уђе у ремонт 1. јула. 
У оквиру свих захвата који ће бити урађени, 
посебно се издваја уградња примарних и 
секундарних мера за редукцију емисије  
азотних оксида. Ради се о изузетно сложеном 
техничком захвату, који је захтевао брижљиво 
планирање − рекао Жељко Илић, директор  
 ТЕ „Костолац Б”.

На блоку Б1 у овој елекетрани већ су 
уграђене примарне мере за редукцију емисије 
азотних оксида.

− На блоку Б2 предстоји ове године прво 
имплементација примарних мера, а затим 
уградња секундарних мера за редукцију 
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 ■ Ремонтна сезона ТЕ „Костолац Б”

Улагање у заштиту 
животне средине

емисије азотних оксида. Због великог степена 
техничке сложености, секундарне мере извешће 
се из две фазе. У оквиру секундарних мера 
имамо изградњу нових објеката које захтевају, 
додатне дозволе за изградњу. Конкретно, биће 
изграђен резервоар за реагенс, које је обавеза 
инвеститора, а сва остала инсталација од 
резервоара према котлу је обавеза извођача 
радова.

 Имајући у виду дозволе и време за које 
треба да их издају надлежна министарства, 
ове године неће бити завршени секундарни 
радови.

− Завршетак уградње секундарних мера 
биће 2020. године, самим тим и коначна 
гаранцијска испитивања, биће завршена 
у 2020 години. Ове године биће завршене 
примарне мере на блоку Б2, и гаранцијска 
испитивања. Реч је о великом пројекту који ће 
значити и значајно ангажовање компанија које 
се баве овом врстом посла – рекао је Илић.

Треба поменути да ће ове године на блоку 
Б2 бити урађен капитални ремонт турбине. 

− Посао је добио „General Electric” и за то 
је потписан уговор. Велики посао је и замена 
дела међупрегрејача 1, као и захвати у котлу 
који се ради на вишим котама. Активности 
су бројне а послови сложени за овај ремонт 
на блоку Б2. Све то условљава да се ремонт 
ради са високим степеном координације свих 
ангажованих, и наших запослених и извођача 
радова. Потписан је ових дана и уговор за 
опрему за напојне пумпе. Имамо и стандардне 
захвате, које ћемо урадити у склопу ремонта 
на овом блоку – рекао је Илић.

На блоку Б1 биће реализован стандардни 
ремонт у трајању од 30 радних дана, тако да се 
ремонт блока Б1 и Б2 преклапају око 15 дана. 
Ремонт блока Б1 стартује 15. јуна и траје до 
15. јула, а од изузетног значаја је преклапање 
које ће трајати 15 дана, што омогућава да се 
обави и ремонт заједничких постројења.

И. Миловановић



Костолачке термоелектране и копови 
простиру се на великој површини, 
што захтева ангажовање свих 
радника Сектора за управљање 

ризицима на стратешки распоређеним 
местима уз сталну анализу стања на терену. 
Реч је о сложеном задатку, описао је посао 
сектора Зоран Степановић, главни стручни 
сарадник за послове одбране и ванредне 
ситуације.

− Тешко је успоставити адекватну заштиту 
људи и имовине у нашем Огранку. Разлога је 
много. Прво Огранак ТЕ-КО Костолац је огромно 
градилиште, где извођачи и подизвођачи долазе 
са свих страна, много је и страних извођача 
радова, предњаче Кинези, али има и Британаца, 
Немаца, Италијана, Пољака. Треба напоменути 
да се копови простиру на 12 квадратних 
километара и да је то огромна површина, на којој 
се сваког часа отвара неки нови алтернативни 
пут, који води ка спољним ивицама, односно 
локалним и регионалним путевима – рекао је 
Степановић.

Обезбеђивање заштите запослених и 
имовине у Костолцу врши ПД „Костолац - 
Услуге”, које је настало издвајањем из ЕПС-а пре 
петнаестак година.

− Сарадња са ПД „Костолац - Услуге“, 
протиче у коректној атмосфери. Максимално 
излазимо једни другима у сусрет, када је реч о 
физичкој-техничкој заштити. Повремене шумове 
на везама, решавамо у ходу, тако да могу 
слободно да кажем да нам је сарадња за сада на 
завидном нивоу – рекао је Степановић. 
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 ❚Зоран Степановић

 ■Сектор за управљање ризицима

Организацијом до успеха
Ове године планирана је 

реконструкција постојећег 
Ватрогасног дома у Костолцу. 

ПК „Дрмно“ добиће помоћни 
надзорни центар и нови 

гаражни простор за ватрогасну 
јединицу

За унапређење заштите запослених и 
имовине, Сектор за управљање ризицима има 
планове за развој и унапређење у будућности.

− Намеравамо да набавимо ручне детекторе 
за метал за портирнице, првенствено у 
термоелектранама и Служби обезбеђења, која 
би их користила приликом изласка запослених 
из круга постројења. Поставили би гвоздене 
стубиће, ради несметаног кретања пешака по 
тротоарима. У плану је и уградња видео камера 
осетљивих на покрет. Од нових технологија 
за контролу и надзор, планирано је увођење 
још дисплеја у мониторинг соби, који ће бити 
повезани са видео-надзором. За увођење 
помоћног надзорног центра, који би се налазио 
на ПК „Дрмно“, већ постоји идејни пројекат – 
рекао је Степановић. 

Из помоћног надзорног центра на ПК „Дрмно“, 
аутоматски би се позивао основни надзорни 
центар, али и костолачки МУП и Ватрогасна 
јединица у Костолцу. 

Што се тиче Ватрогасне јединице у Костолцу, 
у плану је изградња новог гаражног простора 
на ПК Дрмно и реконструкција већ постојећег 
Ватрогасног дома, где су смештени сви камиони 
за гашење пожара.   

И. Миловановић

 ❚Видео надзор у објектима

 ❚Савремене технологије



Стављањем на папир вешто 
комбинованих речи стварају се 
различита књижевна дела, а посебно је 
занимљиво када је неко талентован да 

пише стихове, прозу, али и загонетке. Све ове 
врсте књижевности, али и још неке занимљиве 
записе пронашли смо у раду Љубисава 
Грујића, запосленог у термоелектрани 
„Костолац А“.

Средњу машинску и вишу официрску школу 
Љубисав је завршио у Задру, а након тога је 
у Копривници годину дана радио као официр. 
Међутим, то није био крај стицања нових знања, 
већ је Грујић завршио и школу за радио и тв 
сервисера, а затим завршио и положио стручну 

обуку за руковаоца CNC машинама, којима 
се управља уз помоћ компјутера. Занимљиво 
је истаћи да је био успешан у техничким 
наукама још као средњошколац. Два пута је 
био републички победник на смотри младих 
проналазача и конструктора, а у Сомбору је 
освојио прво место на конкурсу за конструкцију 
аероелектране са пројектом „Аутоматски 
претварач и стабилизатор напона“. Поред свега 
овога Љубисав је и радио аматер са положеним 
испитима за Е и Ф класу, а бавио се и израдом и 
конструисањем уређаја из области електронике. 
После рада у фирмама у Великом Градишту 
и Пожаревцу, од 1989. године запослен је у 
термоелектрани „Костолац“. Прво је радио као 
механичар - први извршилац на одржавању 
пумпи и турбине, а већ двадесетак година 
ради у служби сменског машинског надзора и 
одржавања блокова „А1“ и „А2“ у ТЕ „Костолац“.

− Поред свега што радим у слободно време, 
мој највећи хоби, који прераста у професију, 
јер сам већ у појединим удружењима добио 
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Лепе речи преточене 
у књижевна дела

 ■Представљамо: Љубисав Грујић, радник ТЕ „Костолац А“

 ❚Објављене књиге поезије

Најбоља новинска прича
На почетку 2019. године Грујић је победио на 
традиционалном конкурсу за кратку новинску 
причу „Миливоје Мића Илић“, који већ низ година 
организује пожаревачки недељник „Реч народа“ 
поводом Дана ове медијске куће, једне од 
најстаријих у Србији. Његова прича „Трава 
зеленија“ по оцени стручног жирија била је 
најбоља.

Награде 
Од бројних награда, плакета и повеља, које је 
добио за своја писана дела, навешћемо само неке 
од њих. Грујић је освајао прве награде на 
међународном конкурсу поезије „Светом влада 
мир“ у Италији, затим на међународном конкурсу 
за афоризам „СЛЕМ“ (Сатирична лесковачка 
мућкалица) , као и више пута за афоризме и песме 
у Мркоњић Граду. Освајао је и треће награде на 
међународном такмичењу афористичара „Златни 
змај“ у Словенији, за песму са темом „Жене и вино“ 
у Бугарској и за афоризме на међународном 
конкурсу и манифестацији „Ерски кабаре“ у 
Чајетини.

 ❚Љубисав Грујић на радном месту

Богат стваралачки опус - од 
поезије и прозе до афоризама 

и загонетки, као и велики 
број награда у земљи и 

иностранству

статус књижевника, је писање. Пишем приче, 
дечију, хаику и поезију за одрасле, као и 
афоризме. До сада сам објавио књигу поезије 
„Жаришта љубави“ у издању пожаревачког 
Центра за културу, затим књигу дечије поезије 
„Е,баш нећу да одрастем“ у издању Библиотеке 
„Србољуб Митић“ Мало Црниће, а за штампање 
књига афоризама и кратких прича, које су већ 
написане, прикупљам финансијска средства. 
Поред ауторских књига моји радови су до сада 
објављени у више од 50 заједничких зборника 
и антологија. Навешћу неке од њих - „Рудничка 
врела“ (Горњи Милановац), „Вршачко перо“ 
(Вршац), „Моравске тајне“ (Ћуприја), „Ноћ боема“ 
(Инђија), „Море на длану“ (Загреб) , „Панонски 
галеб“ (Суботица), „Песме Андрић граду“ 
(Вишеград) и у још пуно других – рекао је Грујић.

За свој досадашњи рад Љубисав Грујић 
добио је 40 домаћих и међународних награда, а 
присутан је на бројним културним дешавањима 
у целој Србији, где представља своје радове. На 
такмичењима, конкурсима и смотрама поезије, 
афоризама, писане речи уопште, често осваја 
признања. Његове песме и афоризми су до сада 
превођени на бугарски, арапски, италијански, 
ромски, румунски и енглески језик. 

− Моји радови су објављивани у бројним 
писаним медијима - „Вечерњим новостима“, 
„Илустрованој политици“, „Политици“, „Хумору“, 
„Стилу“, „Стршљену“, као и у електронским 
медијима и на порталима - „Шипак“, „Афирматор“, 
„Етна“, „Авлија“, „Носорог“. Поред тога у три 
зборника Енигматског савеза Србије налазе 
се и моје загонетке, које такође пишем – 
наставио је причу Грујић и додао, да га писање и 
читање испуњавају духовно, а стицање бројних 
познаника и пријатеља у Србији и иностранству је 
непроценљиво богатство. 

Планира да настави и даље истим темпом, 
а жеља му је да ове године скупи средстава 
за објављивање књиге афоризама, а има и 
материјала за објављивљње књиге прича, хаику 
песама, као и за нову књигу песама за децу.

 П. Животић



Укупан број локомотива које су 
својевремено пристигле у Костолац, 
у пролеће већ давне 1947. године, 
њих седам, добијене су преко 

тадашње донације UNRRA (Администрација 
Уједињених Нација за помоћ и обнову). 
Произведене су 1945. године у САД са ознаком 
0-4-0, за колосек 0,9 метара и коришћене 
су до затварања копа Костолац, односно 
Кленовник. Биле су једино средство за 
транспорт откопаног угља од утоварног места 
на копу до истоварног места на дробилици ТЕ 
„Костолац А“. Занимљиво је да су вукле по 
четири вагона, а сваки је био натоварен масом 
са по 25 тона угља.

Од седам локомотива, у ПРИМ-у су остале 
још четири (интерног броја 9, 10, 13 и 14). 

− У костолачком парку налази се локомотива 
број 12. Користи се за производњу паре, којим 
се снабдева аутоклав, велики суд под притиском, 
у коме се вулканизирају (на топло лепи гумена 
облога за метал) бубњеви са површинских 
копова огранка „ТЕ-КО Костолац“ − рекао нам је 
Предраг Станковић, технички директор ПД ПРИМ. 
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Благо за будуће 
генерације

локални мозаик ■ Локомотиве – симбол Костолца

 ❚Преостале локомотиве у „ПРИМ“-у

 ❚Локомотива у костолачком парку

Неопходна је генерална оправка 
свих сачуваних локомотива, да 
би се користиле као експонати

Према његовим речима, неопходна је 
генерална оправка свих сачуваних локомотива, 
да би се вратиле у стање потпуне исправности. 
Те оправке раније је изводио „Шинвоз“ из 
Зрењанина. 

− Да би се користиле као експонати, треба их 
комплетирати и поставити недостајуће делове, 
који постоје у ПРИМ-у, коректно обојити и 
заштитити − рекао је Станковић.

Први, за сада једини напори у заштити 
индустријског наслеђа учињени су 2008. 

године, на Дан ослобођења Костолца, када је у 
центру града код зграде општине на колосеку 
постављена репарирана парна локомотива, 
као изложбени експонат. Она и данас доминира 
тим простором и подсећа на славне почетке 
рударског Костолца. Многи грађани доживљавају 
је као својеврсно благо. Као и све већи број 
туриста, и они свакодневно користе прилику 
да се фотографишу баш на том месту, поред 
локомотиве-симбола Костолца. 

Вишња Огњановић
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У костолачком одељењу Народне 
библиотеке „Илија М. Петровић“ 
21. фебруара гостовао је писац и 
музичар Марко Шелић, познатији 

као Марчело. Поред приче о Шелићевим 
књигама и песмама, разговарало се и о 
његовом раду на стриповима и у позоришту, 
као и на превенцији вршњачког насиља. 

Удружење сликара „Спектар“ из Костолца 
и ове године представило се љубитељима 
уметности у Смедереву. Костолачки сликари 
су на изложби, отвореној 21. фебруара у 

Културном центру овог града на Дунаву, представили 
десету ликовну колонију „Костолац“ са 20 радова.

− Сви радови изложени у Смедереву настали су у 
Костолцу у августу 2018. године, на колонији која је 
окупила 15 аутора из Србије, Македоније и Босне и 
Херцеговине − каже Снежана Милошевић, председница 
удружења. − Овде су показани радови у различитим 
техникама од уља, гваша, акварела, али и материјала као 
што је песак. Заступљени су представници различитих 
уметничких праваца и сликари од аматера до академских, 
што и јесте симбол ове колоније. Традиција је да ми 
из Костолца сваке године гостујемо са изложбом у 
Смедереву, што публика зна да поштује и уважава – 
истакла је она. 

Изложба је била отворена до краја фебруара и судећи 
према књизи утисака више стотина људи је посетило, што 
у знатној мери оправдава организацију оваквих сусрета 
уметника, као што је ликовна колонија у Костолцу.

Н. Антић

Стваралаштво Марка Шелића

Оптимизам између боја
 ■ Изложба слика у Смедереву

 ■ У костолачкој библиотеци

 ❚Са остварања изложбе

 ❚Промоција у Костолцу

 ❚Потписивање књига

Марко Шелић Марчело бави се проблемом 
насиља међу младима не само у својим песмама 
и књигама, већ и путем радионица по школама. 
Каже да га вршњачко, али и свако друго насиље 
и те како дотиче, и верује да јавне личности могу 
утицати на младе људе, нарочито кроз директне 
сусрете и разговоре. 

Шелићев роман „Заједно сами“ продат је 
у више од 12.000 примерака, док је роман 
„Малтерего“, о коме се највише и говорило у 
Костолцу, за годину дана продат у око 3.000 
примерака. Ово гостовање привукло је велику 
пажњу Костолчана и библиотека је била 
испуњена до последњег места.         П. Ж. 
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 ■ Бољи услови за Спортску организацију „Партизан” 

Нови партер за гимнастичаре 

Спортска организација „Партизан” добила је нови гимнастички партер, 
димензија 12x12 метара, са заштитом са свих страна. Партер, 
чија је вредност 38 хиљада евра, допринеће постизању још бољих 
резултата костолачких вежбача, а како је рекао Александар Шаманц, 

председник СО „Партизан”, обезбеђен је захваљујући Гимнастичком савезу 
Србије и донацији Немачке.

Гимнастика је веома развијена у Kостолцу, пре свега захваљујући одличним 
условима у којима вежбачи тренирају, али и тренерима који професионално 
обављају свој посао. Национални гимнастички центар у Kостолцу опремљен је 
по стандардима за одржавање највећих такмичења. Захваљујући новом партеру 
костолачки гимнастичари и гимнастичарке ће сада моћи да изводе велике и 
сложене скокове, без страха од повреда у току извођења вежби.          П. Ж.

 ■  Спортске вести

Половичан резултат рукометаша

Рукометаши костолачког „Рудара“ одлично су почели пролећни 
део првенства у Суперлиги. Костолчани су у 14. колу савладали 
екипу „Мокре Горе“ у Зубином Потоку – 24:18 (13:7), а затим су 
на домаћем паркету у 15. колу били бољи од фаворизованог 
београдског „Партизана“ и славили са 25:24 (14:12).

После успешног старта изабраници тренера Драгана Ајдачића 
на два узастопна гостовања забележили су неуспехе. У дуелу 16. 
кола „зелено-црни“ су у Новом Пазару изгубили од истоименог 
домаћег суперлигаша са 27:33 (14:16). Већ у следећем дуелу 
„Рудар“ је у Београду поражен од „Обилића“, резултатом 26:32 
(12:17). 
После 17 одиграних кола, „зелено-црни“ су освојили осам бодова 
и на табели заузимају претпоследњу, 11. позицију у конкуренцији 
12 клубова..

Одбојкаши на четвртој позицији

Одбојкаши „Рудара“ су сезону у централној групи Друге лиге, 
после завршетка зимске паузе, наставили са још једним 
максималним тријумфом. Костолчани су у 9. колу у Београду 
били бољи од екипе „Рода“ са 3:0 (по сетовима 25:21, 25:22, 
25:13). 
Следећи дуел „зелено – црни“ су одиграли у Тополи. Лидер на 
табели, „Карађорђе“, био је успешнији и у 10. колу славио са 3:1 
(21:25, 25:15, 25:13, 25:16). Костолачки одбојкаши забележили 
су у 11. колу и неуспех против „Шумадије“ из Аранђеловца. Гости 
су славили са 3:0 (25:22, 25:22, 25:21). У 12. колу је „Рудар“ био 
слободан“.
Костолачки друголигаш је у досадашњем току првенства 
остварио шест победа и четири пораза, тако да се са 18 освојених 
бодова тренутно налази на четвртој позицији у конкуренцији 
девет екипа. 

Куглаши деле прво место

Куглаши „Рудара“ у наставку такмичења централне групе Прве 
лиге Србије, после три узастопне победе састали су се у 13. 
колу са екипом „Трстеник ПТТ“. Костолчани су оборили 3.263, а 
ривал 3.229 чуњева, док је у партијама било 4:4.
После 13 одиграних кола са 21 освојеним бодом костолачки 
прволигаш дели прву позицију са екипом „Чачка“. У 
досадашњем делу првенства „Рудар“ је добио 10 дуела, једном 
је одиграо нерешено и два пута је поражен.

Почиње пролећна сезона

Фудбалери „Рудара 2001“ са 18 освојених бодова на крају првог 
дела сезоне у Браничевској окружној лиги заузимају 11. позицију. 
Пролећну полусезону „зелено-црни“ отварају дуелом са лидером 
на табели, екипом „Поморавље“ из Влашког Дола, која је једина 
остварила свих 15 победа у досадашњем току првенства. 
Утакмица ће се играти на костолачком стадиону „Бора Бека“. 
У јесењем делу шампионата Костолчани су од овог ривала 
поражени са 2:0.

Припремио: П. Животић

 ■ Шах: Одржана скупштина ШК „Рудар”

Максимовић поново  
председник клуба

У Костолцу је одржана редовна 
годишња, уједно и изборна 
Скупштина шаховског клуба 
„Рудар”, пошто је досадашњем 

руководству истекао четворогодишњи 
мандат. На седници је усвојен годишњи 
план рада, финансијски извештај за 2018, 
као и финансијски план за 2019. годину. 

За председника клуба је поново изабран 
Бобан Максимовић, док ће функцију 
секретара у наредном мандату уместо 
Предрага Нешића, који се преселио у 
Београд, обављати Александар Новаковић. 
Максимовић је упознао чланове скупштине 
са добрим резултатима клуба у претходном 

периоду у коме су се и мушка и женска екипа пласирале у више рангове такмичења.
− Клуб је на добрим основама, радили смо са максималним ентузијазмом. 

Изузетне резултате постигли смо на кадетским и омладинским првенствима. Женска 
екипа је стандардан члан Прве лиге Централне Србије, а мушка је успела да се 
пласира у највиши ранг такмичења. На традиционалном избору спортске редакције 
недељника „Реч народа” и Спортског савеза Пожаревца изабрани смо за најбољу 
екипу у 2019. години на територији града Пожаревца. Верујем да ће сви ови наши 
успеси и признања допринети да добијемо још конкретнију подршку градске општине 
Костолац и да ће се препознати наш рад, који из године у годину доноси добре 
резултате у сениорском и кадетско-јуниорском узрасту – рекао је Бобан Максимовић.

На предлог председника клуба за свеукупан рад у ШК „Рудар”, као и за 
унапређење и развој шаховске игре у Браничевском округу, Предрагу Нешићу је 
додељена доживотна титула почасног председника клуба. ШК „Рудар“ је добио 
нови Управни и Надзорни одбор, који чине угледни костолачки предузетници и 
заљубљеници у ову древну игру на 64 поља. Руководство клуба је истакло и да 
очекује да ће се у току ове године коначно решити и питање клупских просторија, 
које ШК „Рудар” и даље нема.                                          П. Ж. 



На двадесетак километара од 
Ћуприје и Параћина, у подножју 
Кучајских планина налази се 
скроман манастир Сисојевац, 

посвећен Преображењу Исуса Христа, 
саграђен у 14. веку. Саграђен је на извору 
речице Црнице у брдима Чврника, у чијој 
непосредној близини се налазе термалне воде. 
И поред тога што је манастир мали, по изгледу 
и историјским вредностима представља бисер 
средњовековне моравске архитектуре. Први 
пут се помиње у повељи Кнегиње Милице 
1394. године, када је доделила имање за 
градњу манастира. Бежећи пред турском 
војском у Србију, пред Косовски бој, долази 
велики број монаха из манастира у Грчкој. 
Међу њима је био и Сисоје Синајетски. Кнез 
Лазар му додељује знатна новчана средства за 
подизање манастира, од којих он зида управо 
манастир на Црници.

Сама речица Црница име је добила по 
трагичном догађају у 14. веку (непозната 
година), када су на Ђурђевдан Турци напали 
окупљени народ и масакрирали га, а девојке 

су скакале у набујалу реку повлачећи и своје 
нападаче у бујицу. Од тада су је прозвали 
Црницом. Манастир је био пустошен више пута, 
али је све до 17. века имао братство. У писму 
писаном у Пожаревцу 25. маја 1689. године, 
Патријарх Арсеније Чарнојевић наводи међу 
непокретним добрима манастира Раванице и 
„метох Сисоје на Чрвнику на крстате Чрнице“. 
Манастир ће почети да се обнавља тек 1931. 
године.

Манастирска црква има триконхоналну 
основу, са апсидама које су споља седмостране, 
а изнутра полукружне и одговара сажетом типу 
цркава моравског типа. Дужина цркве је била 
22 метра. Њена унутрашњост је подељена на 
три дела, са куполом над средњим, док се на 
западној страни налази квадратни нартекс, 

подигнут када и црква. Била је надвишена једним 
кубетом, а припрата је имала неку врсту куле. 
Иако по основи и времену подизања припада 
моравском стилу, њена спољашњост није тако 
украшена. Њене фасаде су украшене низом 
витких лезена повезаних плитким слепима 
аркадама, а изнад њих, до самог кровног венца 
развијен је фриз слепих аркадица које се 
ослањају на једноставно профилисане конзоле.

Управник београдског Народног музеја, др 
Владимир Петковић, у јесен 1931. године открио 
је у самој цркви гробно место Светог Сисоја. 
Налазила се ктиторова гробница уз јужни зид 
цркве, покривена необрађеном плочом без 
икаквих натписа. 

Сама спољашњост је била омалтерисана 
и украшена сликаном декорацијом. У њеној 
унутрашњости има мало трагова живописа. 
Према несталом портрету Стефана Лазаревића, 
смешта се у доба после 1402. године. Први 
живопис из времена градње скинули су сами 
монаси, јер је био оскудан и лошег квалитета, 
па су заграфи из Раванице сликали поново. 
Данас се више не види ни ктиторски портрет, 
који се налазио на јужном зиду. У олтарском 
делу налазиле су се и сцене из Старог завета - 
три младића у пећи огњеној и Жртва Аврамова. 
Занимљива је и ретко виђена паробола Христова 
о царској свадби. У самом наосу и данас се виде 
фреске светих ратника у стајаћем положају и 
сцене Христових чуда и хипербола, док су изнад 
њих приказана попрсја светитеља у такозваним 
медаљонима.
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 ■ Манастири Браничевске епархије: Сисојевац

Место за молитву и одмор
Кнегиња Милицa доделила 

имање за градњу манастира 
1394. године

Туристичка целина
Данас је манастир Сисојевац споменик културе и 
под заштитом државе. Републички завод за 
заштиту споменика културе потпуно је обновио 
манастир у периоду од 1972. до 1978. године. 
Сисојевац је 1985. године постао метох оближњег 
манастира Раванице. Године 1993. обновљен је 
нартекс на манастирској цркви. 
Оближње терме „Сисевац“ су туристичко место са 
очуваном природом, зеленом шумом, бистром 
реком и потоцима који се у њу сливају, са 
термалном водом и чистим ваздухом, тако да 
заједно са манастиром у близини чине овај крај 
јединственим.
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