
www.eps.rs

ISSN 2560-5135број 29 // март 2020. 

 ■  Површински коп „Дрмно“ под окриљем ноћи

Кад се бори трећа смена
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Перите руке око 20 
секунди сапуном и 
топлом водом или 

користите гел са 
дезинфекцију

Користите 
марамицу 

када кашљете

Молимо све запослене у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ да се понашају одговорно и 
заштите и себе и друге од корона вируса и да поштују мере безбедности и здравља на раду.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ:
Често перите руке водом и сапуном (у трајању од 
најмање 20 секунди) или користите средство за де-
зинфекцију на бази 70% алкохола. 
Избегавајте блиски контакт са особама које имају 
повишену телесну температуру, кијају и/или кашљу.
Избегавајте руковање и љубљење, а са саговор-
ницима одржавајте раздаљину. 
Не дирајте очи, нос и уста неопраним рукама.
Ако кашљете или кијате, прекријте уста и нос на-
длактицом или папирном марамицом. Марамицу 
одмах баците у канту за отпатке и руке одмах опе-
рите. 
Маску користите само ако кијате и кашљете или 
уколико негујете болесне. 
Често проветравајте просторије.
Избегавајте боравак у затвореном простору са 
већим бројем људи.
Уколико имате заказан лекарски преглед или вам 
је потребан рецепт за лекове које редовно узимате, 
контактирајте лекара телефоном.
Не узимајте антибиотике на своју руку.
Одржавајте хигијену животног простора.

ПРЕ:
▪ непосредног контакта са                    
  храном и припреме хране
▪ додиривања уста, носа и очију
▪ контакта са болесником

ПОСЛЕ:
▪ брисања носа, кашљања,   
  кијања
▪ употребе тоалета
▪ контакта са животињама
▪ руковања отпадом или     
  чишћења просторија
▪ вожње градским превозом или  
  додиривања предмета који су у  
  додиру са великим бројем људи 
▪ контакта са болесником

КАДА ТРЕБА 
ПРАТИ РУКЕ?

Избегавајте да 
додирујете лице

ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА
Инфекција корона вирусом у око 80% случајева узрокује благу болест 
и већина оболелих се опоравља, док 6% има тешки облик болести са 
компликацијама. Највећи број тешких облика болести регистрован је код 
особа старијих од 60 година и особа са хроничним болестима (болести 
срца и крвних судова, хроничне болести дисајних органа, шећерна болест). 
Старије особе и особе са хроничним болестима треба да се придржавају 
истих општих мера заштите као и општа популација и да користе своју 
уобичајену терапију према савету лекара.

За ближе информације можете позвати 064 8945 235 и посетити covid19.rs, 
посебну страницу Министарства здравља за информације о корона вирусу. У случају 

да приметите симптоме обавестите надлежне за безбедност и здравље на раду.
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О одржавању и ремонтима 
у ТЕ „Костолац А“ 

Превентива 
чува 
производњу

Примена најновијих технологија у пројектима ЕПС-а 

Наставља се  
модернизација
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Планови за будућност 
гарантују још 50 година 
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 ■Обележено пола века ТЕНТ А

из епс групе

У ТЕНТ А одржан је први 
састанак кризног штаба 
„Електропривреде 
Србије“ који је 

формиран на иницијативу 
Милорада Грчића, в. д. директора 
ЈП ЕПС са циљем да се осигура 
стабилност система и заштита 
запослених у време ширења 
корона вируса. 

Састанку 15. марта 
присуствовали су чланови 
кризног штаба из пословодства 
ЈП ЕПС и ОДС „ЕПС Дистрибуције“, 
предвођени Грчићем, епидемиолог, 
здравствени радници, представници 
Синдиката радника ЕПС-а и 
Александар Антић, министар 
рударства и енергетике Србије.

- Стање у „Електропривреди 
Србије“ и другим енергетским 
компанијама је апсолутно стабилно 
и нема никаквих проблема у 
функционисању и снабдевању, а 
предузимају се озбиљне мере да се 
такво стање и задржи. Дефинишу 
се јасне процедуре понашања, 
поступци запослених, руководилаца 
да би се одржао несметан рад 
свих енергетских компанија и 
обезбедило поуздано снабдевање 
кључним енергентима. У ЕПС-у су 
спремни да спроведу све мере у 
борби против корона вируса које 

ће у наредном периоду доносити 
председник Александар Вучић и 
Влада Србије - рекао је Антић.

Министар је најавио да ће се 
наредних дана у ЕПС-у наставити 
са увођењем нових мера - од 
решавања питања превоза 
радника, дезинфекције аутобуса, 
појачане хигијене, дефинисање 
процеса рада у свим сегментима и 
условима.

Милорад Грчић, в. д. 
директора ЈП ЕПС истакао је 
да је циљ ЕПС-а да омогући 
несметано функционисање 
система и обезбеди континуирану 
производњу и снабдевање 
електричном енергијом за све 
грађане и привреду уз примену 
свих неопходних мера да би се 

ограничило ширење корона вируса 
на минимум.

На састанку је констатовано 
да је ЕПС међу првима у држави 
донео и усвојио те мере, које се 
већ примењују у читавом систему 
пословања. Размотрене су и 
могућности додатних мера које би 
могле да се примене у наредном 
периоду, у случају заоштравања 
ситуације са ширењем вируса. 
Формирани су тимови који ће 
организовати рад у производњи 
и дистрибуцији, а наложено је да 
се дефинишу сви процеси рада 
и запослени који су неопходни у 
том процесу, да би се сви послови 
одвијали несметано. 

- Верујем да ће запослени 
ЕПС-а и овог пута показати пуну 

одговорност и поштовати сва 
правила безбедности и заштите на 
раду, укључујући и она посвећена 
заштити од корона вируса – рекао 
је Грчић.

У свим просторијама ЕПС-а 
постављена су дезинфекциона 
средства и обезбеђена је 
континуирана набавка додатних 
количина, а запосленима који 
су на радним местима изложени 
повећаном ризику од инфекције 
корона вирусом биће набављена 
додатна заштитна средства. 

Запослени ЕПС-а биће 
континуирано информисани о 
свим одлукама и мерама да би се 
спречило ширење непроверених 
информација.

Стабилност система и заштита 
запослених су приоритет

 ■ЕПС формирао кризни штаб

Термоелектрана „Никола 
Тесла А“ у Обреновцу 
дочекала је 50 година од 
почетка рада као очуван 

и модернизован објекат који има 
своју будућност − рекао је Милорад 
Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС, 
на обележавању пола века од 
повезивања на систем првог блока 
ТЕНТ А.

Грчић је истакао да су такви 
резултати постигнути захваљујући 
радницима који су успели да одрже 
ТЕНТ А и у време ратова, санкција 
и хиперинфлације. 

− Ускоро ћемо почети 
и ревитализације блокова 
А1 и А2, градимо систем за 
одсумпоравање за четири највећа 
блока, са кинеским партнерима 
„Пауер Чајна“ смо потписали 
Прелиминарни споразум о 
завршетку изградње ТЕ „Колубара 
Б“ у Каленићу, а у РБ „Колубара“ 
имамо нове копове. Урадили смо 
много и пројекти који су у току су 
најбољи доказ да политика државе 
и председника Србије Александра 
Вучића подразумева да се 
модернизује, очува и сачува ЕПС 

у државном власништву – рекао 
је Грчић. – ЕПС је у последњих 
неколико година уложио 60 
милијарди динара само у 
дистрибутивну мрежу, захваљујући 
којој је у Србији отворено 200 
нових фабрика са хиљадама нових 
радних места, а новоизграђени 
аутопутеви имају најмодернију 
технологију. 

Александар Антић, министар 
рударства и енергетике, рекао 
је да Влада Србије, председник 
државе и читава садашња 
структура власти немају ни у 
било каквим размишљањима 
приватизацију ЕПС-а.

− Наш план је да ЕПС буде 
власништво Републике Србије и 
да га јачамо и развијамо. Управо 
из тог разлога су наши планови 
пре свега инвестициони, а све су 
то јасне поруке да Србија хоће да 

развија своју електропривреду. 
То је наша чврста политика − 
нагласио је Антић. Он је додао да је 
у ТЕНТ А за 50 година произведено 
366 милијарди киловат-часова 
електричне енергије, што је када 
се претвори на данашњу цену 
вредност од 18 милијарди евра. 

Председник синдиката радника 
ЕПС Милан Ђорђевић рекао је да 
ТЕНТ А може да доживи још 50 
година ако се настави са добрим 
одржавањем и радом, а држава, 
пословодство и радници су заједно 
на задатку да очувају ЕПС од 
притисака ЕУ. 

Обележавању јубилеја 
присуствовали су чланови 
Надзорног одбора ЈП ЕПС, 
представници пословодства 
и синдиката ЕПС-а, локалних 
самоуправа и пословних партнера.   

        Р. Е. 



инсталисани производни капацитет 
за 50 мегавата. Кад завршимо 
комплетну реконструкцију, имаћемо 
320 мегавата инсталисане снаге 
најчистије и најјефтиније, зелене 
енергије. Захваљујем председнику 
Србије Александру Вучићу на 
подршци, као и потпредседници 
Владе Зорани Михајловић и свим 
учесницима пројекта – рекао је 
Милорад Грчић, в. д. директора  
ЈП ЕПС.

Преводница је пуштена у рад 
1994. године и за то време је 
прошло више од 170.000 пловила 
и 110 милиона тона робе у укупно 
40.700 превођења. Обнова ће 
омогућити да постепено расте број 
преведених бродова и превезеног 
терета. Зорана Михајловић, 
потпредседница Владе Србије 

и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, 
рекла је да први пут после 
неколико деценија Србија може 
да каже да су улагања у водни 
саобраћај око 350 милиона евра. 

− Реконструкција обе 
преводнице, на Ђердапу 1 и 2, 
вредносно износи 60 милиона 
евра. ЕПС ће бити задужен за 
документацију, министарство које 
водим биће инвеститор, а када се 
све заврши, пренећемо сва права 
на ЕПС. Нема ничег важнијег од 
улагања у енергетску и путну 
инфраструктуру. Хвала ЕПС-у 
што смо за посао реконструкције 
преводнице на „Ђердапу 1“ добили 
похвалу европских институција 
да је цео тај процес један од 
најпрегледнијих у водном сектору 
наше земље – поручила је 
Михајловић.  

Важан корак у обезбеђивању 

енергетске независности и 
сигурности Србије у будућности 
направљен је потписивањем 
Прелиминарног споразума о 
сарадњи са компанијом „Пауер 
Чајна“ (Power China) на завршетку 
изградње Термоелектране 
„Колубара Б“ у Каленићу, код Уба. 
Прелиминарни споразум потписали 
су Милорад Грчић и Јанг Бо, 
директор компаније „Пауер Чајна“. 
Градња ТЕ „Колубара Б“ започета 
је 80-их година прошлог века, а 
план ЕПС-а је да се у сарадњи са 
кинеским партнером, на основу 
међудржавног споразума Србије 
и Кине, заврши изградња тог 
заменског капацитета, са једним 
блоком снаге око 350 мегавата и у 
складу са најновијим технологијама 
и мерама заштите животне средине 
које је прописала ЕУ. 

− Поносан сам јер смо успели 
да покренемо пројекат који је 
почео и стао осамдесетих година 
прошлог века. Захваљујући визији 
и политичкој жељи председника 
Србије Александра Вучића да се 
ЕПС модернизује, развија и шири 
у власништву државе, ми смо 
направили пресек стања шта је 
започето и дошли до данашњег 
потписивања споразума који је 
почетна тачка за наставак пројекта 
− истакао је Грчић приликом 
потписивања прелиминарног 
споразума у Обреновцу.

ТЕ „Колубара Б“ имаће и 
примарне и секундарне мере 
за смањење емисије азотних 
оксида, систем за одсумпоравање, 
електрофилтере за смањење 
емисије прашкастих материја, 
систем за смањење живе и 
халогених елемената, систем за 
третман отпадних вода. Завршетком 
модерне и ефикасне ТЕ „Колубара 
Б“ омогућава се искоришћење 
угља, најснажнијег енергетског 
ресурса који Србија има, до 2050. 
године. Завршетак овог пројекта 
има велики значај и за домаћу 
привреду, будући да ће минимум 45 
одсто испоручене опреме и радова 
извести српска привреда. План 
је да блок буде на мрежи до краја 
2024. године.                              Р. Е. 

Министарство 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

и „Електропривреда Србије“ 
потписали су споразум о 
адаптацији бродске преводнице на 
Хидроенергетском пловидбеном 
систему „Ђердап 2“, којим 
настављају успешну сарадњу 
на обнови бродских преводница. 
Укупна вредност пројекта 
процењена је на 27,5 милиона 
евра.

– Преводница која ће бити 
обновљена значи нови живот, 
исто као што нови живот значи 
то што ћемо у наредних 10 
година, а трудимо се да то буде и 
мање, урадити капитални ремонт 
свих 10 хидроагрегата овде на 
„Ђердапу 2“. Тиме ћемо повећати 
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Потписани споразум 
о адаптацији 

бродске преводнице 
ХЕ „Ђердап 2“ и 

прелиминарни 
споразум за 

завршетак изградње 
ТЕ „Колубара Б“ у 

Каленићу

Наставља се 
модернизација

 ■Примена најновијих технологија у пројектима ЕПС-а

 ❚Зорана Михајловић и Милорад Грчић

 ❚Почетна тачка за наставак изградње ТЕ „Колубара Б“ 

Адаптација 
преводнице
ЕПС настоји да користи најбољу 
технологију, модерну и ефикасну 
опрему. Захваљујући томе, рад 
бродске преводнице ХЕ „Ђердап 2“ 
биће безбеднији, трошкови 
одржавања 30 одсто мањи него 
сада, а енергетска ефикасност 
опреме повећаће се за 50 одсто.



Свако од нас зна како се осећа 
после непроспаване ноћи.  
А како је људима на копу „Дрмно“ 
који годинама раде у смени под 

окриљем ноћи и у свим временским 
условима, питање је на које смо одговор 
потражили на лицу места.

У договорено време долазимо на коп 
„Дрмно“ где нас је дочекао Владан Васић, 
дипломирани инжењер рударства, који 10 
година ради у смени. Он је ове ноћи као 
сменски инжењер најодговорнији човек на 
копу. Док се спремамо за одлазак на терен, 
Васић нам објашњава да на копу „Дрмно“ 
у сменама ради између 330 и 360 људи. 
Највећи број њих је у производњи, која се 

одвија на седам система, а 60 до 70 радника 
ради у службама које пружају логистичку 
подршку.

Производни процес на копу „Дрмно“ 

одвија се 365 дана у години. Запослени у 
смени раде по две прве, друге и треће смене, 

а после тога имају два дана одмора.
На питање колико је тежак рад у трећој 

смени, Васић каже да му је теже како године 
пролазе. 

− Одговорност сменског инжењера је 
велика. Посао је веома стресан, посебно 
ноћу. Безбедност радника је на првом 
месту, и зато сам током ноћи стално у 
комуникацији са свим људима који управљају 
радом система. Генерално, током ноћне 
смене најтеже је одржати концентрацију и 
остати будан. Обично се то дешава после 
три сата ујутру. Тада чешће комуницирам 
преко радио станице. Тражим од људи да 
обиђу систем, прегледају да ли има неких 
недостатака како би се кризни период лакше 
савладао. То траје неко време, а када криза 
прође све је лакше. Сменски рад је тежак. 
Мења се динамика рада и ангажовања 
људи. Организам се тешко прилагођава 
брзим променама, а сменски рад мења 
начин и ритам живота. То породица треба да 
разуме. Одрицања су велика. Некада нисте 

 ■Површински коп „Дрмно“ под окриљем ноћи
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репортажа

Кад се бори  
трећа смена

Рад у трећој смени је стална 
борба организма против сна и 

умора, што исцрпљује човека 
без обзира на радно искуство 

и то колико се после ноћног 
рада одмара

Бенефиције
За рад у смени запослени имају бенифицирани 
радни стаж, додатак на плату. За њих се 
организују рекреативни одмори, као и за све 
друге запослене који раде на радним местима 
са повећаним ризиком по здравље и безбедност 
на раду.

 ❚Коп „Дрмно“ ноћу

 ❚Владан Васић  ❚Милан Милићевић



у прилици да будете у кругу породице за 
време празника, викенда, мало је времена за 
дружење са пријатељима – каже Васић. 

Нешто после поноћи крећемо на терен. 
Мрак је већ одавно обавио коп. Ноћ пре 
нашег доласка падала је киша која је 
на појединим местима, углавном дуж 
етажних трака, оштетила путеве. Зато смо 
се определили да обиђемо запослене на 
водећем багеру за производњу угља  
„SchRs 800“, јер је најмањи ризик да се негде 
заглавимо. Како се приближавамо лежишту, 
чује се звук машина и опреме, што значи 
да су рудари на својим радним местима, 
да је производни процес у току и бегери 
откопавају јаловину и угаљ.

Милан Милићевић је на машинском 
одржавању багера у смени „Б“ непуних 
годину дана.

− Старије колеге кажу да се трећа 
смена изгура, али да треба бити опрезан 
када отежају капци, стигне умор од рада 
и неспавања. Зато када има потребе за 
интервенцијом, никада не идемо сами. 
Морамо да водимо рачуна једни о другима и 
тимски да радимо. Тако се лакше преброди 
ноћ, а већа је и безбедност. После треће 
смене човек се осећа уморно , потпуно 
изнурен. Ова зима је блага и није тешко 
отклањати кварове, али при ниским 
температурама то је посебна прича. Мени 
је некако лакше да радим ноћу током лета. 
Ноћ је краћа, пре сване. Рад у трећој смени 
је стална борба организма против сна и 
умора, што исцрпљује човека без обзира на 
то колико се после треће смене одмара – 
објашњава Милићевић.

Зоран Ђапић, дежурни електричар на 

багеру „SchRs 800“, који две и по деценије 
ради у смени, каже да је најгоре пред зору. 

− Тада сан хоће да превари и за трен 
обори главу, а капци постану тешки као 
олово. То се дешава и најискуснијим 

радницима у смени. Без обзира на то колико 
дуго радите у смени тешко је када се мења 
ноћ за дан. Човек се на то тешко навикава. 
Увек некако та трећа смена тешко пада. 
Како године протичу стиче се искуство, 
које помаже да знате како се ради ноћу и 
на који начин се најлакше преброде кризни 
моменти. Најважније током ноћи је да тимски 
радимо, међусобно комуницирамо и да 
пазимо једни на друге. Сменски рад узима 
свој данак, организам се тешко привикава 
на сталне промене режима рада, мења се и 
начин живота – каже Ђапић.

За командама багера у смени „Б“ 

ове ноћи је био Александар Ћирић, први 
багериста, који десет година управља 
машином. Са нама разговара, али му је 
поглед усмерен према радном точку багера 
који је у том тренутку радио капацитетом 

од 1.000 тона на сат. У кабини се осећају 
вибрације од радног точка. На питање да ли 
га оне успављују или разбуђују, Ћирић каже 
да у сваком случају помажу да остане будан 
и сконцентрисан на посао и рад машине. 

− Рад у трећој смени је исцрпљујући, 
посебно када су тешки временски услови, 
киша, снег и лед. Морате да одржите 
концентрацију током целе ноћи што 
није лако, да остварите задате планове 
и испоштујете задату технологију рада 
ископавања угља. Посао током ноћи је 
стресан и ради се под тензијом, што додатно 
умара човека. Најгори су рани јутарњи 
часови када умор од неспавања притиска. 
Тада појачам мало музику или позовем 
помоћника да не будем сам у кабини. Али, 
временом се човек некако навикне да 
лакше издржи ноћну смену. С обзиром да 
радимо две узастопне треће смене, мени 
увек прва ноћна смена теже пада од оне 
друге. Поремети човек ритам спавања 
и то се одмах осети. Људи који раде по 
сменама имају мало времена за одмор и 
друге животне обавезе , породицу, разоноду, 
рекреацију. У смени сам укупно 30 година 
на разним пословима и вероватно ћу из ње 
у пензију. Саветујем мојим млађим колегама 
да је најважније после ноћног рада да се 
добро одморе и наспавају,  па све остало – 
каже Ћирић. 

Ове ноћи није било већих проблема у 
раду система. Остварена је производња 
угља од 15.120 тона и откопано је 45.000 
кубика јаловине. Док се радници смењују 
на машинама, Владан Васић је на редовном 
рапорту на коме руководству копа подноси 
извештај о производним збивањима током 
ноћи између 11. и 12. фебруара. После тога, 
иде кући на одмор, а од 23 часа поново у 
ноћну смену.

С. Срећковић
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 ❚Водећи багер на ископавању угља

 ❚Зоран Ђапић  ❚Александар Ћирић



Планом ремоната јаловинских 
рударских система за ову 
годину на копу „Дрмно“, за који 
нам је речено да је подложан 

променама и усклађивањима, било 
је предвиђено да Четврти БТО систем 
први уђе у ремонт. Али, због потребе 
производње откривке на нижим етажама,  
у рударском сектору Огранка  
„ТЕ-КО Костолац“ определили су се да 
Други јаловински систем, који ради на 
вишој етажи, први уђе у ремонт.

Овогодишња сезона ремонта основне 
рударске механизације и опреме на копу 
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Подизање погонске 
спремности

Од марта, у наредних 
седам месеци обавиће 
се машински, електро, 

рударски и вулканизерски 
послови на основној 

рударској механизацији и 
опреми 

 ❚Зоран Стојковић

Извођачи радова
На овим пословима ангажовани су запослени 
Привредног друштва ПРИМ из Костолца, 
радници служби одржавања на ПК „Дрмно“, 
„Косово Обилић“, уз логистичку подршку 
радника и машина из Сектора помоћне 
механизације копа „Дрмно“ и Привредног 
друштва „Аутотранспорт“ из Костолца.

 ❚Багер „SRs 2000“

 ■Почела сезона ремоната на копу „Дрмно“актуелно

„Дрмно“ почела је почетком марта и трајаће 
наредних седам месеци. Стартовало се са 
ремонтним радовима на основној рударској 
механизацији и опреми која је ангажована 
у склопу Другог јаловинског система 
након сагледавања техничко-технолошке 
ситуације на копу, рекао је Зоран Стојковић, 
управник Сектора машинског одржавања на 
копу „Дрмно“:

− Поред уобичајених машинских, електро, 
рударских и вулканизерских послова на 
комплетном систему, на багеру  
„SRs 2000/28“ очекује нас највише посла. 
Током ремонта биће замењена челична 
ужад главог витла, радиће се на санацији 
пакета ужетњача на „А“ стубу горње 

градње багера и кугличне везе основне 
и претоварне машине. Предвиђена је 
поправка и погонских ланчаника гусеничних 
механизама на транспорту багера. Биће 
прегледана и урађена антикорозивна 
заштита конструкције багера. У плану је 
дијагностиковање стања кугличне стазе, 
кугличних тела и одстојника на лежању 
окрета горње градње багера. На одлагачу 
радиће се на антикорозивној заштити 
након прегледа конструкције машине. За 
време трајања ремонта биће утврђено 
стање погонских редуктора на погонским 
станицама и њихова евентуална замена. 
Предвиђено је да ремонт траје 30 дана − 
рекао је Стојковић.

Подизање погонске спремности 
основне рударске механизације и опреме 
на Површинском копу „Дрмно“ један је од 
најзначајнијих овогодишњих послова које 
треба да се квалитетно и на време обави. То 
је један од битних предуслова за реализацију 
овогодишњих планова производње откривке 
и угља.

С. Срећковић



На унутрашњем одлагалишту 
Површинског копа „Дрмно“ 
планирано је да до краја марта 
отпочну радови на уређењу 

деградираних површина. На косинама 
Tреће јаловинске етаже садиће се багрем 
на припремљеној површини од 20 хектара. 
Биолошком рекултивацијом радних делова 
одлагалишта биће третирана површина од 
28 хектара. Радови су поверени запосленима 
Привредног друштва „РИО“ из Костолца.

− На равним површинама унутрашњег 
одлагалишта прво ће да се ради предсетвена 
припрема земљишта, а оптимални рок за 
садњу луцерке је август − рекао је Велимир 
Дамњановић, самостални инжењер за биолошку 
рекултивацију. Он је додао да осим уређења тих 
површина, следи и одржавање засада газдинске 
јединице Површинских копова „Костолац“.

Према његовим речима, планирано је да се 
пошуми површина од осам хектара газдинске 
јединице која је огољена, а у плану је и проредна 
сеча стабала у оквиру десетог кварта на 
површини од 1,1 хектара. 

− Комплетна сеча стабала биће урађена 
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Посебан акценат на чување 
шумске газдинске јединице 

Површинских копова 
„Костолац“ и одржавање 

шумских путева у дужини 
од 20 километара

 ❚Багрем на нових 20 хектара

 ❚Младице багрема

 ❚Пауловнија добро напредује

 ■Рекултивација деградираног земљишта на Површинском копу „Дрмно“

Уређење нових 48 
хектара

на простору од 37 ари, који је био захваћен 
пожаром. На овом месту биће засађене нове 
саднице црног бора, а на местима где се ради 
проредна сеча планирана је садња еко-топола, 
дрвa тополе које не изазивају поленске алергије 
(не цветају). У склопу одржавања постојећих 
засада, у овом пролећном делу године наставиће 

се са негом старих засада, пре свега пауловније, 
на спољном одлагалишту и воћњака у смислу 
фрезирања земљишта, затим чишћење од 
корова као и пролећно прскање воћњака. 
Досадашња искуства показују да је земљиште 
на огледном засаду пауловније веома погодно 
за садњу те врсте дрвета, јер је базно − рекао је 
Дамњановић.

И ове године, како нам је речено, акценат 
ће бити стављен на чување шумске газдинске 
јединице Површинских копова „Костолац“ и 
одржавање шумских путева у дужини од 20 
километара.

− Засађена пауловнија је достигла висину 
од пет метара. Огледни засад пауловније на 
површини од 3,5 хектара, који је формиран 
на спољном одлагалишту Површинског 
копа „Дрмно“, успешно се развија. За три 
године дрвеће је достигло висину између 
4,5 и пет метара. Овај резултат постигнут је 
без система за наводњавање и неког већег 
одржавања. У повољнијим условима, уз систем 
за наводњавање, процене су да би засади 
пауловније достигли просечну висину од око 
седам метара − рекао је Дамњановић. 

С. Срећковић



Производни процес у ТЕ „Костолац А“  
одвија се непрекидно током целе 
године, изузев предвиђених 
ремоната. Ради се у три смене са 

истим циљем – да се произведе и испоручи 
електрична енергија у складу са претходно 
зацртаним производним планом.  
ТЕ „Костолац А“ се сврстава у старије 
термокапацитете који производе електричну 
енергију и својеврстан је расадник кадрова, 
имајући у виду да је ту прва радна искуства 
стицала већина инжењера у костолачком 
термо сектору.

Један од инжењера са радним стажом дужим 
од три деценије јесте и Зоран Предић, шеф 
Техничко–технолошке припреме у  
ТЕ „Костолац А“. Он указује на систем ЕПС-а 
као веома сложен, који почива на договору 
и спремности да се пронађе конкретно и 
конструктивно решење за сваку ситуацију, 
у складу са приликама и расположивим 
могућностима.

- Договор је темељ за реализацију свега 
што се тиче термоелектране, почев од 
термина који су предвиђени за ремонте, па 
до максималног ангажовања свих наших 
запослених који омогућавају својим радом да 
се зацртани планови производње и остваре. 
Главни послови ће бити на турбини и на 
котлу током капиталног ремонта блока А1. На 
турбини ће бити замењен средњи део цилиндра 

 ■О одржавању и ремонтима у ТЕ „Костолац А“

10 | ЕНЕРГИЈА КОСТОЛАЦ // март 2020. 

Превентива чува 
производњу

Свакодневна превентива 
је основна тачка поласка за 

одржавање у савременој 
енергетици. Потребно 

је да се промене одмах 
примете, као и да се 

након тога предузму 
одговарајући поступци, како 

би се спречило ометање 
оптималног одвијања 
производног процеса

 ❚Зоран Предић
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ниског притиска а на котлу ћемо заменити 
делове гасоваздушног тракта. Када се говори о 
капиталном ремонту блока А2, такође ће бити 
урађен ремонт турбине, као и пратећи послови, 
међу којима су и ремонти пратећих постројења 
– описује  Предић и указује да се у протеклом 
периоду доста тога предузело и урадило на 
модернизацији блокова А1 и А2.

- Наша постројења су у солидном стању, све 
расположиве снаге су усмерене ка квалитетном 
одржавању ТЕ „Костолац А“, под којим 
подразумевам свакодневно одржавање као и 
ремонте урађене са пуно пажње и планирања. 
Напори се предузимају и ка унапређењу 
заштите животне средине, у складу са важећим 
законима и правилницима из ове области.

Вођа групе ложних уређаја Драган Јовчев, 
ради у овој термоелектрани од 1996. године. 
Јовчев наглашава да се брижљиво одржавање 
погона темељи на свакодневним темељним 
обиласцима свих постројења који припадају 
блоковима А1 и А2.

- Свакодневна превентива је основна 
тачка поласка за одржавање у савременој 
енергетици. Потребно је да се одмах примети 
да ли има промена, да се потом предузму 
одговарајући поступци како би се спречило 
ометање оптималног одвијања производног 
процеса. Посао је обиман и захтеван, тражи 
потпуну посвећеност свих запослених, а због 
услова рада имамо бенефицирани радни стаж. 
Услови рада су мало тежи, у летњем периоду 
се ради на великим температурама, велика 
испарења и све друго што је везано за наш 
производни процес. Треба много и воље и 
времена да се у потпуности савлада посао, јер 
је сложен и захтеван.

Бојан Андрејић, инжењер за арматуре и 
помоћне уређаје у ТЕ „Костолац А“ указује да 
је важно да се заврши свака радна обавеза, да 
би по истеку смене радник могао да се опусти. 
Сарадња са колегама мора да буде добра, јер 
се овде успех постиже тимским радом.

И. Миловановић
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 ■Производња у фебруару на Површинском копу „Дрмно“

На Површинском копу „Дрмно“ у 
фебруару је ископано 802.219 тона 
угља, речено нам је у Служби за 
праћење и анализу производње 

огранка „ТЕ-КО Костолац“. Резерве угља на 
депонијама на крају месеца биле су за 42 
одсто више у односу на план за овај временски 
период.

Просечна калоријска вредност лигнита који је 
испоручен термоелектранама износила је 9.140 
килоџула по килограму угља. Протеклог месеца 
термоелектранама у Костолцу је испоручено 
6.228 тераџула топлоте што је за 12 одсто више 
од плана. За потребе рада термокапацитета 
у Свилајнцу и Обреновцу током фебруара 
одвезено је 106.432 тоне угља. За потребе 
широке потрошње издвојено и 13.526 тона 
комадног угља. 

За два месеца укупно је ископано 1.493.376 
тона угља односно укупно 11.540 тераџула 
топлоте, што је на нивоу овогодишњег биланса. 
Рударским машинама за откривање угља 
откопано је у претходном месецу 3.846.852 
кубика чврсте масе. За два месеца укупно је 
откопано 7.692.560 кубика јаловине.

С. Срећковић

Добар квалитет угља

 ■Производња електричне енергије

Двомесечни производни учинак костолачког термосектора 
износи укупно 1.132.244.000 киловат-сати ( kWh) електричне 
енергије, колико је укупно предато електроенергетском 
систему Србије од почетка године до краја фебруара. План 

производње за целу 2020. годину износи 6.229.000.000 kWh, тако да је 
до сада реализовано око 18,2 одсто годишњег плана.

ТЕ „Костолац Б“ је до краја фебуара произвела 798.478.000 kWh, што 
представља збирни резултат производње блока Б1 од 403.898.000 kWh  
и блока Б2 од 394.580.000 kWh. Годишњи план производње за ову 
термоелектрану износи 4.482.000.000 kWh и реализација овог плана до 
почетка марта износи 17,8 одсто. 

ТЕ „Костолац А“ је остварила производњу од 333.766.000 kWh 
електричне енергије до краја фебруара, по блоковима 113.313.000 kWh 
за блок А1 и 220.453.000 за блок А2. Овом производном резултату треба 
додати и производњу топлотне енергије, која се користи за даљински 
систем грејања Пожаревца, Костолца и припадајућих сеоских насеља. До 
краја године, план производње предвиђа да ТЕ „Костолац А“ произведе 
укупно 1.747.000.000 kWh, што значи да је до краја фебруара остварено 
19,1 одсто годишњег плана.   

     И. М.

За два месеца више од  
милијарду киловат-сати



Електропривреда Србије већ десет 
година реализује посебан план 
енергетске ефикасности као стални 
задатак у области производње 

сировина, енергије и дистрибуције енергије 
до купаца. Ово је посебан сегмент пословне 
и производне политике компаније која се 
реализује и у Огранку „ТЕ-КО Костолац”. 
Тако су мере спроведене и спроводе се у 
областима потрошње енергије за производњу, 
побољшању технолошке ефикасности, 
аутоматизацији процеса управљања 
производњом и потрошњом енергије, смањењу 
нуспроизвода у виду емисије и имисије 
гасова и честица, обука запослених, уградњи 
контролних уређаја утрошка, смањењу 
губитака енергије, побољшању изолација на 
објектима и радним машинама и опреми.

Од како су Уједињене нације средином 
прошле деценије поднеле иницијативу, а на 
основу ње и препоруку под називом „Одржива 
енергија за све”, наша земља је почела од 2008. 
године свеобухватну активност на спровођењу 
акционих планова, законских измена у готово 
свим областима где се помиње коришћење 
енергије, израду приручника за спровођење 
политике енергетске ефикасности, посебно у 
реализацији „Building Efficiency Accelerator“- 
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У Србији постоји више од 3,8 
милиона објеката од којих је 

свега једна трећина применила 
неке од мера енергетске 

ефикасности

 ■Реализација циљева енергетске ефикасности

Рационално коришћење 
енергије услов будућности

Серија текстова
У серији текстова на тему енергетске ефикасности 
покушаћемо да укажемо запосленима на сталне 
мере примене програма рационалног коришћења, 
чувања и обезбеђивања енергијом не само на 
радном месту, већ и у домаћинствима. Упознаћемо 
вас и са акционим плановима примене 
националног програма за побољшање енергетске 
ефикасности на микро плану, онога што се тиче 
сваког појединца и његовог домаћинства. Посебно 
ћемо показати који су битни кораци у набавци 
кућних уређаја и обавезама произвођача приликом 
издавања гаранција и декларација.

Акцелератора енергетске ефикасности. Од тада, 
а нарочито од 2015. до 2018 .године, донети 
су и усклађени закони и подзаконски акти о 
грађевинарству, саобраћају, пољопривреди, 
енергетици - енергетској опреми, енергетском 
снабдевању. У том периоду донети су, на 
предлог Владе Републике Србије, акциони 
планови енергетске ефикасности у већини 
градова и општина, али и у компанијама. 
На основу тог плана Влада Србије донела је 
и Приручник за енергетску сертификацију 
инвеститора и пројектаната, а све због добијања 
енергетских пасоша за све будуће објекте и 
постројења. Уведене су бројне мере помоћи, 
субвенција и пореских олакшица за спровођење 
акционих планова. У Србији постоји више од 

3,8 милиона објеката од којих је свега једна 
трећина применила неке од мера енергетске 
ефикасности и реч је о објектима грађених у 
последњих 15 година.

Енергетска ефикасност је тако постала 
институционална пракса даљег развоја, па 
ипак, многима је још увек нејасно шта она тачно 
подразумева, а посебно шта она значи за сваког 
појединца наше заједнице. Пре свега, енергетска 
ефикасност односи се на две кључне области: 
прва област јесу објекти и уређаји где се троши 
енергија и друга област, понашања и мере за 
примену, коришћење и чување енергије. Све 
чешће се томе придодаје и трећа област, а то је 
извор енергије, при чему се мисли на еколошки 
квалитет енергије.                                   Н. Антић

 ❚фото: Ненад Ивић



У Огранку „ТЕ-КО Костолац“ током 
2019. године на превентивне и 
пeриодичне лекарске прегледе 
упућена су 2.133 радника. Како смо 

сазнали у Служби за безбедност и здравље 
на раду, Сектора за ИМС костолачког огранка 
ЕПС-а, прегледу се одазвало 2.059 запослених 
из свих делова огранка: термоелектрана 
„Костолац А“ и „Костолац Б“, са Површинског 
копа „Дрмно“, са ПК „Ћириковац“, као и из 
Дирекције огранка. У току прошле године 
обављена су и 274 систематска и 464 
гинеколошка прегледа.

На Површинском копу „Ћириковац“ је 49 
запослених упућено на пeриодични преглед. 
Утврђено је да су два радника неспособна за рад, 
а деветоро их је са ограниченом способношћу 
за рад. 

На контролно-периодични лекарски преглед 
упућен је укупно 1.371 запослени, који раде на 
копу „Дрмно“. Прегледано је 1.315 радника и 
анализирајући њихову радну способност, може 
се рећи да је 1.168 способно за обављање свог 
посла, неспособних је укупно деветоро, а са 
ограниченом способношћу за рад је укупно 138 
запослених. 

У термоелектрани „Костолац А“ на контролно-
периодични лекарски преглед упућена су 334 
радника. Преглед је обавило 320 радника, а 
утврђено је да нема неспособних за даљи рад, 
док је 18 радника са ограниченом способношћу. 
Из термоелектране „Костолац Б“ на периодични 
лекарски преглед упућено је 266 радника, а 
одазвало се 263. Од тог броја, утврђено је да су 
23 радника ограничено способна за рад. 

Према Закону о безбедности и здрављу на 
раду, послодавац је дужан да запослене којима 
је у поступку периодичног лекарског прегледа 
утврђено да не испуњавају здравствене услове 
на радном месту са повећаним ризиком, 
премести на друго радно место које одговара 
њиховим здравственим способностима.

П. Животић

Прегледано више  
од 2100 радника
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 ■Брига о здрављу запослених у огранку „Костолац“ у 2019. години

 ❚Велики број здравствених прегледа обављен у амбуланти на ПК „Дрмно“



Упућивање радника на бањско лечење 
омогућава санирање здравствених 
тегоба које настају услед рада у 
отежаним условима, карактеристичних 

за рударски сектор. Највише захтева, који су 
пристигли у костолачки синдикат, односи се 
на рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, где ће 
отићи готово сваки други подносилац захтева 
синдикату копова у Костолцу. 

- Од прошле године превенција радне 
инвалидности и рехабилитација за чланове 
синдикалних организација у ЕПС-у су бесплатни. 
Синдикат „Копова Костолац“ по Колективном 
уговору од послодавца не добија средства 
за две хиљаде својих чланова, већ средства 
на основу којих на годишњем нивоу може да 
пошаље 270 радника на рехабилитацију и до 
200 на рекреацију, каже Данијел Радосављевић, 
председник синдиката „Копова Костолац“. 

- Рачун за рехабилитацију и рекреацију је 
наменски, наставља Радосављевић, а средства 
са тог рачуна могу да се користе само за ту 
намену. У октобру ће једна група радника, која 
ће сада можда да буде одбијена јер је прошле 
године користила бањско лечење, моћи да 
седам дана о трошку синдиката борави у Пролом 
бањи, навео је Радосављевић. Он додаје да 
синдикална организација коју води увек има 
одређена средства на том наменском рачуну, јер 
у случају када радник доживи неку повреду битно 
је да се по хитном поступку после санације 
повреде упути на рехабилитацију у РХ центар. 

- Прошле године смо захваљујући резервама 
које смо имали на наменском рачуну на 
рехабилитацију упутили све пријављене, 397 
радника из синдиката копова и то 313 са копа 
„Дрмно“, 16 који раде на копу „Ћириковац“, као и 
68 наших чланова из Дирекција копова Костолац, 
рекао нам је Небојша Лезић , председник Ресора 
за социјалну заштиту и стандард у синдикату 
„Копова Костолац“. 

- На тај начин смо оставили простор да прве 
године не одбијамо захтеве наших чланова, већ 
да их благовремено обавестимо о томе како ће 
се убудуће користити могућност бесплатног 
коришћења рехабилитације и рекреације, као 
и да то неће бити могуће сваке године. Услови 
рада на коповима су тешки, што доводи до 
професионалних обољења, од проблема са 
кичмом, али и интернистичких и респираторних 
здравствених проблема. Сарађујемо са свих 
рехаблитационим центрима у Србији. Због 
тежине посла који раде људи у производњи, 
највише је упућених у Бању Ковиљачу, због 
проблема са кичмом и костима. Велики број 
радника је затражио и бањску рехабилитацију 
у Врњачкој Бањи, с обзиром да су проблеми 
са дијабетесом и глаукомом све учесталији. 
Запослени који имају срчана обољења биће 
упућени у Нишку Бању, док ће у Сокобању отићи 
радници са тегобама у дисајним путевима – 
навео је Лезић и додао да се радници упућују и 
Луковску, Пролом, Рибарску бању, у суштини у 
рехабилитационе центре које лекари препоруче.

- Ове године имамо више пријављених, 
укупно 472, а пријављивање је трајало до 

28. фебруара. Процентуално је највише 
пријављених људи са ПК „Дрмно“, што је и 
очекивано, а такође је највише захтева за Бању 
Ковиљачу, додао је Лезић.

Рехабилитација радника почиње већ у марту 
и трајаће до октобра или новембра. На тај начин 
се не шаље много људи истовремено, како би 
процес производње функционисао несметано, а 
и рехабилитациони центри имају ограничене  
капацитете.                             

           П. Животић

 ■Рехабилитација радника Копова „Костолац“

Највише захтева за  
Бању Ковиљачу

У рударском сектору расте 
број захтева за опоравак, што 

упућује на чињеницу да је 
колектив све старији и да је 

потребно подмлађивање
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Рекреација радника
Средства која су превиђена за рехабилитацију дају 
се у износу од 60 процената овог фонда, а 40 
процената се даје за рекреацију. Што се 
рекреације тиче актуелна је понуда за Грчку у 
предсезони у Олимпијској регији - Паралији и 
Олимпик Бичу. Пријављивање је почело и трајаће 
до краја марта. Чањ је планиран у току сезоне, а у 
септембру Сарти на Халкидикију. Предвиђено је да 
се пошаље на рекреацију око 200 људи. 

Правилник регулише ниво 
средстава
У правилнику расподеле коришћења средстава 
намењених за превенцију радне инвалидности и 
рехабилитацију наведено је да запослени који 
користи у календарској години рехабилитацију 
наредних пет нема право. Ми нећемо бити тако 
строги и ублажићемо да буде сваке друге године, 
навео је Данијел Радосављевић и истакао: 
- Нови правилник о бесплатној рехабилитацији и 
рекреацији дела радника је донет на нивоу 
Електропривреде Србије, али одговорно тврдим да 
је стари правилник био ефикаснији. По њему је до 
прошле године синдикат покривао 70 процената 
трошкова за бањско лечење, а радник преосталих 
30 процената, тако да смо сваке године могли да 
одговоримо на све упућене молбе.

 ❚Данијел Радосављевић  ❚Небојша Лезић



У оквиру припрема за обележавање 
значајног датума из историје 
„Електропривреде Србије“, 150 
година од оснивања Рудника 

„Костолац“, започета је израда пројекта 
уређења спомен парка у селу Стари Костолац. 
Пројекат уређења простора радиће „Колубара 
Пројект”, а предлог идејног решења урадила 
је Лидија Николић, пејзажни архитекта 
костолачког огранка ЕПС-а.

Ових дана уклоњени су и руинирани 
објекти на захтев инспекцијских органа, 
уз претходно одобрење Завода за заштиту 
споменика културе. Наиме, срушени објекти 
су пре тога у потпуности снимљени, утврђена 
грађевинска структура и обезбеђени планови 
за евентуално поновну градњу истих, наравно 
са новим материјалима који би обезбедили 
дуговечност.

Иначе, у објекат су се својевремено 
усељавали бескућници па је постојала 
опасност за урушавање и изазивање несреће. 
Предлог је да се овај простор уреди као парк 
за становништво села, као и посетиоце.

Очекивања су да ће се у новом спомен 

Спомен парк у оквиру 
прве рударске јаме
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парку испунити сви битни елементи неговања 
традиције, али и обезбедити савремени услови 
за одмор и рекреацију. Централна прослава 

планирана је за 6. август ове године до када 
би сви радови требало да буду завршени.

Н. Антић

 ❚Идејно решење спомен парка

 ❚Зграде рударске колоније

 ■ Уређење спомен обележја у Старом Костолцу



Костолац је последњих година добро 
покривен ланцем трговина, као и 
зеленом пијацом за снабдевање 
грађана и околних насеља. 

Последњих дана повећана је куповина 
средстава за хигијену, дезинфекцију, тоалет 
папира, па чак и уља и брашна. Ипак, у готово 
свим трговинама истичу да нема потребе за 
прављењем залиха јер робе има довољно.

Према речима Микице Миленковића, 
власника трговинског ланца „Унион МЗ“, свих 
роба има на залихама у довољним количинама, 
а посебно дезинфекционих средстава. Слично 
стање је и у маркетима „Дендић“, „Лилић“, „Стил 
лајн“ и ДИС.

Што се тиче зелене пијаце, она је снабдевена 
како сезонским воћем и поврћем, тако и јужним 
воћем у довољним количинама, а о исправности 
производа брину инспекцијске службе и 
контроле. Оно што треба напоменути је свакако 
да је у свим трговинама и на пијаци повећана 
примена хигијенско-техничких мера, како 
простора, тако и робе на рафовима и тезгама.

В. Огњановић 

 ■Снабдевање у општини Костолац

Довољно робе
локални мозаик

Спортско-риболовно друштво 
„Дунавац“ крајем 2019. и почетком 
2020. године интензивно је радило 
на сређивању и реактивирању 

риболовачке стазе на „Топољару“. У четири 
акције, од којих су три организоване  
почетком 2020, чланови „Дунавца“ исекли су 
и уклонили 500 метара приобалног багремца. 
Такође су уз помоћ градске општине и 
костолачких предузећа уклоњене и три 
приколице смећа.

Стаза „Дунавац“ је сада спремна за 
такмичења и већ је познато да ће Костолац 
бити домаћин првенства за сениоре крајем 
априла, затим за младе у јулу, државног 
првенства за жене у септембру, а сезона 
у Костолцу завршиће се у октобру, 
националним купом за кадете. У току лета у 
Костолцу ће се организовати и национални 
камп за младе и перспективне риболовце из 
целе Србије. 

„Дунавац“ ће, како смо сазнали у овом 
Спортско-риболовном друштву, и ове године 
организовати школу риболова у сарадњи са 
костолачком ОШ „Јован Цвијић“. Школа је 
подељена у два дела. Први је намењен деци 
од предшколског узраста до 2. разреда. Ови 
малишани ће се упознавати са риболовом 

уз бојанку „Рибарко“ у априлу и мају. Други 
део школе риболова чине старији ученици, 
узраста од трећег до седмог разреда, за које 
је припремљена литература „Мала ризница 

спортског риболова“. Школа за старије 
ученике имаће и практични део, а планирано 
је да се одвија од априла до јуна.

П. Животић 

 ■Спортско-риболовно друштво „Дунавац“

Сређена стаза у Костолцу
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Стручни скуп пчелара, 
под слоганом „Више 
знаш, више вредиш“, 
у костолачком Дому 

културе организовало је Удружење 
пчелара Пожаревца, у сарадњи 
са Буџетским фондом за развој 
пољопривреде града Пожаревца. 

На деветом међународном 
саветовању афирмисани 
стручњаци одржали су предавања 
из различитих области пчеларства, 
које постаје једна од водећих грана 
пољопривреде у Браничевском 
крају. Предавање на тему „Шта нам 
значи поленска (мелисополиношка) 
анализа меда?“ одржао је  
проф. др Дражен Лушић из 
Хрватске. О најновијим сазнањима 
о пчелињим болестима говорио је 
доктор ветерине Хегедеш Денеш 
из Мађарске, а о теми „И ја могу 
бити пчелар (особе са посебним 
потребама)“ Андреј Север из 
Словеније. У току саветовања 
испред костолачког Дома културе 

организована је и продајна изложба 
пчеларске опреме, алата и осталих 
производа.

Покровитељи овог 
традиционалног скупа били су 
Центар за културу и Градска 
општина Костолац. Осим пчелара 

Браничевског округа, саветовању 
су присуствовали водећи људи 
локалне самоуправе и гости из 
иностранства, а подршку том 
традиционалном скупу дао је 
и градоначелник грчког места 
Ириклије, Јоргос Куцакис. 

Домаћин окупљања био је Дејан 
Стефановић, председник Удружења 
пчелара Пожаревца. Наступ 
Културно-уметничког друштва 
„Божидар Димитријевић Козица“ из 
Дрмна увеличао је  
скуп.                                      П. Ж.

 ■Међународно саветовање пчелара Браничевског округа одржано у Костолцу

У Качареву је од 20. 
до 23. фебруара 
организована 33. 
„Сланинијада“, на 

којој се поред изложбе и продаје 
„месних ђаконија“, организује 
и традиционално такмичење у 
кувању пасуља. Прва три места 
освојили су Старокостолчани. 

Победник такмичења је Дејан 
Алавања, друго место је заузео 
Мића Станковић, док је трећи био 
Ненад Станић. Треба напоменути 
да су сва тројица стални чланови 
екипе „Млавски котлић“ из Старог 
Костолца. Пасуљ који су скувале  
32 екипе на овом такмичењу 
поклоњен је деци из Дома за 
незбринуту децу у Панчеву.     П. Ж.

„Више знаш, више 
вредиш“

 ■ Такмичење у кувању пасуља

„Млавски котлић“ однео 
победу
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Градски хор „Дунавска лира” ове године 
обележава 40 година постојања и 
рада. Тим поводом, 22. фебруара 
одржан је концерт у Костолцу. 

Омладински хор је овом приликом извео 
композиције „Аве Марија“ и „Карагуна“,затим  
„Нанина успаванка” и „Адиемус” у аранжману 
диригенткиње хора Марије Митић, као и 
„Јовано, Јованке“ и „Мндра мја“ у аранжману 
Илије Рајковића.

− У години јубилеја, наша замисао је да 
низом наступа обележимо 40 година рада и 
постојања хора. Прошлог октобра наступали 
смо у новосадској Синагоги, на концерту који је 
окупио више од 500 учесника. Наступали смо 
и на Коларцу пре две године на Међународном 
фестивалу хорова, група певача и оркестара 
„Распевани џивџани“ − рекла је Марија Митић.

Према њеним речима, репертоар хора се 
стално мења и обогаћује новим композицијама, 
уз основну идеју да подједнако буду заступљене 
и мећународне, али и локалне, домаће 
композиције попут „Мндра мја“, традиционалне 
песме Влаха, која је на овом наступу изведена и 
на бис.

И. М.

 ■ „Дунавска лира“ обележава 40 година рада
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Удружење за промоцију културе, 
традиције и туризма „Од књиге 
до душе“ обележило је крајем 
фебруара две године постојања. 

У том периоду, удружење је организовало 
излете едукативног карактера, предавања, 
хуманитарне акције, радионице старих 
заната и изложбе традиционалних јела.

Удружење „Од књиге до душе“ је 
невладино и непрофитно удружење, 
основано ради очувања и промоције 
културе, традиције и обичаја овог краја. 
Удружење тренутно окупља 70 чланова, 
ентузијаста и креативаца, ученика, 
студената, библиотекара, просветних 
и здравствених радника, књижевника, 
уметника, пензионера и домаћица, који 
желе својим радом и залагањем да помогну 
у развијању и промовисању културе и 
традиције свог краја. 

И. М.

У четвртак, 20. фебруара, у раним 
поподневним сатима изненада је 
преминуо Чедомир Радојчић, доајен 
новинарства, дугогодишњи новинар 

листа костолачких копова и термоелектрана 
„Глас произвођача“. 

Наш колега је отишао у заслужену пензију 1. 
октобра 2010, бележећи тако готово четири пуне 
деценије писане речи и време развоја гласила 
костолачке компаније. 

Господин са пером и микорофоном у руци, 
човек велике енергије, с правом је постао један 
од симбола редакције костолачког листа за који 
је радио. Отишао је достојанствено, онако како 
је и примерено доајену новинарства, не само 
фабричког. Чеда је неизбрисив професионални 
траг оставио и објављеним текстовима у 
пожаревачким недељницима „Реч народа“, 
„Округ“, подлистку дневног листа „Данас“ – 
„Браничево“. Радојчић је урадио и велики број 
прилога и репортажа за Радио „Пожаревац“, 
а у каснијем делу каријере и за пожаревачку 
телевизију „Club Inn“. Изненадни одлазак 
Чедомира Радојчића, човека и пријатеља, 

 ■ Удружење „Од књиге до душе“  ■ У сећање: Чедомир Радојчић (1945-2020)

Две године  
креативности  
и дружења

Отишао је  
господин новинар

Наступ пред домаћом публиком

ненадокнадив је губитак за колеге и оне који 
су га волели и поштовали, а свакако је највећи 
губитак за његову супругу Бранкицу.



Поводом Међународног дана 
жена у холу Дома културе  
8. марта је отворена 
изложба слика Удружења 

ликовних стваралаца „Спектар“ из 
Костолца.

Изложбу под називом „Дамама 
на дар“ отворила је Снежана 
Милошевић, председник  
УЛСК „Спектар“, која је изразила 
посебно задовољство поводом 
организовања изложбе и окупљања 
великог броја ликовних уметника, 
али и љубитеља ликовне уметности.

Према речима председнице 
удружења Снежане Милошевић 
изложба је продајног карактера 
и биће отворена до 23. марта у 
времену од 18 до 20 часова.

П. Ж. 

20 | ЕНЕРГИЈА КОСТОЛАЦ // март 2020. 

 ■Изложба слика Удружења ликовних стваралаца „Спектар“

„Дамама на дар“

 ■ Традиционални концерт KУД-а „Kостолац“

Поводом Дана жена, у сали костолачког Дома културе у Kостолцу 8. марта одржан је 
традиционални, 26. концерт Kултурно-уметничког друштва „Kостолац“, под називом 
„Kонцерт за маме и даме“.

Пред костолачком публиком наступиле су све селекције фолклорних ансамбала, као 
и вокални солисти и народни оркестар. Kонцерт дамама у част организовали су KУД „Kостолац“ 
и Центар за културу, под покровитељством Градске општине Kостолац, настављајући традицију 
очувања изворног народног стваралаштва.                                                                                          П. Ж.

Наступ посвећен 
нежнијем полу

 ■Из костолачке библиотеке

Одржано 
„Вече 
мистерија“

У Библиотеци у Костолцу, огранку 
Народне библиотеке „Илија 
М. Петровић“ Пожаревац, 
почетком марта одржано је 

„Вече мистерија“, посвећено најновијим 
насловима из области научне фантастике 
и трилера. 

Нешо Поповић Шонери, писац 
и блогер из Београда, представио 
је свој роман „Друго царство“. 
Биљана Голић, професорка српског 
језика и књижевности из Удружења 
„Аутостоперски водич кроз фантастику“ 
из Београда представила је издања тог 
удружења – романе „Месечев ратник“ 
Стефана Мијатовића, „Украдени бог“ 
Немање Д. Павловића и „Низ паукову 
нит“ Мирнеса Алиспахића, као и први 
број часописа „Фантастични водич“, под 
називом „Танка линија фантастичног“.

И. М.



 ■Стонотениски клуб клуб „Рудар“ прославио 47. рођендан

Велики допринос 
развоју спорта

Скупштина Стонотенискoг клуба „Рудар“, којом је обележено 47. година 
постојања клуба, одржана је половином фебруара у Костолцу. Овај 
клуб је у својој богатој историји дао велики допринос спортском 
покрету Пожаревца и Костолца. 

„Рудар“ је у својој историји играо у Првој лиги Југославије и Србије, а одличне 
резултате бележили су и појединци у мушкој и женској конкуренцији, у свим 
категоријама. 

Највећи допринос угледу клуба на спортском плану дали су Момир Трифуновић, 
брачни пар Јасна и Милан Радовић, Добри Ивановић, Малиша Новаковић, Златко 
Климовић, Саша Огњановић, Срђан Стевић, Срђан Радосављевић и многи други. 
Легенди стоног тениса у Костолцу, Милану Радовићу, председник клуба Младен 
Берић уручио је клупску повељу, као и колективу „ТЕ-КО Костолац“, који је увек био 
уз СТК „Рудар“.

− Клуб тренутно има 50 активних чланова. Ранијих година било их је и три пута 
више у свим категоријама. Ми се држимо традиције, наша школа стоног тениса 
је од оснивања па до данас потпуно бесплатна за сву децу из рударског града и 
околине – рекао је Милан Радовић, почасни председник клуба.

По завршетку свечаног дела Скупштине, одржан је клупски турнир кадета, који 
су приказали свој раскошан таленат и тиме потврдили добар рад са децом која су 
будућност сваког доброг клуба, као што је то костолачки СТК „Рудар“, члан и лидер 
Регионалне лиге група „Београд“.                                                                            П. Ж.
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 ■  Спортске вести

Рукометаши држе шесто место
Рукометаши костолачког „Рудара“ после краће паузе 
сезону у Аркус лиги наставили су са једним тријмфом и 
два пораза. Костолчани су најпре у 17. колу у Аранђеловцу 
поражени од домаће екипе „Шамот 65“ са 29:26 (18:15).
Изабраници тренера Драгана Ајдачића у мечу 18. кола 
савладали су у Костолцу београдску „Црвену звезду“ – 
27:18 (11:4), а после тога у Нишу су у 19. колу поражени 
од „Железничара 1949“ са 29:34 (13:17). 
После 19 одиграних кола, „Рудар“ је освојио 18 бодова и 
на табели је задржао шесту позицију у конкуренцији 12 
клубова у елитном такмичењу. 

Успешна сезона СРД „Дунавац“
Кадетска екипа СРД „Дунавац“ успешно је завршила 2019. 
годину и на основу свих резултата на коначној листи 
Савеза спортских риболоваца Србије рангирани су на 1. 
место. 
Кадети из Костолца су освојили и кадетску лигу Србије 
центар. Женска сениорска екипа „Дунавца“ је рангирана 
на 2. место у држави. 
Статус кадетских репрезентативаца Србије изборили су 
риболовци „Дунавц“- Ана Максић и Младен Спасић, док 
су сениорске репрезентативке Србије у 2019. години 
постале и Костолчанке Сања Илић и Милица Максић.

Порази куглаша
Куглаши „Рудара“ наставили су такмичење у Суперлиги 
са још два неуспеха. Костолчани су најпре у 14. колу 
поражени од „Апатина“ са 2:6 у партијама (3.327:3.430 
оборених чуњева). Потом је „Крагујевац“ био успешнији 
од костолачког суперлигаша - 2:6 (3.249:3.466). 
После 15 одиграних кола костолачки клуб, повратник 
у елитни ранг такмичења, са два освојена бода је на 
последњем, 10. месту.

Три тандема на државном шампионату
Првенство централне Србије у тандемима за сениоре 
организовано је у Београду, а куглаши костолачког 
„Рудара“ остварили су одличне резултате. Међу осам 
првопласираних парова, који су изборили пласман на 
државно првенство, налазе са чак три пара из Костолца. 
Драган и Милош Вучен (590 оборених чуњева) су овојили 
прво место, двојац Миливоје Јовановић и Љубиша Сузић 
(571) био је четврти, а Никола Цветковски и Зденко Стевић 
(562) шести на крају такмичења.
Четврти тандем „Рудара“, који су чинили Зоран и Драган 
Станојевић (495), првенство је завршио на 11. позицији.

Одбојкаши у врху
Одбојкаши „Рудара“ наставили су такмичење у централној 
групи Друге лиге са два везана неуспеха. Костолчани су у 
11. колу поражени у Пожаревцу од екипе „Млади радник 2“ 
са 3:1(25:22, 25:15, 21:25, 27:25) у сетовима. Након тога 
уследио је и пораз на домаћем терену. Првопласирана 
„Шумадија“ из Аранђеловца била је убедљива – 0:3 (16:25, 
18:25, 17:25). Костолчани су у 13. колу били слободни.
После 11 одиграних кола, уз једну утакмицу мање и са 
22 освојена бода, „зелено-црни“ су на четвртом месту у 
конкуренцији девет екипа.

Припремио: П. Животић

 ■Започета реконструкција Спортске хале у Костолцу

Боља и безбеднија

Радови на реконструкцији и санацији Спортске хале у Костолцу 
започети су половином фебруара. Градска општина Костолац је 
за унутрашње уређење хале издвојила средства у износу од 7,1 
милион динара.

Костолачка спортска хала добиће нови унутрашњи изглед. Старе и 
дотрајале трибине биће замењене са 650 нових удобних ПВЦ столица у 
црној и зеленој боји, док ће иза трибина бити постављени ПВЦ прозори 
и врата. Биће комплетно реконструисан и саниран кров, који обухвата 
површину целокупне сале, а иза голова постављена заштитна мрежа. 

Осим реконструкције сале, радови ће бити изведени и на санацији 
ходника и две просторије. Комплетно ће бити уређена два тоалета у 
склопу овог објекта, сређени сви радијатори и степениште, а просторије 
окречене. 

Извођач радова је костолачко предузеће „ГП ЛН градња“.
П. Ж.



После завршетка Другог светског 
рата у порушеној и опустошеној 
Србији, посебно када се ради 
о Београду који је претрпео 

страховита разарања и приликом ослобођења, 
костолачки угаљ био је једина енергија која је 
стизала и за грађане, али и за термоелектрану. 
Угаљ се у Костолцу после рата копао у јамама 
„Стари Костолац” и „Кленовник” и површинским 
путем на копу „Нови Костолац”. 

У руднику је остало свега 300 радника, јер 
су заробљеници ослобођени и вратили су се 
кућама, а за повећање производње ангажоване 
су радне бригаде из Војводине и Шапца, које су 
радиле по три месеца и смењивале се на копу и 
јами. До краја 1945. године, ископано је 100.000 
тона на површинском копу, а 20.000 тона угља у 
јами „Кленовник” и исто толико у руднику „Стари 
Костолац”. Модернизација рудника „Кленовник” 
и „Стари Костолац” подразумевала је да коњске 
запреге, које су до тада коришћене за извлачење 
руде, замени жичара. У периоду од 1945. године 
до 1950. године рудник „Стари Костолац” са 
100.000 тона подигао је производњу на 225.467 
тона. Рудник „Кленовник” је са 20.000 тона 
подигао на 120.000 тона угља, а коп „Костолац” 
је са 100.000 тона повећао производњу на 
387.945 тона угља. 

Истовремено, нове власти сагледавају 
могућности наставка градње термоелектране 
коју су Немци започели. Међутим, планове, 
техничку документацију као и део машина, 
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Угљенокопи и електране у 
Костолцу окосница обнове земље

Модернизација рудника 
„Кленовник” и „Стари 

Костолац” подразумевала 
је да коњске запреге, које 

су до тада коришћене за 
извлачење руде, замени 

жичара.

 ■ У сусрет јубилеју 150 година рударења у Костолцу (9)

Способност сналажења
На копу је највећи проблем после рата био стални 
руч и затрпавање лежишта због пропуста које су у 
отварању копа начинили Немци журбом да што пре 
и што више угља извуку у току рата. Нова управа 
је због тих проблема морала да набави багер 
„Демаг”. Парни багери су поправљани уз помоћ 
„штапа и канапа“. Такође велики проблем био је 
недостатак стручних радника: багериста 
машиниста, машиновођа.

времеплов

Немци су понели са собом и она је стигла до 
Аустрије. Донета је одлука да се изврши санација 
термоелектране „Београд“, снаге 8 мегавата 
и да се пребаци у Костолац. Тако је почела 
монтажа „Малог Костолца“. Пренос опреме и 
монтажа вршени су под надзором Александра 
Хрњичека, дипломираног машинског инжењера, 
а грађевински пројекат урадила је архитекта 
Милица Штерић.

Градња термоелектране трајала је до 1948. 
године и пуштена је у рад за Дан републике. 
Било је то време ударничког рада на градњи, 
али и у производњи угља. Први директор 
Термоелектране „Костолац” био је Воја Марковић, 
дипломирани инжењер.

Настављени су и радови на „немачкој” 
централи касније названој „Велики Костолац“. 
С обзиром на то да су Немци планирали да 

изграде четири агрегата од по 10,5 мегавата, 
за три су опрему донели из Рудника Бреза у 
Босни. Реч је о три котла и три турбогенератора. 
Део пројектне документације пронађен је у 
Београду у дирекцији Борског рудника. Трагање 
за опремом и документацијом настављено је и 
у Аустрији и Немачкој, за шта је била задужена 
Војна мисија Југославије. Већ 1946. године, већи 
део документације добијен је од фирме „BBC“ 
(Babcoc, Hertmann & Braun) која је била главни 
пројектант централе у Костолцу. Друга екипа 
на челу са Јованом Јанковићем пронашла је у 
Аустрији парне турбине, генераторе, транспортни 
мост и дробилицу за угаљ. Те године купљен је и 
трансформатор ЕЛИН 6/110 kV. Остала опрема 
уговорена је са већ поменутом фирмом „BBC“ 
која је допремљена у Костолац 1949. године.

Н. Антић
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