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 ■  Oгранак „Костолац“ у ванредном стању

Обезбеђена стабилна производња
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Председник Србије Александар Вучић посетио рударе РБ „Колубара

Захвалност рударима, следе 
инвестиције у ЕПС
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 ■Председник Србије Александар Вучић посетио рударе РБ „Колубара“из епс групе

Рударски басен 
„Колубара“ је срце 
енергетског система 
и српске економије, а 

новоотворени површински коп 
„Радљево-Север“ обезбедиће 

угаљ за наредних 60 година 
- рекао је Александар Вучић, 
председник Републике Србије, 
током посете новом копу 
огранка „Електропривреде 
Србије“. - Хвала свим рударима, 
у „Колубари“ 14.300 људи ради 
и када је киша и сунце и снег. 
Морате увек да радите. Зна 

се колико је тежак ваш хлеб и 
коликим се ризицима излажете. 

Он је поручио да рудари имају 
сигуран посао, да неће бити отказа, 
нити смањења плата, већ ће се, 
напротив, гледати да, уколико 
земља буде успешна, буде поновног 
повећања плата. Вучић је рекао да 
се на копу „Радљево-Север“ ради 

на откопавању откривке од октобра 
2019. године и најавио да ће први 
угаљ бити ископан 2022. године.

- Готово 500 милиона евра 
биће уложено у овај коп, који ће 
обезбеђивати око 13 или 13,5 
милиона тона угља годишње - 
рекао је Вучић у разговору са 
рударима РБ „Колубара“, којем је 
присуствовао и Милорад Грчић, 
в. д. директора „Електропривреде 
Србије“. 

Председник Србије је објаснио 
и да сви користимо струју, а не 
питамо се ко ради како бисмо је 
имали. Он је истакао да је поносан 
на рударе јер није било проблема 
у снабдевању струјом ни током 
ове последње кризе са корона 
вирусом. 

Вучић очекује да ће рудари 
имати још боље материјалне 
услове и већа примања у наредном 
периоду и додао да је све то 
могуће захваљујући одговорној 
финансијској политици. 

-  Много новца ћемо 
инвестирати у „Електропривреду 
Србије“ и многе проблеме  ћемо 
заједнички да превазиђемо. Зато 
вас молим само да знате да ће 

Рудари имају сигуран 
посао, неће бити 

отказа, нити смањења 
плата, већ ће се, 

напротив, гледати 
да, уколико земља 

буде успешна, буде 
поновног повећања 
плата. Много новца 
ћемо инвестирати 

у „Електропривреду 
Србије“ и многе 

проблеме  ћемо 
заједнички да 

превазиђемо – рекао 
је председник Србије 

Александар Вучић

Захвалност рударима, 
следе инвестиције у ЕПС



Србија да инвестира, Србија данас 
има новац којим хоће да подиже 
нашу економију, којим хоће да 
подиже „Електропривреду Србије“ 
и остала јавна предузећа, а на ту 
подршку државе можете у сваком 
тренутку да рачунате – рекао је 
Вучић. - Пред нама велики и тежак 
задатак и заједнички морамо са 
ентузијазмом и енергијом да уђемо 
у економски опоравак земље и 
да искористимо потенцијал. То 
неће бити лак задатак, али је 
то остварив задатак и то само 
зависи од ваше енергије, од вашег 
рада, од свега онога што можемо 
заједнички да направимо. Уверен 
сам да ћемо бити најбољи у 
Европи.

Вучић је нагласио и да све 
међународне финансијске 
институције кажу да ће Србија 
лакше поднети кризу него друге 
земље.

- Држава ће да инвестира више 
и у путеве, пруге и још снажније 
ће наставити да гради домове 
здравље, болнице, клиничке центре 
и друго. Јавним инвестицијама 
не само да можемо да спасемо 
економију већ и да помогнемо 
приватни сектор да изађе из ове 
ситуације. Желимо да народ види 
да Србија чврсто стоји на ногама 
и да унесмо ту врсту оптимизма - 
поручио је Вучић.

Министар рударства и 
енергетике Александар Антић 
рекао је да је од почетка године 
до данас за 5,3 одсто повећана 
производња угља у односу на исти 
период прошле године, а да је у 
априлу производња угља повећана 
за шест одсто у односу на април 
прошле године, упркос тешким 
условима рада услед епидемије.

- Рударске и енергетске 
компаније су у условима епидемије 
и ванредног стања показале снагу 
и стабилност и одржале редовну 

производњу угља и струје у тешким 
условима и у условима забране 
кретања -  објаснио је Антић. - 
Повећана производња угља у 
априлу обезбедила је енергетску 
стабилност земље и хвала 
рударима на том успеху. Радило се 
у три смене у свим енергетским и 
рударским компанијама,  
а упркос ванредном стању, велики 
инвестициони пројекти у области 
енергетике нису стали.

Говорећи о копу Радљево-Север, 
Антић је навео да је у енергетици 
тај коп „стратешки значајан за 

Србију” и повезан са изградњом 
новог блока ТЕ „Колубара Б” у 
Каленићу.  Он је навео и да ће 
ову годину рударски сектор и 
енергетске компаније завршити са 
позитивним резултатом у односу 
на 2019, те да ће тиме допринети 
расту БДП-а.

Министар финансија Синиша 
Мали поручио је да Србија из кризе, 
изазване пандемијом корона вируса, 
излази као победник, што не би 
било могуће да није било труда и 
рада и запослених у Рударском 
басену “Колубара” и ЕПС-у.

- Хвала запосленима на 
залагању и на љубави према својој 
земљи. Сви морамо да будемо 
свесни да цео свет пролази кроз 
највећу и најтежу економску кризу 
икада - на десетине милиона је 
незапослених, привреде пропадају, 
фабрике се затварају. Такав 
најцрњи сценарио се није десио 
у Србији. Изашли смо са правим, 
свеобухватним мерама подршке 
онима којима је то најпотребније - 
рекао је Мали.

Р. Е.
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Здраве финансије  
Министар финансија је подсетио је 
да је држава издвојила 5,1 милијарди 
евра за подршку, око 11 одсто БДП-а, 
јер је прихватила да терет кризе 
буде на њеним плећима, с обзиром 
да то може да издржи, како би 
привреда преживела. 
Мали је додао да тога не би било да 
није било реформи које је 
Александар Вучић покренуо 2014. 
године и које су довеле до тога да 
држава има здраве и јаке јавне 
финансије и девизне резерве.
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Сви грађани моћи ће да 
остваре попуст од пет 
одсто на рачуне за март, 
април и мај, ако рачуне 

за струју плате најкасније до 30. 
јуна. То ће важити за све, не само 
за пензионере и за тај период 
неће бити обрачуна камате То је 
показатељ колико држава мисли 
о грађанима Србије – рекао је 
Милорад Грчић, в. д. директора 
ЈП ЕПС. – Хвала грађанима што 
у великом проценту измирују 
своје обавезе и то показује да су 
грађани Србије свесни како ЕПС 
функционише и да је редовно 
плаћање рачуна неопходно да би се 
процес производње и дистрибуције 
електричне енергије наставио. 

ЕПС разуме да неки купци 
због ванредног стања и забране 
кретања нису били у могућности 
да плате рачуне на време. 
Због тога је одлучено да се не 
само пензионерима, већ и свим 
грађанима Србије омогући да своје 
обавезе измире до краја јуна и 
продужи попуст од по 5 одсто, на 
све рачуне за потрошњу током 
ванредног стања. То се односи 
на сва три рачуна за електричну 
енергију чија је потрошња била 
током ванредног стања (март, 
април, мај) и ако буду плаћени 
у целости до чак 30. јуна, биће 
обрачунат попуст од по 5 одсто. Ти 
попусти биће приказани у рачуну 
који стиже у јулу, тј. првом следећем 

У времену у којем се 
Србија снажно бори 
да победи епидемију 
корона вируса много 

је хероја, пре свега то су људи 
који раде у здравству, војска, 
полиција, а важни су и запослени 
у енергетском сектору, који 
обезбеђују стабилну производњу, 
дистрибуцију и снабдевање 
електричном енергијом – рекли 
су Александар Антић, министар 
рударства и енергетике и 
Милорад Грчић, в. д. директора 
„Електропривреде Србије“, 
13. априла, током обиласка 
Националног дистрибутивног 

диспечерског центра у Новом 
Саду са градоначелником 
Милошем Вучевићем. 

Грчић је истакао подршку Владе 
Србије и председника Србије и 
посебну пажњу на сигурности 
у производњи, снабдевању и 
дистрибуцији, јер су кључни за све, 
посебно за здравствене установе. 
Он је нагласио да не сме да постоји 
иједан прекид у снабдевању. 

- Хвала свим запосленима 
који предано раде у производњи, 
дистрибуцији и снабдевању 
електричном енергијом. Вас и 
све колеге молим да сами себе 
чувате максимално и имајте на 
уму да од вас зависи нечији живот, 
живот неког ко лежи прикључен 
на респиратор, јер ако стане ЕПС 
и производња и дистрибуција 
електричне енергије онда стаје све. 
Зато сте нам неопходни, чувајте се, 
вас не може нико да замени. Зато 
ових дана и обилазимо све важне 
тачке у ЕПС да проверимо да људи 
имају довољно заштитне опреме, да 
ли им је нешто потребно. Данас је 

кључна улога на сваком појединцу, 
радите одговоран посао и зато 
сте нам важни – рекао је Грчић 
радницима.

- Из овог центра управља се 
целокупним системом, обезбеђује 
сигурност снабдевања у целој 
Србији. Кључно је да сви важни 
потрошачи имају стабилно 
снабдевање електричне енергије. 
Зато хвала свим запосленима 
у ЕПС, посебно онима раде у 
одржавању у дистрибуционим 

центрима јер су појачали правце 
снабдевања за ковид болнице 
које су сада апсолутно сигурне 
да ће у сваком тренутку имати 
стабилно снабдевање – рекао је 
министар Антић, објаснивши да 
је веома важно што се наставља 
са инвестицијама и кључним 
пројектима, јер су у току радови 
на изградњи три велике 110 kV 
трафостанице - у Аранђеловцу, 
Горњем Милановцу и Тутину. 

Р. Е.

У току су и радови на 
изградњи три велике 

110 kV трафостанице - у 
Аранђеловцу, Горњем 

Милановцу и Тутину

ЕПС изашао у сусрет свим 
грађанима

 ■Обилазак Националног дистрибутивног диспечерског центра у Новом Саду

ЕПС додатно обезбедио 
напајање за ковид болнице

 ❚Сала за наплату

 ■Попуст за све који плате рачуне до 30. јуна доказ солидарности

рачуну после уплате. Такође, 
камата неће бити обрачуната ни на 
један од ова три рачуна за месеце 
током ванредног стања, уколико 
обавезе буду измирене до 30. јуна.

Грчић је истакао да запослени 
ЕПС-а раде сваког дана, 24 часа 

дневно, 365 дана у години и 
на тај начин Србији обезбеђују 
континуирано снабдевање 
електричном енергијом.            Р. Е.
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снабдевање електричном 
енергијом.

- Било је веома важно и тешко 
осигурати производњу електричне 
енергије без прекида од када је 
уведено ванредно стање. Ако 
нема електричне енергије, 
проблем је у раду болница и 
домова здравља, он-лајн наставе, 
читаво функционисање би било 
у проблему. Да ли су се људи 
плашили, наравно да јесу, јер страх 
је нормалан. Да ли смо успели да 
применимо све мере обезбеђења? 
Јесмо, а у свим производним 
погонима ЕПС-а широм Србије 
избегли смо појаву жаришта 
вируса корона. Најтежи период, 
што се тиче ризика за производњу 
узрокованог пандемијом је прошао 
- рекао је Грчић.

Министар рударства и 
енергетике је истакао да је 
изузетно поносан на све рударе у 
Србији.

- Рударска производња у Србији 
у првом кварталу ове године већа 
је за девет одсто него у првом 
кварталу 2019. године. Хвала 
рударима ЕПС-а што је производња 
током априла била за шест одсто 
већа него током априла 2019. 
године. И у условима епидемије, 
рудари су успели да ископају више 
угља. Током маја и јуна раде се 
ремонти система, обезбеђујући 
неопходне количине угља за 
производњу електричне енергије, 
како би трећи и четврти квартал 
дочекали у пуном капацитету - 
рекао је Антић. 

Он је истакао да ће производња 
електричне енергије и укупно 
рударство у 2020. години бити 
већи него у 2019. години, и у 
условима ванредног стања. Рудари 
и енергетичари дају и даће огроман 
допринос да привреда и економија 
у 2020. буду једне од најбољих у 
региону, а и у читавој Европи.

Неколико дана раније,  
25. априла, Грчић је са инжењерима 
Термоелектрана „Никола Тесла“ А 
и Б из Обреновца обишао западни 
део Рударског басена „Колубара“, 
да би пружили подршку колегама из 
рударског сектора ЕПС-а.

Делегација ТЕНТ-а је обишла  
ПК „Тамнава-Западно поље“ 
и посаду багера „ведричара“, 
депонију Дробилане на којој је 
инсталиран и монтиран нови систем 
за хомогенизацију угља.

- Само усклађен и заједнички 
рад рудара и инжењера у 
електранама осигурава довољно 
електричне енергије за грађане 
и привреду Србије и у овим 
ванредним околностима – истакао 
је Грчић.

Инжењери су се ближе 
упознали са специфичностима 
рада рудара на терену. 

- Дошли смо да обиђемо 
колеге из „Колубаре“, да им дамо 
подршку у овој ситуацији када су 
додатно отежани услови рада – 
рекао је Саво Безмаревић, извршни 
директор за послове производње 
електричне енергије ЈП ЕПС и 
истакао и да се термо капацитети 
већ спремају за рад у наредној 
зимској сезони.

Према речима Дејана 
Милијановића, извршног директора 
за техничке послове производње 
угља ЈП ЕПС, „Колубара“ и ТЕНТ 
су две карике једног ланца, чије 
је добро функционисање база 
сигурности електроенергетског 
система Србије.

- Радимо заједно као тим 
да обезбедимо континуирану 
производњу и транспорт угља и 
производњу електричне енергије, 
чиме гарантујемо и у овако 
тешкој ситуацији стабилност 
електроенергетског система – 
рекао је Милијановић.

Р. Е.

Поводом празника 
рада, Милорад Грчић, 
в. д. директора 
„Електропривреде 

Србије“ и Александар Антић, 
министар рударства и енергетике 
са представницима синдиката 
и Огранка РБ „Колубара“ 1. 
маја посетили су коп „Тамнава-
Западно поље“, најефикаснији 
коп у српској електропривреди. 
Честитајући празник рада свим 
запосленима, Грчић је истакао 
да запослени ЕПС-а раде сваког 
дана, 24 часа дневно, 365 дана 
у години и на тај начин Србији 
обезбеђују континуирано 

Рудари и 
енергетичари дају 

и даће огроман 
допринос да привреда 

и економија у 2020. 
буду једне од најбољих 
у региону, а и у читавој 

Европи

Снажна подршка 
рударима ЕПС-а

Заједнички труд
Милан Ђорђевић, председник 
Синдиката радника ЈП ЕПС, 
честитајући празник рударима, 
захвалио је на посети Грчићу и 
Антићу и истакао да се заједничким 
радом и трудом постижу одлични 
резултати.
- Радницима бих поручио да издрже 
још мало, надамо се да ће пандемија 
корона вируса убрзо да прође. 
Желим да им захвалим на огромном 
раду и труду, на свему што су 
издржали рудари и сви остали 
запослени у ЕПС-у. Били су 
запостављени у медијима претходна 
два месеца, а радили су све време, 
раме уз раме са докторима, 
медицинским особљем, полицијом, 
војском и свима другима - рекао је 
Ђорђевић.

Похвала
Министар енергетике је нагласио да 
је руководство ЕПС-а у претходном 
периоду на веома озбиљан, 
одговоран и темељан начин водило 
највећу енергетску компанију у 
Србији и Југоисточној Европи и зато 
је у овим веома комплексним и 
сложеним условима обезбеђено 
функционисање система без 
икаквих значајнијих проблема, са 
врхунски примењеним строгим 
мерама заштите запослених од 
потенцијалног ширења вируса.

 ■Антић и Грчић са рударима РБ „Колубара“



Народни посланици Скупштине 
Србије прогласили су 6. маја 
укидање ванредног стања у Србији, 
које је трајало од 15. марта, због 

епидемије вируса Covid-19. После непуна два 
месеца, живот се полако враћа у уобичајене 
токове или боље речено, у неку „нову“ 
нормалност, будући да много мера опреза и 
даље мора да се поштује.

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ 
је, захваљујући великом труду запослених и 
доброј организацији посла, успело да још једном 
потврди улогу стабилног ослонца грађана и 
привреде у тешким временима. Снабдевање 
електричном енергијом грађана и привреде 
Србије, од када је проглашена епидемија 
Covid-19 и уведено ванредно стање, било је 

потпуно стабилно, уз одличне производне 
резултате. То је било нарочито важно због 
подршке функционисању здравственог система 
Србије, као и због забране кретања која је 
условила да велики број грађана остане код куће 
и користи електричну енергију.

Као и у свим ванредним околностима, 
„Електропривреда Србије“ је организовала рад 
у складу са мерама Владе Србије и председника 
Србије. Производни капацитети радили су 
као и увек 24 часа, уз све мере заштите и 
предострожности. Није стала производња 
откривке и угља, стабилан је рад у термо и 
хидроелектранама, дистрибутивни систем је 

спреман, а оно што је веома важно - мере 
заштите спроводе се стриктно. Рад ЕПС-а је 
организован тако да се производни процеси 
одвијају неометано у свим околностима, чак и 
оваквим које нико није очекивао до пре само 
неколико месеци.

 ❚ Кризни штаб 
И пре проглашења ванредног стања уведене 

су заштитне мере у целом систему ЕПС-а. 
Запослени су обавештени о мерама које треба 
да предузму како би се заштитили, о томе где и 
коме могу да се обрате ако примете симптоме. 

Формиран је кризни штаб на нивоу ЕПС-а, 
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Редовна стабилност 
у ванредном стању

Снабдевање електричном 
енергијом грађана и 

привреде Србије, од када 
је проглашена епидемија 

Covid-19 и уведено ванредно 
стање, било је потпуно 

стабилно, уз одличне 
производне резултате



као и тимови у производњи и дистрибуцији 
који су пратили стање на терену, реаговали 
и организовали рад у складу са мерама 
Владе Србије. Одговорни сектори и службе 
за безбедност и здравље на раду бринули 
су о спровођењу мера заштите. Строго се 
контролишу примене заштите. Редовно се 
ради дезинфекција свих радних простора, свих 
машина, возила и опреме. Запосленима који 
раде сменски обезбеђени су услови доласка и 
одласка са посла друге и треће смене.

Посебна пажња је посвећена контроли, 
односно примени најригорознијих мера 
контроле уласка на најзначајније објекте 
производње (команде, багере...). На уласку у 
сва ова места обезбеђена су дезинфекциона и 
остала хигијенска средства и важно је строго 
придржавање упутстава за спречавање ширења 
вируса. 

Уз поштовање свих мера за заштиту рудари 
Рударског басена „Колубара“ и са костолачког 
копа „Дрмно“ предано и вредно копају угаљ, 
као што то чине свих 365 дана, у години, сваког 
дана, 24 часа. На свим коповима спроводе 
се појачане хигијенске мере. Ништа мање 
опреза није у термо и хидроелектранама. 
Велика пажња је посвећена хигијенским 
процедурама. Настављени су и послови у 
дистрибуцији, монтери су на редовним задацима. 
Приоритет је да сви корисници имају уредно 
снабдевање електричном енергијом. И сви други 
делови ЕПС-а, не мање значајни у односу на 
производњу, радили су неометано и послови 
нису стали. 

 ❚ Обавезна самоизолација 
Сви запослени су на време обавештени да 

су у обавези, уколико се враћају из држава које 
су означене као жариште епидемије вируса 
Covid-19 ( Швајцарска, Шпанија, Аустрија 
и Италија), да не долазе на посао, већ да, у 
складу са одлуком Владе Србије, примене 
самоизолацију у трајању од 28 дана. Уколико 
се враћају из других земаља, самоизолација је 

била неопходна у кућним условима најмање 14, 
односно 28 дана. 

 ❚ Забрана кретања
Одлуком Владе Републике Србије, на целој 

територији Републике Србије од 18. марта на 
снази је била забрана кретања у различитим 
периодима. ЕПС jе обезбедио дозволе за 
кретање до радног места за оне запослене који 
раде у сменском режиму рада и друге за које 
постоји потреба да буду на радном месту у том 
периоду. 

 ❚ Повратак на посао
Од понедељка, 11. маја, сви запослени 

„Електропривреде Србије“, вратили су се 
уобичајеном режиму рада и запослени раде 

на својим радним местима као пре увођења 
ванредног стања. Једини изузеци су хронични 
болесници и они за које је могуће планирати још 
једну недељу коришћења годишњег одмора/рада 
од куће до 18. маја, као и запослени родитељи 
детета млађег од 12 година за које се може, 
уколико они то желе, и на даље планирати рад 
од куће, у случају да су искористили годишњи 
одмор за 2019. годину и под условом да доставе 
потврду да је њихов супружник у обавези да 
ради.

Свим запосленима у ЈП ЕПС Београд издата 
је препорука о организовању рада током 
спровођења активности на сузбијању ширења 
заразне болести.

Р. Е.
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Поштујте мере и чувајте 
здравље 
ЈП ЕПС као највећа енергетска и друштвено 
одговорна компанија у обавези је да у свим 
ситуацијама обезбеђује непрекидну и сигурну 
испоруку електричне енергије за привреду и 
грађане. Обавезу да чувамо енергетску 
стабилност Србије имамо и сада у време 
епидемије вируса Covid-19 – рекао је Милорад 
Грчић, в. д. директора ЈП ЕПС, у обраћању 
запосленима „Електропривреде Србије“. - Хвала 
вам што у данима изазова за нашу земљу 
потврђујете да сте савесни и одговорни у 
испуњавању радних задатака. Преданим радом 
доказујете да уз храброст и посвећеност послу 
можете победити сваки изазов и уверен сам да 
за нас нема непремостивих препрека. Поштујте 
прописане мере заштите, чувајте своје здравље 
и здравље ваших породица.



Милорад Грчић, в. д. директора 
„Електропривреде Србије“ 
посетио је средином априла 
запослене у огранку 

„Термоелектране и копови Костолац“ у оквиру 
обиласка свих делова највећег енергетског 
система у држави.

У низу посета запосленима који 24 сата 
дневно раде у производњи угља, електричне 
енергије и снабдевању грађана и привреде, 
Грчић се на терену уверио да и у време 
ванредног стања због епидемије корона вируса 
цео систем ЕПС-а функционише поуздано и 
стабилно.

– И пре увођења ванредног стања ЕПС је 
предузео низ мера за спречавање ширења 
вируса. Смањили смо могућност контакта, а 
запослени који су боравили у иностранству 
били су у самоизолацији. Обезбедили смо 
сва заштитна средства за запослене који су 
неопходни за рад система, контролишемо 
примену мера и то је показало добре ефекте 
– рекао је Грчић. – ЕПС стриктно спроводи 
мере Владе Србије и председника Србије и 
уверен сам да ћемо оправдати очекивања да и 
у овом тешком времену останемо најсигурнији 
енергетски ослонац за грађане и привреду. 

Грчић је захвалио рударима, инжењерима, 
монтерима, диспечерима и осталим запосленима 
у ЕПС-у јер својим одговорним радом обезбеђују 
довољно електричне енергије за сигуран рад 
болница, које су најважнији стуб у борби против 
вируса.

Р. Е. 

Александар Антић, министар 
рударства и енергетике Србије и 
Милорад Грчић, в. д. директора 
„Електропривреде Србије“ 

прославили су Ускрс са радницима на 
површинском копу „Дрмно“ у Костолцу. Како су 
истакли током обиласка, производња ЕПС-а је 
сачувала енергетску стабилност земље, што 
је основ за функционисање целе државе.

Антић и Грчић честитали су Ускрс 
запосленима у ЕПС-у, уз најбоље жеље и 
захвалност на великом раду, труду и енергији 
који улажу током ванредног стања.

− У борби против невидљивог непријатеља, 
ови, у широј јавности невидљиви људи који 
обезбеђују производњу угља и електричне 
енергије, наши су хероји − рекао је Антић. 
− Организовати систем да сваког дана у 
производњи угља и електричне енергије 
учествује око 20.000 људи, који долазе на 
посао, уз све прописане мера заштите, да би 
се производња несметано одвијала, врхунски је 
напор и одличан резултат.

− Рудари су увек у најтежим временима 
пример како се помаже држави, како се брани 
држава и како се ради без обзира на отежане 
околности. Хвала им на издржљивости коју 
су показали у претходних месец дана. Хвала 
свима у производњи у ЕПС-у. Сигуран сам да 

њихов ниво свести да, ако стане производња 
електричне енергије, стаје све - болнице, домови 
здравља, полиција, установе, управо даје снагу 
целом ЕПС-у – рекао је Милорад Грчић,  
в. д. директора „Електропривреде Србије“.

Антић и Грчић су објаснили да је држава 
показала да функционише у пуном капацитету 
и бори се на изузетан начин против вируса, који 
је зауставио цео свет. Они су нагласили да се 
држава окреће покретању привреде и јачању 

економије, а рударство и енергетски сектор 
даће снажан допринос. Рудари „Колубаре“ и 
„Дрмна“ остварују одличне резултате од почетка 
године. За око 450.000 тона боља је производња 
у односу на претходну годину. Према њиховим 
најавама, рударство и енергетика ће и у 2020. 
години имати одређени ниво раста и даће снажну 
подршку напорима државе да се привреда 
опорави што пре.                                              Р. Е. 
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ЕПС сачуваo енергетску стабилност
 ■Антић и Грчић са рударима копа „Дрмно“ актуелно

 ■Милорад Грчић посетио огранак „Костолац“

Oбезбеђено довољно заштитне 
опреме



водом и сапуном, запосленима је омогућена 
и дезинфекција руку алкохолом 70 одсто, на 
радним местима када им није била доступна 
текућа вода и сапун. Дезинфекцију возила – 
камиона за масовни превоз радника, вршили су 
возачи и то после сваког обављеног превоза – 
наводи Перић. 

Они су дезинфекцију обављали прскалицама 
запремине 10 литара са средством за 
дезинфекцију раствор 0,5 одсто „Пиностерила 
200“ или раствором дезинфекционог средства 
на бази хлора - таблета растворена у 10 
литара воде. У осталим возилима, путничким 
или теренским, дезинфекцију кабине вршили 

су возачи литарском прскалицом пре почетка 
смене, али и у току смене по потреби, после 
превоза путника или робе и других предмета. 
Дезинфекцију кабина машина помоћне 
механизације, пре и у току смене, вршили 
су руковаоци, док су на радним местима на 
машинама основне рударске механизације 
- багерима, одлагачима, транспортерима са 
траком за дезинфекцију били задужени сви 
радници за своја радна места.

- Дезинфекцију канцеларијских простора и 
других радних места, као што су просторије са 
командним пултовима, радионице, магацини, 
затим ходници, пролази, тоалети и улази, 
вршило је особље за одржавање хигијене, 
брисањем или прскањем ручним прскалицама 
-каже Перић. Сви запослени у огранку  
„ТЕ-КО Костолац“ у време спровођења мера 
за заштиту од ширења коронавируса били 
су обавезни да носе заштитне маске на 
лицу у затвореном простору и отвореном 
радном простору, док су се медицинске 
рукавице користиле на пословима, радњама 
и радним задацима где се у току радног 
времена запослени креће кроз више објеката, 
просторија или је у контакту са различитим 
предметима ван свог радног простора за чију 
дезинфекцију није одговоран и где није могуће 
да опере или дезинфикује руке. Важно је да је 
било довољно заштитне опреме, а константно 
је стизала и помоћ из Управе ЕПС-а.

- Током рада и кретања у радном простору 
огранка „ТЕ-КО Костолац“ сви запослени, као 
и запослени код других послодаваца, били 
су обавезни да се старају о примени одлуке 
Владе Србије о социјалном дистанцирању 
до два метра, осим у случајевима када 
због природе посла то није било могуће. 
Комуникација је, кад год је било могуће, 
обављана телефоном, радио станицом или 
електронском поштом, део запослених је у 
ситуацијама где је то било могуће упућен 
на рад од куће, а део је користио и старе 
годишње одморе, чиме је смањен број 
присутнх људи - рекла нам је Тијана Перић 
и додала да је са применом свих мера, осим 
са радом од куће, настављено и по укидању 
ванредног стања и примењиваће се док 
епидемија траје. 

Применом свих мера заштите огранак  
„ТЕ-КО Костолац“ успео је да обезбеди рад 
без застоја и стабилно је у кризној ситуацији, 
коју је пандемија изазвала на целој планети, 
испоручивао електричну енергију. 

П. Животић 

Проглашењем ванредног стања 
и појавом епидемије Covid 19, у 
костолачком огранку ЕПС-а одмах 
су предузете мере које се тичу 

појачане хигијене и дезинфекције радних 
простора. Уследила је  и измена организације 
рада, чиме је смањен број радника на послу. 
Све предузете мере за заштиту запослених 
од ширења коронавируса су биле у складу са 
достављеним обавештењима и инструкцијама 
од кризног штаба ЈП „Електропривреда 
Србије“, као и на основу препорука из Владе 
Србије.

- Бројне мере у огранку „ТЕ-КО Костолац“ 
примењене су са циљем појачаног одржавања 
хигијене, а на првом месту је била дезинфекција 
руку - каже Тијана Перић, руководилац Сектора 
за ИМС на почетку разговора. - Осим прања руку 
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 ■Oгранак „Костолац“ у ванредном стању

Обезбеђена стабилна производња

Просторије за изолацију
На свим локацијама у костолачком огранку 
ЕПС-а уређене су просторије за изолацију. Ове 
просторије су биле предвиђене за евентуално 
привремено смештање радника у случају да им 
се појаве симптоми коронавируса у току радног 
времена. Процедуре о поступању биле јасно су 
дефинисане.

Поштовањем бројних 
прописаних мера у огранку 

„ТЕ-КО Костолац“  са циљем 
појачаног одржавања хигијене, 

створени су услови за 
непрекидан рад огранка 
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 ■Почела ремонтна сезона у термоелектранама

Овогодишња ремонтна сезона на 
костолачким блоковима стартовала 
је у првој половини маја, када су 
започете активности у ТЕ „Костолац А“ 

на системима који припадају блоковима  
А1 и А2. 

− Предуслов који омогућава да се ремонт 
реализује у складу са планом јесте детаљна 
припрема, која траје дуго и захтева велико 
ангажовање, због чега је старту ремонтне 
сезоне претходило склапање свих уговора са 
извођачима радова, који су специјализовани 
за овај сегмент енергетике − истакао је Ненад 
Марковић, директор за производњу енергије у 
костолачком огранку „Електропривреде Србије“.

Он је додао да је специфичност ситуације, у 
којој се одвијају ремонти, условљена чињеницом 
да се безбедност и здравље на раду морају 
подићи на виши ниво због вируса Covid 19. 

− Сви радници који су ангажовани на 
ремонтима у костолачким термоелектранама, 
морају да се придржавају мера и препорука да 

би се предупредило ширење вируса. Прописане 
мере важе у свим огранцима ЕПС-а, тако да 
њих морају поштовати не само наши запослени, 
већ и сви извођачи радова на терену. Ванредно 
стање јесте званично укинуто, али се и даље 
води превентива као и раније, тако да је све 
прилагођено новонасталој ситуацији. Здравље 
радника мора бити на првом месту – наглашава 
Марковић.

Послови на блоку А1 су увелико у току, а 
ремонт термокапацитета отпочео је 10. маја. 
Ремонтне активности на блоку А1 трајаће 65 
дана, пошто је реч о капиталном ремонту. 
Блок А2 креће са ремонтом 6. јуна, такође је 
капитални и трајаће 70 дана:

− Овогодишњи акценат на ремонтном 

На блоковима А1 и А2 биће 
капитални ремонти, док ће 

у „Костолцу Б“ бити редовни 
ремонти. Сви послови 

прилагођени новонасталој 
ситуацији, а здравље радника на 

првом месту

Капитални захвати у „Костолцу А“

 ■ Почео ремонт угљеног система на ПК „Дрмно“

Послови на ремонту рударске механизације и опреме ангажоване на Површинском 
копу „Дрмно“, који су кренули почетком марта, одвијају се без проблема, уз примену 
прописаних мера заштите и безбедности радника на раду. Завршен је ремонт другог 
рударског система за откопавање јаловине. Након тога уследили су послови на 

отклањању недостатака на делу рударске опреме и механизације која ради у оквиру Трећег 
јаловинског система, а ти послови завршени су до 19. маја. 

− У првом делу ремонта Трећег рударског система за откопавање јаловине акценат је стављен 
на санацију оштећења ослонца траке два на одлагачу 7200 и поправци осталих делова рударске 
опреме. Од средине септембра планирани су послови на реконструкцији Трећег јаловинског 
система и за то време биће одрађен и други део ремонтних послова на овом рударском систему − 
рекао је Зоран Стојковић, управник сектора машинског одржавања на Површинском копу „Дрмно“.

Ремонт рударске механизације и опреме која ради у склопу угљеног система трајаће месец 
дана.

− По завршетку овог посла почеће ремонт Четвртог јаловинског система, који ће трајати до 
средине јула. Након тога планиран је ремонт Првог јаловинског система, а друга половина августа 
резервисана је за ремонта Петог БТО система, који треба да се заврши до средине септембра − 
рекао је Стојковић.  

С. Срећковић

Радови по плану

одржавању термоелектрана у Костолцу, стављен 
је на ТЕ „Костолац А“ где ће капитални ремонти 
бити урађени на оба блока. Раде се капитални 
ремонти турбогенератора, који ће омогућити да 
се производња електричне енергије у наредном 
периоду одвија са високим степеном поузданости 
и минимализованим бројем непланираних 
застоја – каже Марковић.

Када се ради о ТЕ „Костолац Б“, први блок 
који је ушао у ремонт је Б1, почев од 16. маја 
и трајаће месец дана, имајући у виду да је реч 
о редовном ремонту. Ремонт блока Б2 почиње 
30. маја, трајаће 26 дана и такође је редовног 
карактера. Реч је о мало скраћеном стандардном 
ремонту након великог капиталног ремонта 
који је урађен на овом термокапацитету прошле 
године. 

− Наше примарно очекивање је да по 
окончању ремонтне сезоне све блокове 
успешно вратимо на електроенергетску мрежу 
Србије и наставимо са стабилном производњом 
електричне енергије − рекао је Марковић.

И. Миловановић

Крај грејне сезоне
Грејна сезона је завршена, уз напомену да је ове 
године трајала мало дуже због околности које 
су настале услед пандемије. Метеоролошки 
услови су били неповољнији, а људи су пуно 
времена проводили код куће због пандемије и 
ванредног стања. Сама грејна сезона се може 
окарактерисати позитивно, превасходно због 
чињенице да је било мање кварова него 
претходних година. Урадићемо и ремонт овог 
нашег сегмента и потрудити да унапредимо 
његово функционисање у наредној грејној 
сезони.



Испред фронта напредовања 
рударске откопне 
механизације Површинског 
копа „Дрмно“ у току су 

радови на изградњи 17. линије бунара 
за дубинско предодводњавање угљеног 
лежишта. Посао који је поверен 
запосленима Привредног друштва 
„Георад“, кренуо је почетком априла 
и за месец дана избушено је 16 од 
укупно 62 бунара, колико ће радити у 
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Уговорена вредност радова 
износи више од 770 милиона 

динара

 ❚Радови на изградњи нове линије бунара

 ■Дубинско предодводњавање на ПК „Дрмно“

Гради се нова  
линија бунара

склопу 17. линије. Пројектовани 
капацитет објекта за дубинско 
предодводњавање копа „Дрмно“ 
је 280 литара воде у секунди, а 
његова дужина је нешто мања од 
пет километара.

− Уговорена вредност радова 
који треба да се заврше у јануару 
наредне године износи 770,4 
милиона динара Поред извођења 
радова на бушењу бунара, њиховом 
машинском и електро опремању, 
планирано је и постављање 
одводног гравитационог цевовода 
који се састоји од два крака. Један 
се улива у новоизграђено корито 
Дунавца на западу, а други у горњи 
део рукавца Дунавца, на истоку. 
Пројектована дужина цевовода 
је око 4.500 метара − рекао је 
Младен Војнић, водећи инжењер 
хидрогеолошког надзора у огранку 
„ТЕ-КО Костолац“.

Упоредо са радовима 
на изградњи објекта граде 
се и неопходни пратећи 
инфраструктурни објекти. По 
завршетку радова, нова линија за 
дубинско предодводњавање биће 
спојена са Диспечерским центром 
за даљинско управљање и надзор 
објеката за одводњавање на копу 
„Дрмно“. 

С. Срећковић
 ❚Избушено 16 бунара



На Површинском копу „Дрмно“ 
у априлу је ископано 789.909 
тона угља, подаци су Службе 
за праћење и анализу 

производње огранка „ТЕ-КО Костолац“. 
На депонијама има довољно ситног угља, 
за 35 одсто више у односу на план за овај 
временски период. Просечна калоријска 
вредност лигнита који је испоручен 
термоелектранама износила је 8.400 
килоџула по килограму угља. Протеклог 
месеца термоелектранама у Костолцу  је 
испоручено 5.408 тераџула топлоте. За 
потребе рада термокапацитета у Свилајнцу 
и Обреновцу током априла одвезено је 
132.969 тона угља. За потребе широке 
потрошње издвојено је и 5.042 тоне 
комадног угља. За четири месеца укупно је 
ископано 3.074.702 тоне угља. 

Рударским машинама за откривање 
угља откопано је у претходном месецу 
3.743.532 кубика чврсте масе, што je зa 
13 одсто више од плана. У првом кварталу 
ове године укупно је откопано 15.546.126 
кубика јаловине, што је за три одсто више од 
биланса за овај временски период.

 С. Ср. 

Довољно угља за све потребе

 ■Производња електричне енергије

Током четири месеца ове године у костолачким 
термоелектранама произведено је укупно 2.269.374.000 
киловат-сати електричне енергије. Осим електричне енергије, 
у термоелектранама је током зимског периода део снаге 

искоришћен и за производњу топлотне енергије, која се користи за 
даљински систем грејања Костолца и Пожаревца, као и припадајућих 
сеоских насеља. Посебна пажња током ванредног стања била је 
усмерена на поштовање пооштрених мера безбедности и здравља на 
раду, које су имале за циљ да се максималном превентивом избегне 
заражавање запослених у секторима производње и одржавања.

Термоелектрана „Костолац Б“ је у поменутом периоду остварила 
производњу од 1,59 милијарде kWh, чиме је реализовано 35,5 одсто 
годишњег учинка, који овај термокапацитет треба да оствари до краја 
децембра. Блок Б1 је предао електроенергетском систему 812.462.000 
киловат-сати, а блок Б2 780.716.000 kWh. У ТЕ „Костолац А“ је до 
краја априла произведено 676.196.000 kWh електричне енергије, што 
износи 38,7 одсто планиране годишње производње. Блок А1 је је овом 
произвoдном учинку допринео са 227.807.000 kWh, док је блок А2 произвео 
448.389.000 kWh. 

И. М.

Систему предато више  
од 2,2 милијарде kWh
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 ■Производња на копу „Дрмно“ у априлу



Делегација Универзитета „Taltech“, 
Департмана за енергетске 
технологије из естонског града 
Талина, коју је предводио професор 

Andres Siirde и његови сарадници - Anna 
Volkova истраживач сениор, Kertu Lepiksaar 
асистент и Heliis Pikkor истраживач јуниор, у 
оквиру посете Факултету инжењерских наука 
из Крагујевца, обишли су 12. марта и Огранaк 
„ТЕ-КО Костолац“, у пратњи професора 
Небојше Лукића и доцента Новака Николића са 
Факултета инжењерских наука из Крагујевца. 

Веселин Булатовић, директор за 
производњу угља „ТЕ-КО Костолац“, гостима 
је пожелео добродошлицу и упознао их са 
карактеристикама Површинског копа „Дрмно“, 
технологијом рада и плановима развоја. 
Он је рекао да коп „Дрмно“ снабдева сва 
термоенегетска постојења инсталисана у 
Костолцу, укупне снаге 1.000 мегавата и да 
се годишње на копу „Дрмно“ ископа око 9 

милиона тона угља. Поред осталог Булатовић је 
истакао и чињеницу да су у претходном периоду 
уложена значајна средства у модернизацију 
машина којима се открива и ископава угаљ, 
као и у набавку новог рударског система, 
који је у функцији повећања производних 
капацитета копа са садашњих девет на 12 
милиона тона угља годишње, због изградње 
новог термоенергетског капацитета снаге 
350 мегавата. Оговарајући на питања која се 
односе на неке специфичности копа Булатовић 
је рекао да за једну тону угља треба откопати 
око пет кубика јаловине, да лигнит има више 
од 8.000 калорија и да „залеже“ до дубине од 
око 145 метара. Он је истакао и чињеницу да 
на копу „Дрмно“ ради велики број објеката за 
одводњавање копа, што је први предуслов за 

 ■ „Костолац“ непосредно пре увођења ванредног стања
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Почетком маја Црвени крст Пожаревац је у сарадњи са Институтом за трансфузију 
крви Србије и запосленима у Термоелектрани „Костолац Б” организовао акцију 
добровољног давања крви на којој је прикупљено 33 јединица. Организатори су 
овом приликом захвалили свима који су донирали своју крв и на тај начин помогли 

да неко оздрави, а потенцијално допринели да се некоме спаси живот.
Акције добровољног давања крви организују се дуги низ година у костолачким производним 

погонима који припадају „Електропривреди Србије”, тако да се током године редовно одржавају 
и у термоелектранама, рударском делу костолачког огранка, као и издвојеним предузећима у 
Костолцу.

И. М.

 ■Акција добровољног давања крви

Прикупљене 33 јединице

Стигли гости из Естоније

 ❚Обилазак ТЕ „Костолац Б“

 ❚Панорамско разледање копа

површинску експлоатацију угља. То потврђује 
податак да се годишње из контура копа избаци 
више од 35 милиона кубних метара воде. 

После пријема за госте је организовано и 
панорамско разгледање копа „Дрмно“.

Жељко Илић, директор Термоелектране 
„Костолац Б“ у разговору са професорима 
и њиховим сарадницима рекао је да овај 
термокапацитет има снагу од 700 мегавата 
и да су у претходном периоду уложена 
значајна средства у његову ревитализацију 
и модернизацију, са посебним акцентом на 
изградњу савремених постројења за смањење 
емисије честица и штетних гасова у атмосферу. 
Илић је казао да је у току реализација пројекта 
изградње новог блока снаге 350 мегавата у 
сарадњи са кинеском компанијом „ЦМЕК“. 
Током разговора било је, између осталог, и 
речи о техничким параметрима и динамици 
одржавања термопостројења. Домаћини су са 
гостима обишли машинску салу, термокоманду 
и постројења за одсумпоравање и одвоз пепела 
и шљаке.

Иначе, Естонија за производњу електричне 
енергије највише користи уљне шкриљце. 

С. Срећковић



 ■Багери откривају сензационално археолошко благо 

На Површинском копу „Дрмно“ 
пронађен је брод на дубини од око 
осам метара на вршној јаловинској 
етажи, што је ново сензационално 

откриће које је обрадовало археологе и 
изненадило запослене који раде на шестом 
јаловинском систему.

У ноћи између 12. и 13. марта нови багер 
„SchRs 1400“, који ради на вршној  јаловинској 
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На копу „Дрмно“ 
пронађен брод

локални мозаик

У зони рада шестог јаловинског 
система пронађен речни 

дрвени брод дужине 18 метара 
и ширине 2,8 метара, са равним 
дном, који напред има држач за 
јарбол, односно помоћно једро

етажи наишао је на археолошки предмет у зони 
захвата рада машине. Багериста Владан Лазић је 
приметио да је машина почела да откопава даске 
и зауставио је багер. О томе је обавестио Горана 
Богдановића, рударског инжењера, који је 
одмах позвао стручњаке из археолошког парка 
„Виминацијум“.

- По добијању информације наша екипа је 
током ноћи изашла на терен и утврдила да се 
ради о изузетном открићу. Захвалио бих људима 
коју су знали како да поступе и који су правилно 
закључили да је реч о нечему вредном, из давних 
времена - изјавио је Илија Данковић, археолог.

- Следећег дана започели смо ископавања 
и утврдили да је у питању типични речни брод, 
дужине 17 до 18 метара и ширине 2,8 метара, са 
равним дном који напред има држач за јарбол, 
односно помоћно једро. Брод се покретао 
веслима, али у повољним временским условима 
или када се пловило узводно, коришћено је и 
једро. Извесно је да тренутно багер ради у зони 
корита неке старе реке. Можда се ради чак и 
о Дунаву, који се у том периоду померао према 
северу, или је реч о каналу неке притоке Дунава 
из прошлости. На профилу етаже где је брод 
пронађен јасно се уочава корито реке у којој је 
брод био потопљен. Оно што ми не знамо и што 
ћемо морати физичко хемијским анализама 
да утврдимо негде у иностранству, је старост 
брода, јер на њему нема никаквих предмета. 
Поред брода нађено је неколико комада римске 
керамике, римских стаклених посуда и зато 
можемо претпоставити да је реч о римском 

 ❚Археолози на броду

 ❚Багер SchRs 1400 који је открио сензацију

 ❚Брод у јаловинској етажи
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броду. Али, не треба искључити могућност да 
је он из неког старијег периода. Мало даље од 
ове локације 16. марта пронашли смо још један 
чамац, такозвани „моноксил“, који је направљен 
од једног дебла у комаду који има дужину од 
неких девет метара. 

Данковић каже да су се трудили да посао 
ураде за што краће време, како не би реметили 
производни процес на копу „Дрмно“. 

- Већ 17. марта почели смо активности 
на извлачењу брода из зоне лежишта копа 
и његово пресељење у археолошки парк 
„Виминацијум“. Посао је трајао до вечерњих 
сати и успешно је завршен. Овом приликом бих 
се захвалио Драгославу Славковићу, директору 
копа, који нам је обезбедио сву неопходну 
логистичку подршку за реализацију овог посла 
и запосленима машинске службе копа „Дрмно“. 
Они су израдили посебан алат који нам је 
омогућио да брод преселимо у једном комаду. 
Били су са нама све време током транспорта и 
истовара брода у археолошки парк - истакао је 
Данковић.

Производни процес на врхној јаловинској 
етажи у зони рада Шестог БТО система није 
прекидан током извођења археолошких радова и 
за време измештања пронађеног пловила.

С. Срећковић 

Богата историја под земљом
Багери на Површинском копу „Дрмно“ који раде на 
откривању угља јесу рударске машине, али су од 
великог значаја и за археологе. Захваљући 
џиновским и моћним машинама до сада је 
пронађено много археолошких предмета, 
откривена су и два мамута у изузетно очуваном 
стању, а сада брод и чамац. Шта све крије 
лежиште копа „Дрмно“ то ће показати време. Али, 
на основу досадашњих искустава извесно је да 
треба очекивати нове археолошке сензације.

 ❚Извлачење брода из копа

 ❚Очувано дно брода
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 ■Библиотека „Илија М. Петровић” у Костолцу

У току књижевни  
конкурси

После укидања ванредног стања активности у костолачкој библиотеци 
„Илија М. Петровић” се поново одвијају устаљеним редом, у складу 
са одлуком матичне библиотеке у Пожаревцу. Рад са корисницима 
се сада одвија уз поштовање свих мера заштите, којих морају да се 

придржавају и корисници и запослени.

За време ванредног стања, библиотека је препоручила и дела из области научне 
фантастике, јер постоји много љубитеља овог жанра. Зато су књиге фантастике и 
издвојене из целокупног фонда, да би се на тај начин олакшало заинтересованима 
да лакше пронађу жељену књигу. Веома се читају и серијали књига, тј. књиге које 
су изашле у више наставака. 

За ауторе су у току и два књижевна конкурса у организацији ове установе. 
Први је конкурс „Слободан Стојановић“, за најбољу необјављену драму. Награда 
обухвата објављивање драме, доделу Повеље „Слободан Стојановић“ и новчани 
износ, а радови се шаљу у три примерка под шифром, до 10. августа 2020. Други 
конкурс је прилика за ауторе који стварају родољубиву поезију. Удружење потомака 
ратника 1912-1920 - Градска организација Пожаревац, у сарадњи са библиотеком, 
изабраће најбољу родољубиву песму на конкурсу „Видовдански цвет“. На конкурсу 
могу учествовати сви песници са српског говорног подручја. Конкурс је отворен 
до 10. јуна, а учесници шаљу по једну песму потписану шифром на адресу 
библиотеке у Пожаревцу, са назнаком: За Конкурс за најбољу родољубиву песму.

И. Миловановић

 ■  Спортске вести

Чека се одлука о завршетку рукометне сезоне
Управни одбор Рукометног савеза Србије, на предлог 
такмичарске комисије РСС, донео је одлуку о поништењу 
сезоне 2019/2020. У складу са жељом да се испоштује 
вертикална проходност од првог до последњег ранга 
такмичења, у наредној сезони мушка Супер лига бројаће 
16 клубова (уместо 14), а женска 12 уместо досадашњих 
10 клубова. Финални турнири Купа Србије биће одиграни 
недељу дана пре почетка следеће такмичарске сезоне.
Међутим, одлука савеза није коначна и о њој jе 
расправљалa Скупштинa Асоцијације рукометних 
клубова супер лиге (АРКУС-а). Након вишечасовне 
расправе на седници на којој су учествовали клубови и 
руководство савеза донета је одлука да клубови АРКУС 
лиге не прихватају одлуку УО Рукометног савеза Србије о 
проширењу лиге на 16 клубова. Зато је Одлука Скупштине 
АРКУС лиге упућена управном одбору РСС-а, од кога се 
тражи преиспитивање одлуке о проширењу лиге уз 
образложен став свих клубова. Тада ће се знати да ли се 
сезона дефинитивно региструје оствареним резултатима 
до прекида или се поништава.
Подсећамо да је непосредно пре прекида сезоне „Рудар“ 
најпре у 20. колу савладао београдски „Партизан“ на 
домаћем паркету 24:17 (14:8), а након тога је у Костолцу 
поражен од суботичког „Спартак Војпута“ 27:28 (13:15). 
После 21 одиграног кола, „Рудар“ је освојио 20 бодова и 
на табели је заузимао шесту позицију у конкуренцији 12 
клубова у елитном такмичењу. 

Куглаши настављају сезону
На предлог Такмичарске комисије Куглашког савеза 
Србије о наставку и завршетку сезоне, која је прекинута 
15. марта, Управни одбор КСС Србије је на телефонској 
седници једногласно донео одлуку да се сва преостала 
национална такмичења предвиђена календаром за 
такмичарску 2019/2020. годину - одиграју. Измењени 
календар, на предлог Такмичарске комисије, Управни 
одбор Куглашког савеза Србије усвојиће до краја маја 
2020. године, а такмичења могу почети најраније 6. и 7. 
јуна, уз поштовање свих здравствених препорука.
После 17 одиграних кола у Супер лиги костолачки „Рудар“, 
повратник у елитни ранг такмичења, са два освојена бода 
је на последњем, 10. месту.

Завршена такмичења одбојкашa
Одлуком Одбојкашког савеза Србије сва такмичења 
су регистрована резултатима и пласманима који су 
остварени до прекида због увођења ванредног стања. 
Титулу првака у централној групи Друге лиге, у којој 
се такмичио и костолачки „Рудар“, освојила је екипа 
„Шумадије“ из Аранђеловца. Костолчани су остварили 
девет победа, три дуела су изгубили и сакупили су 25 
бодова, тако да су првенство завршили трећем месту у 
конкуренцији девет екипа.

Фудбалске лиге аматерског ранга завршен
Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на 
седници одржаној крајем априла у Старој Пазови, између 
осталих донео је и одлуку да су такмичења у лигама 
аматерског ранга, српским и лигама нижег такмичарског 
ранга, завршена закључно са 15. мартом 2020. године и 
неће се наставити. На тај начин окончана је и сезона у 
Браничевској окружној лиги у којој се такмичи и „Рудар“. 
У последњем, 16. колу, које је одиграно непосредно пред 
увођење ванредног стања, „Рудар 2001“ је у Буровцу 
убедљиво савладао „Слогу“ са 4:1. После 16 одиграних 
кола „Рудар 2001“ је освојио 36 бодова и уз одличну гол 
разлику (46:13) првенство после прекида завршио на 
другој позицију на табели, у конкуренцији 16 клубова.

Припремио: П. Животић



 ❚/
/ Ф

от
о:

 С
аш

а С
ре

ћк
ов

ић
 - 

„Д
рм

љ
ан

ск
а“

 б
ар

ка

CIP – Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд 658(497.11)(085.3) 
[Електропривреда Србије Енергија Костолац] ЕПС Енергија Костолац/ главни и одговорни уредник  
Новица Антић. - 2017, бр. 1 (15. нов.) - Костолац : Електропривреда Србије, 2017 - (Инђија : Комазец). - 30 cm 
Месечно. - Је наставак: TE-KO Kostolac = ISSN 2217-3374
ISSN 2560-5135 = ЕПС Енергија Kostolac
COBISS.SR-ID 250295820 




