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Заједнички пројекат „Електропривреде 
Србије“ и „Електропривреде Републике 
Српске“, изградња хидроенергетског 
система „Горња Дрина“ од велике је 

важности због регионалне сарадње и веома 
сложене енергетске ситуације у свету. Развој 
овог пројекта била је главна тема треће 
редовне седнице Скупштине друштва „ХЕС 
Горња Дрина”, којом је председавао Мирослав 
Томашевић, в. д. директора „Електропривреде 
Србије“. Седници су присуствовали Петар 
Ђокић, министар енергетике и рударства 
Републике Српске, Милан Баштинац, помоћник 
министра енергетике и рударства Републике 
Српске и председник Управног одбора 
друштва, као и Горан Нинковић испред ЕПРС-а 
и Љиљана Милицановић испред ЕПС-а. 

Друштво „ХЕС Горња Дрина” основано је 
као заједничка пројектна компанија ЈП ЕПС са 
власничким уделом од 51 одсто и ЕПРС-а са 
власничким уделом од 49 одсто ради изградње 
хидроелектрана „Бук Бијела“, „Фоча“ и „Паунци“ 
на горњем току реке Дрине у Републици Српској. 

Министар енергетике и рударства Републике 
Српске Петар Ђокић нагласио је да пројекат 
има сву неопходну подршку релевантних 
институција у Републици Српској, а посебно је 
указао на потребу за изградњом ових значајних 
енергетских капацитета. 

− ЕПС је посвећен овом пројекту и то је један 
од наших најважнијих стратешких пројеката, а 
озбиљан приступ нашег стратешког партнера је 
веома значајан − рекао је Мирослав Томашевић, 
в. д. директора ЕПС. 

На трећој седници Скупштине друштва 
„ХЕС Горња Дрина“ договорене су смернице 
за превазилажење свих препрека које овај 
комплексан пројекат има на путу развоја и 

констатовано је да је у досадашњој реализацији 
уложен велики напор свих учесника. Током 
развоја пројекта превазиђене су многе препреке 
и постигнути значајни резултати, а то даје 
мотивацију за даљу реализацију припремних и 
главних радова изградње три хидроелектране 
и искоришћења значајног хидроенергетског 
потенцијала горњег тока реке Дрине.

Р.Е.

Изазови енергетске транзиције, 
регионално повезивање 
електропривреда, убрзање 
инвестиционих пројеката, као и 

бржа и боља сарадња енергетске струке 
и науке биле су главне теме на отварању 
37. Саветовања „Енергетика 2022“ у 
организацији Савеза енергетичара. У започету 
енергетску транзицију „умешала“ се глобална 
енергетска криза и додатно отежала започете 
трансформације електропривреда. 

Председник Савеза енергетичара проф. 
др Никола Рајаковић указао је да садашњи 
тренутак захтева озбиљна решења струке и да 
је заједничка обавеза реафирмација енергетике. 
Он је подсетио на отворена питања као што су 
ковид, енергетска криза из последњег квартала 
2021, децембарски удар у нашој енергетици 
и ратне игре у Украјини, те да сада имамо 
спиралу раста цена, уз незахвално краткорочно 
прогнозирање. 

- Геостратешки интереси утичу на енергетику 
региона и важно је да у овом времену бринемо 
о резервама и као друштво и као појединци. 
Дугорочно у енергетској транзицији следе нам 
3Д - декарбонизација, децентрализација и то 
на страни и производње и потрошње, као и 
дигитализација – рекао је Рајаковић. 

Др Владимир Шиљкут, саветник директора 
„Електропривреде Србије“ за пословни систем, 

истакао је да је ЕПС одувек подржавао стручне и 
научне скупове и да без сарадње струке и науке 
нема ни дугорочног и одрживог стратешког 
развоја енергетике. 

- ЕПС има чврсто опредељење да направи 
заокрет ка ОИЕ. Неће ићи лако, с обзиром да 
је већи део производње и биће дуго година 
ослоњен на угаљ. ЕПС је недавно завршио 
концепт зеленог пута „Go green road“ који 
подразумева и рационализацију класичних 
извора, јаче ослањање на зелене изворе, 
инвестирање у ОИЕ и ослањање на хидро 
капацитете, као и пројекат на страни потрошње 
– рекао је Шиљкут. – Припремљена је одлука 
о оснивању Стручног савета и тела ЕПС, а у 
припреми је оснивање Научног савета у којем 
ће бити представници научне заједнице. Тиме 
практично развијамо идеју да само уз уску 
сарадњу струке и науке имамо будућност 
енергетике. 

Шиљкут је истакао сарадњу са 
електропривредама у региону, јер без тога нема 
будућности и сада се већ размењују искуства и 
анализирају могући пројекти. 

Зоран Илић, помоћник министра рударства и 
енергетике, подсетио је на донети законодавни 
оквир у области енергетике, али и указао да 
енергетска безбедност није на задовољавајућем 
нивоу. Он је истакао да су декарбонизација и 
повећање учешћа ОИЕ циљ, али да је неопходно 
повезивање на свим нивоима. 

Лука Петровић, генерални директор 
Електропривреде Републике Српске, истакао је 
да су инвестиције кључне, велики су потенцијали 
и државе морају да инвестирају да би енергетски 
сектори били независни. 

На панелу „Висок удео варијабилних ОИЕ 
у енергетском миксу Србије – регулаторни 
и технички изазови“ Милан Ђорђевић, шеф 
службе за унапређење техничког система 

електрана у Управи за техничке послове 
производње ЈП ЕПС, истакао је да ће 
обезбеђивање довољне балансне резерве 
и усклађивање регулативе за регулисање и 
уговарање помоћних услуга и за балансно 
тржиште бити један од највећих изазова 
интеграције нових ОИЕ. 

Уводничар на панелу „Изазови тржишног 
финансирања енергетске транзиције у региону“ 
био је др Владимир Шиљкут, који је истакао да 
су потребна комбинована и кооптимизована 
решења. 

- Најбоља опција били би хибридни ОИЕ и РХЕ 
системи на заједничкој или приближној локацији, 
као и да се вишкови из оближњих ОИЕ користе у 
РХЕ за пумпање воде – рекао је Шиљкут. 

Од 21. до 24. јуна на саветовању „Енергетика 
2022“ било је око 500 учесника, представљено 
је 90 радова, одржано је низ панел дискусија, 
а учествовали су представници факултета, 
института, електропривреда из региона, 
електроенергетских компанија, Светске банке, 
Енергетске заједнице и Европске банке за 
обнову и развој. Запажене радове имали су и 
инжењери ЕПС.

А. Муслибеговић 

Придржавајући се свих прописа за 
здрав и безбедан рад, запослени 
на изградњи постројења за 
одсумпоравање димних гасова 

(ОДГ) у ТЕНТ А сваког дана све су ближи 
постављеном циљу. Градитељи обављају 
послове углавном на висини, и група објеката 
је одавно видљива а неки од њих још увек 
расту. Неки објекти се и шире, опасани 
челичним цевима разних промера. Постројење 
које ће смањити емисију сумпордиоксида у 
димним гасовима испод 200 милиграма по 
кубном метру, а емисију прашкастих материја 
испод 20 милиграма по кубном метру, добија 
све грандиозније контуре. Оно што обележава 
почетак јула на градилишту су бројни 
разноврсни радови на објектима обе фазе и 
касети 1 на депонији пепела и шљаке ТЕНТ А. 

На великом броју објеката Фазе 1, према 
речима Љиљане Велимировић, руководиоца 
пројекта, почела су хладна тестирања опреме 
уз пропратну обуку будућих оператера и 

руковалаца постројења. Очекује се долазак 
испоручилаца опреме вакуумских тракастих 
филтера за сушење гипса на силосу гипса 
(Ц30), како би се обавила обука и упознавање са 
радом тракастих филтера.

На објектима пријема и транспорта кречњака 
Ц18, Ц19 и Ц39 обављена је проба уживо са 
кречњаком свих тракастих транспортера од 
вагонског и камионског пријема до складишта 
кречњака, објекта Ц22. На објекту за млевење 
кречњака (Ц24) проверени су уљни системи 
млинова за млевење кречњака.

Ускоро ће бити монтиране ваге, завршавају 
се спољашње хидротехничке инсталације, 
завршена је фасада лифтовског торња на 
силосу гипса. Ради се на ободном зиду будуће 
ограде до нове портирнице за ово постројење. 
Велики број цевовода је монтиран, гумирају 
се резервоари за хидромешавину кречњака, 
отпадну воду и филтрат гипса.

У оквиру фазе 2 одвијају се радови на 
апсорберима, пумпним станицама, цевним 

мостовима,резервоарима процесне воде и 
резервоару за хаварно пражњење апсорбера,  
челичној конструкцији и каналима димног гаса.

На апсорберу Ц2 за блокове А5 и А6 
завршена је монтажа влажног димњака висине 
140 метара. На апсорберу Ц1 завршава се 
монтажа челичне конструкције. 

На апсорберу Ц2 за блокове А5 и А6 
завршена је монтажа влажног димњака висине 
140 метара. На апсорберу Ц1 завршава се 
монтажа челичне конструкције. 

Почетком јула, блок А6 изашао је из ремонта 
током којег су завршени радови на клапнама 
канала димног гаса уз монтажу вентилатора 
заптивног ваздуха са припадајућим цевоводима 
до клапни. Трафо 6БТ1 пуштан је је у рад 1. јула 
и доведено је 6 kV напајање до електрокомандне 
зграде (Ц5). Ради се на монтажи цевовода 
процесне воде и процесне паре. Електро радови 
успешно прате машинску монтажу. 

Р. Радосављевић

Посвећеност развоју 
пројекта на Дрини

Градитељи не посустају

 ■Одржана седница Скупштине друштва „ХЕС Горња Дрина“

 ■Радови на ОДГ постројењу у ТЕНТ А

из епс групе  ■Са 37. Саветовања „Енергетика 2022“

Будућност само уз 
сарадњу струке и науке 

Инвестиције су кључне, велики 
су потенцијали и државе морају 
да инвестирају да би енергетски 

сектори били независни

Боље прогнозе
Регулаторна решења треба да подстичу и 
произвођаче из ОИЕ да боље прогнозирају своје 
производње који одговарају доброј инжењерској 
пракси – објаснио је Милан Ђорђевић, шеф службе 
за унапређење техничког система електрана. 
- Према досадашњем искуству, одступање између 
плана и остварене производње из ОИЕ код 
ветроелектрана у Србији креће се од 13 до чак 27 
одсто, док је у случају ветроелектрана у ЕУ то на 
нивоу од пет до девет одсто и око 13 одсто код 
соларних електрана у Немачкој.

 ❚Др Владимир Шиљкут
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Завршени су монтирање и повезивање 
дела опреме у сервер-сали за 
надзорно-управљачки центар Петог 
БТО система. Опрема је постављена 

и повезана у сервер-сали у којој је такође 
уграђена опрема за надзорно-управљачки 
центар Шестог БТО система. Финализација 
свих радова и званично пуштање у рад новог, 
модернизованог контролног центра очекује 
се на крају предвиђеног ремонта Петог БТО 
система.

За пројекат модеризације диспечерског 
центра којим ће се унапредити даљинско 
управљање Петим БТО системом, спроведене 
су две јавне набавке. Једна, која обухвата 
куповину електро опреме за ревитализацију 

контролног центра Петог БТО система и друга, 
која се односи на израду техничког пројекта и 
плана имплементације Петог БТО система у нови 
диспечерски контролни центар. 

− Циљ реализације пројекта је модернизација 
садашњег контролног центра, проширење 
надзорно-управљачког дела, побољшање 
форме даљинског управљања Петог БТО 
система, унификација електро опреме са 
Шестим БТО системом и унапређење техничких 
решења која подразумевају квалитетније 
апликативне софтвере за управљање радом 
система − рекао нам је Душан Николић, управник 
Сектора електро одржавања Површинског копа 
„Дрмно“.

Он посебно истиче да је за извођење овог 
великог захвата важна одговарајућа техничка 
документација која треба да садржи структурни 
приказ распореда опреме, комуникационих 
мрежа и протокола. Такође, треба да постоји 
развијен систем управљања багером, одлагачем 
и транспортерима, као и потребна размена 
података. План је да све буде пропраћено 
системом видео надзора и аудио комуникацијом. 

− Осим побољшања већ постојећег надзорно-
управљачког система, биће развијена нова 

 ■Модернизација диспечарског центра за Пети јаловински     систем

У корак с временом

 ■Примена система ЕМС и OHSMS

апликација SCADA за радну станицу багера и 
одлагача, што у досадашњој верзији није био 
случај. Такође, планирано је и прилагођавање 
софтвера у циљу функционисања надзора 
у контролном центру Петог БТО система – 
објашњава Николић.

Он каже да ће се остали радови великог 
обима обављати директно на терену.

− Уградња нових ормана УПС-а (извори 
непрекидног напајања), монтажа камера 
за видео надзор, опреме за радио-блокаду 
и повезивање по предвиђеној техничкој 

документацији, обави ће се током планираног 
ремонта на Петом БТО систему– каже Николић. 

За монтажу опреме била је задужена фирма 
„ЕМП инжењеринг 2016“.

С. Срећковић

актуелно

У огранку „ТЕ-КО Костолац“ 28. јуна 
завршене су екстерне провере 
Система менаџмента животном 
средином (EMS) и Система менаџмента 

здрављем и безбедношћу на раду (OHSMS) на 
локацији Површински коп „Дрмно“. Проверена 
је реализација  корективних мера са претходне 
екстерне провере, на локацији Термоелектрана 
„Костолац Б“.

Провером нису утврђене веће неусаглашености. 
Забележено је више препорука, које је у обавези да 
преиспита руководство у сарадњи са надлежним 
стручним службама. Донете су адекватне одлуке, као 
и мере за побољшавање у случајевима у којима је то 
оправдано и применљиво.

П. Ж.

Завршене екстерне надзорне провере

Циљ је проширење надзорно-
управљачког дела, побољшање 

даљинског управљања и 
унификација електро опреме са 

Шестим БТО системом

 ❚Душан Николић
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је урађен ремонт опреме за специјална 
мерења, затим ремонт и баждарење система 
за анализу димних гасова на изласку из котла, 
ремонт хидрауличких погона, цилиндара и 
серво разводника, пнеуматских погона и 
електромоторних погона.

У домену управљања, рачунара и 
сигнализација, подешена је функционална 
проба вентила и клапни, ремонтовани 
управљачки систем и управљачки систем за 
пепео и шљаку, подфилтерски део и допрема 
угља. Од грађевинског одржавања, урађен је 
ремонт озида

 ❚ Б2 ради стабилно после 
ремонта
У оквиру ремонта блока Б2, који је почео 

18. маја и трајао до 25. јуна, отклоњени су 
одређени недостаци уочени у претходном 
периоду рада блока. 

− Након ремонта блок Б2 ради стабилно 
са номиналним параметрима − рекао је 
Стевић. − Најважнији захвати у ремонту блока 
Б2 на котловском постројењу су механичко 
чишћење цевног система котла, испитивање без 
разарања заварених спојева, санација слабих 
места на цевном систему котла и скеларско-
изолатерски радови. Када је реч о ложном 
уређају, ремонтоване су линије транспорта 
угља, урађен је и ремонт млинова, канала 
аеросмеше, машинског дела рециркулационих 
канала, као и ремонт дуплих лежајева млинова, 
регенеративног загрејача ваздуха и ремонт 
гасно-ваздушног тракта

Стевић истиче да су обављени и ремонт 
вентилатора димног гаса, вентилатора свежег 
ваздуха и вентилатора хладног димног гаса, као 
и ремонт одшљакивања испод котла, а урађен је 
и ремонт озида .

− Када је реч о доводу горива, одвод 
продуката сагоревања и одсумпоравање 
димних гасова, на блоку Б2 је урађен ремонт 
електрофилтера, подфилтерског дела, 
дробилица шљаке и транспортера и система за 
транспорт пепела у котларници. Такође је урађен 
и ремонт система за транспорт шљаке, ремонт 

мазутног постројења и ремонт система за 
одсумпоравање димних гасова, и то апсорбера, 
циркулационе пумпе, система дехидратације 
гипса, опреме у процесној згради и згради 
за припрему кречњачке суспензије, система 
транспорта кречњака и система транспорта 
гипса – додаје Стевић.

На турбогенераторском постројењу блока Б2 
урађена је ревизија турбине високог притиска 
због санације оштећења импулсне цеви за 
мерење притиска у регулационом ступњу. 

− У питању је нестандардни посао за редовни 
ремонт. Уграђен је нови ротор генератора, 
што такође није стандардни посао за редовни 
ремонт. Обављена је ревизија по једне вентилске 
коморе на високом и средњем притиску, затим 
прегледани су вентили бајпаса ниског притиска, 
а сви лежајеви турбине и генератора прегледани 
су и испитани без разарања. Ремонтоване су 
пумпе регулационог уља турбине, урађена 
је и ревизија једне опточне пумпе котла и 
уграђено је око 2.900 нових цеви на једном 
делу кондензатора. Урађен је и ремонт конеднз 
пумпи, затим испитивање заптивености цевног 

снопа загрејача високог притиска број 6, као 
и ремонт ејекторских пумпи и пумпи техничке 
воде, и прегледана је опреме под притиском. 
Обављене су и ревизије арматуре високог, 
средњег и ниског притиска, као и ревизија и 
баждарење вентила сигурности. Урађене су 
антикорозивна заштита резервоара и цевовода 
деми воде у постројењу за хемијску припрему 
воде и репарација резервоара за складиштење 
киселине ХЦЛ.

− У сегменту електроенергетике, на блоку 
Б2 обављен је ремонт високонапонских 
и нисконапонских електромотора, као и 
испитивање електричних заштита мерења, 
управљања и сигнализације, као и ремонт 
6 kVи 0,4 kV електропостројења. Урађен је и 
ремонт исправљача, система беспрекидног 
напајања и постројења сигурносног напајања, 
као и испитивање изолационих система блок 
трансформатора, трансформатора сопствене 
потрошње и побудног трансформатора, 
испитивање генератора и ремонт 
електрофилтера – истиче Стевић.

У делу опреме блока Б2, који се односи на 
мерење и регулацију, урађен је ремонт мерне 
опреме у пољу, ремонт опреме за специјална 
мерења, затим ремонт хидрауличких погона, 
цилиндара и серворазводника, пнеуматских 
погона и електромоторних погона. У домену 
управљања, рачунара и сигнализације, 
обављени су подешавање и функционалне 
пробе вентила и клапни, ремонт управљачког 
система и ремонт система за заптивање 
регенеративног загрејача ваздуха. Од 
грађевинских радова, урађен је ремонт озида.

У заједничком застоју блокова Б1 и Б2 
обављен је ремонт заједничких постројења. 
Ремонтоване су машинске опреме, 
електроенергетске опреме, обављена мерења 
и регулације и управљања, као и грађевински 
радови на димњаку. Ремонт заједничких 
постројења обухватио је углавном стандардне 
ремонтне активности.

И. Миловановић

Овогодишњи ремонт блока Б1 
стартовао је почетком маја, а 
сви радови завршени су до 29. 
маја, од када су блокови на 

мрежи електроенергетског система ЕПС-а. 
Иако је реч о стандардним оправкама, 
пред ремонтерима су били озбиљни задаци 
припреме капацитета за рад наредних годину 
дана.

− Све јавне набавке неопходне за ремонт су 
благовремено уговорене. Ремонт блока Б1 био 
је стандардни, у складу са прописаним мерама 
одржавања термоекапацитета и припреме за 
зимски режим рада. Након урађеног ремонта 
блок ради стабилно на номиналним параметрима 
− рекао је др Далибор Стевић, главни инжењер 
Сектора одржавања у ТЕ „Костолац Б“.

 ❚ Најважнији захвати у ремонту Б1
Током ремонта на радилишту је било 

ангажовано стотинак радника извођача радова, 
као и запослених на одржавању у електрани.То 
је и разумљиво ако се узме у обзир сложеност 
целокупног постројења и радова који су 
обављени. 

− На котловском постројењу обављени су: 
механичко чишћење цевног система котла, 
испитивање без разарања заварених спојева, 
санација слабих места на цевном систему котла 
и скеларско изолатерски радови − каже Стевић. 

Он додаје да је су код ложних уређаја 

ремонтоване линије транспорта угља, урађен 
је ремонт млинова, канала аеросмеше, 
машинског дела рециркулационих канала, 
дуплих лежајева млинова, регенеративног 
загрејача ваздуха и ремонт гасно-ваздушног 
тракта. Такође, урађен је и ремонт вентилатора 
димног гаса, вентилатора свежег ваздуха и 
вентилатора хладног димног гаса, као и оправка 
одшљакивања испод котла и ремонт озида.

− У сегменту довода горива, одвода 
продуката сагоревања и одсумпоравања димних 
гасова, урађен је ремонт електрофилтера и 
подфилтерског дела, затим ремонт дробилица 
шљаке и транспортера, система за транспорт 
пепела у котларници и система за транспорт 
шљаке. Ремонтовано је мазутно постројење, као 
и допрема угља и ремонт багер станице. Такође 

је ремонтован и систем за одсумпоравање 
димних гасова и то апсорбер, циркулационе 
пумпе, систем дехидратације гипса, опреме 
у процесној згради и згради за припрему 
кречњачке суспензије, систем транспорта 
кречњака – објашњава Стевић.

Он додаје да је на турбогенераторском 
постројењу урађена ревизија једне вентилске 
коморе на високом притиску и једне вентилске 
коморе на средњем притиску. 

− Прегледан је вентил бајпаса ниског 
притиска, а сви лежајеви турбине и генератора 
су прегледани и испитани без разарања. Урађен 
је ремонт пумпи регулационог уља турбине 
и уграђено је око 2.900 нових цеви на једном 
делу кондензатора. Ремонтоване су конеднз 
пумпе, напојне пумпе и пумпе техничке воде. 
Прегледана је опреме под притиском, а урађена 
је и ревизија арматуре високог, средњег и 
ниског притиска, као и ревизија и баждарење 
вентила сигурности − навео је Стевић.

У домену електроенергетике, ремонтовани 
су високонапонски и нисконапонски 
електромотори. Обављено је испитивање 
електричних заштита мерења, управљања 
и сигнализације, као и ремонт 6 kV и 0,4 kV 
електропостројења. Такође је урађен и ремонт 
исправљача, система беспрекидног напајања 
и постројења сигурносног напајања. Испитани 
су изолациони системи блок трансформатора, 
трансформатора сопствене потрошње и 
побудног трансформатора, а електрофилтери и 
постројења за одсумпоравање димних гасова су 
ремонтована.

У сектору за мерење и регулацију, 
ремонтована је мерна опрема у пољу, такође 

Оба блока стабилна 
на мрежи

 ■Завршен ремонт у термоелектрани „Костолац Б“

Обављени обимни послови, 
према прописаним мерама 

одржавања термоекапацитета 

Партнери у ремонтима
 У радовима на блоковима Б1 и Б2 учествовали су 
ПРИМ Костолац, ТЕ „Обилић“, „Феромонт 
инжењеринг“ из Београда, ТЕНТ, „Балкан“ из Ниш, 
„Weldyng Industry“ из Обреновца, „LM Metalmont“ 
из Обреновца, „Контрол Инспект“ из Београда, 
„ПДВ“ из Ваљева, „Гоша Монтажа“ из Београда, 
„DM Welding“ из Београда, „ICI“ из Београда, „МИС 
Систем“ из Новог Сада, „Север“ из Суботице, 
институти „Никола Тесла“ и „Михајло Пупин 
Аутоматика“ из Београда, „Мернокор“ из Београда, 
„РМС“ из Београда, „Siemens“ из Београда, 
„Петропроцес“ из Београда, „Апис“ из Београда, 
„Термоопрема“ из Београда, „Braum Systems“ из 
Београда, „Изоекомонт“ из Београда, „Георад“ из 
Дрмна и „Јастребац димњаци“ из Смедерева.

 ❚Др Далибор Стевић
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Рудари Површинског копа „Дрмно“ у 
јуну су ископали 742.382 тоне угља, 
сазнали смо у Служби за праћење и 
анализу производње огранка „ТЕ-КО 

Костолац“.  
За потребе рада термокапацитета у Свилајнцу 

и термоелектране „Никола Тесла“ током јуна 
превезено је 92.284 тоне угља. 

Подаци говоре да су рудари за шест месеци 
рада у овој години укупно ископали 4.535.354 
тоне угља, што је на нивоу плана. 

Рударским системима за откривање угља 
у јуну је откопано 3.252.752 кубна метра 
чврсте масе. У овој години укупно је откопано 
18.918.236 кубних метара јаловине.

П. Ж.

Полугодишњи производни учинак 
термоелектрана у Костолцу износи 
2.674.932 MWh, колико је предато 
електроенергетском систему Србије до 

краја јуна. Да би се производни план реализовао 
у целости, костолачке термоелектране треба да 
остваре производњу која укупно износи 6,3 милиона 
MWh електричне енергије.

Посматрано по термоелектранама, ТЕ „Костолац А“ 
је у том периоду произвела око 740.160 МWh. Блок 
А1, један од најдуговечнијих агрегата ЕПС-а, произвео 
је 295.587 MWh, док је блок А2 предао 444.573 MWh. 
Годишња производња за ову термоелектрану треба да 
достигне 1,8 милиона MWh. 

У Tермоелектрани „Костолац Б“ укупно је 
произведено 1.934.772 MWh електричне енергије. 
Овом производном резултату блок Б1 је допринео са 
987.221 MWh и блок Б2 са 947.551 MWh. До краја 
године, заједничка производња блокова Б1 и Б2 
требало би да достигне укупно 4,5 милиона MWh, 
колико износи план производње за Tермоелектрану 
„Костолац Б“                                         

                                                                           И. М.

Производња према 
плану

 ■Површински коп „Дрмно“

 ■Производња у термоелектранама „Костолац“

Овогодишњи производни планови 
рударског сектора огранка „ТЕ-
КО Костолац“ су веома високи и 
пред рударима је велики изазов 

који се односи на повећање временског 

искоришћења рударске механизације у 
циљу постизања веће продуктивности. 
Технолошки услови експлоатације на 
површинском копу „Дрмно“ у виду залегања 
и раслојавања угља на западној страни 
копа, доводе до још виших захтева за 
подизањем временског и капацитативног 
искоришћења основне рударске 
механизације. Прилагођавање техничких 
и технолошких решења мора испратити 
актуелну ситуацију на Површинском копу 
„Дрмно“.

− У времену велике енергетске кризе 
рудари површинског копа „Дрмно“ улажу 

велике напоре да одрже стабилну и 
континуирану планску производњу угља и 
јаловине. У првој половини године производња 
угља одвијала се у корак са билансом − 

рекао нам је Драгослав Славковић, директор 
Дирекције за производњу угља. 

У току је сезона ремоната основне 
рударске механизације са циљем подизања 
погонске спремности БТД и БТО система. 

− У циљу достизања погонске спремности 
основне рударске опреме на захтеваном 
нивоу, у Дирекцији за производњу угља 
осмишљене су краткорочне мере. Оне се 
односе на ревитализацију опреме, детаљно 
су осмишљене дефектаже опреме и у 
финансијском погледу, и представљене су 
највишем руководству ЕПС-а. Неопходно 
је обезбеђивање финансијске подршке за 
спровођење тих мера. Уложићемо све ресурсе 
које поседујемо да се оствари планирана 
производња угља и јаловине и да се обезбеде 
услови за континуирани рад костолачких 
термоелектрана. „ТЕ-КО Костолац“ је додатно 
оптерећен и пласманом угља у ТЕ „Морава“ у 
Свилајнцу − рекао је Славковић.

С. Срећковић

За пола године 2,6 милиона MWh

Стабилно и у тешким 
условима 

 ■Из Дирекције за производњу угља у „ТЕ-КО Костолац“

У времену велике енергетске 
кризе рудари површинског копа 
„Дрмно“ улажу велике напоре да 

одрже континуирану планску 
производњу угља и јаловине

 ❚Драгослав Славковић
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 ■Хуманост радника огранка „ТЕ-КО Костолац“

Помоћ вредна живота 
Стотину и више пута давали су 
драгоцену течност, а планирају 

да наставе и позивају све људе 
да се придруже акцијама 

добровољног давања

Организација Црвеног крста 
Пожаревац 30. јуна је доделила 
признања за 116 вишеструких 
добровољних даваоца крви, који су 

до сада крв дали 35, 50, 75 и 100 пута, а међу 
њима је био велики број радника ЕПС-а из 
Костолца. Пожаревац већ 12 година поносно 
носи епитет најхуманијег града у Србији, а 
велики допринос у томе имају радници огранка 
„ТЕ-КО КОстолац“. 

Огранак „ТЕ-КО Костолац“ је једнo од 
највећих предузећа по броју запослених 
у пожаревчком крају, а свакако и једно 
од најхуманијих. У току сваке године у 
различитим деловима огранка организује се 
велики број акција добровољног давања крви. 

Површински коп „Дрмно“, као појединачно 
највећи део огранка, у четири традиционалне 
акције даје од 200 до 300 јединица крви 

годишње, а ту бројку додатно увећавају 
остали делови огранка „ТЕ-КО Костолац“, као 
и издвојена предузећа, чији радници такође 
показују изузетну хуманост.  

Током 2021. године пожаревачки 
Црвени крст је у сарадњи са Институтом 
за трансфузију крви Београд организовао 
73 акције добровољног давања крви и 

прикупљено је више од 4.000 јединица ове 
драгоцене течности.

Значајно учешће у овим хуманим 
акцијама био је један од повода да 
разговарамо са запосленима у костолачком 
огранку ЕПС-а, који су својим ангажовањем 
у бројним акцијама дали велики допринос 
овој слици Пожаревца као хуманог града.

− Радим као машинбравар на Четвртом 
БТО систему, стална сам прва смена и са 
бенефицијом имам скоро 40 година стажа 
− каже нам Златимир Грујић, који је до 
сада 155 пута дао крв. − Крв активно дајем 
од 1988. године, а први пут сам то урадио 
у војсци. Сличан мотив је био и када смо 
после војске као млади радници наставили 
да дајемо крв. Касније је то кренуло 
озбиљније на три месеца и прерасло у 
нешто веома важно. Дајући крв чинимо 
хумано дело, а истовремено је и корисно 
за наше здравље. Дали сте крв и помогли 
некоме, можда чак и спасили живот и то 
је велика ствар и леп је осећај. Планирам 
да наставим са давањем крви све док ми 
здравље то дозвољава. 

Велибор Недељковић, пословођа на 
Шестом БТО систему, радник ПК „Дрмно“ 
од 1991. године, до сада је 111 пута дао 
драгоцену течност.

− Почео сам да учествујем у акцијама 
давања крви када сам се запослио. Кренуо 
сам зато што је и мој отац био вишеструки 
давалац крви. Невероватан је осећај када 
знате да сте некоме помогли и намеравам 
и даље да то радим. Поручујем свима који 
то до сада нису радили да што пре почну да 
дају крв, да помогну другима, али и себи − 
каже нам у даху Недељковић. 

Велику хуманост већ дуги низ година 
показује и Велибор Милошевић, руковалац 
тракастим транспортером у Термоелектрани 
„Костолац А“. Он је до сада дао крв 167 
пута, иако је по евиденцији Црвеног крста 
стигао до бројке од 123.

− До ове разлике је дошло због тога 
што нису обједињени сви подаци на једном 
месту. Почео сам да дајем крв док сам 
служио војни рок и од тада то редовно 
радим. Додао бих да сам до сада 42 пута 
давао и крвну плазму. И моја најближа 
родбина учествује у овим хуманим акцијама, 
крв је давао мој отац, то раде мој рођени 

брат, супруга и син. Одличан је осећај, а 
најважније је сазнање да некоме помажеш. 
Давао сам много пута и крв „руку у руку“ и 
то свима којима је било потребно независно 
од тога ко су, шта раде, којој нацији 
припадају. Планирам и даље да наставим. 
Недавно су ми уграђени и стентови, али ми 
је доктор одобрио да наставим да дајем крв 

− прича нам Милошевић. 
Још један радник костолачког огранка 

нашао се у „клубу 100“ са чак 102 давања 
крви, а то је Војимир Милошевић.

Перица Ђуровић, пословођа водовода и 
грејања на ПК „Дрмно“, захвалио је у име 
синдиката ПК „Дрмно“ свим даваоцима 
крви. И сам је давалац крви, 76 пута према 
евиденцији Црвеног крста, а додатних 15 
давања нису обједињена у званичним 
подацима.

− Организатор сам акција у име 
Синдиката „Копова Костолац“, Имамо 
одличну сарадњу са Црвеним крстом 
Пожаревац и Заводом за трансфузију 
крви, а посебно бих истакао да пружамо 
помоћ и подршку нашим радницима и 

члановима њихових породица тако што 
обезбеђујемо потребне количине крви за 
оперативне захвате у целој Србији. До краја 
године организоваћемо још две акције. 
Све акције до сада биле су успешне и зато 
захваљујем свим даваоцима. У свакој од 
акција сакупимо 50 или и више јединица 
крви, а позивам и оне који нису до сада 

учествовали да нам се придруже, јер је 
то хумани чин. Велики допринос наших 
радника је у томе да је Пожаревац годинама 
уназад најхуманија средина − рекао је 
Ђуровић.

Летњи месеци су период када се због 
сезоне годишњих одмора смањују залихе, 
а по правилу, с друге стране, повећају се 
потребе за додатним количинама крви и 
крвних деривата, који су од виталног значаја 
за функционисање многих здравствених 
установа и животе пацијената. Зато је битно 
да се тада што већи број људи доборовољно 
јави и да драгоцену течност да онима којима 
је потребно.

 П. Животић

 ❚Велибор Недељковић, Златимир Грујић, Перица Ђуровић и Велибор Милошевић

Благојевић у одабраном 
хуманом друштву

Миле Благојевић, бивши рукометаш и дугогодишњи 
радник ПРИМ-а након 100 добровољних давања крви 
каже да је неописив осећај када знате да сте својом 
крвљу помогли некоме коме је потребно за лечење 
или операцију. Благојевић је недавно у име 
пожаревачког Црвеног крста примио овогодишњу 
награду граду Пожаревцу као најхуманији град.  ❚ Саветница председника државе др Верица Лазић уручила је признање Благојевићу
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У Основној школи „Јован 
Цвијић“ почетком јула 
најбољим ученицима 
свечано су додељене 

Вукове дипломе, а затим су и 
проглашени ученик генерације, 
најангажованији ученик и 
спортиста генерације.

Основна школа „Јован Цвијић“ 
у Костолцу изнедрила је још једну 
одличну генерацију, одговорне и 
вредне младе људе. Ову школску 
годину завршило је 127 ученика 
осмог разреда, од тога 30 ученика 
је постигло одличан успех. Међу 
њима је 11 носилаца Вукових 
диплома и 15 носилаца специјалних 

диплома из свих наставних 
предмета. То су ученици који су 
представљали школу и освајали 
места и награде на општинским, 
окружним и републичким 
такмичењима. 

Сунчица Марковић, директорка 
ОШ „Јован Цвијић“, пожелела је 
ученицима много среће и успеха у 
даљем школовању.

− Ова генерација остаће 
упамћена по изузетним 
достигнућима у различитим 
наставним и ваннаставним 
активностима – истакла је она.

Титулу ученика генерације 
понела је Јана Ковачевић из 
разреда 8/4. За најангажованијег 

ученика проглашена је Милица 
Ристић из 8/5, а за спортисту 
генерације Ања Живановић из 8/3.

Најбољи „Цвијићевци“, одлични 
ученици и вуковци награђени су 
књигама. Осим  похвалницом и 
књигом, ђак генерације награђен 
је таблет рачунаром, док су 
најангажованији ученик и спортиста 
генерације добили ваучер у износу 
од 10.000 динара за куповину 
спортске опреме.

В. Огњановић

Јана Ковачевић ученик 
генерације

 ■ У Основној школи „Јован Цвијић“ проглашени најбољи ученици

Инфраструктурни 
радови и током лета

На Топољару вода исправна 
за купање 

локални мозаик  ■ У градској општини Костолац

Радови на уређењу путне 
инфраструктуре на подручју градске 
општине Костолац одвијаће се и 
током летњих месеци. Захваљујући 

инвестицији града Пожаревца, планирани су 
радови на ојачавању коловозне конструкције, 
асфалтирању улица, као и изради тротоара на 
територији градске општине Костолац. 

Радиће се у улуцама у самом Костолцу, али 
и у околним насељима. У граду су то улице 
Николе Пашића, први део Кнеза Милоша до 
раскрснице са Улицом Иве Андрића, затим 
Улица Десанке Максимовић, терен малих 
спортова у Партизанској улици. Такође, 
обављају се припреме за асфалтирање два 
тениска терена, затим рехабилитација и санација 
тротоара и бициклистичке стазе у Улици Вељка 
Дугошевића, као и замена и ојачање дотрајале 
подлоге, поплочавање тротоара у Улици 7. јула 
од Дома пензионера до цркве Светог Максима 
Исповедника. У току лета планирана је и 
израда пешачке стазе на плажи Топољар, као и 
поплочавање тротоара у Улици Николе Тесле, 
преко пута објеката Огранка „ТЕ-КО Костолац“ 
као и поред поште. Тротоар ће се сређивати и у 
Улици Николе Граонића.

Како смо сазнали у градској општини, 

у наредном периоду ће се сређивати и 
Вукашинова улица у Селу Костолац, као и 
улице Браничевска и Светозара Марковића у 
Кленовнику. У Острову ће се радити плато у 

центру насеља, испред месне заједнице, док 
је у Петки планирано асфалтирање Лењинове 
улице.

В. Огњановић

Завод за јавно здравље 
Пожаревац редовно 
испитује квалитет воде 
на костолачкој плажи 

Топољар. Досадашњи резултати 
су показали да је вода исправна и 
безбедна за здравље купача.

На основу резултата, вода 
која је узоркована са купалишта 
Топољар је физичко-хемијски и 
микробиолошки исправна и као 
таква препоручује се за купање и 
рекреацију, уз обавезно туширање 
након купања.

                                            В. О.

Носиоци Вукове 
дипломе

Ову успешну генерацију ђака 
костолачке основне школе извеле су 
разредне старешине: Јован Павловић, 
Данијела Јаношевић, Ивана Вучетић, 
Соња Цолић, Саша Цветковић и 
Наташа Лазаревић. Вукове дипломе су 
својим радом заслужили: Катарина 
Марковић 8/1, Јована Славић 8/3, Јана 
Ковачевић 8/4, Петар Радомировић 
8/4, Јована Милорадовић 8/4, Милица 
Ристић 8/5, Тијана Станковић 8/5, 
Тадија Вуксановић 8/6, Сандра 
Карлица 8/6, Мина Пућо 8/6 и Јована 
Стевић 8/6.

 ❚Саша Цветковић, Милица Ристић, Сунчица Марковић, Јана Ковачевић и Соња Цолић

 ❚Разредне старешине генерације осмака са директорком школе и њеном помоћницом

Носиоци специјалних диплома 

8/1: Катарина Марковић (српски језик и књижевност) и Тадија Ропкић (историја);
8/3: Јована Славић (музичка култура), Вишња Дачић (биологија) и Ања 
Живановић (физичко и здравствено васпитање);
8/4: Јана Ковачевић (српски језик и књижевност, хемија, биологија, музичка 
култура), Петар Радомировић (српски језик и књижевност, енглески језик) и 
Јована Милорадовић (српски језик и књижевност);
8/5: Милица Ристић (српски језик и књижевност, музичка култура), Тијана 
Станковић (музичка култура) и Ана Максић (музичка култура);
8/6: Тадија Вуксановић (музичка култура), Сандра Карлица (музичка култура), 
Мина Пућо (музичка култура) и Јована Стевић (музичка култура).
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Међународни Дан Дунава обележен је 29. јуна и у Костолцу. 
Малишани из вртића „Мајски цвет“ као најмлађи 
Костолчани симболично су том приликом пуштали бродиће 
од папира у воду и поручили: „Не прљајте Дунав због 

животињског света који у њему живи и нас који волимо реке“.
Овај дан посвећен великој реци обележава се у 14 европских земаља-

потписница Међународне конвенције о сарадњи на заштити и одрживом 
коришћењу реке.

Kонвенција је основ за сарадњу држава ради заштите највеће европске 
реке на чијем сливу живи више од 80 милиона људи. Сваке године број 
партнера, градова и грађана који су укључени у кампању је све већи и 
на тај начин порука о важности очувања и заштите река и рационалној 
употреби водених ресурса стиже до све већег броја људи.

Р. Е.

Малишани за чисту реку
 ■Борба против фемицида

У Библиотеци у Костолцу, Огранку 
Народне библиотеке „Илија М. 
Петровић“ Пожаревац, 2. јула 
започео је са радом женски 

читалачки клуб „Кафенисање уз омиљену 
књигу“. 

Чланице новооснованог клуба у пријатном 
амбијенту библиотеке разговарале су о 
књигама Џејн Остин и сестара Бронте, као и 
о серијама и филмовима рађеним према тим 
делима. У наредном периоду, женски читалачки 
клуб планира нове теме и окупљања у циљу 
популарисања читања и упознавања са 
класицима али и новим књижевним делима.

Модератори су биле Рената Минић, 
дипломирани библиотекар-саветник, Невена 
Вуксановић, дипломирани библиотекар, Марија 
Миловановић, књижничар. Спонзор клуба је 
ресторан и пицерија „Галија“ из Костолца.

И. М.

Женски читалачки клуб почео 
са радом

 ■  Спортске вести

Петар Вефић 18. на Медитеранским играма

Костолчанин Петар Вефић завршио је своје учешће на 
Медитеранстским играма, које су одржаване у Алжиру. Вефић је у 
мушкој спортској гимнастици заузео 18. место у финалу вишебоја. 
Са укупном коначном оценом од 73.400 бодова, костолачки 
гимнастичар успео је да поправи свој пласман из квалификација и 
освари добар пласман у конкуренцији вишебојаца са Медитерана.

Вефић првак Србије у вишебоју

На Екипном првенству Србије у мушкој спортској гимнастици за 
све категорије, одржаном у Новом Саду, у категорији сениора 
наступила су и двојица Костолчана - Петар Вефић у вишебоју и 
Божидар Маровић на две справе.
Вежбач СО „Партизан“, Петар Вефић, у вишебоју је освојио прво 
место и златну медаљу. У финалу по справама постигао је добре 
резултате. На партеру и прескоку заузео је прву позицију, на 
разбоју и вратилу освојио је друго место, док је на круговима био 
трећи. На коњу са хватаљкама био је четврти, док је Маровић у 
финалу био пети, као и четврти на прескоку.
Иван Вукославовић је у категорији јуниора наступио на две справе. 
На партеру је освојио друго место и сребрну медаљу, док је на 
прескоку био четврти. Његов клупски друг, Матеја Кошарић, на 
коњу са хватаљкама освојио је осмо место у финалу.
У категорији кадета „Партизан“ је представљала екипа у саставу: 
Јован Тодоровић, Павле и Петар Видаковић, Душан Милојевић и 
Виктор Асановић. Костолчани су заузели четврто место екипно, а 
у финалу по справама Јован Тодоровић освојио је друго место на 
круговима. Гимнастичари „Партизана“ први пут нису имали екипе у 
категоријама јуниора и сениора.

Костолачке гимнастичарке успешне

Гимнастичарке Спортске организације „Партизан“ постигле су 
одличне резултате на Првенству Србије одржаном у јуну. На 
такмичењу које је у Костолцу организовао Гимнастички савез 
Србије, Нађа Поповић је освојила прво место у вишебоју, а била је 
најуспешнија и у прескоку. У овој дисциплини друго место припало 
је Мињи Ђаловић, а треће Марији Миловановић. Прва места 
заузеле су и Ива Радић на греди и Нађа Поповић на партеру.

Сећање на браћу Вујовић

У костолачкој Спортској хали 18. јуна одржана је традиционална 
меморијална рукометна утакмица у част браће Вујовић-
Александра и Владе. У овој ревијалној утакмици учествовали су 
њихови пријатељи, бивши и садашњи рукометаши, који су им и ове 
године одали почаст. 

Одржана два кола Фидер Српске лиге

Спортско-риболовно друштво „Дунавац“ организовало је у 
Костолцу прво и друго коло Фидер Спрске лиге. Екипа СРД 
„Дунавац“ у саставу Драган Илић, Горан Ђорђевић, Владан Тасић 
и Владан Милошевић са освојених 16 секторских пласмана и 
5.830 поена тренутно се налази на трећем месту Фидер Српске 
лиге, иза другопласиране екипе „Караш“ (Бачки Петровац) са 
15 секторских пласмана и 5.655 поена и првопласиране екипе 
„Енерго тим“ (Београд) са 10 секторских пласмана и 7.670 поена. 
Два завршна кола ово такмичења на програму су у септермбру. 

Припремио: П. Животић

 ■Завршен 6. турнир „Бора Бека“

Шахисти на делу 

У Костолцу је 12. јуна одржан шести меморијални Рапид турнир у 
шаху „Бора Бека“. На овом такмичењу учествовало је 32 кадета и 
73 сениора, а како смо сазнали од Бобана Максимовића, директора 
турнира, међу њима је било и велемајстора, интернационалних, али 

и ФИДЕ мајстора. На А турниру играло се девет, а на кадетском турниру седам 
кола, по швајцарском систему. 

Први потез у партији А турнира, у којој су се састали Гојко Ролић и Милош 
Перуновић, повукао је Андрија Јоргић, генерални секретар Шаховског савеза 
Србије и тиме званично отворио такмичење. 

Кадетски турнир повлачењем првог потеза отворили су Златан Костић, 
председник Спортског савеза града Пожаревца и Марија Јовановић, унука Боре 
Беке. 

После девет одиграних кола на А турниру прво место са 7,5 поена освојио је 
велемајстор Иван Иванишевић и тако одбранио прошлогодишњу титулу, друго и 
треће место са по седам поена поделили су велемајстори Милош Перуновић и 
Данило Милановић, али је због бољег резултата „по бухолцу“ други био Перуновић. 
Турнир су на позицијама од четврте до осме и са по 6,5 поена завршили су 
овим редом: ФИДЕ мајстор Милош Милошевић, велемајстор Борко Лајтхајм, 
интернационални мајстор Зоран Арсовић, ФИДЕ мајстор Вук Дамјановић и 

интернационални мајстор Горан Арсовић. Међу награђенима су са по шест поена 
били и велемајстор Синиша Дражић и интернационални мајстор Иван Средојевић. 

Специјалне награде освојили су ФИДЕ  мајстор Борис Станковић као најбољи 
омладинац и Анђела Димитријевић, као најбоља омладинка-чланови ШК „Рудар“, 
затим ФИДЕ мајстор Милутин Костић као најбољи ветеран, а Драган Стефановић 
био је најбоље пласирани Костолчанин-аматер. У категорији најбоље пласираних 
жена награђена је Lu Miaoyi, а  Андреј Костић био је најбоље пласирани кадет ШК 
„Рудар“.  

На кадетском турниру прво место са освојених 6,5 поена је освојио Душан 
Штрбац, турнир је на другом месту са шест поена завршио Огњен Зеленовић, 
док је трећепласирани био Стефан Тадић са пет освојених поена, али и бољим 
„бухолцем“ од Александра Анђелковића и Николе Ракића, који су имали исти број 
освојених поена. Осим освајача медаља и пехара, специјалну награду је добила и 
Анђела Кринуловић као најбоље пласирана девојчица.  

Организатор овог шаховског надигравања био је костолачки Шаховски клуб 
„Рудар“, уз подршку града Пожаревца, градске општине Костолац и Центра за 
културу „Костолац“, као и пријатеља такмичења, међу који су биле костолачке 
синдикалне организације „Копови“, „Термоелектране“ и „Аутотранспорт", затим 
Радио „Стил“, Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла“, Основна школа 
„Јован Цвијић“, књижара „Школарац“, апотеке „Беладона“, ресторан „Змај од 
Ноћаја“, као и бројни приватни предузетници из костолачког краја.

П. Ж. 

 ■Нове активности у костолачкој библиотеци

 ■Обележен Дан Дунава

локални мозаик
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 ■Села у околини Пожаревца

Осим јунака, село је некада имало 
веома јаку задругу, овде се играо 
најбољи и најлепши фудбал

Село Петка помиње се први пут у Раваничкој 
повељи 1381. године. Село се првобитно 
налазило близу Дунавца и Турци су га често 
палили и пљачкали. Затим је „пресељено“ 
ближе Дубравици, а на садашњој локацији је 
из доба новије историје. „Кaо ђердан, и куће и 
вајати стоје стрмо према Дунаву, а благо према 
Морави“, записали су путописци о Петки. 

Гинули су Печани у оба српска устанка, 
„своје кости оставили“ на Младој Нагоричини. 
Овде је живот изгубио и Козица, народни херој из 
Другог светског рата. Одбрана слободе била је 
слово срца и јунаштва.

Имала је Петка и саветника код Милоша 
Обреновића, Дмитра Јосифовића, који је био 
намесник у нахији пожаревачкој за околна села, 
за време Ђакове буне.

Школство у Петки почиње далеке 1843. 
године, а најпознатији учитељ био је Јеротије 
Михајловић, који је ту службовао од краја 
19. века све до почетка Великог рата. Он је 
основао и сеоску задругу, а за време његовог 
службовања школско двориште је постало прави 
мали рај. Учитељ је засадио стогодишње борове, 
велики воћњак, пуно цвећа...

Лични возач принца Ђорђа Карађорђевића, 
несуђеног краља Србије, био је Иван Стокић 
из Петке, који је рањеног принца довезао до 
болнице у Ваљеву за време Великог рата.

На уласку у село налази се парк са 
спомеником погинулим јунацима у Првом и у 
Другом светском рату. Са тог места кренуло се 

у јесен 1915. године за Смедерево, где је однета 
победа. Познату Вардарску дивизију чинили су 
млади војници из тадашње Јужне Србије, као 
и трећепозивци. Младе Вардарце сељани су 
одлично прихватили, и били су у Петки више од 
годину дана!

„Калдрмом до рудника, дедови су зором за 
хлеб ходили, муке своје тешке орали, дукате 
сејали, из љубави даривао им Бог пун пчелињак 
радости“.

У периоду од 1938. до 1945. године 
саграђена је црква у Петки која је посвећена 
преносу моштију Светог Николе, тако да је на 
тај дан 22. маја заветина у селу. У атару села 
Вучидол сазидана је црквица 2004. године која 
је посвећена Преподобној Параскеви и која се 
слави 28. октобра. 

− Онима који нису опростили опростила је, 
онима који нису крштени крстила је, у црквици 
на крају села Света Петка са земље и неба – 
говоре људи овог краја. 

Село је некада имало веома јаку задругу, 
овде се играо најбољи и најлепши фудбал у 
Браничевском округу, а имена Јовице Ћоне, 
Бобија, Славуја, Драге, Маре, Рунца, Пипике и 
Чикета још су у срцима свих који воле фудбал. 
Петка је једино село које је дало двојицу 
председника општине, Светислава Станојевића и 
Свету Божића. 

Дом културе грађен је од 1948. до почетка 
осамдесетих година. Зато је дуго центар свих 
дешавања у селу била стара кафана, смештена 
у некада веома великој згради. Она је била 
центар свега важног што се догађало, била 
је Дом културе, болница за време Првог рата, 
касније и први биоскоп, сала за састанке, ту се 
гледао први телевизор у селу. Ту се играло и 
певало, а свирали су одлични свирачи. Бирика, 
Кури, Николче, браћа Илићи, Баја и други. Ту је, 
са својим коњем ушао у кафану и Рада Пипика. 
Скоро 20 година одржава се Печански котлић, 
такмичење у кувању аласке чорбе, а чланови 
КУД-а „Света Петка“ и данас осветљавају образ 
некадашњих златних генерација и проносе славу 
села.

Војкан Ивковић  

Херојска Петка 

Мирис погаче 

Стопише се куће с воћњацима, ко малим 
лавиринтима, гост се изгуби лако. Мирише село на 
погачу и ракију, најлепше је када су свадбе и 
заветине, тада се коло до Дунавца вије.




