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из епс групе
 ■Нови капацитети и нови циклус инвестиција у ЕПС-у 

Стабилизована 
производња 

Електропривреда Србије је 
стабилизовала производњу и 
обезбедила довољно електричне 
енергије, упркос лањској економској 

и енергетској кризи, проблемима у 
производњи и снабдевању угљем, као и 
незапамћеној суши − рекао је Милан Лаковић, 
извршни директор за послове финансија у 
ЈП ЕПС. − ЕПС је у првих 16 дана фебруара 
остварио профит од извоза струје у вредности 
око 13 милиона евра. 

У изјави за Танјуг, Лаковић је истакао да 
је производња електричне енергије током 
фебруара на нивоу плана, и дневно у просеку 
износи око 120 милиона киловат-сати. И 
производња угља из колубарског и костолачког 
басена у складу је са планираном, депоније 
су довољно попуњене угљем, а хидролошка 
ситуација је изузетно повољна и на Дунаву 
и на Дрини. Он је нагласио да је за грађане 
најважније то што је струја у Србији најјефтинија 
у Европи. 

− ЕПС је позитивно пословао у последњем 
кварталу, упркос тешкој 2022. години, пуној 

изазова у технолошком и у финансијском 
смислу. Производња је стабилизована и 
обезбеђен је чак и извоз у зимском периоду. То 
најбоље илуструје податак о профиту од око 13 
милиона евра – рекао је Лаковић. 

Говорећи о плановима за 2023. годину, 
Лаковић је истакао да је планирано да се 
оствари промет од готово 500 милијарди динара 
и профит од 20 милијарди, што ће омогућити 
даљу финансијску стабилизацију и раст 
компаније. 

− То ће нам омогућити да урадимо сва 
потребна текућа и ремонтна одржавања, а 
такође и да покренемо нови циклус инвестиција, 
како у еколошке пројекте тако и у производњу 
и изградњу нових капацитета из обновљивих 

извора енергије − нагласио је Лаковић. − 
Највише ће се уложити у еколошке пројекте 
како би сви капацитети ЕПС-а били у складу са 
директивама Европске уније. 

Када је реч о новим капацитетима, половином 
године планирано је пуштање у пробни рад 
термоелектране у Костолцу капацитета 350 
мегавата, а у децембру 2024. године на мрежи 
ће бити први ветропарк капацитета 66 мегавата. 
Лаковић је истакао да је планирано и отварање 
нових соларних електрана на свим слободним 
површинама и депонијама ЕПС-а, изградња 
соларне електране „Петка“ у Костолцу снаге 
готово 10 мегавата. План је и да се крајем 
ове године распише тендер за пројектовање и 
изградњу соларне електране на депонијама РБ 
„Колубара“. 

− У току је израда студије за изградњу 
реверзибилне хидроелектране „Бистрица“ која 
је један од значајних пројеката за стабилност 
енергетског система у Србији. Пројекат је вредан 
више од 600 милиона евра и капацитета до 630 
мегавата − навео је Лаковић и додао да ће се 
радити и на великом пројекту отпепељивања у 
Термоелектрани „НиколаТесла“. 

Р. Е.

ЕПС је у првих 16 дана фебруара 
остварио профит од извоза 

струје у вредности око 13 
милиона евра, рекао је Милан 

Лаковић, извршни директор за 
послове финансија у ЈП ЕПС

Улагања у рударску опрему

Улагаће се и у опрему јер је крајем прошле и 
почетком ове године уз велику подршку Владе 
Србије, Министарства рударства и енергетике и 
Министарства финансија уговорена набавка 
рударске опреме за 300 милиона евра – рекао је 
Лаковић.

 ❚Хидролошка ситуација је изузетно повољна и на Дунаву и на Дрини

 ❚Производња угља из колубарског и костолачког басена у складу је са 
планираном
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Зелени бум ЕПС-а до
 2038. године

 ■Знатно већа снага и производња из ОИЕ у наредних 15 година 

Нови зелени мегавати стратешко 
су опредељење „Електропривреде 
Србије“ и то потврђује Зелени пут 
ЕПС-а, документ који обједињује 

најважније инвестиционе пројекте у области 
обновљивих извора. Базна енергија из 
угља јесте стварност и садашњица нашег 
електроенергетског сектора, али на траси 
декарбонизације и енергетске транзиције 
заокрет ка ОИЕ једини је начин да и наредних 
деценија енергетика буде главни ослонац 
економског развоја Србије. 

− Инвестиције у изградњу капацитета из ОИЕ 
за ЕПС и јачање зеленог портфолија сигуран су 
пут да ЕПС остане један од најјачих енергетских 
играча на Западном Балкану – каже Мирослав 
Томашевић, в. д. директора ЕПС-а. − Према 
садашњим проценама, у наредних 15 година 
удео ОИЕ у производном портфолију ЕПС-а 
могао би да порасте са садашњих нешто више 
од 3.000 MW на више од 7.000 MW до 2038, 
што је више него дуплирање снаге електрана 
које користе ОИЕ. Реализацијом планираних 
инвестиција, вредних око 4,8 милијарди евра, 
ЕПС би се оснажио за нових 4.000 MW. 

На овај начин учешће ОИЕ у укупним 
инсталисаним капацитетима ЕПС-а порасло би 
са 36,9 на око 63 одсто до 2038, а производња 
струје из ОИЕ у оквиру ЕПС-а била би повећана 
са садашњих око 10.000 GWh на 16.500 GWh. 
Тиме би садашњих 30 одсто произведене 
енергије из ОИЕ порасло на готово половину 
укупне производње. Како истиче Томашевић, 
највећи скок удела ОИЕ планиран је у наредних 
седам до осам година, а развој и реализација 
пројеката биће настављени од 2031. до 2038. 
године. Томашевић истиче да су поједини 
пројекти планирани у оквиру Зеленог пута 
ЕПС-а већ добили подршку и зелено светло 
Европске уније. У оквиру 28. позива за добијање 
техничке помоћи из програма ЕУ Western Balkan 
Investment Framework (WBIF) и 7. позива за 
суфинансирање инвестиционих пројеката 
путем WBIF, ЕПС-у су одобрена средства 
бесповратне развојне помоћи у укупном износу 
од 49,02 милиона евра. Реч је о ревитализацији 
„Власинских ХЕ“, изградњи ветропарка 

„Костолац“ и израда потребне  документације 
за соларне електране „Морава“ и „Колубара А“. 
Европска инвестициона банка изразила је 
спремност за суфинансирање пројеката 
ревитализације постојећих ХЕ „Бистрица“, 
„Потпећ“ и „Ђердап 2“, као и изградње РХЕ 
„Бистрица“.

Томашевић каже да  се у 2024.  очекују 
завршетак ВЕ „Костолац“ снаге 66 MW (118,64 
милиона евра) и СЕ „Петка“, снаге готово 10 
MW, као и почетак рада соларне електране на 
крововима ТЕНТ А. Планирано је да се 2025. 
поставе соларни панели и на кровове ТЕНТ Б. На 
пепелиштима TE „Колубара А“ и „Морава“ биће 
инсталисано 71 и 45 соларних мегавата, док су 
на подручју Костолца планиране СЕ „Средње 
костолачко острво“, снаге 97 MW, и „Кленовник“ 
од око 250 MW. На локацији Стишко поље код 
Костолца планирана су два ветропарка од по 
500 MW, а укупна инвестиција процењена је на 
1,5 милијарди евра.

Што се тиче акумулације енергије, за то ће 
бити потребан развој и реализација амбициозног 
пројекта РХЕ „Ђердап 3“, у две фазе, до 2037. 
године. Он ће на мрежу додати два пута по 600 
MW. И планска ревитализација производних 
објеката је од пресудне важности за енергетску 
сигурност, потврђујући правило да се у 
енергетици мора планирати годинама унапред. 
ЕПС планира ревитализацију ХЕ „Бистрица“, 
која би требало да се заврши до 2027, као и 
ревитализацију и повећање снаге за 40 MW у 
ХЕ „Ђердап 2“, етапно на свих 10 агрегата, до 

2032. године. Нових укупно 11,8 MW у оквиру 
ревитализације добиће и „Власинске ХЕ“ и три 
агрегата ХЕ „Потпећ“, уз претходну уградњу 
и четвртог агрегата у ХЕ „Потпећ“, снаге 12,7 
мегавата. 

− Овакав сценарио стратешког развоја 
ЕПС-а, заснован на коришћењу ОИЕ којима 
Србија располаже, омогућио би постепено 
смањење коришћења сада доминантног 
енергента – лигнита. До потпуне замене другим 
базним енергентом, нова, зелена енергија би 
све више доприносила енергетској сигурности и 
независности Србије и ЕПС-а. То је веома важно 
у времену енергетске кризе, када се енергија 
и енергенти потврђују као кључни фактори 
за опстанак и развој националних економија – 
објаснио је Томашевић.                         

                                                                  Р. Е. 

Инвестиције у изградњу 
капацитета из ОИЕ за ЕПС и 
јачање зеленог портфолија 

сигуран су пут да ЕПС остане 
један од најјачих енергетских 
играча на Западном Балкану

Резерва енергије

Неопходну резерву енергије за балансирање 
варијабилних ОИЕ – сунца и ветра обезбедиће 
кључни пројекат у реализацији зеленог сценарија 
– РХЕ „Бистрица“, планиране снаге до 630 MW. Oна 
ће омогућити улазак нових чистих мегавата из 
соларних и ветроелектрана, а могла би да буде  на 
мрежи до 2031, односно на време да омогући 
прихват планираних електрана на варијабилне ОИЕ 
у средњем року – каже Томашевић.



6 | ЕНЕРГИЈА КОСТОЛАЦ // фебруар 2023. 

 ■Из Термоелектране „Костолац Б“

Ремонти стартују 
у јуну 

актуелно

Планирано је да стандардни 
ремонти почну 3. јуна и да трају 

до 17. јула 

У току је изградња резервоара за 
амонијачну воду са припадајућом 
опремом, што је други део пројекта 
имплементације секундарних мера 

за смањење емисије азотних оксида на блоку 
Б2 – каже Ненад Питић, главни инжењер 
Сектора одржавања у ТЕ „Костолац Б“. 

Он додаје да је покренута јавна набавка 
за пројектовање система за имплементацију 
секундарних мера за смањење емисије азотних 
једињења и на блоку Б1, а планирано је да се тај 
посао обави током капиталног ремонта блока 
Б1, 2024. године. 

Осим активности на пољу заштите животне 
средине, које се предузимају у складу са 
императивом да се производња електричне 
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енергије одвија уз поштовање еколошких 
захтева, који се стално пооштравају, Питић 
најављује и послове везане за одржавање.

− Ремонтна сезона ове године у 
Термоелектрани „Костолац Б“ почиње 3. јуна 
на блоку Б2 и плански застој блока трајаће 
30 дана. Почев од 13. јуна, у ремонту ће бити 
и блок Б1. Планирано је да 17. јула оба блока 
буду синхронизована на енергетску мрежу – 
најављује Питић. 

Ремонти блокова у овој години углавном 
су стандардни и укључују замену опреме или 
поправку опреме и делова који су оштећени 
током експлоатације између два ремонта. Ове 
године обављене су детаљније анализе стања 

на свим деловима блокова у ТЕ „Костолац Б“, 
нарочито на местима цевног система где је 
долазило до абразије, високих температура и 
нагомилавања шљаке у левку котла. 

Питић каже да је за припремање и 
реализацију јавних набавки потребна изузетно 
ефикасна организација и синхронизација 
запослених. 

− Да би се све оно што је планирано и 
реализовало како је предвиђено, неопходна 
је детаљна припрема која обухвата више 
сегмената почев од покретања јавне набавке. 
Свакодневна комуникација са колегама 
из комерцијалног сектора је нужна. Има 
много појединости које морају да се уврсте у 

документацију јавних набавки, с обзиром на 
техничку сложеност блокова Б1 и Б2, као и 
припадајућих постројења – каже Питић.

Он додаје да се опрема стално модернизује, 
што касније условљава и промене на свим 
другим пољима у Сектору одржавања. 

Одржавање изискује тимски рад свих 
актера на терену, од инжењера до руководства 
термоелектране. 

− Заједнички задатак свих нас је припрема и 
реализација текућег и ремонтног одржавања, да 
би могли да остваримо наш основни и примарни 
циљ, а то је стабилна производња електричне 
енергије – рекао је Питић. 

И. Миловановић
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Стигла нова беспилотна 
летелица

 ■Из Службе за рударско-геодетска мерења огранка „ТЕ-КО Костолац“

Савремена технологија 
олакшаће и убрзати посао, 

а добиће се бољи, тачнији и 
прецизнији подаци

Служба за рударско-геодетска 
мерења у огранку „ТЕ-КО Костолац“ 
почела је да обавља снимања 
новом беспилотном летелицом, која 

је у овом тренутку последња реч технике 
за фотограметријска снимања. Летелица 
типа WINGTRA One II GEN у огранку је од 8. 
фебруара. 

План Службе је да се са новом летелицом 
обезбеди и устали месечно снимање стања на 
ПК „Дрмно“. За тај посао раније су ангажоване 
друге фирме. 

− Од Дирекције за инвестиције већ смо 
добили захтев за фотограметријско снимање 
од фронта радова ПК „Дрмно“ ка Дунаву, због 
безбедносних разлога, потенцијалне опасности 
од поплава, јер се приближавамо Дунаву – каже 
Горан Милорадовић, шеф Службе. − Друга 
капитална ствар коју је потребно да урадимо до 
почетак марта је снимање ситуације везано за 
будуће поље „Костолац-Запад“, пошто се улази 
у пројектовање, а за квалитетно пројектовање 
битне су квалитетне и ажуриране геодетске 
подлоге. 

Служба за рударско-геодетска мерења у 
огранку „ТЕ-КО Костолац“ највише је ангажована 
на коповима, али обавља снимања и за 
термоелектране и сектор инвестиција. 

− Служба функционише као целина, а на 
Површинском копу „Дрмно“ формирали смо 
посебно одељење, које има три стручњака 
и четири фигуранта. У централи службе 
за рударско-геодетска мерења у Костолцу 
имамо мини одељења за рад са беспилотном 
летелицом, као и одељење за рад са катастром, 
експропријацијом и капиталним инвестицијама − 
рекао је Милорадовић. 

Одељење на копу „Дрмно“ ради све текуће 
ствари, а у зависности од повећања обима посла 
додатно се ангажују и колеге из Костолца. 

− У последње две године преузели смо као 
редован посао и снимање месечног стања на 
копу „Дрмно“, полугодишње стање одлагалишта, 
а има и ванредних снимања појединих етажа 
одлагалишта, по потреби, на два до три месеца. 
Део службе из Костолца ради све везано 
за инвестиције, за све службе - рударску, 
машинску, електро и геолошку, у вези са 
напредовањем копа „Дрмно“, односно радовима 
изнад вршне етаже ка Дунаву. Ангажовани смо 

и на пословима везаним за будуће лежиште 
„Костолац-Запад“. На копу „Ћириковац“, који је у 
фази затварања, има и рударских послова, пре 
свега везано за северну косину. На пепелишту 
„Ћириковац“ имамо редовне месечне задатке 
снимања стања одложеног пепела. Последњих 
неколико година ушли смо и у послове везане за 
изградњу ветрогенератора, тачније за изградњу 
приступних саобраћајница овим објектима, као и 
за соларне електране − навео је Милорадовић. − 
Од нових послова већ неко време имамо обавезу 
да снимамо месечно стање депоније гипса. Нова 
летелица требало би да нам помогне да све то 
урадимо у планираним роковима и квалитетно.

У Служби се унапређује и осавремењују 
геодетска опрема и инструменти, као и опрема 
и софтвери за обраду података. Милорадовић 
каже да су набављена и четири кључа за 
софтвер који се користи за обраду података. 
Два су у централи Службе, а друга два већ су 
инсталирана на „Дрмну“ - један је у одељењу 
Службе, а један у рударској припреми како би се 
запослени обучили за рад. 

− У току је набавка софтвера за интерни 
катастар непокретности, који ће објединити 
на једном месту све неопходне податке о 
непокретностима огранка. У току је и набавка 
за сервис и еталонирање инструмената, који 
се ради периодично да би инструменти били 
исправни, а самим тим подаци тачни − истакао 
је Милорадовић и навео да ће нова технологија 
олакшати и убрзати посао, а добиће се бољи, 
тачнији и прецизнији подаци. 

Милорадовић истиче да је од септембра 
прошле године максимално убрзана процедура 
јавних набавки и до сада је све или реализовано 
или је у фази реализације. Он посебно издваја 

набавку једног GPS уређаја, који је прослеђен 
одељењу Службе у „Дрмну“, тако да сада 
и те колеге имају три оваква уређаја, као и 
централна служба. 

Милорадовић истиче да је ова служба 
костолачког огранка ЕПС-а последњих година 
почела кадровски да се појачава и подмлађује. 

− У последње три године почели смо 
кадровски да се обнављамо. Младе колеге, 
са којима данас разговарате, део су те приче, 
али имамо и колеге који у овом тренутку имају 
и више од 40 година стажа. Може се рећи да 
је смена генерација у току. И даље ће се све 
заснивати на људима и њиховом ангажовању 
и стручности. Колико год нова беспилотна 
летелица била моћна, имаће доста послова где 
неће моћи да замени човека. За успешан рад 
Службе подједнако су важни сви, од инжењера, 

Сарадња са огранцима ЕПС-а 

У Служби за рударско-геодетска мерења посебно 
истичу сарадњу са колегама из других огранака 
ЕПС-а.
− То су, пре свега, колеге из ТЕНТ-а, али и са 
„Колубаром“ сарадња се продубила и подигла на 
висок ниво. Прошле године смо два пута ишли да 
снимамо у ТЕНТ, када је било потребно. Они су нам 
узвратили помоћ за јануарско месечно стање, док 
смо чекали преузимање нове беспилотне летелице. 
Прошле године имали смо и снимање у „Колубари“, 
на одлагалишту „Тамнава-Западно поље“ – рекао је 
Горан Милорадовић. 

 ❚Горан Милорадовић, Александар Лабан, Владимир Стојадиновић и Милош Симић
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Машинци обележили славу
 ■Са копа „Дрмно“

преко техничара до фигураната – нагласио је 
Милорадовић. 

Један од млађих радника је Александар 
Лабан, инжењер геодезије.

− У Служби радим већ три године и четири 
месеца. Moje превасходно задужење јесте рад 
са беспилотном летилицом, иако са осталим 
колегама радим и на класичним методама 
снимања терена − почео је Лабан. − До недавно 
смо снимања обављали старим моделом, 
летелицом Aibot X6 V2, која нам је знатно 
олакшала посао у геодетским снимањима. 
Снимали смо депоније угља, гипса, тражених 
зона на копу, чак и месечно стање на угљеном 
и првом БТО систему, иако то није намена 
летелице због велике површине снимања у 
односу на њене перформансе. У будућности 
ћемо моћи у једном дану да снимимо комплетне 
радне или одлагалишне етаже, до чак 1.000 
хектара дневно. Поређења ради, са старом 
летелицом могли смо у идеалним условима да 
снимимо до 60 хектара дневно, што је такође 
велика површина, али ипак занемарљива 
у односу на површину копа „Дрмно“. 
Нова летелица поседује PPK модул (Post 
Processing Kinematic Module - Кинематички 
модул за накнадну обраду), који омогућава 
геотаговање фотографија, као и камеру високе 
резолуције. Тиме ћемо моћи да постигнемо 
хоризонталну тачност и до једног центиметра. 
Стара беспилотна летелица није имала ову 
технологију, тако да се снимање заснивало на 
постављању великог броја контролних маркера 
на земљи, што је захтевало много рада на 
терену и стварало велики проблем да се приђе 
локацијама. Код нове летелице то није потребно, 
поставиће се само пет до шест контролних 
маркера, као контрола, а не као неопходност 
снимања – детаљно је објаснио Лабан. 

Он је додао да се подаци добијени снимањем 
користе за израду 3D модела, дигиталног 
елевационог модела, дигиталног ортофото 
снимка, што је од великог значаја и као подлога 
у даљој фази пројектовања. 

− Нове технологије и софтвер омогућавају 
нам месечне количине откопавања јаловине и 

угља, стандардне радове на мерењима депонија 
угља у термоелектранама и снимање количина 
на депонији гипса, као и израда ситуационих 
карти са свих радних локација. Сада, са оваквим 
снимањем, имате више рада за рачунаром 
на обради података него на терену што је 
био случај са ранијим начином рада. Зато ће 
се свакако проширивати број људи обучених 
за рад са летилицом, а поготово за обраду 
података. У тиму са мном су и колегинице 
Љубинка Марковић и Мирјана Ђорђевић, а ту су 
и колега Владимир Стојадиновић и фигуранти 
Дехран Круезиу и Владимир Стефановић, као 
врло важни чланови. Трудићемо се да радом 
оправдамо указано поверење и да остваримо 
што боље резултате − закључио је Лабан.

Владимир Стојадиновић, инжењер за 
рударска мерења, у Служби за рударско 
геодетска мерења ради нешто дуже од три 
године. 

− Када временски услови нису погодни 
за рад беспилотне летелице, наша екипа од 
осморо инжењера и техничара излази на терен 
и обавља посао са старијим инструментима, 
GPS и тоталним станицама. То је много дуже, 
напорније, често и ризичније прикупљање 

података, које летелица иначе сакупи за сат 
времена. Неприступачан терен некада је велика 
препрека, али успевамо и то да савладамо. Наш 
посао се састоји од прикупљања података са 
терена да бисмо ажурирали карте и рачунали 
дневне, недељне и месечне или годишње 
капацитете багера, у зависности од захтева. 
Такође, на терену обележавамо правце за 
трачне транспортере, бунаре за одводњавање и 
слично. Успевамо да на време и уз договор све 
завршимо. У Служби постоји добра организација 
посла пре одласка на терен, у току боравка на 
терену и после тога. Спој младости и искуства 
старијих колега дају добре резултате. Од 
старијих колега имамо прилику да сакупимо 
све тајне, знања и искуства у области геодезије 
и нашег посла. Они су те послове раније 
обављали без савремене технологије коју данас 
користимо у раду − каже Стојадиновић. 

Милош Симић, самостални инжењер за 
геодетска мерења, у Служби је мало дуже од 
годину дана и један је од најмлађих по стажу. 
Каже да је потребно више времена да се стекне 
потпуна слика о раду службе. 

− Колектив је веома добар, захваљујући пре 
свега доброј организацији посла. Испуњавамо 
све задатке у року, а ако се деси да због 
временских услова нисмо у могућности да 
завршимо све, колеге нам изађу у сусрет. 
Највише послова се обави на копу, где се 
прати ископавање угља и јаловине и рачунање 
тих маса. Наш рад на терену подразумева 
различите геодетске послове - обележавање 
терена, снимање детаља објеката и специјалних 
ситуација. Неколико пута био сам на таквим 
снимањима, стекао веома добро искуство и 
прилику да научим нешто ново. Од старијих 
колега може да се научи много, а имамо 
прилику и да сазнамо како се некада радило и 
да користимо њихова искуства. Обим посла није 
смањен напредном технологијом, већ ће се и 
увећавати. Квалитет је што се смањују физички 
напори, а потребна је обука стручњака за обраду 
добијених података − рекао је Симић. 

П. Животић

 ❚Нова беспилотна летелица

Машинска служба Површинског 
копа „Дрмно“ традиционално 
је обележила славу Светог 
Трифуна. Сечење славског 

колача обављено је 14. фебруара у цркви 
Светог Максима Исповедника у Костолцу. 

Овогодишњи колачар био је Миодраг 
Филиповић, машински инжењер на ПК 
„Дрмно“, са радним стажом од 39 година у 
костолачком огранку ЕПС-а. Улогу домаћина 
славе за следећу годину преузео је Перица 
Ђуровић, пословођа водовода и грејања на копу 
„Дрмно“, са радним стажом дужим од 40 година. 
Обележавање славе организовао је Синдикат  
ПК „Дрмно“.                                               П. Ж. 
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Почетак у марту 
 ■План ремоната на Површинском копу „Дрмно“

Сезона ремоната рударске 
механизације на Површинском копу 
„Дрмно“ почеће крајем марта и 
завршиће се до средине новембра. 

Током осам месеци треба отклонити 
недостатке на шест рударских система и 
опреми ангажованој на откривању, затим на 
основној рударској механизацији којом се 
ископава угаљ и на постројењима дробилане 
– тако је Зоран Стојковић, управник Сектора 
машинског одржавања на Површинском 
копу „Дрмно“, представио план овогодишњих 
ремонтних активности. 

Распоред извођења оправки и њихово 
трајање подложни су изменама, како због 

доступности потребних резервних делова и 
опреме, спровођења јавних набавки, тако и због 
технолошке ситуације на површинском копу 
„Дрмно“.

− Ремонтна сезона почиње око 20. марта 
ремонтом рударске механизације и опреме 
која ради у склопу Другог јаловинског система 
где нас очекују веома озбиљни ремонтни 
захвати. Због техничко-технолошке ситуације 
прошле године нисмо имали термин да 
обавимо планиране послове на систему, већ 
смо проблеме решавали кроз сукцесивне 
активности. Када завршимо ремонт Другог 
јаловинског система у трећој декади априла, 
следе нам ремонтне активности на Шестом 
јаловинском систему, који је најновији на копу 
„Дрмно“ − каже Стојковић.

У координацији са радом електрана у огранку 
„ТЕ-КО Костолац“, ремонт угљеног система 
планиран је за крај маја и трајаће месец дана. За 
то време треба отклонити све уочене недостатке 
на основној рударској механизацији, опреми и 
постројењима на дробилани, допреми, депонији, 
расподелном бункеру и на транспортерима на 
везном систему, којима се угаљ транспортује 

Високо постављени 
производни циљеви захтевају 

обимне ремонте, обављене 
квалитетно и на време

 ❚Зоран Стојковић
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 ■Акција добровољног давања крви на Копу „Дрмно“

Прикупљене 72 јединице крви

према костолачким термоенергетским 
капацитетима. 

− Након окончања послова на ремонту 
угљеног система у јуну следи ремонт Трећег БТО 
система уколико не буде технолошких измена. 
Од краја јула почиње ремонт Петог БТО система. 
Крај августа резервисан је за почетак ремонта 
Првог рударског јаловинског система. Након 
тога, у септембру нам предстоји ремонт Четвртог 
јаловинског система. Све ремонтне активности 
треба да се заврше до 15. новембра. Сада се 
трудимо да пре званичног почетка ремонтне 
сезоне на багеру „ЕШ 10“ обавимо послове на 
дреглајн багерима.  Тренутно, демонтирамо базу 
багера и санирамо централну осовину и њену 
чауру улежишћења. Започете и друге планиране 
активности на дреглајн багерима преместићемо 
у вансезонски период, односно за новембар 
и децембар, уколико их не завршимо током 
ремонтне сезоне – објаснио је Стојковић. 

Он је додао да је планирано да ремонти за 
сваки систем трају по 30 дана, али конкретно 
време за извођење радова биће утврђено 
непосредно пред почетак ремонта одређеног 
система у зависности од технолошких потреба и 
обима захвата.           

                                            Саша Срећковић

Специјализоване екипе

Послове на ремонтима обављаће, као и до сада, 
специјализоване екипе радника за поправку 
рударских машина из ПРИМ-а, радници служби 
одржавања копа „Дрмно“, као и запослени „Косово 
Обилића“. Овогодишњи производни планови веома 
су високи и важно је да се ремонти на време и 
квалитетно обаве. То ће директно да се одрази на 
повећање временског искоришћења рударске 
механизације, на продуктивност и остварење 
производних биланса − рекао је Стојковић.

У акцији добровољног давања крви, коју је 
почетком фебруара организовао Синдикат 
„Копови Костолац“ на Површинском копу 
„Дрмно“, у сарадњи са Институтом за 

трансфузију крви Србије, прикупљенe су 72 јединице 
драгоцене течности.

Акцији се одазвало укупно 86 радника, од којих је 14 
морало да одустане из здравствених разлога. Први пут крв је 
дало шест радника.

− Ово је прва редовна овогодишња акција добровољног 
давања крви, и одзив запослених је био добар, на чему им 
захваљујем. С обзиром на чињеницу да су потребе за крвљу 
и њеним продуктима повећане, свака акција добровољног 
давања је добродошла − рекао је Перица Ђуровић, 
организатор акције у име Синдиката „Копови Костолац“. До 
краја године, додаје он, планирају да организују још три акције 
добровољног давања крви.                                                С.Ср.



 ■Са Површинског копа „Дрмно“ 

Много посла за рударе
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Производња угља је стабилна, 
а попуњеност депонија 

веома добра. Упоредо са 
производњом, у току су 

припреме за предстојеће 
ремонте

На Површинском копу „Дрмно“ 
дневно се ископа у просеку 30.000 
тона угља, што је у складу с 
потребама рада термоенергетских 

капацитета инсталисаних у Костолцу, 
а део угља одваја се и за потребе рада 
термоенергетских постројења у Обреновцу 
и Свилајнцу - каже Слободан Голочевац, 
помоћник директора Дирекције за производњу 
угља за рударство и одводњавање.

− Производња угља је стабилна. Угаљ се 
ископава са три багера и нема већих проблема 
у раду угљеног система. Попуњеност депонија 
је веома добра. На депонији термоелектрана 
у Костолцу налази се 82.792 тоне, а у Дрмну 
252.895 тона угља − рекао је Голочевац. 

Када је реч о откривци, објашњава 

Голочевац, ради се са пет од шест рударских 
система. Очекује се да системи на откривци раде 
у пуном капацитету од краја фебруара, када ће 

да се заврши поправка на багеру „SRs 2000“, 
који ради у склопу Петог јаловинског система. 

− Најновији багер са Шестог јаловинског 
система пребацили смо да ради у комбинованом 
режиму у склопу Петог БТО система који 
откопава јаловину и угаљ из другог угљеног 
слоја – објашњава Голочевац.

Он каже да се упоредо са производним 
обавезама, обављају припреме за предстојећу 
сезону ремоната, која почиње у другој декади 
марта. 

− Важно је да се ремонти обаве квалитетно 
и на време како би се повећала погонска 
исправност машина и смањили застоји. То ће да 
омогући остварење веома високих производних 
обавеза. За ову годину планирана је производња 
од 49 милиона кубика јаловине и 9,68 милиона 
тона угља. Током ремонтне сезоне очекују нас 
велики послови који се односе на укључивање у 
рад две нове погонске станице „B 2000“ у склопу 
Другог јаловинског система током марта. Током 
ремонта угљеног система који почиње крајем 
маја, предстоји нам и велика реконструкција 
извозног угљеног транспортног система − рекао 
је Голочевац.

С. Срећковић

 ❚Слободан Голочевац 
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 ■Производња на Површинском копу „Дрмно“

 ■Производња електричне енергије

Довољно угља за рад 
термоелектрана

Произведено више од 607.000 MWh

На Површинском 
копу „Дрмно“ 
у јануару је 
ископано 

907.368 тона угља, 
речено нам је у Служби 
за праћење и анализу 
производње огранка „ТЕ-
КО Костолац“. За потребе 
рада термокапацитета у 
Свилајнцу и Обреновцу 
током јануара превезено 
је 72.717 тона угља. 
За потребе широке 
потрошње издвојено је 
5.053 тоне комадног угља.

Рударским системима за 
откривање угља откопано 
је у претходном месецу 
3.580.644 кубика чврсте 
масе. 

С. Ср.

Заједнички учинак термоелектрана 
„Костолац А“ и „Костолац Б“ у 
јануару износи 607.307 MWh 
електричне енергије, колико је 

предато електроенергетском систему 
Србије. За ову годину планирана је укупна 
производња од 6,42 милиона MWh.

Укупна производња коју су реализовали 
блокови ТЕ „Костолац А“ у првом месецу 
ове године износи 179.242 МWh електричне 
енергије. Укупна годишња производња 
блокова А1 и А2 у овој години би требало 
да досегне 1,95 милиона MWh електричне 
енергије. У ТЕ „Костолац А“ у јануару 
је произведено 67.365 MWht топлотне 
енергије за даљински систем грејања. 

У ТЕ „Костолац Б“ произведено је 
428.065 МWh електричне енергије, колико 
износи заједничка производња блокова Б1 и 
Б2. Планом за ову годину предвиђено је да 
се у овој термоелектрани произведе укупно 
4,47 милиона МWh. 

И. М.
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Развој утемељен на 
потребама грађана 

локални мозаик  ■Обележен Дан градске општине Костолац

Посебан акценат је на 
уређењу комуналне, 

путне, спортске 
и туристичке 

инфраструктуре

Дан градске општине 
Костолац обележен је 

29. јанура свечаном седницом 
одржаној у Дому културе у 
Костолцу. 

Милена Церовшек, председница 
скупштине општине, рекла 
је да ново време доноси раст 
и развој једног од бисера 
електроенергетског система 
Србије, као и свест о савесном и 
одговорном коришћењу природних 
ресурса. 

− Ту првенствено мислим на 
бригу о животној средини, која 
нам је подједнаки приоритет као и 
стварање енергије. На том послу, 
руководство Градске општине 
Костолац, заједно са државом, није 
и неће никада правити компромисе 
зарад здравља и квалитетног 
живота наших грађана. На том 
путу и ка том циљу имамо више 
задатака којима смо се посветили, 
а неки резултати биће видљиви 
у блиској будућности − рекла је 
Церовшек.

Она је најавила да ће прилаз 
Костолцу бити уређен након дужег 
времена, и после надвожњака који 
је отишао у историју, град ће да 
добије модерну и функционалну 
саобраћајницу. И градски парк, 
зелена оаза у срцу Костолца, 
добиће ново лице с новим 
садржајима. 

Серџо Крстаноски, председник 
Градске општине Костолац, 
нагласио је да Град Пожаревац 
и градска општина Костолац 
последњих неколико година 
константно раде на стварању 
бољих и квалитетнијих услова за 
живот грађана и на равномерном 
развоју сваког дела општине. 

− Посебан акценат ставили 
смо на уређење комуналне, 
путне, спортске и туристичке 
инфраструктуре. Коначно смо 

изградили фекално-канализациону 
мрежу у 26 улица у насељима 
Канал, Колиште и Дидино насеље, 
укупне вредности 101 милион 
динара. На тај начин, за око 450 
домаћинстава и 2.000 грађана 
обезбедили смо комплетну 
комуналну инфраструктуру и 
остаје нам још сређивање путева. 
Водоводну мрежу у дужини од 
450 метара добило је 20 кућа у 
Улици хајдук Вељковој. Што се 
топлификације тиче, остало нам 
је само село Острово како би 
целокупна територија општине 
била обухваћена грејањем. Укупна 
вредност пројекта је 303 милиона 
динара и подразумева изградњу 
5.300 метара топлификационе 

мреже. До сада је завршено 1.500 
метара, а вредност тих радова 
износи 80 милиона динара − 
истакао је Крстаноски.

Крстаноски је навео да је у 
2022. за путну инфраструктуру 

издвојено више од 130 милиона 
динара. Он је додао да Костолац 

наставља да се гради, да се развија 
и уређује. 

− Тренутно се ради пројектна 
документација за изградњу 
саобраћајнице у Првомајској 
улици, реконструкција и уређење 
пешачко-бициклистичке стазе 
у градском парку и изгадња 
затвореног базена иза спортске 
хале − нагласио је Крстаноски.

Предраг Мијатовић, председник 
скупштине Града Пожаревца, 
честитао је грађанима Костолца 
дан градске општине и рекао да 
се визија руководства општине 
темељи на жељама и потребама 
свих грађана, а познато је да на 
подручју општине живе људи 
различитих националности. 

− Све то не би било могуће 
или би било тешко изводљиво да 
није велике слоге и разумевања 

свих становника који су своје 
различитости преточили у 
предност. Породице многих од 
њих овде су се населиле пре 
више деценија, па и још раније, 
и чињеница да су овде остале 
недвосмислено говори да је ово 
парче земље Србије итекако 
посебно – истакао је Мијатовић. 

Повеља „Ђорђе Вајферт“, 
односно „Вајфертов жиг“ је 
престижно признање које градска 
општина Костолац традиционално 
додељује појединцима. У области 
образовања и уметности повељу 
је добио Радомир Ђорђевић, 
педагог, предавач, редитељ 
и глумац; у области спорта 
добитник је Славиша Корент, 
председник Одбојкашког клуба 
„Рудар“ из Костолца, док је у 
области стваралаштва младих 
повељу добио Матија Радојевић, 
студент-апсолвент шесте године 
Медицинског факултета у 
Београду.

У име награђених захвалио је 
Славиша Корент, истакавши да је 
ово признање за све добитнике и 
част и обавеза. Према његовим 
речима, управо признање града у 
коме живи и ради, највредније је 
које човек може да добије.

− Велика је част бити носилац 
признања које је симбол историје 
градске општине Костолац 
и симбол настанка и развоја 
Костолца на темељима визије 
великог човека као што је био 
Ђорђе Вајферт − рекао је Корент.

В. Огњановић

У свечаном тону

Химну Републике Србије „Боже 
правде“ на почетку седнице извео је 
камерни састав хора „Дунавска лира“, 
под руководством Марије Митић. 
Свечану седницу својим наступом 
увеличало је Културно-уметничко 
друштво „Костолац“. Први извођачки 
ансамбл извео је „Староградске игре“ 
и „Игре из западне Србије“, док је 
дечији ансамбл „Врабац“ одиграо 
„Влашке игре“.

 ❚Камерни састав хора „Дунавска лира“

 ❚Добитници повеље „Ђорђе Вајферт“
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 ■Ликовна радионица у костолачкој библиотеци

 ■Из Основне школе „Јован Цвијић“ 

Малишани кроз цртеже 
послали поруке љубави

Обележен Свети Сава

Ликовна радионица под 
називом „Насликано 
с љубављу“ одржана 
је 9. фебруара у 

костолачком огранку Народне 
библиотеке „Илија М. Петровић“ 
из Пожаревца. 

У радионици су учествовали 
ученици узраста од првог до 
четврог разреда Основне школа 
„Јован Цвијић“, а пратили су је и 
ђаци новинарске секције школе.

Повод су били празници 
посвећени Светом Валентину, који 
се слави широм света као Дан 
заљубљених, и Свети Трифун, 
који истог дана, 14. фебруара, 
обележава Српска православна 
црква. Ова два празника малишани 
су обележили порукама љубави. 

Радионицу су заједнички 
организовали костолачки 
огранак библиотеке, ликовно 
удружење „Кевро“ и Основна 
школа „Јован Цвијић“ - подручно 
одељење Кленовник. У стварању 

порука љубави кроз цртеже, 
ђацима је помагала костолачка 
сликарка Виолета Кевро. Ана 
Хранисављевић, професорка 
српског језика и књижевности, 
малишанима је прочитала причу о 
Светом Трифуну. Кроз занимљиву 

причу, Светог Валентина 
представила је библиотекарка 
Невена Вуксановић. 

Малишани су цртеже радили 
у две технике - дрвеним бојицама 
и фломастерима, а тема су биле 
љубав и љубавне поруке. Изложба 

цртежа са радионице „Насликано 
с љубављу“ постављена је у 
костолачкој библиотеци 14. 
фебруара, а за посетиоце је 
отворена до краја месеца. 

П. Ж.

Школска слава 
традиционално је 
обележена 27. јануара 
у костолачкој Основној 

школи „Јован Цвијић“. Том приликом 
приређена је пригодна свечаност у 
част Светог Саве.

На свечаној академији учествовали 
су ученици од првог до осмог разреда, 
а приређен је богат једночасовни 
културно-уметнички програм 
прилагођен обележавању овог 
празника. Осим рецитала и хорских 
нумера ученици су припремили и 
драмске приказе посвећене Светом 
Сави.

Сечење славског колача обављено 
је у Цркви Светог Максима Исповедника. 
Овогодишњи домаћин славе била је 
учитељица Ирена Цветковић, која је 
ту дужност за наредну годину предала 
Сунчици Марковић, директорки школе. 

Р. Е.
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Геолози обележили еснафску 
славу

 ■ У слици и речи

 ■Смотра фолклорних ансамбала градске општине Костолац

Геолози у огранку 
„ТЕ-КО Костолац“ 
обележили су 

еснафску славу, Светог 
Саву, сечењем колача 
у цркви у Старом 
Костолцу. Колачар Јован 
Здравковић из огранка 
„ТЕ-КО Костолац“ предао 
је славски колач Драгану 
Кекићу, из Привредног 
друштва „Георад“. 

Н. А.

Неговање традиције и обичаја

У костолачком Дому културе 28. 
јануара је одржана традиционална, 
13. Смотра фолклорних ансамбала 
градске општине Костолац. 

Учествовала су културно-уметничка друштва 
„Стари Костолац“, „Божидар Димитријевић 
Козица“ из Дрмна, „Бубушинац“ и „Миленко 
Стојковић“ из Кличевца, „Миодраг Миљковић 

– Мидга“ из Ћириковца и домаћи КУД 
„Костолац“.

На сцени су се смењивале игре из околине 
Крајишта, Ужица, Доње Јасенице, банатске и 
влашке игре, као и игре и песме пожаревачке 
Мораве. Манифестацију је отворио Рајко 
Пејовић, члан већа градске општине Костолац. 
Он је истакао да ће ГО Костолац наставити 
да подржава овакве манифестације, које 

чувају и негују традицију и обичаје. Тринаеста 
смотра фолклора окупила је велики број 
љубитеља традиционалних игара и песама. 
Они су громогласним аплаузима испратили 
сваку тачку коју су играчи извели на сцени. 
Организатор ове манифестације био је Центар 
за културу, у сарадњи са Културно-уметничким 
друштвом „Костолац”, а покровитељ је градска 
општина.                                                      P. Е.
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Пола века успеха
 ■Стонотениски клуб „Рудар“

Стонотениски клуб „Рудар“ обележио је 24. јануара пуних 50 година постојања 
и рада. Од оснивања 1973, играчи СТК „Рудар“ освојили су укупно 33 наслова 
првака Србије у свим конкуренцијама, а клуб је проглашаван за најбољи клуб у 
Србији.

Како је наведено на сајту Центра за културу „Костолац“, стони тенис у 
Костолцу почео је да се игра после Другог светског рата, али неко организовано 
удружење или клуб нису дуго постојали. Шездесетих година 20. века почиње 
организованије играње овог занимљивог спорта и као резултат тога појављују 
се и квалитетнији играчи попут Луке Солдатовића, браће Посар, Зорића и других. 
Они су успешно представљали тадашњи ИЕК „Костолац“ на радничко-спортским 
играма. 

Група ентузијаста и заљубљеника у стони тенис, предвођена Младеном 
Берићем, Момиром Трифуновићем и Зденком Бурсаћем 24. јануара 1973. године 
одржала је оснивачку скупштину СТК „Рудар“. Након оснивања, клуб се укључио 
у Општинску лигу Пожаревац, где су се млади играчи такмичили са променљивим 
успехом. Руководство клуба 1975. године довело је Милана Радовића, младог 
тренера из Пожаревца, који је имао стручно тренерско знање, а уз то био и 
одличан играч што је убрзо дало конкретне резултате. У истој сезони екипа 
је освојил прво место у лиги и пласирала се у виши ранг, а такав низ успеха 
настављен је и следећих година, све до пласмана у Прву лигу. Године 1976. 
основан је и женски клуб, који се такође брзо укључио у такмичења. За само 
четири године и ова екипа се пласирала у такмичења највишег ранга у Србији, а 
убрзо је наступила у 2. лиги тадашње Југославије. Добри резултати бележе се и 
данас, 50 година после оснивања. 

Највеће успехе у историји клуба остварили су играчи: Саша Огњановић, 
Срђан Радосављевић, Василије Текић, Милан Радовић, Мирјана Вукајловић 
(најтрофејнија чланица клуба и у женској и мушкој категорије), Јасна Милинковић, 
Слађана Петрушић, Оливера Дубовац. Ово су играчи који су се окитили титулом 
првака Србије, али успеху клуба допринели су и Срђан Стевић, Бобан Ивић, 
Мирјана Богдановић, Сања Ђикић, Наташа Нешић и многи други који су оставили 
упечатљив траг на резултате костолачког клуба.  

Р. Е. 

 ■ Спортске вести

Игра који охрабрује

Рукометаши „Рудара“ наставили су сезону у АРКУС лиги добром 
игром, али резултатским неуспехом. Костолчани су у 14. колу, 
после велике борбе поражени у Шапцу од одличне екипе 
„Металопластика“ – 29:30 (14:14).  
После 14 одиграних кола костолачки рукомeташи се са четири 
освојена бода налазе на последњем, 14. месту у АРКУС лиги.

Куглаши у средини табеле

Куглаши „Рудара“ солидне партије пружају у првенству Прве лиге 
Србије „Центар“ и у 12. колу као домаћин савладали су до тог 
дуела непораженог лидера на табели – „Младост“ из Крагујевца. 
Костолчани су оборили 3.097, ривал 3.229 чуњева, а у партијама 
је било 5:3.
Следећи противник „зелено-црних“ је био нишки „Чаир“ у гостима. 
Ривал је био успешнији и славио са 6:2 у партијама (3.232:3.132 
оборена чуња).
После 13 одиграних кола, са 12 освојених бодова костолачки 
прволигаш налази се на шестој позицији у конкуренцији 10 
клубова. У досадашњем делу првенства „Рудар“ је добио шест 
дуела и седам пута је поражен

Костолчанке стартују са четврте позиције

Куглашице „Рудара“ први део првенства Прве лиге Србије „Центар“ 
завршиле су на четвртом месту, у конкуренцији шест клубова. 
Костолчанке су освојиле четири бода.
Пролећни део шампионата почиње првог викенда у марту. Ривал 
на домаћем терену је екипа „Чаира“ из Ниша. То ће бити прилика 
да се костолачке куглашице реванширају за пораз на старту 
првенства. Нишлијке су биле успешније и славиле са 7:1 у 
партијама (2.925: 2.251 оборених чуњева).

Завршница традиционалног турнира 

У пожаревачкој Хали спортова 14. јануара је почео 6. Меморијални 
турнир у малом фудбалу „Топлица Илић“, који се организује у 
знак сећања на познатог спортског радника. Овогодишњи турнир 
почеле су 32 екипе, а након групне фазе од осмине финала 
стартовале су елиминационе утакмице. 
У завршницу традиционалног такмичења пласирали су се 
костолачки „Рудар 2001“ и „Борац“ из Кленовника, који ће у 
репризи прошлогодишњег четвртфинала одлучивати о једном 
финалисти традиционалног турнира. 
Костолчани су елиминисали најпре „Земљорадник 1932“ из 
Трњана (7:1) у осмини, а затим и „БСК 1931“ из Брежана (4:0) у 
четвртфиналу. На путу до полуфинала „Борац“ је савладао „Вихор“ 
из Маљуревца (6:5) и „Батовац“ (3:1). Кленовничани бране титулу 
освојену 2022. године.
Организатори турнира су ауто-сервис „Топлица“, град Пожаревац, 
Градски фудбалски савез, Спортски центар и Спортски савез 
града.

Фудбалери почињу средином марта

Фудбалери „Рудара 2001“ завршили су јесењи део сезоне 
Браничевске окружне лиге на одличном другом месту. Костолчани 
су у конкуренцији 15 екипа постали вицешампиони са 33 освојена 
бодова и са гол-разликом 31:12 из 14 мечева. Шампионат се 
наставља 12. марта, када ће у први пролећни меч „зелено-црни“ 
да одиграју у Ћовдину, где ће одмерити снаге са домаћим тимом 
„Крилаш“. Први меч ова два ривала, на отварању првенства, у 
Костолцу је завршен без победника (1:1).

 
Припремио: П. Животић 
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 ■Села у околини Пожаревца

Батовац
Село  Батовац удаљено је од 

Пожаревца 11 километара. Спојено је 
асфалтним путевима са Дубравицом 
и Брежаном. Помиње се први пут 

у 18. веку на Лангеровој карти под називом 
Батофце.

Према легенди, када је крајем 19. века 
владала заразна болест, много  деце је умрло. 
„Тада им нека гатара саветовала да умесе више 
обредних хлебова и посвете свецима. Потом да 
дете изабере који колач жели и да по томе дају 
име свеца кога ће да прослављају. Затим, два 
брата близанца са два вола да заору бразду око 
села и болест ће нестати!“. Тако су и урадили. 
Колач је бирао Радојко Рајчић, а бразду су 
заорала два брата, Милутин и Драгутин Перић. 
Данас село слави Светог Архангела Гаврила.

Село је мењало локацију, тако да је некада 
било у атару Текије поред старе обале Мораве. 
Сељани су имали доста земље „преко“ Мораве. 
Због великих поплава, тек од краја 19. века су 
на данашњој локацији. Загрлило се село поред 
Мораве са врбацима, шумом и луговима.

Село је подељено на „махале“ - Горњу 
или Бугарску, Гробарску, Крањску, Средњу и 
Циганску. Становништво се састоји од Срба и 
Рома. Сељани се углавном баве пољоприведом, 
повртарством и сечом својих шума. Готово 
половина становништва има своје шуме.

Село је добило своју  основну школу „Вук 
Караџић“ 1957. године. Када се градио Дом 
културе педесетих  година, користиле су се 
просторије Дома за учионице, за ђаке. Село 
је некада, пре 20 година, имало две скеле: 
једну је држала породица Гроздановић, тако 
да се звала Грозданска скела, а друга је била 
сеоска или државна. Задруга је припадала 
прво Брежану, а потом Дубравици и радила 
је до 2004. године, до када се откупљивало 
млеко. Телефони су зазвонили у Батовцу крајем 
осамдесетих година. Некада је село имало 

велико културно-уметничко друштво које је 
учествовало на разним такмичењима. Најпре 
се звало „Јеврем Цветковић“, а касније КУД 
„Моравац“-Батовац. Дуго година на челу КУД-а 
био је велики активиста и културни посленик 
Јовица Миленковић, који је био и управник 
Дома културе. На Фестивалу младости 1977. 
године освојили судруго место, а били су и 
учесници на „Сусретима грађевинара“ у Ужицу. 
Врло квалитетно су одиграли „Влашки сплет“, 
„Моравац“ и „Играле се делије“. Већ скоро  две 
деценије КУД није активан.

Млади се данас окупљају око ФК „Напредак“. 
Клуб је основан 1949. године, при радној 
задрузи, а активно се такмичи од 1974. године 
углавном у општинским  лигама, као и у 
МФЛ Пожаревац. Легенде клуба су Радиша 
Стојадиновић Малајац, Дина Стојадиновић 
Малић, Никола Андрејић-Коле Митров, Иван 
Владимировић-Саветин, Томислав Стојадиновић, 
Драгослав Миљковић, Драги Миљковић, 
Чедомир Мињковић, Драгољуб Николић-
Лака, Добрица Миљковић-Панта, Топлица 
Владимировић-Лиса, Добрица Милошевић и 
у данашњем времену Марјан Марковић-Буца, 
некадашњи фудбалер београдске „Црвене 
звезде“ и државни репрезентативац Југославије. 
Клуб је спој искуства и младости, одувек је 
имао доста „странаца“, а највише из села 

Липа и Удовица. Клуб је био и учесник сеоске 
олимпијаде, која се одржавала у Живици 1974. 
године. Једна од утакмица која се памте је 
одиграна осмдесетих година у Батовцу, за 
Куп Пожаревца и касније за Куп Југославије. 
Тада је дошао ФК „Рудар“ из Костолца. Дуго 
је „Напредак“ водио са 2:0, головима Малајца, 
али ипак „Рудар“ је преокренуо и славио са 3:2! 
Остало је да се памти и препричава одлична игра 
Малајца, који је добио позив да заигра за „Рудар“ 
а он је одбио.

У центру села постоји споменик погинулим 
ратницима Првог и Другог светског  рата. 
Слободу је бранио велики број Батовчана, међу 
њима и Милан Стојановић, потомак Драгослава 
Обрадовића-Ћире, узорног  домаћина. Милан је 
био носилац „Албанске споменице“.

Велики проблем села је бела куга, као и 
недостатак младог живља пошто су већином 
на раду у иностранству, највише у Аустрији. 
Сакрило се сунце у врбацима, а темељи за нову 
цркву Севетог Архангела Михајла чекају нове 
младе Батовчане. 

Војкан Ивковић

Табакера старог Солунца

Табакера мог деде Солунца
У војном сандуку старом 
године се неке сакриле,
из битке у битку у рату том 
чутурица и торба табакеру су прекриле!
На светлост дана 
под зрацима сунца 
после сто година 
у рукама мојим гледа ме 
табакера мог деде Солунца!
У рову између битака 
рањена рука дуван је увијала 
у ходу изношених опанака 
о слободи душа је сањала.
Албанском споменицом 
мог деду краљ наградио 
ал на Куманову и Дрини 
са табакером 
као и са пушком мој деда је увек био.

 ❚Центар села 

 ❚Табакера из Првог светског рата
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