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После урађене 
ревитализације, 
хидроелектрана 
„Зворник“ данас је 

модернија него што је била 
пре 65 година када је пуштена 
у рад и један од истинских 
драгуља у производном систему 
„Електропривреде Србије“. Снага 
ХЕ је повећана са 92 на 122,3 
мегавата, радни век је продужен 
за најмање 40 година, а добрим 
одржавањем то ће сигурно бити 
и дуже – рекао је Милорад Грчић, 
в. д. директора ЕПС-а током 
обиласка ове ХЕ. – Модернизација 

„Зворника“ је један од најбољих 
примера успешне политике 
председника Србије Александра 
Вучића да обновимо и сачувамо 
све капацитете које имамо за 
најмање толико година колико су 
већ радили и да се непрестано 
прилагођавамо расту привреде. 

Ревитализација „Зворника“ 

почела је 2016. године, а сва четири 
агрегата су модернизована за 
четири године, из кредита немачке 
развојне банке KfW у висини од 65 
милиона евра, а нешто више од 
18 милиона евра реализовале су 
домаће фирме. Цео управљачки 
систем урадио је Институт „Михајло 
Пупин“.

− Рудари „Колубаре“ су 
замолили да обиђу неку од наших 
ХЕ и виде како се производи 
струја, а да то није из угља. 
Драго ми је што су данас обишли 
„Зворник“, а ускоро ће обићи и 
„Ђердап“ и „Бајину Башту“. Важно 
је да сви знају да ЕПС две трећине 
енергије производи на бази угља 
из Колубаре и Костолца и то даје 
стабилност систему. Циљ је да 
све термо капацитете унапредимо 
и сачувамо, али и да повећамо 
проценат „зелене“ енергије – 
рекао је Грчић. – Тежимо ка томе 
да Србија у будућности сваког 
дана само извози струју, да 
ниједног момента нема потребе 
да се увози струја. Захваљујући 
добром управљању, наши грађани 
и привреда имају стабилно 
снабдевање. 

Поред Грчића, ХЕ „Зворник“ 
обишли су и Саво Безмаревић, 
извршни директор за производњу 
енергије, представници руководства 
и синдиката РБ „Колубара“.

Р.Е.

После скоро 50 година 
у термоелектрани 
„Никола Тесла А“ 
градимо нову депонију 

за пепео, шљаку и гипс и то 
гарантује несметани рад ТЕНТ А 
најмање наредних 20 година. То је 
пројекат који је требало да доживи 
светлост дана и реализацију 
много раније, али стицајем 
околности није урађен. Поносан 

сам што смо све покренули 
са мртве тачке и што ће бити 
изграђена касета за одлагање 
пепела, шљаке и гипса површине 
126 хектара – рекао је Милорад 
Грчић, в. д. директора ЕПС-а, 
приликом обиласка градилишта 
нове касете депоније у близини 
ТЕНТ А. 

Према његовим речима, ову 
касету користиће и постројење за 
одсумпоравање у ТЕНТ А, највећи 
еколошки пројекат у Србији, чија 
градња је у току. 

– Вредност радова је 31 милион 
евра, а рок за завршетак је јесен 
2022. године – објаснио је Грчић. 
– Срећан сам и поносан јер се у 
мом мандату реализују капитални 
пројекти не само у оквиру ЕПС-а, 

већ и у целој Србији. ЕПС обнавља 
све постојеће капацитете како би 
сви радили и наредних пола века. 
Радимо на повећању капацитета 
у хидро сектору, а инвестиције у 
заштиту животне средине су наш 
приоритет.

Грчић је рекао и да је посебно 
поносан на то што је извођач 
радова државно предузеће ПРО 
ТЕНТ, које заједно са партнерима 
реализује овај пројекат. Он је 
нагласио да је ПРО ТЕНТ показао 
своје квалитете, јер је од фирме 
која је 2003. године оформљена 
издвајањем ЕПС-а достигао 
ниво да буде велики извођач и 
респектабилна фирма. 

– Тим распарчавањем ЕПС-а 
претходна власт је имала циљ да 

у неком моменту и приватизује 
ЕПС. Политика, чији је креатор 
Александар Вучић, председник 
Србије, је потпуно супротна. Вучић 
жели јачи ЕПС, све сачуване 
фирме, радницима обезбеђен 
посао да нико сутра не брине за 
будућност, као што је било пре 10 
година – рекао је Грчић. 

Поред представника извођача, 
обиласку градилишта присуствовао 
је Драган Блажић, заменик 
председника општине Обреновац, 
Владимир Марковић, помоћник 
директора ЕПС и директор Сектора 
за кључне инвестиционе пројекте, 
Саво Безмаревић, извршни 
директор за производњу енергије, 
као и руководство огранка ТЕНТ. 

Р.Е.
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 ■Први човек ЕПС-а на градилишту нове депоније у ТЕНТ А

Већа снага и производња, 
дужи радни век

Инвестиција у модернизацију и дужи радни век
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омогућавају 
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прилагођавање расту 
привреде

ЕПС обнавља све 
постојеће капацитете 

како би сви радили и 
наредних пола века



Верујем у рударство, то 
је грана привреде која 
ће тек да расте и цвета 
и чији ће значај тек да 

се види, а рударство неће бити 
угашено, како би многи споља 
желели – рекао је Александар 
Вучић, председник Србије, 
који је поводом Дана рудара 
примио 135 жена из рударског 
сектора Србије. На пријему у 
Председништву Србије било је 
40 жена из огранака ЕПС-а – 
Рударског басена „Колубара“ 
и „Термоелектрана копова 
Костолац“. 

− Хвала вам, ово је ваше 
Председништво. Ви сте наше 
јунакиње и хероине. Ви на најбољи 
и најхрабрији начин доприносите 
развоју Србије и стопи економског 
раста. Србија се неће одрицати 
својих термо капацитета и имаћете 
свој посао и за 10, 20 и 30 година, 
као и они који долазе после вас – 
нагласио је председник Србије. 

Вучић је женама рударкама 
захвалио на тешком, напорном и 
одговорном раду додајући да није у 
стању да им се додворава на начин 
на који већина других јесте, али да 
жели да нагласи да без њих и људи 

који раде у енергетском сектору 
не би имали довољно струје, нити 
грејање и да то грађани треба да 
знају.

− Живимо у ери када се то све 
подразумева и нико не пита како се 
обезбеђује струја и грејање, када 
грађани имају конфор и желе да 
лети имају 18 и 19 степени, као и 
зими да имају температуру такву да 
не морају да носе зимску гардеробу. 
Ово су те дивне жене које то 
чине у наше име и запослене 
су у различитим рударским 
басенима и термоелектранама. 
Људи заборављају колико је 
важна енергетска безбедност. Ако 
погледате вести из света, многе 
земље се већ сада суочавају са 
недостатком струје и гаса и са 
драматичним повећањем цена на 
светском тржишту, јер нису водиле 
рачуна о себи, већ су пратиле 
модне трендове. Србија неће да 
прати ту моду, већ потребе Србије 
и грађана. Зато сте ви веома важни 
за земљу и верујемо да ћете још 
много моћи да учините за земљу 
и наш народ − рекао је Вучић на 
пријему дама које обављају тежак 
рударски посао.

У име рудара ЕПС-а, а посебно 

у име жена, захвалила се Мила 
Симић, геодетска инжењерка из 
РБ „Колубара“ и нагласила да 
је важно што председник Србије 
није заборавио оне који вредно и 
предано раде 365 дана у години у 
свим временским условима. Она је 
указала на живот жена у рударском 
сектору, ноћу, у трећој смени, раме 
уз раме са мушкарцима.

− С поносом могу рећи да 
савесно обављамо свој посао 
у корак са својим колегама. 
Ускладиле смо своје животе са 
обавезама на послу, са нимало 

лаким условима рада. Свесне смо 
значаја рударског посла, знамо 
да од сваке ископане тоне угља 
зависи Србија и живот грађана 
и привреде ове земље – рекла 
је Мила Симић, која је у име 
рудара ЕПС-а председнику Србије 
уз рударски поздрав „Срећно!“ 
поклонила рударски шлем. 

Пријему су присуствовали 
Зорана Михајловић, 
потпредседница Владе Србије и 
министарка рударства и енергетике 
и Милорад Грчић, в. д. директора  
ЕПС-а.                                         Р. Е.

Модернизовану и 
реконструисану 
бродску преводницу 
у ХE „Ђердап 1“ 

у рад су пустили Александар 
Вучић, председник Србије, и Сем 
Фабрици, шеф Делегације ЕУ у 
Србији. 

– Данас Србији враћамо 
један обновљен и модернизован 
међународни водни пут јер ова 
адаптација бродске преводнице баш 
то значи. Укупна вредност пројекта је 
28,5 милиона евра – рекао је Вучић 
након пуштања преводнице у рад. 

Вучић је захвалио ЕУ на 
донацији од 11 милиона евра за 
адаптацију преводнице и најавио 
је да ће у ревитализацију система 
„Ђердап“ бити уложено још 380 
милиона евра у наредних 10 година. 

– Кључно питање напретка 
Србије је питање енергетског 
снабдевања и енергетске 
безбедности наше земље – рекао 
је Вучић. – Они који мисле да је 
важно да само бринемо о томе да 

ли је нама добро, а да за 10 или 
20 година не размишљамо хоћемо 
ли да плаћамо 500 милиона, 
милијарду или 1,5 милијарди евра 
за увоз електричне енергије, не 
мисле на будућност. Зато ћу да се 

борим за енергетску сигурност и за 
раднике који производе електричну 
енергију, јер ми без струје нисмо 
ништа, као што ништа нисмо ни 
без гаса, без воде и свих других 
ресурса без којих не можете да 
замислите озбиљну државу – 
поручио је Вучић.

Шеф делегације ЕУ у Србији 
Сем Фабрици истакао је да 
модернизација бродске преводнице 
има велику економску вредност. 
Путем видео-линка укључили су 
се Инес Ајала Сендер, европска 
координаторка за коридор Рајна–
Дунав и Дирк Бекерс, директор 
Европске извршне агенције за 
климу, инфраструктуру и животну 
средину. 

Р. Е. 
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 ■Александар Вучић, председник Србије, примио жене рударе

 ■Пуштена у рад обновљена бродска преводница ХЕ „Ђердап 1“

Рударство неће бити угашено

Председник Србије посетио ЕПС-ову највећу ХЕ

Грчић поклонио Вучићу историјску мапу Срба  
Милорад Грчић, в. д. директора ЕПС, у име ЕПС-а поклонио је Александру 
Вучићу, председнику Србије, урамљену историјско-етнографско-географску 
мапу Срба и српских (југословенских) земаља у Турској и Аустрији.
– У име ЕПС-а, председнику који све старо обнавља и који је започео еру нове, 
модерне Србије – рекао је Грчић уручујући поклон Вучићу током обиласка 
контролног торња.  
Аутор карте објављене 1873. године је Милош Ст. Милојевић.
– Дивно изгледа и морам ово да проучим – рекао је Вучић и захвалио на 
поклону. 
Мапа је добијена уз сагласност Библиотеке града Београда.



Полагањем венаца на Спомен 
обележју рудара у Старом 
Костолцу, обележен је Дан рудара. 
Венце су положили Веселин 

Булатовић, директор за производњу угља у 
„ТЕ-КО Костолац“, Милан Лаковић, директор 
за финансијске послове у „ТЕ-КО Костолац“, 
Данијел Радосављевић и Жељко Војиновић, 
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 ■ У Костолцу обележен Дан рудара

У славу и част 
рудара

актуелно

представници Синдиката „Копови Костолац“, 
Саша Павловић, градоначелник Пожаревца 
и Серџо Крстаноски, председник Градске 
општине Костолац. Такође, и делегација 
Синдиката „Термоелектране Kостолац“, на 
челу са председником Душаном Бакићем, 
положила је венац на Спомен обележје 
рударима у Старом Kостолцу и честитала 
рударима и грађанима Kостолца Дан 
рудара, са жељом да остану сви чврсто на 
заједничком путу за обезбеђење бољих 
услова рада, дуготрајну егзистенцију 
радника и њихових породица. Полагању 
венаца присуствовао је Дејан Јефтић, 
извршни директор за производњу угља у 
ЕПС-у, са сарадницима. 

− У славу и част рудара, окупили смо 
се испред излазног окна некадашње јаме 
за подземну експлоатацију угља у Старом 
Костолцу, где је почела производња угља 
давне 1870. године − рекао је Веселин 
Булатовић. − Рударство у Костолцу касније 
се развијало снажно. Отворени су нови 
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рудници, најпре са јамском, а потом и 
површинском експлоатацијом. Површински 
коп „Дрмно“ данас је у костолачком басену 
једини активни коп, са капацитетом од 
12 милиона тона угља. Када се у овој и 
наредној години набави и монтира потребна 
опрема, „Дрмно“ ће бити спремно за рад 
новог термо-енергеског капацитета. 

Булатовић је подсетио да годинама 
уназад „Електропривреда Србије“ улаже 
финансијска средства за истражне радове 
у оквиру Костолачког угљеног басена, а 
посебно у зони села Батовац, Дубравица 
и Брежане. Утврђено је да на том подручју 
има око 350 милиона тона експлоатационих 
резерви лигнита и да се изнад њега 
највећим делом простире шљунак изузетног 
квалитета. 

Саша Павловић, градоначелник 
Пожаревца, рекао је да ни најпрецизнији 
статистичари не би успели да израчунају 
колико је деце и породица отхрањено у 
Костолцу и околини захваљујући угљу. 

− Само они који су тај хлеб јели и они 
који га једу и данас знају колико има кора 
и колико је тежак. Упркос напретку и 
развоју механизације, присуство човека на 
најодговорнијим местима експлоатације 
угља увек ће бити незамењиво. Борба за 
производњу електричне и топлотне енергије 
никад не сме стати – рекао је Павловић. 

Булатовић и Павловић честитали су Дан 
рудара свим запосленима и пожелели им 
свако добро и пуно здравља, уз рударски 
поздрав: „Срећно!“

С. Срећковић

 ❚Веселин Булатовић

 ❚Саша Павловић



Седмомесечни учинак костолачког 
термосектора износи укупно 
3,337 милијарди kWh електричне 
енергије, колико је и предато 

електроенергетском систему Србије. 
Годишњи план производње за костолачке 
термоелектране износи 6,371 милијарда kWh, 
што значи да је до сада реализовано 52,4 
одсто тог плана.

ТЕ „Костолац Б“ је до краја јула произвела 
2,304 милијарде kWh, што је резултат 
производње блока Б1 од 1,120 милијарди 
kWh и блока Б2 од 1,184 kWh. Годишњи план 
производње ТЕ „Костолац Б“ износи 4,487 
милијарди kWh и реализација овог плана до 
почетка јула износи 51,3 одсто. 

ТЕ „Костолац А“ је до краја јула остварила 
производњу од 1,033 милијарде kWh – на 
блоку А1 је произведено 310 милиона, и 723 
милиона kWh на блоку А2. До краја године 
план производње предвиђа да ТЕ „Костолац А“ 
произведе укупно 1,884 милијарде kWh, што 
значи да је до краја јула остварено 54,9 одсто 
годишњег плана.                                             И. М.
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 ■Производња електричне енергије

На Површинском копу „Дрмно“ 
рудари су у јулу ископали 942.541 
тону угља, речено нам је у Служби 
за праћење и анализу производње 

огранка „ТЕ-КО Костолац“. Костолачки рудари 
за седам месеци рада укупно су ископали 
5.243.590 тона угља, што је за три одсто више 
од биланса.

За потребе рада термокапацитета у Свилајнцу 
и Обреновцу током јула превезено је 122.466 
тона угља. За потребе широке потрошње у јулу 
је издвојено 9.380 тона комадног угља, а од 
почетка године укупно 57.273 тона. 

Рударским системима за откривање угља 
откопано је у јулу 3.204.531 кубна метра чврсте 
масе. За седам месеци рада укупно је откопано 
28.685.541 кубних метара јаловине, што је за 
један одсто више од плана за овај период.

C. Cр.

Откопано више од пет милиона  
тона лигнита

 ■Са Површинског копа „Дрмно“

Испоручене 3,3 
милијардe kWh
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Костолачка Служба за топлификацију 
током летњег периода предузима 
низ активности са јасно 
дефинисаним циљем − припремити 

се благовремено за почетак наредне сезоне. 
Владимир Ђорђевић, руководилац Службе 
за топлификацију костолачког огранка 
„Електропривреде Србије“, каже да се број 
корисника даљинског система грејања у 
Костолцу повећава сваке године, што захтева 
све обимније и сложеније ремонтне захвате. 

− У оквиру ремонта топлификационе мреже у 
току су замена цевовода на критичним местима у 
граду Костолцу, селу Костолац и селу Дрмно, као 
и преглед свих топлотних подстаница и главних 
преградних шахти. Такође, обављавамо и своје 
обавезе у ТЕ „Костолац А“,  

као што су одржавање свих система за 
вентилацију и климатизацију, и одржавање 
грејања у кругу ТЕ „Костолац А“. Иако је ремонт 
почео са закашњењем због избора фирме за 
извођење грађевинских радова, трудимо се да то 
надокнадимо и да у предвиђеном року обавимо 
све потребне активности – каже Ђорђевић.

Најважнији послови који су обухваћени 
ремонтом су: радови на платоу код Спортске 
хале, израда линија за Сервисну зграду, радови 
на локацији Водоизвориште, у улицама код 
„Минела“ (Ужичка, Омладинска, Фрушкогорска, 
Индустријска), израда секундарне линије у 
Улици Боже Димитријевића, главног топловода 
за зону 11, реконструкција подстанице за зону 3 
и радови у Лепосавиној улици у селу Костолац. 
Ангажоване су фирме „Хидротехника-ГМК“ из 

Београда, ПК „Косово“ Обилић и ЕUROHEAT из 
Крагујевца.

Ђорђевић истиче да је сарадња са локалном 
самоуправом неопходна за оптимално 
функционисање Службе за топлификацију, и 
додаје да постоји заједнички језик са Градском 
општином Костолац.

− Наша сарадња је коректна, трудимо се 
да заједно решавамо проблеме у интересу 
грађана. Највише инсистирамо на регулацији 
мреже, како би сви корисници добили 
задовољавајуће грејање, и на стварању услова 
за нова прикључења. У наредном периоду 
оријентисаћемо се на израду пројектне 
документације за већи део града, која нам 
недостаје – каже Ђорђевић.

И. Миловановић

 ■Службa за топлификацију

Припреме у пуном 
јеку

Славу рударске струке Свети 
Прокопије, и ове године 21. јула 
обележили су рудари костолачког 
огранка ЕПС-а. Имајући у виду да се 

рудари ретко виђају са својим колегама због 
рада по сменама, као и саме величине копа 
„Дрмно“, овакве прилике су добар повод за 
окупљање колектива и мали предах. 

Овогодишње резање славског колача за 
Светог Прокопија обављено је у манастиру 
Рукумија, који се налази у непосредној близини 
Површинског копа „Дрмно“. Литургију је служио 
игуман Симеон, старешина манастира. Колачар 
ове године је Златко Јефтић а наредне године то 
ће бити Драган Јашовић.

Десетак дана касније, 2. августа, своју славу 
је обележила и електро струка, чији је заштитник 
Свети Илија. Славски колач је резао парох други 
новокостолачки Иван Филиповић, у цркви Светог 
Максима Исповедника у Костолцу. Домаћин 
славе електричара био је Иван Поповић, а ова 
дужност за наредну годину припашће Драшку 
Крстићу.

И. М.

За добробит свих 
рудара и електричара

 ■Обележени Свети Прокопије и Свети Илија
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 ■Програм енергетске ефикасности стамбеног фонда

Подстицај за европски 
стандард

Влада Републике Србије започела 
је велики посао на реализацији 
програма енергетске ефикасности 
стамбеног фонда. Од ове године 

држава и грађанима субвенционише замену 
застареле столарије и прелазак на грејање 
чистијим енергентима. Све ће ићи преко 
Управе за енергетску ефикасност, која је 

почела да ради. Сам програм енергетске 
ефикасности обухвата не само зaмену 
прозора и врата, већ и изолацију кућа и 
стамбених зграда, изолацију кровова, замену 
система етажног грејања, побољшање 
инсталација. У Србији је регистровано нешто 
више од три милиона станова и индивидуалних 
кућа за становање, а савременим захтевима 
енергетске ефикасности подлеже једва 
једна трећина објеката. Због таквог стања 
стамбеног фонда, али и привредних субјеката, 
губици у енергији су приближни производњи 
електрана снаге више стотина мегавата. 

Укупно расположива средства износе 54 
милиона динара, а максимални износ средстава 
подстицаја који додељује Министарство 
финансија не може бити већи од 10 милиона 
динара по једној локалној самоуправи. Удео 
у финансирању појединачних пројеката 
енергетске санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова од стране грађана 
је 50 одсто, а субвенционисани део средстава 

подстицаја од 50 одсто покривају локална 
самоуправа и Министарство енергетике. Треба 
рећи да је цео посао на подизању енергетске 
ефикасности активност која ће трајати десетак 
година, а претпоставља се да ће требати 
готово 100 милиона евра за целокупан посао 
на стандардизацији енергетске ефикасности 
грађевинских објеката у Србији.

Почетком августа почела је процедура за 
додела средстава у локалним самоуправама, 
које су аплицирале на конкурсу Владе Србије, 
а реч је о 88 комуна. Оне су биле у обавези 
да објаве конкурсе за испоручиоце опреме и 
уградњу. Након тога би требало да се заврши 
и конкурс за доделу средстава власницима 
кућа и станова. Чињеница говори да ће ова 
средства важити за старије стамбене објекте и 
зграда, које су грађене до 2012. године. Разлог 
је што сви они који су градили касније имали 
су обавезу да примене стандарде енергетске 
ефикасности који су саставни део дозволе за 
градњу.

Укупно расположива 
средства износе 54 милиона 
динара, а максимални износ 

подстицаја који додељује 
Министарство финансија је 10 

милиона динара по локалној 
самоуправи



Грађевински радови појединачних пројеката 
енергетске санације којима се не утиче на 
унапређење енергетске ефикасности, односно, 
који нису део термичког омотача стамбених 
зграда, породичних кућа и станова, нити 
обухватају монтажно-демонтажне радове на 
омотачу и нису део радова на унапређењу 

термотехничких система, не могу се 
финансирати средствима програма.

Претходних година урађене су значајне 
активности на нивоу државе по питању 

побољшања енергетске ефикасности и 
пројекција достизања стандарда који већ имају 
државе ЕУ. Није богат енергетски онај који има 
изобиље извора енергије, већ онај који чува и 
рационално користи постојеће ресурсе. Осим 
каталога стамбеног фонда урађена је и студија 
„Енергетске ефикасности зграда, термографија 

у архитектури“. Резултати говоре да је готово 60 
одсто стамбеног фонда старости од 50 до 100 
година. Управо овај фонд захтеваће и највећа 
улагања у енергетску стандардизацију.

Н. Антић 
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Које су све мере енергетске ефикасности обухваћене
1) унапређење термичког омотача појединачним мерама: 
- замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотачa
- постављање термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу 
и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору;
2) унапређење термотехничких система објекта путем замене система или дела система ефикаснијим 
појединачним мерама:
- замена постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или комбиновани грејач)
- уградња топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач)
- уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи
- опремање извора топлоте (радијатора) са термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром
- опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту 
(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили)
- замена постојећих и уградња нових ефикасних уређаја за климатизацију
- замена постојећих или уградња нових система за вентилацију са рекуперацијом топлоте;
3) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде. 
За меру енергетске ефикасности замена постојећег котла ефикаснијим котлом, искључиво се прихвата 
уградња новог извора топлоте који као гориво користи дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, пиролизу 
дрвета), природан гас и течни нафтни гас.



У Огранку „ТЕ – КО Костолац“ уз 
поштовање епидемиолошких 
мера и ове године спроводе се 
периодични лекарски прегледи. На 

ове прегледе, како смо сазнали у Сектору за 
интегрисани систем менаџмента костолачког 
огранка ЕПС-а, упућени су запослени на 
радним местима са повећаним ризиком. 
Такође, организовани су и превентивни 
специјалистички прегледи за запослене који 
раде на местима без повећаног ризика, као и 
гинеколошки за жене, док је уговор склопљен 
и за брзу дијагностику. 

− У новембру и децембру 2020. године, 
након спроведеног поступка обједињене 
јавне набавке на нивоу ЕПС-а, потписана су 
три уговора за огранак „ТЕ-КО Костолац“ − 
рекла је Тијана Перић, руководилац Сектора за 
ИМС. −  Први уговор се односи на периодичне 
лекарске прегледе за оне који раде на 
пословима са повећаним ризиком, затим услуге 
Медицине рада, дежурство у Хитној помоћи у 
термоелектрани „Костолац Б“ и на копу „Дрмно“, 
као и периодични прегледи возача. У том уговору 
смо први пут, у договору са обе синдикалне 

организације у Костолцу, а на основу одлуке 
Одбора за безбедност и здравље на раду, уместо 
класичних систематских прегледа за мушкарце 
који не раде на пословима са повећаним 
ризиком, увели специјалистичке прегледе 

абдомена и тумор маркере за простату за све 
мушкарце старије од 40 година. Ову могућност 
има око 1.500 мушкараца запослених у 
костолачком огранку ЕПС-а, од којих се до краја 
јуна прегледало 700 радника.. Старосну границу 
одредили смо искуствено, јер су кључни били 
преглед простате ултразвуком и тумор маркери. 

Она је додала да се ови прегледи обављају 
у Медицини рада у Пожаревцу и да се тренутно 
прави распоред за наставак ове врсте 
специјалистичког прегледа у септембру.

− Други уговор се односи на специјалистички 
преглед жена, који се обавља сваке године. 
Ти прегледи су прилично детаљни, а ради 
се ултразвук абдомена, ултразвук дојке, 
гинеколошки преглед, затим ултразвук срца и 

штитне жлезде, као и лабораторијске анализе. 
Ови прегледи су почели да се обављају средином 
маја и обављаће се у наредном периоду у 
костолачком Дому здравља −. казала је она.

Планирано је да се прегледа 500 жена. 
Прегледи се обављају у делу Дома здравља, 
огранак Костолац, који је изолован, са посебним 
улазом и излазом.  

− Трећи уговор је намењен за хитне 
случајеве, када су у питању специјалистички 
дијагностички прегледи да наши засполени 
не би чекали на важне прегледе, јер је време 
често веома важан фактор при процесу лечења 
и правовременог откривања болести. Овај 
уговор је склопљен са „Еуродијагностиком“, 
центаром за дијагностику и откривање 
здравствених проблема у Београду, а подизвођач 
је Дијагностички центар „Храм“. У овом 
центру може се урадити снимање магнетном 
резонанцом и скенером, а по потреби обавља се 
и консултација са неким од лекара специјалиста. 
Ова здравствена услуга је намењена свим 
запосленима у огранку, без обзира на радно 
место, да не би заказивали, чекали или додатно 
плаћали такве прегледе, омогућено им је да 
их обаве преко овог уговора који је омогућио 
послодавац − навела је Тијана Перић.

П. Животић
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 ■Контрола здравља запослених

Додатно унапређена 
заштита

Након спроведеног поступка 
обједињене јавне набавке на 

нивоу ЕПС-а, потписана три 
уговора за огранак 

 „ТЕ-КО Костолац“

Стабилно
Иако су уговори потписани крајем прошле године, 
једино је онај за хитне прегледе почео да се 
реализује одмах. Разлог томе била је потреба да 
се реализација друга два уговора усклади са 
актуелном епидемиолошком ситуацијом, односно 
да епидемилошка ситуација буде стабилизована. 
На почетку је организован мањи број прегледа у 
једном дану, али сада се и тај број повећава – 
објашњава Тијана Перић.   



Службе за безбедност и здравље на раду, 
које функционишу у оквиру Сектора за ИМС, 
издале су посебна упутства свим запосленима 
због високих температура током јула и августа, 
нарочито имајући у виду радна места која су 
посебно изложена утицају временских прилика. 
Неопходно је користити лична заштитна 
средства и лаку одећу, а у затвореном простору 
обезбедити вентилацију, као и климатизацију и 
затамњена стакла. Треба пити пуно свеже воде 
уз лаганију исхрану − истакла је Тијана Перић, 
руководилац Сектора за ИМС.

Она је нагласила да треба прерасподелити 
радно време, ако врста посла то дозвољава и 
правити честе паузе у раду на отвореном, између 
11 и 16 часова. 

− Савет је и да се формирају радне групе 
које се чешће смењују а на послове изложене 
високим температурама распоредити запослене 
доброг здравственог стања, у кондицији. 

Треба обезбедити штитове и надстрешнице 
од рефлектујућег материјала, а у паузама 
обезбедити заклоне и хладнији простор и 
поливати путевe и саобраћајнице – објаснила је 
Перић. 

При високим температурама долази до 
више грешака и незгода при раду, поремећаја 
електролита у организму, оптерећење срца и 
крвотока, замора и опасности од несвестица. 
Повећава се нервоза и пада ниво концентрације, 
а смањена је ефикасност у обављању задатака. 

Сунчаница може да настане када је глава 
запосленог дуже на сунцу, посебно када је 
потиљак директно на високој температури. 
Симптоми су убрзан пулс, плитко и убрзано 
дисање. Као прва помоћ, потребно је да се особа 
хитно смести у хладовину или у расхлађену 
затамњену просторију и раскомоти, као и да се 
постепено расхлађује поливањем и стављањем 
хладних облога са ледом на потиљак и главу. 
Потребно је контролисати телесну температуру и 
пити хладне напитке, никако кафу или алкохол.

Топлотни удар је по ефектима сличан 
сунчаници, али не мора да настане као 
последица директне изложености сунцу. Од 
сунчанице се разликује и по томе што тело може 
да изгуби способност терморегулације, односно 
да се нагло охлади. Обично се јавља када је 
повећана влажност ваздуха у време летњих 
спарина, јер је у таквим условима отежано 
знојење и природно хлађење организма. 
Симптоми су малаксалост и грчеви, вртоглавица, 
жеђ и слабост. Због дехидрације се смањује 
знојење и долази до главобоље, вртоглавице, 
зујања у ушима. Удар настаје нагло и без 
најаве – изненадним колапсом и падом крвног 
притиска. Кожа је топла, сува и црвена, зенице 
испрва сужене, касније проширене. Треба одмах 
почети са расхлађивањем, а особу склонити 
у хладовину, скинути јој одећу и обилато је 
поливати хладном водом. Ако је особа под 
топлотним ударом хладна на додир, треба је  
утопљавати.                            

                         И. М.
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 ■Служба за безбедност и здравље на раду

Велики опрез на раду при 
високим температурама

Неопходно је користити 
лична заштитна средства и 

лаку одећу, а у затвореном 
простору обезбедити 

вентилацију, као и 
климатизацију и затамњена 

стакла



Тродневна Ликовна колонија 
„Костолац 2021“, одржана је крајем 
јула, у организацији Удружења 
ликовних стваралаца Костолац 

„Спектар“ на Спортско-рекреативном центру 
„Топољар“. Удружење „Спектар“ сада већ 
традиционално организује колонију у оквиру 
манифестације „Костолачко лето“.

Према речима председнице УЛСК „Спектар“, 
Снежане Милошевић, на колонији је учествовало 

петнаест уметника из Ужица, Београда, 
Смедерева, Пожаревца и Костолца. Током рада и 
дружења на колонији је настало више од двадест 
слика рађених различитим техникама:

− Учесници овогодишње колоније били су 
задовољни својим боравком и условима које 
смо успели да им обезбедимо. Било је доста 
сликара из Ужица, тако да очекујем да ћемо 
наставити сарадњу и у наредним годинама. 
Свидео им се амбијент нашег краја и чињеница 

да се град налази поред Дунава. Сада очекујемо 
да се слике осуше, након чега ћемо их 
фотографисати и направити каталог за изложбу, 
коју планирамо за новембар – рекла је Снежана 
Милошевић.

Слике ће такође бити изложене и у Центру за 
културу Смедерево, затим током манифестације 
„Новембарски дани културе“, коју организује 
Центар за културу „Костолац“, као и на другим 
местима уколико се буде указала прилика. 
Финансијска средства су омогућена на кокурсу 
Градске општине Костолац, уз одређену помоћ 
синдикалних организација, а део средстава 
обезбедило је и Удружење „Спектар“.

И. Миловановић
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Обележавање Светог великомученика Прокопија, славе 
Градске општине Костолац, почело је у уторак 20. јула, када 
је након вечерњег богослужења из порте Цркве Светог 
Максима Исповедника кренула Литија улицама града.

Старешина костолачке цркве свештеник Дејан Лазаров честитајући 
грађанима градску славу подсетио је да је за разлику од претходних, 

ове године, литија пронела иконе светог Максима Исповедника и светог 
Прокопија, рађене по узору на фрескопис из овог светог дома.

Колачар је била Милена Церовшек, председница Скупштине Градске 
општине Костолац, која је предала ову дужност наредном домаћину Дарку 
Грубетићу, заменику председника Градске општине Костолац.

И. М.

Прослављен заштитник града

локални мозаик  ■Ликовна колонија „Костолац 2021“

 ■Слава Градске општине Костолац

Слике из града на Дунаву
Дела 15 уметника биће изложена током „Новембарских дана 

културе“, коју организује Центар за културу „Костолац“
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У оквиру манифестације „Костолачко 
лето 2021“ на Спортско-
рекреативном центру „Топољар“ у 
Костолцу одржан је 12. Турнир у 

рукомету на песку у женској конкуренцији, 
у суботу 31. јула. Надметало се стотинак 
рукометашица окупљених у девет екипа, 
шест у сениорској и рти у млађој категорији. 
Осим из Костолца, учествовале су и екипе из 
Пожаревца и Тополе. Турнир су организовали 
Женски рукометни клуб „Рудар“, Центар за 
културу „Костолац“, Рукометни савез Србије, 
Рукометни савез Браничевског округа, под 
покровитељством Градске општине Костолац.

Прво место у сениорској категорији освојиле 
су ветеранке костолачког „Рудара“, друго 
место освојила је екипа ЖРК „Рудар 2“ док је 
треће место заузео ЖРК „Колибри“. За најбољу 
играчицу проглашена је Маја Клинц, најбољи 
стрелац била је Ана Благојевић, а Данијела 
Рајковић проглашена је за најбољег голмана. 
У млађим категоријама, прво место освојила је 
екипа ЖРК „Колибри“, друго место ЖРК „Рудар“, 
а треће је припало ЖРК „Рудар 2“.

Председник ЖРК „Рудар“ Миле Благојевић 
захвалио је синдикалним организацијама 
„Копови Костолац“ и „Термоелектране Костолац“, 

као и синдикатима издвојених предузећима, који 
су помогли у организацији овог турнира:

− Овај турнир је јединствен у Браничевском 
округу, а на подручју целе земље их има 
само неколико. Драго нам је што успевамо 
да организујемо турнир и да имамо велики 
број такмичарки. Сведоци смо да је женси 
спорт подручје које тражи доста промовисања 

и популаризације, и нама је најважније да 
заинтересујемо млађе генерације за спорт. Због 
тренутне ситуације са коронавирусом, неки 
тимови су морали да откажу свој долазак, иначе 
би нас било и више. Најважније је да се деца 
друже и баве спортом, резултати нису битни – 
рекао је Благојевић.                  

                      И. М.

Дан посвећен женском 
спорту

 ■ Турнир у рукомету на песку за жене

Народна библиотека „Илија 
М. Петровић“ из Пожаревца 
организовала је у уторак, 27. јула, 
вече посвећено јубилеју филмског 

критичара Горана Јовановића, који се већ 
три деценије бави дометима светске и домаће 
кинематографије. Било је речи и о томе шта 

се у међувремену променило у светској и 
домаћој кинематографији, какви су уметнички 
и комерцијални трендови, које су земље у 
овој области уметности направиле значајнији 
помак и квалитативни естетски искорак. 
Ускоро ће светлост дана угледати његова нова 
књига филмских есеја под називом „Пољски 
филм у новом веку“.

Горан Јовановић је аутор књига филмских 
есеја „Амерички биоскоп“, „Златна декада: 
британски филм деведесетих“, „Транзицијски 
рулет: источноевропске кинематографије 
у раљама транзиције“ и „Руски филм 
постсовјетске ере“. Написао је романе 
„Хистерија“ и „Еуфорија“. Његове књиге 
филмских есеја налазе се на полицама и 
најпрестижнијих универзитета и филмских 
школа у свету. 

Члан је Удружења филмских критичара 
ФИПРЕСЦИ Србија. Од 1995. до 2010. године 
уређивао је филмски програм Центра за културу 
Пожаревац. Био је учесник у жиријима критике 
на домаћим и међународним фестивалима, 
као и селектор студентских филмова на 
Сомборском филмском фестивалу. Идејни 
је творац и селектор Фестивала музичког 
филма (ФЕМУФ), који се одржава у Пожаревцу. 
Добитник је Повеље културе Културно-просветне 
заједнице Пожаревца и награде „Тори Јанковић“, 
коју додељује КРАФ (Крагујевачки фестивал 
антиратног, ангажованог и академског филма) 
у сарадњи са Националном коалицијом за 
децентрализацију из Ниша.

В. Огњановић

Вече јубилеја
 ■ Три деценије рада филмског критичара Горана Јовановића

Књиге филмских есеја 
налазе се на полицама 

и најпрестижнијих 
универзитета и филмских 

школа у свету



Вишедеценијски радни стаж Драгана 
Радосављевића на Површинском 
копу „Дрмно“ сведочи да је његово 
примарно занимање машински 

инжењер и он je ангажован у производним 
процесима угља и откривке. Ипак, оно што 
преокупира његово време након посла јесте 
писање, првенствено поезије, али и једног 
романа који чека да буде одштампан. Између 
свакодневних обавеза, како на послу, тако 
и код куће, Драган је успео да пронађе и 
времена да се посвети писању поезије, 
захваљујући чему је прошле године објављена 
његова збирка поезије „Пратим те, срно моја“, 
у издању Књижевне заједнице Пожаревац. 

− Коп ради непрестано, три смене покривају 
радни дан, а одговорност је нешто без чега се 
не може замислити ни најједноставнији радни 
задатак. Први и основни задатак је очување 
безбедности и здравља на раду, па тек онда 
приступити конкретном радном захтеву и тако 

сваког дана, годинама, па затим деценијама – 
каже Радосављевић. 

Ангажован је на позицији шефа машинског 
одржавања Првог јаловинског система на 
Површинском копу „Дрмно“, а претходно је 
обављао послове машинског инжењера система 
и сменског инжењера. Активно се бави и 
пољопривредом, превасходно сточарством, а 
тек понеки тренутак слободног времена може да 
посвети писању.

− Слободно време је највећи луксуз, 
драгоценост која значи да могу да пишем. 
Остане тек толико мало времена у току дана да 

се стави на папир и неколико стихова. Током 
дужег периода, схватио сам да имам довољно 
написаног за објављивање збирке − каже нам 
Радосављевић. 

О његовој поезији књижевна критичарка 
Славица Јовановић истакла је важност 
чињенице да на крају увек превлада вера у боље 
сутра. 

− Све фазе љубави присутне су у његовом 
аутопоетичком рукопису, занос и чежња, 
милошта чистих емоција, али и путеност тела, 
бела роса ишчекивања, сан, екстаза, пламен 
и френезија чула, а онда и умирање осећања, 
па поновно васкрсавање у неким другим очима 
и лицу – објаснила је Јовановић. − Иманентно 
му је надахнуће младог Бранка Радичевића, 
дионизијско хрљење у живот, виталистички 
круг који се окреће за Сунцем, непресушном 
енергијом која храни али и пламти. 

Драган Радосављевић рођен је 10. новембра 
1966. године у Пожаревцу. Основну школу 
завршио је у Брадарцу, средњу техничку школу 
у Костолцу, након чега је стекао диплому 
машинског инжењера у Крагујевцу. Његова 
дела су заступљена у домаћим и међународним 
зборницима и антологијама. Редовни је учесник 
књижевних манифестација и фестивала а за 
своје стваралаштво је награђен дипломама, 
повељама и захвалницама. Добитник је и 
специјалне награде жирија на Фестивалу поезије 
у Букурешту. Члан је Књижевне заједнице 
Пожаревац, Клуб љубитеља књиге „Мајдан“ 
и Књижевни клуб „Лахор“, као и Светске 
књижевне академије. 

И. Миловановић

Рудар и песник
 ■Драган Радосављевић, машински инжењер из „ТЕ-КО Костолац“
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Спој неспојивог 
Радосављевић истиче да се често сусреће са 
погледима пуним чуђења када његово књижевно 
окружење сазна да је реч о машинском инжењеру 
који пише поезију. 
− Свет рударства је синоним за напоран посао, 
велике багере и рад који меље човека. Некако се 
подразумева да рудари зато не могу да се посвете 
писању, а камоли поезији. Оно што многи не знају 
је да се на Површинском копу „Дрмно“ формирају 
односи који имају снагу породичних, а солидарност 
је најснажнија и слободно могу рећи, 
фундаментална карактеристика свих нас. 
Вероватно тежина посла томе доприноси, тако да и 
инспирација за писање поезије и материјализација 
тог мог емотивног свемира, дискретно извиру у том 
неком простору, скривеном на копу лигнита, 
између свих тих слојева откривке и лигнита.

Три смене покривају 
радни дан, а одговорност 

је нешто без чега се не 
може замислити ни 

најједноставнији радни 
задатак. Слободно време је 

највећи луксуз, драгоценост 
која значи да може да пише

 ❚Драган Радосављевић



Сениорска екипа 
Спортског риболовачког 
друштва „Дунавац“ из 
Костолца забележила је 

запажене резултате у завршном 3. 
и 4. колу централне групе Српске 
лиге, одржаном почетком јула, на 
каналу Железаре у Смедереву.

Представници „Дунавца“ у 
3. колу остварили су следеће 
резултате: у сектору А Ивица 
Угодић је са 1.540 поена заузео 4. 
место, у сектору Б Милан Вујевић 
је са 480 поена на 4. месту, док је 
у сектору Ц Никола Шарановић са 
985 поена први. 

Екипа СРД „Дунавац“ је после 
3. кола заузела четврто место. 
У завршном, 4. колу, у сектору 
А Ивица Угодић је са 505 поена 
заузео 2. место, у сектору Б Никола 

Шарановић је са 410 поена био 3, а 
у сектору Ц Милан Вујевић је са 375 
поена четврти. 

Са освојеним првим местом 
и девет секторских пласмана, 
екипа СРД „Дунавац“ завршила је 
на трећем месту и тиме поновила 
прошлогодишњи резултат. У 
укупном скору, на првом месту 
је „Риболовац“ из Аранђеловца 
(37 секторских пласмана и 5.620 
поена), друга је екипа „Језава“ 
из Смедерева (40 секторских 
пласмана и 5.460 поена), а трећи 
је СРД „Дунавац“ из Костолца 
(40 секторских пласмана и 5.145 
поена). Екипа пожаревачког 
„Смуђа“ такмичење је завршила на 
5. месту са 52 секторска пласмана.

П. Ж.

Kостолац је 11. јула био 
домаћин Отвореног 
првенства у стоном 
тенису. На овом турниру 

је учествовало 80 играча, који 
су се такмичили у категоријама 
сениора, млађих и старијих 
ветерана и у конкуренцији 
рекеативаца. 

Према речима тренера и 
спортског директора Стонотениског 
клуба „Рудар“, Слађана Јовановића, 
на првенству су учествовали 
такмичари из Србије, као и осморо 
играча из Македоније.

Све играче на отварању 
је поздравио и Срђан Стевић, 
председник Стонотениског савеза 
централне Србије и пожелео им 

пуно успеха. Турнир је организовао 
СТК „Рудар“ Костолац у склопу 

манифестације „Костолачко лето 
2021“, а покровитељи су градска 

општина и Центар за културу 
„Костолац“.

Најуспешнији по категоријама 
су били Диме Ташковски, члан 
СТК „Вардар“ Скопље (старији 
ветерани), Срећко Јовановић-СТК 
„Аранђеловац (млађи ветерани), 
Огњен Тасовац изСТК „Рудар“ 
Костолац (сениори) и Огњен 
Јеленић -СТК „Аранђеловац“ 
(рекреативци).

Стонотениски клуб „Рудар“ 
2022. обележава јубилеј, 50 
година постојања и рада. Надају 
се да ће у скорој будућности  ући 
у борбу за пласман у Супер лигу 
Србије. 

П. Ж.
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Завршен турнир у Костолцу

„Дунавац“ трећи 

 ■Стони тенис – Отворено првенство

 ■Риболов - Српска лига „Центар“

У Костолцу ће се 11. септембра одржати традиционални, 
пети Костолачки полумаратон „Трка легионара“. 
Организатор овог такмичења је „Маратон тим“ 
Пожаревац.

Главна трка на стази дугој 21,1 километар је уједно и првенство 
Србије у полумаратону. Посебна атракција је „Трка маратончића“ 
на 100 метара. Поред тога, организоваће се и „Трка задовољства 
Костолац“ на стази дугој пет километара и „Трка Виминацијум“ 
на 10 километара. Старт трка планиран је у 10 сати, испред 
костолачке Спортске хале, док ће финиш бити у Археолошком парку 
„Виминацијум“.

П. Ж.

Кадеткиње Спортског риболовачког друштва „Дунавац“, 
Ана Максић и Миа Шарановић, вратиле су се недавно са 
изборног циклуса 2020/2021 и националног кампа младих 
перспективних риболоваца Србије.

Својим резултатом Миа је стекла статус репрезентативке Србије. Она ће 
наступати за репрезентацију до 15 година (У15), а имаће шансу да наступи 
на Светском првенству младих 2022. године у Словенији.

П. Ж.

И ове године  
„Трка легионара“

У кадетској 
репрезентацији

 ■Пети полумаратон у Костолцу

 ■Миа Шарановић, чланица СРД „Дунавац“



Стари Костолац, данашње село, 
основа је за причу и темељ 
савременог града Костолца. Прве 
праве печате културних збивања 

дали су Ђорђе Вајферт и Драгутин В. Тодић. 
Први је био Немац по рођењу, а други Србин, 
велики хришћанин и родољуб. 

На челу рудника „Костолац“ био је управо 
Ђорђе Вајферт. Његово ктиторство, као и 
бродара Тодића, најпре је било усмерено на 
подизање рударске читаонице „Костолац“. 
Читаоница је била у самом срцу „колоније“, како 
су звали тадашњи део насеља при руднику. 
Књиге и периодична штампа биле су мелем за 
душу и права ризница знања самих рудара, као и 
житеља Старог Костолца.

Две исте ствари су тада повезивале два 
рудника - у Старом Костолцу и оближњем 
Кленовнику. Оба рудника су имала своје 
тамбурашке оркестре. Већ 1927. године у 
Старом Костолцу свирали су Словенци, браћа 
Емил и Пепи Лиопошек, Милан Тодић и Јуп 

Сеничар. Касније, под руководством Радета 
Лолића наступали су Коста и Стева Зорић, 
Драги Петровић, Илија Стојаковић, Јова 
Марковић и Франц Ковачић. За оркестар рудника 
„Кленовник“ свирали су у континуитету Драгер, 
Лугорић и Никола Борусијевић. 

Драгутин В. Тодић подигао је народу на 

дар храм Великомученика Георгија. То је била 
његова задужбина, и његове жене Лепосаве. 
Храм је сазидан 1924. године. Као знак пажње 
према великим ктиторима, тада је основан и 
први црквено-мешовити хор, који су чинили 
наставници костолачке Основне школе „Милица 
и Константин С. Богдановић“, затим учитељи 
Ана и Фрања Пилц, Боривоје Пековић, чиновник 
Светозар Кршљанин, као и рудар Коста Зорић и 
богослов ђак Љубомир Петровић. Иконе „Свети 
Игњатије“ и „Великомученик Георгије“ урадио 
је за овај храм наш познати акадмески сликар 
Урош Предић. 

Бродовласник и бродарски капетан 
Тодић био је један од највећих ктитора листа 
„Српско Косово“, које је штампано у тадашњој 
Јужној Србији, у Скопљу. То је био лист за 
српску омладину и народно просвећивање са 
родољубивом тематиком. 

Војкан Ивковић

18 | ЕНЕРГИЈА КОСТОЛАЦ // август 2021. 

Колонија постаје добро 
место за живот

времеплов

Ђорђе Вајферт и Драгутин В. 
Тодић заслужни за подизање 

читаонице, тамбурашког 
оркестра и цркве у рударском 

Костолцу

 ❚Тамбураши рудника Кленовник

 ❚Тамбураши рудника Костолац

Из „Српског Косова“
Блатњавим путем иду седам тамбураша 
и певају: „Благо теби и мени девојко“, 
ветар носи златнике све до колоније,
реже се колач и пали се свећа славска. 
Блатњавим путем иду седам тамбураша,  
ветар се игра с њиховим јелецима,
чује се свирка све до Тодићеве цркве и Дунава,
они свирају и мале радости доносе.
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