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 ■Производња електричне енергије 

Више од пет милиона МWh  
из костолачких ТЕ
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Мало нас је,  
али смо 
сложни

Председник Србије посетио ТЕНТ Б

Херојски рад у ЕПС-у за  
стабилно снабдевање струјом
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Очување 
„Електропривреде 
Србије“, модернизација 
и јачање свих 

производних капацитета, рудника, 
термо и хидроелектрана како 
би ЕПС и у наредим годинама 
остао сигуран стуб развоја 
привреде Србије, јесте политика 
председника Србије Александра 
Вучића и ЕПС доследно спроводи 
ту политику. Сви који воле 
ЕПС и Србију и многи људи у 
ЕПС-у тражили су од мене да из 
ЕПС-а потекне оно што је већ 
потекло из „Колубаре“ и зато 
имам обавезу у име свих њих да 
пренесем захвалност председнику 
Србије Александру Вучићу за 
сву подршку и целу стратегију 
коју смо успели да спроведемо 
у ЕПС-у претходних пет година, 
а у „Колубари“ девет година и 
да му дамо даљу подршку за 
очување ЕПС-а, рекао је Милорад 
Грчић, в. д. директора ЕПС, на 
представљању реализованих 
и планираних активности ЈП 
ЕПС у светлу енергетске кризе 
члановима Надзорног одбора  
ЈП ЕПС. 

Грчић је истакао да они који 
су желели гашење рудника и 
термоелектрана не желе добро 
ЕПС-у и Србији, већ желе да доведу 
Србију из дана у дан из године 
у годину у што већи завистан 
енергетски положај. Како је 
објаснио Грчић, план тих људи је 
било гашење блокова А1 и А2 у 
ТЕНТ А и два блока ТЕ „Костолац“, 
укупне снаге 660 мегавата и 
питање је како бисмо данас 
функционисали без тих блокова. 

− Председник Србије је 
визионар, није дозволио гашење 
рудника и термоелектрана и 
плашио се да може да дође до 
енергетске кризе ових размера. 
Зато данас имамо ЕПС у потпуности 
сачуван, а успели смо чак и да 
сачувамо сва издвојена предузећа 
које је неко 2003. и 2004. године 
издвојио из ЕПС-а и тиме кренуо 
у распрачавање и показао јасне 
намере и да прода ЕПС – рекао је 

Грчић. − Циљ је да за пет година 
имамо већи број мегавата и у термо 
и сектору ОИЕ, а када се упреде 
проценти да не буде однос 70:30, 
већ да буде 60:40. Наши грађани 
имају најјефтинију струју у региону, 
има је довољно и није у плану 
повећање цене. 

Први човек ЕПС-а је нагласио 
да је у последњих пет година 
уложено 2,36 милијарди евра у 
ревитализације и модернизације 
уз повећање снаге у ТЕ и ХЕ, 
изграђена су постројења и системи 
за заштиту животне средине, 
урађене су ревитализације, 
модернизације и набавке нове 
рударске опреме на постојећим 
коповима, граде се нови производни 
капацитети. Снага термоблокова 
повећана је за 180 мегавата, а када 
се заврши све што је планирано, 
снага ТЕ биће већа за око 225 
мегавата, уз укупне инвестиције од 
1,3 милијарде евра. 

− Заштита животне средине је 
приоритет и ЕПС-ове ТЕ на угаљ 
2027. године биће у потпуној 
усаглашености са европским 
директивама и стандардима. До 
сада је уложено око 600 милиона 
евра и до 2032. планиране су 
инвестиције од око 700 милиона 
евра – објаснио је Грчић. – Урадили 
смо постројење за одсумпоравање 

у Костолцу, такав пројекат у ТЕНТ 
А затекли смо у фиоци и уз помоћ 
председника Србије покренути су 
преговори и градња тог пројекта, 
који је сада у финалној фази. Исто 
постројење градимо и у ТЕНТ Б. 

Грчић је представио најважније 
урађене рударске пројекте у РБ 
„Колубара“ и на копу „Дрмно“, 
а посебно пројекат отварања 
копа „Радљево“,  који је чекао 
на развој још од 1976. године. 
Он је истакао да је и тај пројекат 
покренут захваљујући подршци 
Александра Вучића, као и да је став 
председника Србије био важан за 
развој градње блока Б3 у Костолцу, 
који би на мрежи требало да буде 
2023. године. 

− Желимо да наставимо 
градњу ТЕ „Колубара Б“, снаге 
350 мегавата, која је започета 
осамдесетих година, јер темељи и 
део опреме постоје. Наставићемо 
да се боримо за изградњу овог 
блока – рекао је Грчић. – Поносан 
сам и што радимо ван граница 
Србије, увелико радимо на пројекту 
система „Горња Дрина“ који чине 
ХЕ „Бук Бијела“, „Фоча“ и Паунци“, 
снаге 181 мегават и вредности 
око 250 милиона евра. ЕПС није 
против зелене енергије, напротив, 
радимо пројекте соларних и 
ветроелектрана. План је да до 

2030. године имамо 240 мегавата 
у соларним капацитетима и 100 
мегавата у ветропарковима. 

ЕПС модернизује и ХЕ, са 
завршеним ревитализацијама 
снага хидросектора повећана је за 
142 мегавата, а после завршетка 
свега планираних ревитализација 
снага ће бити укупно већа за 190 
мегавата. Поред скоро завршене 
ревитализације ХЕ „Ђердап 1“, 
треба да буде ревитализован и цео 
„Ђердап 2“. 

Грчић је нагласио да већ сада 
потрошња електричне енергије 
на комерцијалном тржишту расте, 
отварају се нови погони, фабрике. 
У последње четири године на 
комерцијалном тржишту повећана 
је потрошња за чак 13 одсто. 

− ЕПС је поносан на своје 
резултате. У последње четири 
године послујемо само позитивно. 
Нико не сме да нам каже да смо 
губиташ, јер то није истина. Бројеви 
су неумољиви. Наша добит само у 
првој половини ове године је скоро 
11,5 милијарди динара. Наш салдо 
увоз извоз струје је веома добар. 
У периоду од 2016-2021, ЕПС је 
продао око 4 TWh електричне 
енергије више него што је купио на 
слободном тржишту, и то је око 110 
милиона евра профита – рекао је 
Грчић.                                           Р. Е.
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из ЕПС групе  ■Милорад Грчић, в. д. директора ЕПС-а представио резултате и планове

Захвалност председнику 
за очување ЕПС-а



Радови на ревитализацији 
блока Б1 у 
Термоелектрани „Никола 
Тесла Б“ биће завршени 

25. новембра и тиме је урађен 
велики посао који ће Србији 
обезбедити стабилно снабдевање 
електричном енергијом, рекао је 
Александар Вучић, председник 
Србије који је обишао радове у 
ТЕНТ Б са Милорадом Грчићем, 
в. д. директора „Електропривреде 
Србије“. Ревитализација вредна 
око 90 милиона евра повећава 
снагу блока за око 20 мегавата и 
омогућава поуздану и ефикаснију 
производњу електричне енергије у 
наредним деценијама.

Вучић је похвалио раднике за 
невероватан посао који су урадили 
на ревитализацији једног од два 
највећа ЕПС-ова блока, који се 
налазе у ТЕНТ Б. 

− То су прави хероји који су 
даноноћно радили буквално најтеже 
послове. Имали су чак 58.000 
заваривања... Невероватно је 

колики је посао урађен. Од овога 
живи Србија – нагласио је Вучић.

Он је додао да је управо тих 650 
мегавата блока Б1 недостајало 
Србији, од маја, када су почели 
радови на ревитализацији, тако да 
је морала и да се увози електрична 
енергија и повећа увоз гаса за 
термоелектране-топлане у Новом 
Саду и Панчеву. 

− То је имало своју цену и 
када добијемо тих 650 мегавата 
више нећемо морати да плаћамо 
електричну енергију 200 евра по 
мегават-сату, као што то морају 
Северна Македонија, Албанија, 
Црна Гора и Хрватска – рекао је 
Вучић. − У овој ситуацији Србија 
се боље снашла од земаља 
у окружењу, али то не бисмо 
успели да није било фантастичних 
радника. После ће Србија да пуни 
акумулације хидроелектрана, 

односно да складишти струју и чува 
је за најтеже зимске дане.

Председник Србије је истакао да 
без производње из угља Србија не 
може да има довољно електричне 
енергије и да би, ако се искључе 
ТЕНТ, „Костолац“ и „Колубара“, а 
то надокнадило увозом по цени 
већој од 200 евра за МWh, „држава 
банкротирала за годину дана“. Он 
је објаснио да ће Србија смањивати 
удео енергије која се добија из угља 
и градити капацитете на обновљиве 
изворе, али и да грађанима мора 
да се каже да сада сем угља 
нема других стабилних извора 
електричне енергије, као и да то 
имају у виду када подржавају неке 
политичаре који о томе другачије 
говоре.

− То није ничији хир, нити 
жеља већ насушна потреба да 
имамо струју. Србија ће градити 
обновљиве изворе енергије, али 
ако би искључила капацитете на 
угаљ 10 највећих градова и 50 
мањих остало би без електричне 
енергије, као и све болнице – 
упозорио је Вучић и подсетио 
да Србија 68 одсто електричне 
енергије добија из угља. 

Како је истакао, Србији је 
потребно оно што је сигурно и 
што доноси струју без икакве 
сумње, и по сунцу, и киши и снегу 
и различитим метеоролошким 
условима, тако да ће морати да се 
праве и базни капацитети. 

− За шта ћемо се одлучити, то 

ћемо да видимо у годинама пред 
нама - да ли да учествујемо у 
нуклеаркама у околним земљама 
или ћемо сами моћи да правимо 
модуларне – рекао је Вучић. 

Према његовим речима, 
разговарало се о могућности 
да Србија буде власник 15 одсто 
мађарске нуклеарке, која ће бити 
завршена 2035. године, као и 
бугарској нуклеарној електрани 
Белене, док би могле да се 
размотре и понуде о самосталној 
градњи модуларних нуклеарки. 
Како је нагласио Вучић, одлука 
свакако неће бити донета напречац, 
већ након озбиљних анализа 
трошкова, добити и безбедности. 

Р. Е.
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 ■Председник Србије посетио ТЕНТ Б

Херојски рад у ЕПС-у за 
стабилно снабдевање струјом
У овој ситуацији Србија 

се боље снашла од 
земаља у окружењу, 

али то не бисмо 
успели да није било 

фантастичних радника 
– рекао Вучић

Поклон мапа Балкана
Вучић је најавио да следе важни 
разговори о цени електричне 
енергије за привреду, која ће, како је 
рекао, морати да буде мања него на 
берзи, али ипак нешто виша него до 
сада, да ЕПС не би био оштећен, а да 
и привредници буду задовољни јер 
повољна цена струје подстиче 
улагања у Србију. Запослени у ТЕНТ 
Б поклонили су председнику Србије 
мапу Балкана из 1897. године. 
Радове у ТЕНТ Б обишла је и Зорана 
Михајловић, потпредседница Владе 
Србије и министарка рударства и 
енергетике. 



Завршене су све активности неопходне 
за функционисање депоније пепела 
и шљаке у зимским условима рада. 
Заједно са запосленима у Сектору 

одржавања Термоелектране „Костолац Б“, 
сервисирали смо све пумпе и комплетне 
линије, тако да са добром кондиционом 
спремом саме депоније улазимо у зимски 
период. Ако посматрамо функционисање 
депоније пепела и шљаке у току целе 
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 ■Депонија пепела и шљаке „Ћириковац“

Припреме за проширење 
капацитета

актуелно

Ћириковачка депонија спремна 
за рад у зимским условима, 

стање на касетама стабилно 
да се задовоље потребе обе 

костолачке ТЕ

године, зимски период је увек најзахтевнији 
и најкритичнији, због чега смо са посебном 
пажњом и средили све што је требало у 
периоду када су и термолектране биле у 
ремонту. Сервисирање свих сегмената 
у склопу ћириковачке депоније пепела и 
шљаке је предуслов за неометанан рад – 
рекао је рударски инжењер Бранко Стевић, 
руководилац Депоније пепела и шљаке у 
Ћириковцу.

Говорећи о самом капацитету, депонија 
пепела и шљаке „Ћириковац“ задовољава 
потребе обе костолачке термоелектране.

− Стање на касетама у оквиру депоније 
може се оценити као стабилно. На Касети 
1 има довољно простора за депоновање 
пепела и шљаке до пролећа 2022. године и 
то за смештај комплетне производње пепела 
и шљаке из термоелектрана „Костолац А“ и 
„Костолац Б“. Намеравамо да до марта наредне 
године приведемо крају радове на изградњи  ❚Бранко Стевић 



Касете 2 до коте 77. Уколико нас време 
послужи, ово може бити завршено и раније. 
Након тога, имаћемо довољно простора за 
пепео и шљаку све до краја 2023. године − 
рекао је Стевић. 

За 2022. годину планирани су свеобухватни 
радови на проширењу капацитета ове 
депоније, а ове године приводе се крају 
неопходне припреме за реализацију усвојених 
планова.

− Радови на завршетку прве и друге 
фазе на депонији обављаће се по техничком 
рударском пројекту. Према плану, радови 
ће трајати око 20 месеци, да би до краја 
2023. године изградили потпуно нову 
инфраструктуру на коти 92. Прецизније, 
очекује нас изградња пепеловода, новних 
пумпних станица, као и изградња новог 
базена технолошке воде. Оног момента када 
почне да ради комплетна новоизграђена 
инфраструктура на коти 92, уследиће 
затварање садашње инфраструкруре са 
коте 68. Треба нагласити да ћемо поставити 
нову двослојну водонепропусну фолију, ради 

се о ХДП и бентонитској фолији, која има 
задатак да онемогући продор воде из депоније 
у природну средину. Ради се о великом 
подухвату и значајној инвестицији за огранак 
„ТЕ-КО Костолац“ – додао је Стевић.

Ветрозаштитини појас на источном ободу 
депоније додатно је ојачан садњом сибирског 
бреста и багрема. Насип је на овом потезу 

подигнут са коте 92 на коту 95. Планирано 
је да се на западном потезу засаде багрем 
и брест, да би се додатно појачала заштита 
непосредне животне средине. Ове врсте су 
изабране наменски за садњу на депонији зато 
што имају бујну вегетацију која омогућава 
бољу заштиту околине. У будућем периоду 
биће формирано водено огледало и монтираће 
се пумпна станица која ће бити пловећег типа.

− Када буде завршена изградња нове 
инфраструктуре на коти 92, биће у потпуности 
потопљене Касете 1 и Касете 2 и до стварања 
воденог огледала. Оно што ће бити новина, 
процесна вода се више неће извлачити из 
црпних станица, већ ће постојати пловећа 
пумпна станица која ће се кретати по 
површини воде. На овај начин, у насељима 
у околини депоније неће бити развејавања 
пепела и шљаке. Ово је ново технолошко-
техничко решење, које ће регулисати 
развејавање пепела и шљаке, јер ће све 
бити потопљено под водом – рекао је Бранко 
Стевић.

И. Миловановић
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Добра сарадња 
У плану је повезивање депоније са 
Термоелектраном „Костолац Б“. Имаћемо све 
неопходне раднике за рад на депонији пепела и 
шљаке. На основу досадашње сарадње, имам само 
речи хвале за колеге из термоелектране јер се сви 
договори реализују без проблема и одлагања. 
Такође, треба истаћи и заслуге руководица 
Сектора за транспорт и депоновања пепела у 
нашем огранку, Јована Тошића, који руководи овим 
пројектом и даје немерљив допринос доброј 
реализацији – рекао је Стевић.



Ако се за основну рударску 
механизацију каже да представља 
срце производног процеса на 
Површинском копу „Дрмно“, онда 

је помоћна механизација њен крвоток. Зато је 
од изузетног значаја добро функционисање 
Сектора помоћне механизације. 

− Током целе године успевамо да одржимо 
високи ниво техничке исправности возног 
парка помоћне механизације, што нам 
је омогућило да изађемо у сусрет свим 
захтевима који се пред нас постављају − 
рекао је Стеван Поповић, управник Сектора 
помоћне механизације копа „Дрмно“. – Осим 
тога, тежиште наших активности било је и на 
реализацији јавних набавки за куповину нових 
возила и машина како би се освежио возни 
парк и подигла укупна техничка исправност и 
поузданост возила и машина. 

Поповић објашњава да је током 2021. 
године набављено више једница тешке 
механизације: пет булдозера , један ровокопач, 
два померача трака, две комбиноване машине 
и један чистач транспортних трака.

− У септембру смо добили и 11 нових 
камиона за масован превоз радника, тако да 
сада практично сваки рударски систем има 
своје превозно средство за превоз радника. 
Надамо се да ће нам стићи још три теретна 
бригадна теренска возила и две дизалице до 
25 тона. Када говоримо о новим возилима, и за 
наредну годину планирали смо куповину нових 
возила и машина, што је у функцији припреме 
копа за остваривање веће производње након 
изградње новог термоенергетског капацитета 
који се гради у „Дрмну“.

Он додаје да с првим јесењим данима 
почиње припрема возила и машина за 
рад у зимском периоду када су услови 
експлоатације тешки. Поповић напомиње и 
да су за експлоатацију возила и машина од 
изузезтног значаја добри путеви. 

− Добра вест је што је асфалтиран пут на 
источној страни копа и што су настављени 
радови на модернизацији ободног пута дуж 
северозападне контуре копа „Дрмно“, а у 
плану је израда и других саобраћајница. 
Све ће то у знатној мери утицати на 
повољнију експлоатацију теренских возила 
и продужење њиховог радног века. Осим 
ових саобраћајница, радимо и на трасирању 
путева за тешку механизацију како не бисмо 
оштетили модернизоване саобраћајне 
комуникације. Генерално, ситуација у 
помоћној механизацији се из године у годину 
значајно побољшава. Већ сада смо успели 
да обезбедимо да сваки рударски систем, 
односно сваки багер, има на располагању 
један булдозер и то у три смене. То имају и 
поједини одлагачи на одлагалишним етажама. 
Не ради се о недостатку машина, већ стручне 
радне снаге. Решавањем овог питања, али и 
набавком нових радних машина у наредном 
периоду покушаћемо да реализујемо идеју 
и да сваки транспортни одвозни систем има 
своју машину за чишћење. То ће бити од 
великог значаја у погледу смањења застоја у 
производном процесу − оценио је Поповић. 

С. Срећковић
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 ■Помоћна механизација Површинског копа „Дрмно“

Обновљен возни парк
Сада на копу има довољно 

возила и машина да се 
одговори на све постављене 

захтеве

 ❚Стеван Поповић

 ❚У гаражи увек има посла
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Од 6. до 8. октобра у огранку „ТЕ-
КО Костолац“ урађена је интерна 
провера Система менаџмента 
квалитетом (QMS). Политика 

квалитета је прикладна стратешком усмерењу 
огранка и доступна запосленима ради 
примене.

Подручје провере била је производња 
електричне енергије, топлотне енергије и угља, 
у границама које су одређене локацијски и 
према процесима.

Циљ провере је био да се дође до 
информација о томе да ли је Систем менаџмента 
квалитетом (QMS) усаглашен са сопственим 
захтевима Огранка за QMS и захтевима 
међународног стандарда ISO 9001:2015, као и 
да ли је ефективно примењен и одржаван. И 

све то у циљу доношења одлука и предузимања 
мера усмерених на конзистентно обезбеђивање 
производа и услуга који испуњавају захтеве 
корисника и применљивих закона и прописа, 
као и повећавања задовољства корисника 
ефективном применом система.

Провера је спроведена према SRPS ISO 
19011:2018 – Упутства за проверавање 
система менаџмента, методом случајног 
узорка, разговором са запосленима, 
посматрањем поступака на локацији, контролом 
документације.

Захтев ЈП ЕПС за прелазак на беспапирно 
пословање применом „faDoc“ апликације 
условио је потребу да се све процедуре IMS 
делимично структурно измене и потпишу 
„квалификованим електронским потписом“, 
укључујући и бројне друге документе који 
проистичу из процедура, где је то применљиво 
и адекватно. То је уједно и прилика да се 
успостављене процедуре детаљно и критички 

преиспитају, по питању садржаја и усклађености 
са радном праксом, с обзиром да су сви 
проверавачки тимови утврдили одређена 
одступања. За реализацију овог захтева 
потребно је значајно време, тимски рад и пажња, 
па је неопходно направити План ажурирања 

докумената IMS, у циљу усклађивања са 
захтевом ЈП ЕПС за прелазак на „беспапирно 
пословање“ применом „faDoc“ апликације“, 
како би се утврдили приоритети и пратио статус 
реализације.

Тим за проверу је такође закључио да је 
потребно да руководство костолачког огранка 
ЕПС-а овај извештај преиспита и донесе 
адекватне одлуке и мере, с циљем да се отклоне 
узроци и неусаглашености, као и да се ураде 
корекције. 

Интерна провера Система менаџмента 
енергијом (EnMS) спроведена је у костолачком 
огранку ЕПС-а од 11. до 15. октобра. Циљ 
ове провере је био да пружи информације 
руководству о томе да ли стандард EnMS 
побољшава енергетску перформансу. Утврђено 
је да је страндард усаглашен са сопственим 
захтевима Огранка за EnMS и енергетском 
политиком, циљевима и посебним енергетским 
циљевима које је успоставио Огранак. Такође 

је усклађен са захтевима стандарда SRPS 
EN ISO 50001:2018 и ефективно је примењен 
и одржаван у огранку „ТЕ-КО Костолац“. 
Ресертификациона проверу EnMS обавиће се од 
15. до 19. новембра.

П. Ж.

 ■Систем менаџмента у огранку „ТЕ-КО Костолац“

Спремни за екстерне провере
Интерна провера је била 

прилика да се успостављене 
процедуре детаљно и критички 

преиспитају



Јаловина и угаљ на Површинском 
копу „Дрмно“ транспортују се 
транспортерима са гуменим тракама. 
Они се с времена на време померају, 

скраћују, продужавају или реконструишу и 
прате напредовање рударске механизације. 
На копу „Дрмно“ постављени су транспортери 
у дужини од око 56 километара. Неки од њих 
померају се и по неколико пута годишње у 
зависности од технологије рада багера. О 
померању транспортера бригу воде запослени 
из Службе припремних радова копа „Дрмно“. 
За њих колеге кажу да обављају један 
од најтежих послова на копу. Увек су на 
терену, раде по свим временским условима, 
динамично и стално су притиснути роковима. 
У жаргону померање транспортера рудари 
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 ■Из Службе припремних радова копа „Дрмно“

Мало нас је, али смо 
сложни

 ❚Померање транспортера специјализованим машинама

Посао захтева велики број 
јаких, здравих људи, обучених 

да обављају све задатке који 
се поставе пред њих. Они су 

научили да то раде са осмехом 
и у слози

 ❚Владимир Марковић

 ❚Поправка шине

називају „рукање“ па су тако и извршиоци ове 
службе добили надимак „рукачи“. 

О активностима службе, њеним 
приоритетима, запосленима и проблемима 
разговарали смо са Владимиром Марковићем, 
инжењером рударства и руководиоцем Службе 
припремних радова. 

− Служба припремних радова постоји 

практично од кад је отворен коп „Дрмно“. Како се 
временом коп ширио, повећавала се производња 
угља и јаловине, а са производњом повећавала 
се улога и значај ове службе. Припремни 
радови припадају рударској служби ПК „Дрмно“ 
и уз вулканизерску и службу одводњавања, 
сврстава се у службе одржавања. Данас, 
послови којима се служба бави заузимају велики 
проценат у планираним застојима система. 
Зато је битна стална анализа процеса рада, 

ради унапређења посла и рационализације. 
То пре свега подразумева налажење начина 
за скраћење времена потребног за завршетак 
одређеног посла, као и могућност да се на што 
лакши начин посао одради. Наш рад је делом 
олакшан употребом модернијих алата и машина. 
Најбитније од свега су безбедност и здравље 
радника на раду ове службе, очување имовине 
ПК „Дрмно“ и поштовање процедура како би се 
повреде и хаварије свеле на минимум – каже 
Марковић. 

Главне активности Службе везане су за 
померање трачних транспортера, њихово 
продужавање и скраћивање, или премештање 
(реконструкција) система. У њиховој 
надлежности су послови на одржавању 
комплетног колосека на свим транспортерима 
на копу, постављање бетонских прелаза преко 
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транспортера, транспорт и постављање обртних 
и претоварних транспортера, повратних станица, 
косих чланака и друге опреме потребне за 
функционисање трачних транспортера.

− На ПК „Дрмно“ тренутно су активни трачни 
транспортери у дужини од око 56 километара. 
Померање се ради на етажним и одлагалишним 

транспортерима, а њихова дужина је тренутно 
око 36 километара. Осталих двадесетак 
километара чине везни транспортери, који 
се продужавају или скраћују, у зависности од 
потребе, док је померање на њима веома ретко. 
Током 300 дана годишње, обави се од 110 до 
130 померања. Померање и све активности 
у склопу тог посла, за један транспортер у 
просеку трају од једног до четири дана, понекад и 
дуже. Време за које ће се завршити један овакав 
посао зависи од типа померања, дужине трачног 
транспортера, стања колосека на транспортеру, 
припремљености трасе, временских услова, 
броја извршиоца, броја машинаи и разних 
непредвиђених околности. Готово сви послови 
којима се Служба припремних радова бави, 
захтевају уску сарадњу са свим осталим 
службама, почевши од рударске, машинске и 
електро службе на БТО и БТД системима, па 
преко вулканизерске и службе одводњавања – 
каже Марковић. 

Служба припремних радова је подељена у две 
групе, које раде по два дана наизменично 365 

Служба прати динамику 
развоја
Годишњим програмом пословања, односно планом 
производње угља, дефинисана је процедура 
Службе припремних радова. 
− То је саставни део и предуслов технолошког 
циклуса откопавања угља и откривке, без кога не 
може да се одвија ни једна фаза производње. 
Планирање послова у служби зависи од 
пројектоване динамике развоја етажа на откривци 
и угљу – каже Владимир Марковић.

 ❚Запослени у Служби припремних радова

 ❚Увек на терену

дана у години. Радно време је 12 сати, од седам 
ујутру до 19 сати. Због низа специфичности, 
служба не ради ноћу, осим у појединим 
случајевима, када се због значаја и хитности 
одређеног посла формира група која извршава 
задатак.

Посао Службе припремних радова је веома 
обиман, физички захтеван, непредвидив, везан 
искључиво за теренски рад на отвореном, без 
обзира на временске услове. Многи сматрају да 
је то најтежи посао на копу. 

− Све ово захтева велики број јаких, здравих 
људи, обучених и научених да са осмехом и у 
слози обављају задатке који су постављени 
пред њих. И све имамо. И воље и слоге и 
знања и искуства и осмеси су ту, неретко и 
песма. У ствари, скоро све. Фали нам само 
мало више људи, младости, снаге, здравља 
– објашњава Марковић – Служба има четири 
техничара, од којих су двојица са више од 35 
година радног стажа, један има 22, а најмлађи 
четири године радног стажа. Требало би ту 
бар још један, за почетак. Када сам дошао у 
службу, почетком 2012. године, било је више од 
30 неквалификованих радника. Сада их имамо 
12. А посао је, богами, обимнији него тада. 
Готово сваки од запослених је од првог дана у 
припремним радовима. Два најмлађа радника 
имају по 25 година стажа, док први следећи 
има 37 година. Седам радника имају више од 
40 година радног стажа, од којих ће четворица 
већ за годину и по отићи у пензију. Последњи 
НК радник је дошао у службу далеке 2000. 
године. Просек нам вади 11 радника „Косово 
Обилића“, који су са нама седму годину. И 
код њих старосна структура није много боља. 
„Косово Обилић“ нам даје и четири вариоца. 
Треба напоменути да је у оквиру наше службе и 
столарско-стаклорезачка радионица, тренутно 
са два запослена, од којих један има још годину 
дана до пензије Мало нас је, али смо сложни. 
Поштујемо један другога, помажемо се. Можда 
нам фали много тога, али док је нама нас и док 
су осмеси ту, имамо свега − каже Марковић.

С. Срећковић



Производња електричне 
енергије у термоелектранама 
„Костолац А“ и „Костолац Б“ 
и током октобра се одвијала 

са високим степеном поузданости. 
Од почетка године до краја октобра, 
електроенергетском систему ЕПС-а 
испоручено је 5.122.717 МWh. 
Посматрано у односу на план, то је 
готово стопостотно остварење. Због 
почетка званичне грејне сезоне, 
током октобра је започета и испорука 
топлотне енергије за даљински 
систем грејања, тако да је 38.353 
МWht предато ЈП „Топлификација“ 
Пожаревац.

Блокови ТЕ „Костолац А“ су за 10 
месеци произвели 1.569.155 МWh 
електричне енергије, и тиме пребацили 
план за два одсто. У ТЕ „Костолац Б“ је 
у том периоду произведено 3.553.562 
МWh. Очекује се да укупна производња 
електричне енергије до краја године буде 
6.371.000 МWh.

И. М.

Рудари Површинског копа „Дрмно“ 
у октобру су ископали 828.434 
тоне угља, подаци су Службе за 
праћење и анализу производње 

Огранка „ТЕ-КО Костолац“. За потребе рада 
термокапацитета у Свилајнцу и Обреновцу 
током октобра превезене су 68.903 тоне 
угља а од почетка године 922.900 тона 
ситног угља. За потребе широке потрошње 
у октобру је издвојена 41.841 тона комадног 
угља, а од почетка године укупно 169.126 
тона. Рударским системима за откривање 
угља у октобру је откопано 3.236.956 кубика 
чврсте масе.

Подаци говоре да су рудари за 10 месеци 
рада укупно ископали 7.799.765 тона угља, 
што је за два одсто више од плана. У том 
периоду откопано је 39.657.064 кубика 
јаловине, што је такође више за два одсто од 
десетомесечног плана.

С. Срећковић

Угља и откривке више од плана
 ■Производња на Површинском копу „Дрмно“

Више од пет милиона 
МWh из костолачких ТЕ
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 ■Производња електричне енергије



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

Институтом за трансфузију крви Србије, 
средином октобра, прикупљено је 49 јединица 
драгоцене течности.

Акцији се одазвало 59 радника, од којих њих 
10 није могло да дa крв из здравствених разлога.

− Ово је трећа редовна овогодишња акција 
добровољног давања крви која је организована 
у сарадњи са Институтом за трансфузију крви 
Србије. Акција је успешно организована, одзив 
запослених је био добар, посебно ако се има 
у виду да је спроведена у време пандемије. С 
обзиром на чињеницу да су потребе за крвљу 
и њеним продуктима повећане, акција која је 
организована од великог је значаја за грађане 
који чекају на операције − рекао је Перица 
Ђуровић, потпредседник Синдиката „Копови 
Костолац“.

С. Срећковић

У просторијама Синдиката „Копова 
Костолац“ 5. новембра организован 
је пријем за тридесетак радника 
костолачког огранка ЕПС-а, чланова 

ове синдикалне организације, који су свој 
радни век завршили у периоду од октобра 
прошле до октобра 2021. године. 

Присутне је поздравио Данијел 

Радосављевић, председник Синдиката „Копова 
Костолац“, а као знак поштовања за све што су 
урадили у току радног века, пензионерима су 
уручени пригодни поклони. Пријатно дружење 
протекло је уз евоцирање успомена на протекле 
деценије рада и доприноса који су ови људи 
имали у развоју енергетике у Србији.

П. Ж.
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 ■Акција добровољног давања крви на копу „Дрмно“

 ■ У просторијама Синдиката „Копова Костолац“
 ■Синдикална организација 

„Копови Костолац“

Прикупљено 49 јединица

Пријем пензионера

Обележена 
Света Петка

У складу са епидемиолошким 
мерама, овогодишња 
прослава Свете Петке 
обележена је у најужем кругу 

чланова Синдикалне организације 
„Копови Костолац“. Тим поводом је у 
Цркви Светог Максима Исповедника 
у Костолцу служена литургија 27. 
октобра, након чега је обављено и 
резање славског колача. Овогодишњи 
колачар био је Душан Марјановић, 
стручни сарадник за управљање 
ризицима.

Кнегиња Милица је 1396. преселила 
је светитељкине мошти у цркву Ружицу, 
на Калемегдану. Султан Сулејман Други 
пренео је мошти свете Параскеве 1521. 
године у Цариград. 1641. цариградски 
патријарх Партеније поклонио је мошти 
молдавском кнезу Василију Лупулу, који 
их је пренео у Јаши у Цркву Света три 
јерарха, где почивају и данас.

И. М.



Девето саветовање „Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори 
енергије“ одржано је 20. октобра у 
пожаревачком Центру за културу. 

Организатори овог традиционалног стручног 
скупа, који је одржан под покровитељством 
града Пожаревца, били су Савез друштава 
инжењера и техничара Пожаревац и 
Инжењерска комора Србије - Регионални 
центар Пожаревац.

Саветовање је организовано да информише 
стручну и ширу јавност о тренутном стању 
на пољу енергетске ефикасности, о будућим 
правцима развоја, могућностима улагања и 
коришћења обновљивих извора енергије на 
подручју Браничевског округа, али и шире. 

− Прво саветовање на тему обновљивих 
извора енергије организовано је још 2013. 
године − подсетила је Тијана Перић, руководилац 
Сектора за ИМС у костолачког огранку ЕПС-а, 
која од краја септембра обавља функцију 
председника СДИТ Пожаревац. − Тема је веома 
интересантна, поготово у данашње време. Пред 
инжењерима је велики задатак у будућности 
и ово је област на којој мора доста да се ради 

и побољшава. Сва техничка и идејна решења, 
научна и стручна, су добородошла. На овом 
саветовању је представљено девет стручних 
радова, а пратећи зборник објавићемо на веб 
сајту СДИТ Пожаревац. 

– Саветовање је била прилика за промоцију 
стручних радова, идеја за област рационалног 
коришћења енергије и обновљиви извори 
енергије. Претходних година, пре пандемије, 
саветовања која су организована у овом периоду 
године пратили су и мањи сајмови, на којима су 
представљана техничка решења и достигнућа у 
овој области. Прошле и ове године прилагодили 
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 ■Са деветог саветовања о енергетској ефикасности и ОИЕ 

Рационално коришћење 
енергије као циљ

Пред стручњацима је велики 
задатак и добородошла су сва 

техничка и идејна решења, 
научна и стручна

СДИТ Пожаревац један од 
најуспешнијих
Промоција струке је основно начело пожаревачког 
СДИТ-а, већ више од 40 година колико постоји. 
Настојимо да се реч стручњака чује на оваквим 
саветовањима, организујемо и разне дебате, 
округле столове на одређене теме. Савез 
инжењера Србије је препознао свој пожаревачки 
огранак као један од најбољих савеза, са највише 
стручних радова, организованих стручних скупова 
и семинара, као и штампаних зборника радова на 
различите теме. Савез чини осам уже стручних 
друштава − рекла је Тијана Перић. 

 ❚Радно председништво

 ❚Тијана Перић

смо се условима и зато су стручни радови из 
области енергетске ефикасности и обновљивих 
извора енергије само презентовани. Доста 
стручних радова је стигло, а организациони 
одбор је одабрао девет, који се односе на већ 
примењена искуства − рекла је Тијана Перић.

Едукација становништва најбољи је пут 
ка преласку на обновљиве изворе енергије. 
Обавеза људи из струке је да осмисле стратегију 
едукације становништва о обновљивим 
изворима.

− Једини спас на локалном и светском 
нивоу је да пробамо да сачувамо природу, 
наше животно окружење и нас саме. Тренутно 
нажалост „радимо“ на томе на уништимо све. 
Већина људи тога није свесно, почевши од 
индивидуалних ложишта и начина како се 
већина људи греје, са огромним утрошком 
енергије и загађењем, па до савремених 
решења као што је електро аутомобил, јер и 
његове батерије и пуњење нису решене из 
зелених извора енергије − рекао је проф. др 
Зоран Стевић са Електротехничког факултета 
у Београду, један од учесника саветовања. − 
Прелазак ка обновљивим изворима енергије 
потребно је радити пре свега кроз едукацију 
становништва. Зато је обавеза на људима из 
струке да припреме терен за едукацију грађана 
о обновљивим изворима. Пре тога морамо 
објаснити на свим нивоима одлучивања да 
мора да се ради на томе. Свет је то схватио, 
стручњаци су то одавно схватили и развијене 
државе то одавно раде. Најбоља илустрација за 
то је што се у развијеним земљама, нарочито 
у Западној Европи, на свим странама налазе 
ветроелектране или соларни панели. 

П. Животић



термин − каже др Борка Шутовић, руководилац 
огранка Дома Здравља у Костолцу.

У Костолац су стигле и вакцине за сезонски 
грип. Вакцинација се обавља након консултација 
код изабраног лекара и обавља се углавном без 
заказивања.

В. Огњановић

Према речима директорке Дома 
Здравља у Пожаревцу др Снежане 
Стојковић, било је дана и са више 
од 300 прегледа дневно у ковид 

амбуланти.
- Свакодневно се бележи између 40 и 70 

пацијената позитивних на коронавирус. Тренутно 
имамо 10 екипа које раде у ковид амбуланти 
седам дана у недељи. Епидемиолошка ситуација 
у Пожаревцу је под контролом. У граду је висок 
проценат вакцинисаних, док је у осталим 
општинама тај број нешто мањи – рекла је она. 

До краја октобра вакцинисано је 66.533 
грађана, ревакцинисано 29.839, док је трећу 
дозу примило 8.162 грађана.

− Од 11. октобра имамо 2.590 доза 
тровалентних и четворовалнетних 
вакцина против сезонског  грипа. Велико 
је интересовање пацијената и за овом 
превентивном мером заштите од грипа. Између 
18. и 22. октобра дато је 440 доза – рекла је др 
Стојковић.

Према њеним речима, приметно веће 
интересовање за имунизацију код свих грађана 
уследило је вероватно због нагло повећаног 
броја заражених од коронавируса, али је могуће 
и да грађани полаку увиђају значај вакцине. Код 
вакцинисаних особа, ако се заразе, клиничка 
слика је лакша, без тежих индикација. Увођење 
ковид пасоша такође је повећало интересовање 
грађана да се вакцинишу.

На територији градске општине Костолац, 
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Све више 
вакцинисаних

 ■Повећано интересовање грађана за имунизацију локални мозаик

 ❚Дом здравља у Костолцу

 ❚Др Снежана Стојковић

 ❚Др Борка Шутовић

ковид амбуланта почела је да ради у марту 2021. 
године, а радно време мењало се у зависности 
од инструкција Министарства здравља.

− Тренутно радимо у две смене сваки дан. 
Поред ковид амбуланте ради и кол-центар 
путем ког се телефонским путем могу добити 
стручно мишљење и информације. Преглед је 
могуће заказати на два броја телефона: 064 815 
8284 и 064 815 8277. Заказивање контролних 
прегледа је пре подне од 7,30 до 10 сати, а 
други термин у поподневној смени је од 14,30 
до 17,30 сати. То не важи за хитне случајеве. У 
последње две недеље октобра просечно је око 
100 прегледа дневно од чега је око 71 пацијент 
позитиван. Последњих неколико дана просечан 
број позитивних смањио се на 44, што је добра 
тенденција. Што се тиче дечије амбуланте, 
односно у Служби за здравствену  заштити 
деце и омладине имамо велики број прегледа. У 
октобру је коронавирус потврђен код 64 детета. 
Лабораторијске анализе раде се у Костолцу, а 
рендген и антигенски тест у Пожаревцу. Повећан 
је одзив грађана за вакцинацију, поготово после 
увођења нових мера за спречавање ширења 
коронавируса. У Костолцу могуће је вакцинисати 
се Фајзеровом или Синофармовом вакцином. 
Вакцинација се обавља сваког радног дана од 
8 до 14 сати, сем недеље када дезинфикујемо 
просторије. Кинеска вакцина може се примити 
без заказивања, а за Фајзерову се заказује 



Буџет градске општине Костолац пре 
ребаланса износио је 391 милион 
динара, тако да је укупно повећање 
на основу додатних прихода око 

40 милиона динара − истакла је у свом 
излагању Зденка Радосављевић, руководилац 
групе за буџет. Трансфери од других нивоа 
власти износе 412,9 милиона и то капитални 
трансфер 207,4 милиона и трансфер за 
текуће пословање 204,4 милиона динара.

Серџо Крстаноски, председник градске 
општине Костолац, рекао је да су средства 

опредељена за пројектну документацију за 
све улице у Костолцу које немају фекалну 
канализацију. То су улице у три насеља, 
која су углавном насељена Ромским 
становништвом. Мисли се на Колиште, Дидинo 
село и насеље Канал. Планира се израда 
пројектне документације за реконструкцију 
зеленог парка ,као и изградњу шетно-
бициклистичке стазе. Планирано је да 
се пет милиона динара уложи у спортска 
друштва, милион динара за невладине 
организације, а 200.000 за пензионерска 

удружења. Крстаноски је рекао да је у плану 
израда пројекта за реконструкцију фекалне 
канализације и топлификационе мреже у Селу 
Костолац и тиме би за две године била решена 
комплетна комунална инфраструктуруа. 
Деветој седници градске општине Костолац 
присуствовало је 19 одборника а председавала 
је Милена Церовшек. Треба напоменути и то да 
сопствени приходи које ова општина остварује, 
у складу са законом, износе осам милиона 
динара.

В. Огњановић

Унапређење комуналне 
инфраструктуре

 ■ Усвојен први ребаланс на седници градске општине Костолац
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У костолачкој библиотеци, огранку 
пожаревачке Библиотеке „Илија М. 
Петровић“, крајем октобра гостовао 
је Урош Петровић, популарни аутор 

више од 20 књига, продатих у преко 400.000 
примерака, и дугогодишњи председник Менса 
Србије. Књижевник је са Костолчанима 
разговарао о својим књигама, постављао 
загонетке и добијао домишљате одгонетке. 

Такође је представио своје едукативне 
играчке, за које је награђен више пута 
признањем „Добра играчка пријатеља деце 
Србије“.

Такође, те вечери, отворена је и изложба 
слика под називом „Јато” коју је приредила 
Виолета Кевро, председница Ликовног 
удружења „Кевро” из Костолца. Кевро своју 
уметност ствара у шареноликом атељеу у 

поткровљу свог скромног дома. Њен животни 
пут је у знаку борбе за оно што она заиста 
јесте. Од детињства је сањала о уметности а 
уз свог деду учила се цртању и истрајности. 
Свој порив ка стваралаштву је усмерила на 
истраживање различитих сликарских техника 
и материјала.

И. М

 ■Библиотека у Костолцу

Вече књижeвности и 
сликарства

 ❚Урош Петровић  ❚Виолета Кевро
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 ■  Спортске вести

„Рудар“ и даље у врху
Екипа „Рудара“ наставила је са солидним играма и резултатима 
сезону у Аркус рукометној лиги. Костолчани су у дерби мечу 4. кола 
поражени у Београду од водећег „Партизана“ са 30:34 (15:17).
Дуел 5. кола „зелено-црни“ одиграли су на домаћем паркету. После 
одличне игре савладали су „Железничар 1949“ из Ниша резултатом 
31:20 (14:8). Костолчани су у следећем, 6. колу гостовали у 
Лесковцу. Домаћа „Дубочица 54“ била је успешнија, нарочито у 
другом полувремену и славила је са 26:18 (13:11) Изабраници 
тренера Драгана Ајдачића у 7. колу дошли су до четвртог тријумфа 
ове сезоне. Они су у Костолцу убедљиво савладали „Мокру Гору“ 
резултатом 36:21 (16:12).  
После седам одиграних кола, у конкуренцији осам екипа Б групе 
Аркус лиге, Костолчани се са девет освојених бодова налазе на 
трећој позицији.

Променљива форма куглаша
Куглаши „Рудара“ првенство у централној групи Прве лиге Србије 
наставили су са два везана неуспеха и једним нерешеним резултатом. 
„Зелено-црни“ су у 2. колу, као домаћин у куглани у Смедереву 
поражени од екипе „Прва петолетка“ из Трстеника резултатом 
3.090:3.241 (1:7 у партијама).   
Следећи ривал Костолчана у гостима био је Чачак. Успешнији су били 
Чачани и славили са 3.340:3.332 (5:3). Куглаши „Рудара“ у 4. колу 
дочекали су екипу „Цар Лазар“ из Крушевца. Овај дуел завршен је 
поделом бодова, а резултат је био 3.143:3.145 (4:4).
После четири одиграна кола костолачки „Рудар“ се са три освојена 
бода налази на петој позицији, у конкуренцији 10 екипа.

Реални аикидо: Успешан семинар
Спортски викенд-семинар Система самоодбране реални аикидо, у 
организацији Борилачког центра „Kнез Милош“, успешно је одржан 
од 1. до 3. октобра на Златибору. Учесници су били вежбачи старији 
од 12 година из свих клубова и секција у Браничевском округу, у 
оквиру Борилачког центра „Кнез Милош“.
Поред стручног усавршавања спортиста, циљ овог семинара био 
је и развијање тимског духа кроз дружење и изградњу међусобног 
поверења чланова.

Стонотенисери стартовали са две победе
Стонотенисери „Рудара“ од прошле године такмиче се у Другој 
савезној лиги и прошло првенство завршили су на четвртом месту, 
али ове године планирају борбу за шампионску титулу. На старту 
нове сезоне Костолчани су остварили две сигурне победе. Најпре 
су савладали „Железничар“ из Београда резултатом 4:1.
У другом мечу „зелено-црни“ су остварили још једну победу, такође 
са 4:1. Изабраници тренера Слађана Јовановића су у гостима 
савладали новајлију у лиги, екипу „Барајева“, коју предводи бивши 
шампион Милош Дамјановић. Оба тријумфа донела је екипа у 
саставу Бојан Милошевић, Огњен Тасовац, Стефан Ђорђевић и 
Петар Радовић.

Искорак из опасне зоне
Након два везана неуспеха у Подунавско-шумадијској зони, 
фудбалери „Рудара 2001“ остварили су један реми и тријумф. 
Костолчани су у 9. колу на домаћем терену поражени од „Мораве“ 
из Велике Плане са 0:1. Након тога су „зелено-црни“ у 10. колу као 
гости поражени од ОФК „Аранђеловац 1979“ са 4:1, а затим су на 
стадиону „Бора Бека“ ремизирали са екипом „Слога“ из Баточине, 
са 0:0. Фудбалери „Рудара 2001“ су у 12. колу напокон дошли и 
до трећег овосезонског тријумфа. Савладали су пред својим 
навијачима екипу „Слободе“ из Липа минималним резултатом 1:0. 
После 12 одиграних кола „зелено-црни“ се са 11 освојених бодова 
налазе на 12. месту на табели у конкуренцији 16 клубова.

Костолчани испали у полуфиналу Купа
У полуфиналној утакмици купа Градског фудбалског савеза 
Пожаревац „Рудар 2001“ је на стадиону „Железничар“  заустављен 
у овогодишњем такмичењу за пехар. Пожаревљани су били 
успешнији и славили су са 2:1 (1:0). Победник овогодишњег купа 
ГФС Пожаревац је „Млади радник 1926“ који је у финалном дуелу 
савладао „Железничар“ са 4:2 (3:0). 

   Припремио: П. Животић

 ■Завршена Лига пријатељства ЕПС-а у спортском риболову

Костолчани одбранили титулу 

У Обреновцу је 22. октобра одржано последње, 5. коло Лиге 
пријатељства ЕПС-а. Ове године у конкуренцији за победника било 
је пет екипа – „Турбина Колубара“ (Вреоци), „Панонске електране“ 
(Нови Сад), ТЕНТ (Обреновац), „Косово Обилић“ и екипе „ПОТЕ 

Костолац“.
Екипа радника из Костолца освојила је прво место и одбранила титулу освојену 

прошле године. У пет кола за костолачку екипу наступили су: Никола Шарановић, 
Ненад Радовић, Дејан Спасић, и Милан Вујевић. 

„ПОТЕ Костолац“ је остварила 38 секторских пласмана и сакупила 14.330 
поена, другопласирана „Турбина Колубара“ је имала 40,5 сектрорских пласмана и 
8.560 поена, док су трећепласиране „Панонске“ имале 42 секторска пласмана и 
9.325 поена. Лигу пријатељства је на на четвртој позицији завршила екипа „Косово 
Обилић“ са 45 секторских пласмана (16.330 поена), а на петој ТЕНТ са 62,5 
секторских пласмана (6.090 поена).

У појединачној конкуренцији прво место освојио је Ненад Радовић („ПОТЕ 
Костолац“) са седам секторски пласмана и 3.615 поена, други је био Милутин 
Арсић („Косово Обилић“) са осам секторски пласмана и 10.500 поена, а трећу 
позицију је заузео Стеван Корица („Панонске“- Нови Сад) са осам и по  секторских 
пласмана и 3.570 поена. 

П. Животић

 ■ Такмичење у параглајдингу

Прецизно слетање 

На костолачком спортском аеродрому 24. октобра одржано 
је ревијално такмичење у параглајдингу, у дисциплини 
прецизно слетање. Учествовали су параглајдери из 
Београда, Новог Сада, Вршца и Пожаревца. 

Прво место освојио је Мирослав Марјановић, члан пожаревачког ПК 
„Бели орлови“. Такмичење је на другом месту завршио Димитрије Малетић, 
члан Клуба ваздухопловног спорта „Кошава“ из Београда, а треће место 
заузео је његов клупски друг, Јован Новак. У екипној конкуренцији прво 
место освојила је КВС „Кошава“ из Београда. 

Организатор овог такмичења у екстремном, али веома атрактивном 
спорту, био је Центар за културу „Костолац“ у сарадњи са Параглајдинг 
клубом „Бели орлови“, под покровитељством градске општине Костолац.

Параглајдинг је веома популаран спорт у Србији и свету, а наша 
репрезентација остварила је до сада одличне резултате на европским и 
светским првенствима.

П. Ж.



је стизао на време. Његове фотографије 
су огледало времена и историје Костолца. 
Био је тих и скроман, волео је фотоапарат 
више од живота, а он сам није волео да се 
фотографише. Колеге из редакције су га једва 
убедиле, када је отишао у пензију 2002. године, 
да и он треба да стане испред фотоапарата, 
или како је он знао да каже „с оне друге 
стране, где је човек“. Такав човек је био од 
велике користи редакцији „Гласа произвођача“. 
Био је омиљени лик код Костолчана. 

Златко Голубовић се родио у Пожаревцу 1940. 
године, а живео у Костолцу до 1964. Надимак 
му је био Пацов. Завршио је основну и техничку 
школу у Костолцу. Играо је фудбал за „зелено-
црне“, био голман ФК „Рудар“, одушевљвао се 

Ђорђем Марјановићем, за кога многи кажу да 
му је био узор. Певао је на тадашњим свиркама 
костолачких момака, а на једној од њих заљубио 
се у извесну Десанку, са којом је отишао у 
Београд и са њом провео цео живот.

Половином шездесетих година снимио је 
албум „Дођи, моја туго“ за ПГП РТБ и ушао на 
„велика врата“ музичке сцене у Србији. Освојио 
је многа срца добрим песмама. Дечак који 
је одрастао поред рудника, успео је изгради 
свој музички стил. Његова оригиналност, 
његова душа и срце носила га до нових песама 
и фестивала на којима је често наступао. 
Почетком седамдесетих, тачније 1972. године 
глумио је у опери „Исус Христ суперстар“, коју 
је режирала Мира Траиловић. Допринос свом 
граду Костолцу дао је када је написао музику за 
сонгове за представу „Опера за три гроша“ од 
Бертолда Брехта, у режији Жељка Карана.

Био је вољен, био је боем. Препознатљиви 
стихови из његових песама: његов црни цвет 
преко седам мора и гора, после дугих путовања 
у дугим данима и кратким ноћима, и данас се 
певају у Костолцу. Његов живот био је кратак 
за све што што је желео да учини, а постигао је 
много. 

Петар Будимировић - Домишљан живео је 
некада у Костолцу, близу Дунава и надомак 
мотела „Дунавски драгуљ“. У Костолац је 
дошао из Ракове баре, села надомак Кучева. 
Петар је радио у ПРИМ-у Костолац, на месту 
машинбравара. Био је необичне и разнолике 
стваралачке природе. Из само њему знаних 
пећина из околине родног села донео је сиге, 
па је цела фасада његове куће била украшена 

пећинским накитом, а на самом врху куће 
била једна огромна сига. Малом дорадом их је 
претварао у скулптуре „Хомољски пастир“ и 
„Лењин иде на запад“. Петру нису били страни 
ни платно и боје, тако да су димњаци електране 
и предели „Копа Костолац“ остали на његовим 
платнима. Соба му је била препуна разноврсног 
алата, потребног за његову свестрану занатску 
и уметничку делатност. Од рогова и костију 
израђивао је украсне предмете, правио је 
виолине, чак и једну електричну гитару. Био је 
аматер са огромним ентузијазмом, необичног 
стваралачког духа влашког човека, који је 
свој живот посветио Костолцу. Још постоји 
кућа необичног мајстора велике маште и још 
одушевљава све пролазнике који иду „у загрљај“ 
Дунаву.

     Војкан Ивковић

Новица Миленковић je рођен 1942. 
године у селу Стари Костолац. 
Радио је прво на пословима 
самосталног инструктора А и Б 

категорије за возаче, а потом, након што 
је 1968. године положио за булдозерца, 
радио је на пословима булдозерца у ИЕК 
„Костолац“. Његова љубав према фотографији 
и апаратима га је још у родном селу навела 
да има своју фотографску радњу. Одласком 
у пензију фотографа Живорада Пантића, 
Новица је крајем седамдесетих година постао 
фотограф листа костолачког комбината 
„Глас произвођача“. У његовим рукама су 
били апарати „Смена 8“, „Кијев“ и „Практика“, 
потом „Лајка“ и легендарна „Мамија“ због 

које су му завидели многи професионални 
фоторепортери из београдских медија. 
Деведесетих година, у локалу који се налазио 
у његовој кући, држао је и видео клуб 
„Новица“. Иначе, у Костолац се преселио 
крајем седамдесетих година, и отада његовом 
објективу нису могли да измакну сви важнији 
догађаји. Био је човек велике енергије и увек 
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Драги ликови 
Костолца

времеплов

 ❚Новица Миленковић

 ❚Златко Голубовић  ❚Петар Будимировић

И данас се у граду на Дунаву 
чувају фотографије Новице 
Миленковића, певају песме 

Златка Голубовића и радо 
прође поред куће Петра 

Будимировића
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