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Изградња 
вишенаменског 
хидросистема „Лим – 
Западна Морава“ била 

би решење за све актуелнији 
проблем енергетске стабилности, 
независности и безбедности 
Србије, уз регулисање водотокова, 
обезбеђење резерви питке воде 
и подстицање привредног развоја 
земље, рекао је др Владимир 
Шиљкут, саветник директора за 
пословни систем у ЈП ЕПС, на 
предавању на Електротехичком 
факултету у Београду. У оквиру 
предавања „Вишенаменско 
коришћење хидропотенцијала 
као могућа опција перспективног 
развоја електроенергетике, 
привреде и заштите животне 
средине у Србији“, Шиљкут је 
студентима, професорима и 
стручњацима из енергетике 
представио пројекат хидросистема 
„Лим – Западна Морава“, чији 
се развој тренутно разматра у 
„Електропривреди Србије“.

– Само срце пројекта и услов за 
реализацију била би реверзибилна 
хидоелектрана „Бистрица“ и 
њена горња акумулација „Клак“. 
Уговор за израду Идејног пројекта, 
Студије оправданости и планског 
документа за РХЕ „Бистрица“ је 
пред потписивањем и план је да 
се изградња заврши до 2030. 
године. Након тога би се радило на 
изградњи система „Лим – Западна 
Морава“ – рекао је он.

Како је објаснио, овај пројекат 
би обухватио изградњу три бране 

и више хидроелектрана или 
реверзибилних хидроелектрана, 
са акумулацијама чија би резерва 
износила чак један терават-час, 
што је више од тренутних укупних 
капацитета ЕПС-ових акумулација. 

– Кључни објекат у 
хидросистему „Лим – Западна 
Морава“ била би брана Орловача, 
висине чак 200 метара, са 

хидроелектраном, затим 
деривациона ХЕ „Љубишница“, 
па брана и ХЕ „Роге“, затим 
деривациона ХЕ „Ђетиња“, кроз чији 
би се тунел лети вода испуштала у 
Западну Мораву ради наводњавања 
и побољшања квалитета воде 
у том сливу. На крају би била 
брана за водозахват „Сврачково“, 
уз могућност да се и ту изгради 
хидроелектрана – прецизирао је др 
Шиљкут. 

Он је подсетио да је овај пројекат 
замишљен још пре више деценија, 
као и пројекат РХЕ „Бистрица“.  

– Сада је идеја да се добри 
пројекти реафирмишу и иновирају 
– рекао је др Шиљкут додајући да 
је његов допринос пројекту „Лим 
– Западна Морава“ предлог да се 
размотри изградња реверзибилних 
хидроелектрана, или да се 
бар уз хидроелектране остави 
простор за накнадну изградњу 
пумпних постројења, онда када 
достигнути ниво удела обновљивих 
извора енергије са варијабилном 
производњом у производном миксу 
то буде захтевао. 

– Ове реверзибилне 
хидроелектране донеле би 
највећу могућу флексибилност 
електроенергетском систему Србије 
и омогућиле већу интеграцију 
ОИЕ. Кроз овај пројекат у наредних 
пола века Србија би обезбедила 
не само енергетску безбедност 
и стабилност, већ и интеграцију 
ОИЕ у највећој могућој мери. У 
систем би могло да се прикључи и 
више капацитета на ОИЕ него што 
то предвиђају максималистички 
сценарији – истакао је др Шиљкут.

Говорећи о вредности 
инвестиције и могућностима за 
финансирање, др Шиљкут је 
навео да је предлог да држава кроз 
помоћ из ЕУ и других фондова 
за зелене пројекте обезбеди 
новац за финансирање брана, 
приступних путева, хидротехничких 
и гравитационих тунела, јер је то у 
функцији регулисања водотокова 
и смањења опасности од поплава, 
док би енергетски део био ЕПС-ова 
обавеза. 

Р. Е.
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из ЕПС групе  ■Предавање др Владимира Шиљкута на ЕТФ

Развој уз систем „Лим 
– Западна Морава“

Уговор за израду 
Идејног пројекта, 

Студије оправданости 
и планског документа 

за РХЕ „Бистрица“ је 
пред потписивањем и 
план је да се изградња 

заврши до 2030. године

 ❚Др Владимир Шиљкут

Млади кадрови
Надам се да ће презентација 
оваквих, добрих и перспективних 
идеја и пројеката, најпре стручној, а 
потом и широј јавности, допринети 
стварању боље медијске слике и 
повратити углед и поверење у ЕПС. И 
током периода у ком су они били 
нарушени, млади, стручни и 
компанији привржени кадрови ЈП 
ЕПС размишљали су и делали, 
иницирајући реафирмацију тих идеја 
и пројеката. Тиме су подстакли и нас 
старије колеге на акцију, у правом 
правцу – закључио је Шиљкут. 
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Обраћање Мирослава Томашевића, 
в. д. директора ЈП ЕПС, запосленима

Поштоване колегинице и колеге, 

„Електропривреда Србије“ је одувек била и остаје темељ и 
најважнији сегмент живота грађана и привреде Србије, а бити 
део највеће енергетске компаније велика је одговорност и част 
за сваког у ЕПС-у. Зато од ступања на дужност в.д. директора 
"Електропривреде Србије" дајем максимум да сагледам 
комплексност ситуације и да са стручним кадровима омогућимо 
сигуран рад система и направимо стратегију опоравка наше 
компаније. Мој једини циљ је стабилан и јак ЕПС. 

Имам потребу да се свим запосленима захвалим на 
ангажовању, посвећености и труду током стабилизације нашег 
система протеклих месеци. Хвала што свакодневно дајете 
све од себе, што не одустајете и што сте истинска снага 
„Електропривреде Србије“. И у наредном периоду биће много 
изазова и неопходно је да сви заједно пружимо максимум 
како бисмо у потпуности подигли нашу производњу после 
прошлогодишњих дешавања. 

Једино ми можемо да се изборимо за место које ЕПС заслужује, 
јер сви знате да ЕПС има потенцијал да буде једна од најбољих 
енергетских компанија у Србији и региону. Највећа вредност ЕПС-а 
су људи, запослени који су деценијама уназад пребродили многе 
недаће и потешкоће и сачували ЕПС у свим временима. Нема 
ЕПС-а без рудара на копу, руковалаца у погонима електрана, 
без вредних мајстора и стручних инжењера, врсних економиста 
и правника, јер само заједнички рад запослених свих струка 
доноси успех. Нема мање или више важних, сви имамо један циљ 
− да подигнемо ЕПС на позицију коју заслужује, на прво место по 
успеху и резултатима. 

За то нам је потребна и подршка стручне јавности и научних 
институција, па ће се убудуће, кроз обнову веза са науком 
и реафирмацију рада стручних савета, у којима ће бити и 
представници Српске академије наука и уметности, факултета, 
института, ЕПС-у отворити потпуно нове могућности за развој 
нових инвестиција и иновирање старих, запостављених идеја и 
пројеката, уз примену нових технологија.

Следи нам много рада, неће бити лако, али као и на свим 
ранијим пословима даћу све од себе − знање, време и стручност, 
да постигнемо циљ, а подршку и помоћ очекујем и од свих 
вас. У том погледу је од изузетне важности и улога средњег и 
вишег менаџмента наше компаније, како би знање, способности 
и могућности сваког запосленог дошле до изражаја и биле 
усмерене на оно у чему је он најбољи и чиме највише може 
допринети остварењу заједничког нам циља. Важно је да покажемо 
слогу и професионализам, јер је то једини начин да ЕПС постигне 
успех, развија своје пројекте и у будућности опстане и остане 
најснажнија карика у економији Србије. Сада је право време и 
да искусни, прекаљени кадрови уз нову снагу и енергију наших 
младих стручњака покрену развој нових идеја, да се да шанса 
младим снагама, јер они су ти који ће водити ЕПС у будућности. 

Сигуран сам да једино сви заједно можемо вратити нашу 
Електропривреду на место које заслужује и да са поносом свако 
од нас може да каже да је део великог ЕПС-а.

С поштовањем, 
Mирослав Томашевић,
в.д. директора ЈП ЕПС



Овогодишња сезона ремоната 
рударске механизације на 
Површинском копу „Дрмно” трајаће 
осам месеци. За то време треба 

да се отклоне сви уочени недостаци на шест 
рударских система и опреми која је у функцији 
откривања, као и на рударској механизацији 
којом се ископава угаљ и постројењима 
дробилане.

Како нам је рекао Горан Војводић, помоћник 
директора Дирекције за производњу угља за 
машинство, планом овогодишњих ремонтних 
активности предвиђено је да радови крену 
почетком априла и да се сви послови заврше до 
краја новембра. 

− Распоред извођења оправки и њихово 
трајање подложни су изменама, како због 
доступности потребних резервних делова и 
опреме, спровођења јавних набавки, тако и због 

технолошке ситуације на површинском копу 
„Дрмно“− објашњава Војводић.

Он додаје да су постављени веома високи 
производни планови и да ће велики изазов 
да буде повећање временског искоришћења 
рударске механизације у циљу постизања веће 
продуктивности. 

− Технолошки услови експлоатације су 
објективно неповољнији него раније, а захтеви 
за подизањем временског и капацитивног 
искоришћење основне рударске механизације 
виши. Примењена техничка и технолошка 
решења морају да се прилагођавају и да 
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 ■Површински коп „Дрмно“

Почела сезона ремоната
актуелно

испрате актуелну ситуацију на Површинском 
копу „Дрмно“ – каже Војводић. 

Послове на ремонтима обављаће као 
и до сада специјализоване екипе радника 
за поправку рударских машина из ПРИМ-а, 
радници служби одржавања копа „Дрмно“, као и 
запослени „Косово Обилића“.

− У зависности од реализације јавних 
набавки, доступности неопходних резервних 
делова и опреме, постоји могућност и 
скраћивања предложеног временског трајања 
ремонтних активности. У том случају, оне би 
се спроводиле током планираних технолошких 
застоја – додаје он. 

Први на реду је ремонт Четвртог БТО 
система и предвиђено је да се реализује у 
априлу. У координацији са електранама Огранка 
„ТЕ-КО Костолац“, ремонт угљеног система 
почеће нешто раније него што је првобитно 
планирано. Почетком маја угљени систем ући 
ће у ремонт и читав месец биће резервисан за 
ремонте багера који раде на ископовању угља, 
самоходних транспортера као и транспортера 
са траком. 

− У исто време отклањаће се сви уочени 
недостаци на опреми и постројењима на 
дробилани, допреми, депонији, расподелном 
бункеру и на четири транспортера на везном 
систему којима се угаљ транспортује према 
костолачким термоенергетским капацитетима. 
Од значајних активности издвојио бих 
модернизацију погона транспортера Б-1400 и 
Б-1800. Модернизација погона транспортера 
обављаће се и у току ремоната Другог и Трећег 
БТО система – објаснио је он.

Након ремонта угљеног система, у јуну и 
јулу планирани су ремонти на Трећем и Првом 
БТО систему. Август је резервисан за оправку 
механизације која ради у склопу Петог БТО 
система.

− Према плану ремоната, септембар и 
октобар су предвиђени за ремонт Шестог и  
Другог БТО система. Због недостатка великог 
аксијалног лежаја окрета горње градње 
багера, обавиће се углавном стандардни 
ремонти који ће трајати тридесетак дана. 
У овом периоду планирани су и завршетак 
монтаже, функционалне пробе и пуштање у 
рад новог транспортера Ј-II-4. Уговор за две 
нове погонске станице Б-2000, косе чланке и 

 ❚Горан Војводић

Велики посао
Санација лежајева окрета великих пречника на 
багеру SRs-2000 (окрета горње градње и обртног 
левка) и окрета тањира на багерима ведричарима, 
захтева велико ангажовање радника, знатна 
средства и доста времена. То ће бити главна 
активност током ремонта у 2023. години.

Производни планови 
постављени веома 

високо, а изазов за 
запослене биће повећање 

временског искоришћења 
рударске механизације 
у циљу постизања веће 

продуктивности



повратне станице потписан је са ГОША ФОМ. 
Очекујемо да прва погонска станица буде готова 
у том термину, како бисмо пре неповољних 
временских услова реконструисали и Други 
БТО систем и формирали етажни транспортер 
на БТД систему од опреме Б-1800 која се 
демонтира са Другог БТО система – објашњава 
Војводић.

Он каже да је за ову ремонтну сезону 
предвиђена модернизација окрета и 
реконструкција једног од три самоходна 
транспортера BRs-2400, док би преостали 
требало да се заврше у току 2023. године. 
Ремонтна сезона завршиће се оправком ЕШ-
багера до краја новембра.

С. Срећковић
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 ■Површински коп „Дрмно“

 ❚Багер SRs 1300 



Костолачки огранак „Електропривреде 
Србије“ већ неколико година  
продаје електрофилтерски пепео, 
испуњавајући тиме еколошки 

принцип да се продукти сагоревања лигнита 
искористе у привреди, уместо да се само 
одлажу на депонијама, истиче за наш лист 
Горан Стефановић, водећи инжењер за 
отпрему пепела и шљаке у термоелектрани 
„Костолац Б“.  

− У току је реализација уговора између 
Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и 
фирме „CRH Србија“ из Поповца код Параћина. 
Предмет уговора је продаја 30.000 тона 
продукта сагоревања - електрофилтерског 
пепела, а уговор се односи на период од 
годину дана од потписивања. Продајом 
пепела постижу се суштински помаци на 
пољу заштите животне средине − рекао је 
Стефановић. − У термоелектранама у Србији 

годишње се потроши од 35 до 40 милиона тона 
угља, при чему настане око шест милиона 
тона електрофилтерског пепела. Пепео се 
годинама одлагао на депонијама у непосредној 
близини термоелектрана, али и речних токова 
и насељених места, на површини од око 1.600 
хектара. 

Пепео се лако преноси ваздушним струјањем 
и на тај начин утиче на ваздух, тло, биљни свет 
и површинске воде. Употребом у грађевинарству 
и путоградњи значајно се смањује количина 
пепела на депонијама што позитивно утиче на 
животну средину.

Да би започела продаја пепела у огранку 
„Термоелектране и копови Костолац“, било је 
неопходно се да се уведу савремене опреме 
и технологије. Сви ови кораци завршени су у 
претходном периоду, а једно од постигнутих 
побољшања јесте и повећање енергетске 
ефикасности у овом сегменту рада 
термоелектране „Костолац Б“.

− Познато је да је са новим системом 
дошло и до промене густине хидросмеше која 
се транспортује, односно њеног карактера. 
Досадашња мешавина била је хетерогена, са 
мање од 40 одсто чврстог садржаја. Садашња 
мешавина је хомогеног карактера и има више 
од 40 одсто чврстог садржаја. Због тога је 
и сам систем енергетски ефикаснији, јер је 
потребно мање енергије за транспорт исте 
количине пепела и шљаке. Видљива уштеда 
електричне енергије остварује се и фреквентним 
регулисањем броја обртаја асинхроних мотора 
и тада је брзина обртања онолика колико то 
процес захтева – објаснио је Стефановић.

Потписивањем уговора о продаји пепела 
због коришћења у цементној индустрији биће 
остварени и позитивни економски ефекти, 
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 ■Продаја пепела из термоелектране „Костолац Б“

Суштински помаци 
напред

Уговором је предвиђена 
продаја 30.000 тона 

ектрофилтерског пепела, чиме 
се постижу знатна еколошка и 

економска побољшања

 ❚Горан Стефановић



делом због саме продаје пепела, а делом због 
смањења такси за одложену количину пепела. 
Такође, биће повећани и еколошки бенефити 
јер неће бити одлагања пепела на депонију нити 
његовог утицаја на животну средину. Продајом 
пепела повећаће се и енергетска ефикасност 
самог система за транспорт пепела и шљаке, 
јер ће се мања количина пепела транспортовати 
на депонију пепела Ћириковац. Тако се штеди 
електрична енергија.

− Проглашење пепела за грађевински 
материјал од великог је значаја за костолачки 
огранак, али и за ЕПС, ако се зна колика је 
такса за одложени пепео. Потписивањем 
уговора и продајом пепела остварени су 
изузетни економски резултати, смањен је утицај 
на животну средину уз повећање енергетске 
ефикасности. Свако улагање у заштиту 
животне средине у будућности се исплати. Те 
чињенице говоре и о економској ефикасности 
овог система. Свакако треба споменути и 
комерцијалну употребу пепела у цементној и 
грађевинској индустрији као и у путној привреди. 
То се истовремено сматра и могућношћу уштеде 
у експлоатацији необновљивих ресурса − рекао 
је Стефановић.

И. Миловановић
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Примена 
Пепео у изградњи и реконструкцији путева 
примењује се у везаном и слободном стању. У 
везаном стању користи се у хидрауличним 
мешавинама за стабилизацију путева и у бетону 
за изградњу путева. У слободном стању летећи 
пепео се примењује у основним слојевима 
путева као испуна, у изградњи брана или 
побољшању квалитета земљишта. Значајна је 
употреба летећег пепела у производњи сувих, 
прашкастих хидрауличних везива за зидање и 
малтерисање, за стабилизацију путне подлоге и 
за производњу ваљаног бетона.
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 ■Површински коп „Дрмно“ на крају зимског периода

Стабилна 
производња угља

 ❚Драгослав Славковић

Производња угља на 
површинском копу „Дрмно“ 
током зимског периода била 
је стабилна, континуирана и 

предвидива, каже Драгослав Славковић, 
директор Дирекције за производњу угља.

− Уз велике напоре запослених, 
остварен је добар ниво производње 
угља који је изнад планског за неколико 
процената. Међутим, када је реч о 
производњи откривке, због лоших 
временских услова током зимског 
периода, великог броја непланских 
застоја на основној рударској 
механизацији, као и због продуженог 
ремонта багера SRs 2000/1, она је мања 
од планиране – објаснио је Славковић. 

Он истиче да је багер високог 

 ❚Добра производња угља

капацитета пола године био ван 
производње због капиталне оправке. 

− Замењен је редуктор радног точка, 
постављене су нове кабине багериста, 
комплетно је реконструисан систем 
погона и управљања, обављен је и низ 
других важних послова. Потрудићемо 
се да у наредном периоду надокнадимо 
производњу од пет милиона кубика 
откривке. Од 1. априла почела је 
ремонтна сезона на копу „Дрмно“ која 
ће бити искоришћена за повећање 
техничке поузданости и исправности 
основне рударске механизације чиме се 
стварају услови за подизање временског 
искоришћења рада основне рударске 
механизације – рекао је Славковић.

С. Срећковић



Важно је истаћи да су у току 2021. године 
организовани и пост ковид прегледи за део 
запослених који су имали теже облике ове 
болести и то у Дијагностичким центрима 
„Храм“ и „Еуродијагностика“ у Београду. На 

ове прегледе је у августу и децембру ишло 
55 радника, а синдикалне организације су 
организовале превоз до Београда.

Према Закону о безбедности и здрављу на 
раду, послодавац је дужан да запослене којима 
је у поступку периодичног лекарског прегледа 
утврђено да не испуњавају здравствене услове 
на радном месту са повећаним ризиком, 
премести на друго радно место које одговара 
њиховим здравственим способностима.

П. Животић

18. марта ове године − навела је Тијана Перић, 
руководилац Сектора за ИМС у огранку „ТЕ-КО 
Костолац“ и навела податке из прошлогодишњег 
извештаја.

На Површинском копу „Ћириковац“ је 41 
запослен упућен на периодични преглед. Код 
прегледаних 38 радника утврђено је да нема 
радника неспособних за рад, али 11 је са 
ограниченом способношћу за рад. На контролно-
периодични лекарски преглед упућено је укупно 
1.207 запослених, који раде на копу „Дрмно“. 
Прегледано је 1.193 радника и анализирајући 
њихову радну способност, 1.055 радника је 
способно за обављање свог посла, неспособних 
је 16, а са ограниченом способношћу за рад је 
117 запослених. 

У термоелектрани „Костолац А“ на контролно-
периодични лекарски преглед упућен је 291 
радник. Преглед је обавило 288 радника, а 
један радник је неспособан за даљи рад, док је 

20 радника са ограниченом способношћу. Из 
термоелектране „Костолац Б“ на периодични 
лекарски преглед упућено је 272 радника, а 
одазвало се 266. Од тог броја утврђено је да је 16 
радника ограничено способно за рад. 

На основу договора са синдикалним 
органзацијама у Костолцу, организовани су и 
систематски прегледи мушкараца, абдомена 
и простате. Према уговору, од планираних 
1.500, прегледан је 691 мушкарац старији од 
40 година и то 144 из ТЕ „Костолац А“, 166 из 
ТЕ „Костолац Б“, 363 са ПК „Дрмно“ и 18 из 
Дирекције. 
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У Огранку „ТЕ-КО Костолац“ у 2021. 
години спроведени су превентивни 
и периодични лекарски прегледи. 
На ове прегледе, како смо 

сазнали у Сектору за интегрисани систем 
менаџмента костолачког огранка ЕПС-а, 
упућен је 1.921 радник, од којих се прегледу 
одазвало 1.894 из свих делова огранка - 
термоелектрана „Костолац А“ и „Костолац Б“, 
Површинског копа „Дрмно“, ПК „Ћириковац“, 

као и из Дирекције огранка. Обављен је и 691 
систематски преглед.

− У јануару 2021. био је пик пандемије, тако 
да смо у договору са Домом здравља Пожаревац 
упућивали запослене постепено на периодичне 
прегледе. Прво смо кренули са копом „Дрмно“, 
у почетку је било по 10 прегледа дневно. 
Пратили смо епидемиолошку ситуацију, па 
смо повећавали на 15, а касније и више људи 
дневно. Због тога су се превентивни прегледи 
продужили до октобра 2021, а огранак „ТЕ-КО 
Костолац“ је потписао и анекс уговора са Домом 
здравља Пожаревац, чиме је уговор продужен до 

 ■Контрола здравља запослених у 2021. години

Периодични прегледи 
успешно обављени

 ❚Велики број здравствених прегледа радника огранка „ТЕ-КО Костолац“

За део запослених који су 
имали теже облике инфекције, 

организовани су и пост ковид 
прегледи 

Прегледи и у 2022.
За 2022. годину спроведена је обједињена 
набавка за здравствене прегледе на нивоу 
ЕПС-а. За Костолац је набавка подељена у три 
партије. Прва се односи на периодичне 
прегледе, а друга на прегледе жена. Тренутно су 
обе партије у фази доношења одлуке. Трећа 
партија - специјалистички лекарски прегледи 
магнетном резонанцом и скенером и 
консултантске услуге лекара специјалисте, у 
фази је израде извештаја.
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 ■Производња на Површинском копу „Дрмно“

Рудари Површинског копа 
„Дрмно“ ископали су у марту 
1.015.050 тона угља, речено 
нам је у Служби за праћење 

и анализу производње Огранка 
„ТЕ-КО Костолац“. То је до сада 
највећа производња угља остварена 
на Површинском копу „Дрмно“ 
на месечном нивоу. Досадашња 
највећа производња, остварена са 
рударским системима ангажованим на 
ископавању угља, износила је 986.507 
тона и забележена је у априлу 2010. 
године. Производња угља у марту 
већа је за седам одсто од планиране. 

За потребе рада термокапацитета 
у Свилајнцу и Обреновцу током марта 
превезено је 100.504 тоне угља, а 
укупно од почетка године 215.305 тона 
ситног угља. 

Подаци говоре да су рудари за 
три месеца рада у овој години укупно 
ископали 2.804.998 тона угља што је за 
три одсто више од плана. 

Рударским системима за откривање 
угља у марту је откопано 3.684.024 
кубика чврсте масе, а укупно од почетка 
године 8.183.343 кубика јаловине.

С. Ср.

Нови месечни рекорд

Термоелектране у Костолцу 
остварују производњу 
електричне енергије у складу 
са планом. Током марта 

произведено је укупно 589.020 MWh, 
што је готово стопостотно остварење 
плана. Очекује се да до краја године 
костолачке темоелектране достигну 
производњу од 6,324 милиона МWh 
електричне енергије. 

У ТЕ „Костолац А“ до почетка априла 
произведно је 498.040 MWh. У истом 
периоду, ТЕ „Костолац Б“ је предала 
електроенергетском систему 1.178.196 
МWh електричне енергије. Током 
марта, костолачки термокапацитети 
производили су и топлотну енергију за 
даљински систем Пожаревца, Костолца 
и околних насеља, па је за ову намену 
произведено укупно 64.091 МWht.

И. М.

Стабилан рад термокапацитета
 ■Производња електричне енергије



У склопу пословно-техничке 
сарадње, представници Геодетске 
службе термоелектрана „Никола 
Тесла“ посетили су костолачки 

огранак ЕПС-а да би се упознали са радом 
и коришћењем беспилотних летелица за 
снимање и мапирање депонија, копова и 
одлагалишта. Костолчани су први почели 
да користе најсавременију технологију из те 
области и сада преносе своја искуства. 

− Већ неко време сарађујемо са колегама 
из Обреновца и у неколико наврата смо на 
њихов захтев нашом беспилотном летелицом 
снимали депоније ТЕНТ-а − рекао нам је Горан 
Милорадовић, руководилац Службе за рударско-
геодетска мерења у огранку „ТЕ-КО Костолац“.  

ЕНЕРГИЈА КОСТОЛАЦ // април 2022. | 13

 ■Из Службе за рударско-геодетска мерења

Преносе искуство за 
боља решења

- Колеге из Обреновца желеле су да дођу у 
Костолац и виде како је организована наша 
служба у кадровском, техничком и смештајном 
погледу, коју опрему користимо, као и поступак 
обраде података са терена. 

Посета је организована средином марта и 
за њу је искоришћено полумесечно снимање 
депонија, а после тога и почетак обраде 
података. Геодетска служба ТЕНТ-а већ је 
започела процедуру набавке нове беспилотне 
летелице. 

− Очекујемо да огранак „ТЕ-КО Костолац“ 
за неколико месеци набави нову, савременију 
беспилотну летелицу, јер смо већ овладали 
техником. Колегама из ТЕНТ-а пружићемо 
максимално подршку за све што је потребно 
у даљем раду, као и колегама из „Колубаре“. 
За последње три године имали смо око 200 
обављених задатака са више од 800 узлетања. 
Због тешких временских услова, много прашине, 
услова који су најтежи за летелицу, почели су 
да се јављају проблеми везани за навигацију, за 
ултразвучне сензоре, као и за рад самих мотора. 
Настојимо да очувамо и продужимо животни век 
постојеће опреме − наводи Милорадовић.

У огранку „ТЕ-КО Костолац“ снимају се 
велике површине, нарочито месечно стање на 
ПК „Дрмно“, као и одлагалишта, депонија угља 
и гипса. 

− Често је потребно снимање линија 
предодводњавања и одводњавања због 
израде пројектне документације, зоне на копу 
предвиђене за пројектовање и реконструкцију 

рударских система, стање рударских радова на 
северној косини ПК „Ћириковац“. Пројектанти 
сада најчешће траже, уз ситуационе карте, и 
ортофото снимке, као и дигитални елевациони 
модел терена. Тренутно снимамо зоне 
Површинског копа „Ћириковац“ за пројектовање 
путева по копу на јужном ободу пепелишта – 
каже Милорадовић.

Он додаје да Служба за рударско-геодетска 
мерења има вишегодишње оперативно искуство 
у коришћењу беспилотне летелице за снимање 
терена, и да су зато вољни да дају подршку 
колегама из ТЕНТ-а и „Колубаре“ да се и код њих 
примени више него потребна нова технологија и 
летелица за геодетска мерења. 

− Руководство огранка „ТЕ-КО Костолац“ 
препознало је потенцијал и значај примене 
савременог начина мерења беспилотном 
летелицом, што се показало као веома успешна 
метода − каже Милорадовић.

П. Животић

Вишегодишње оперативно 
знање у коришћењу 

беспилотне летелице за 
снимање терена олакшаће 
примену нове технологије 

у ТЕНТ-у. За последње три 
године обављено око 200 

задатака са више од 800 
узлетања

Прецизно, брже и безбедније
Огранак „ТЕ-КО Костолац“ је први и до сада једини 
у ЕПС-у који користи беспилотну летелицу у 
рударско-геодетским мерењима. Подаци који се на 
овај начин добијају са терена изузетно су прецизни, 
а посао се обавља неупоредиво брже и безбедније 
од снимања класичним методама – наводи Горан 
Милорадовић. 



простора слике, увлачећи нас у 
амбијенте где се преплићу древни 
храмови са футуристичким 
здањима. На тај начин ствара 
хибридне конструкције које 
исијавају интензивним колоритом. 
Ти бојени трагови, који су увек у 
функцији боје и светлости, остају 
да егзистирају у дезинтегрисаном 
времену и простору његових слика 
– рекла је она. 

Програм су употпунили ученици 
музичке школе „Стеван Мокрањац“ 
из Пожаревца, Јован Благојевић и 
Анђелија Ђак, композицијом за две 
флауте, као и Леонардо Боројевић 
и Илија Јовановић, који су свирали 
виолончело и гитару.

И. Миловановић

ствара надреалну уметност која 
има за улогу да премости све 
драматичне ситуације у стварности 
у којој живимо и да се пресели у 
реалност културног живљења. 
Марина Радосављевић, виши 
кустос Народног музеја, рекла је да 
се Делетић не приклања текућим 
трендовима. 

− Владета господари светом 
који је сам осмислио, и којем увек 
на нов начин даје ново значење, и 
у њему открива нову и смисленију 
лепоту. Свака слика има своју 
властиту судбину и облик своје 
егзистенције. Сав тај усплахирени, 
високо експресивни и надреални 
речник призива неко друго 
другачије човеково биће, његове 

немире, жудње и лепоту. Динамичне 
и смело обојене Делетићеве 
слике у уљу јасно осликавају 
филозофску природу, отвореност, 
одражавају надреалистичко, 
фантазмагорично истраживање 
„колективно несвесног”. Површина 
слика се расплињује и попуњава 
до презасићености детаљима, како 
би се превазишао страх од празног 
простора. Младе даме, ратнице, 
играчице и светице, које Делетић 
представља делимично или потпуно 
обнажене у увек специфичном 
ставу, на посматрача никада не 
остављају утисак натуралистичке 
телесности са прецизном 
анатомском структуром. Оне су 
увек у првом плану као статични, 
централни мотив композиције, оне 
заправо попут медијатора стоје 
између нашег и фантастичног 

У Галерији савремене 
уметности у Пожаревцу 
у марту је отворена 
изложба слика 

„Концептуалност свести“ Владете 
Делетића, сликара из Костолца. 
Владета Делетић рођен је 1958. 
године, деценијама je запослен 
у термо сектору костолачког 
огранка ЕПС-а. Његов живот 
је увек био подељен на два 
света, први је онај у коме има 
осмочасовно радно време и 
бави се енергетском тематиком, 
а други свет сам ствара на 
платнима. 

− Порука ове изложбе је да 
позитивна свест није на продају. 
Она је својина духовно културне 
интелектуалне вредности личности 
оних особа и популације која је 
дужна да негује и вреднује културу, 
да чува природу и природне 

ресурсе, као и међуљудске односе. 
Покушавам да останем доследан 
сликарству које је заступљено 
на територији Србије. На мојим 
делима су присутни елементи попут 
традиције, индентитета и културног 
наслеђа, али не изостају ни 
позитивне мисли које карактеришу 
наш народ – објашњава Делетић.

Декларише се као самостални 
самоуки сликар Србије, а основ 
његове уметности јесу позитивни 
осећаји и позитивне емоције. Да би 
се превазишли сви лоши догађаји 
који су се дешавали, Делетић 
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 ■Представљамо: Владета Делетић, радник у термо сектору и сликар

Свет на платну
На сликама су 

присутни традиција, 
идентитет и културно 

наслеђе, али и 
позитивне мисли које 

карактеришу српски 
народ

 ❚Владета Делетић

Изложбе
Владета Делетић бави се уметношћу 
од раног детињства. Имао је више од 
350 заједничких изложби и пет 
самосталних. Члан је Удружења 
ликовних стваралаца „Милена 
Павловић Барили“ из Пожаревца од 
2000.године и сарађује са великим 
бројем уметника.
− Никада нисам био поклоник 
самосталних изложби, с обзиром на 
то да оне захтевају ангажовање 
већег броја људи како би се успешно 
реализовале. Ипак, ишао сам у 
корак с временом, а једна од 
најбољих самосталних изложби била 
је у парку у Костолцу 80-их година. 
Издвојио бих и изложбу у 
пожаревачкој галерији чије је 
отварање било пре неколико дана. 

 ❚Мурал на костолачком стадиону „Бора Бека“



Осма смотра аматерских позоришта 
„Жељко Каран“ у организовацији 
Центра за културу Костолац и 
Позориштa „Castellum“ одржана је 

од 28. марта до 1. априла у Костолцу. 
Глумци аматерског позоришта Центра за 

културу „Драган Кецман“ из Кучева одиграли 
су представу „Каскадер“ по тексту Братислава 
Петковића, у режији Ивана Драгојловића, а 
Омладинско аматерско позориште „Бранислав 
Нушић“ из Малог Црнића припремило је 
представу „Просјачка опера“ по тексту Вацлава 
Хавела и у режији Невене Ракочевић. Глумци 
пожаревачког позоришта „Миливоје Живановић“ 
одиграли су представу „Мајстори, мајстори“ по 
тексту Горана Марковића, у адаптацији и режији 
Владислава Велковског. Последњу представу 
у такмичарском делу смотре „Не очајавајте 
никада“, по тексту Бранислава Нушића а у 
адаптацији и режији Милоша Јагодића, извело је 
позориште „Драгољуб Милосављевић Гула“ из 
Петровца на Млави. У ревијалном делу смотре, 
одиграна је представа „Љубав“ костолачког 
позоришта „Castellum“.

Представа „Мајстори, мајстори“ освојила је 
највише признања на овогодишњој смотри и 
проглашена је за најбољу представу фестивала. 
Такође, припала им је и награда за женску 
епизодну улогу за лик Христине, који је тумачила 
Марија Вајнер, награда за најбољу мушку главну 
улогу припала је Бојану Николић за улогу Ђорђа, 
а за најбољу младу глумицу награђена је Сара 

Траиловић у улози Босе. Најбољи млади глумац 
је Петар Бебан Јовановић, у улози учитеља 
веронауке. Немањи Павловском припала је 
награда за сликовито приказан лик наставника, 
а и најбоља мушка епизодна улога Предрагу 
Пауновићу за улогу Ћире.

Награда за најбољу главну женску улогу 
припала је Милици Илић, за улогу Марте у 
представи „Не очајавајте никад“, док је Тамара 
Јовановић награђена за епизодну улогу госпође 
Дијане у представи „Просјачка опера“. Иван 
Драгојловић је награђен за епизодну улогу 
Гилета у представи „Каскадер“.

Жељко Каран (1956-2012), по коме смотра 

носи име, био је члан Удружења драмских 
писаца Србије, био је глумац, редитељ и 
драмски писац. Оставио је неизбрисиви траг 
на позоришној сцени. На молбу неколицине 
пријатеља, заљубљеника у позориште, покренуо 
је 2001. године иницијативу и основао Удружење 
грађана „Позориште Castellum“. Двоструки 
је добитник награде „Бранислав Нушић“ на 
конкурсу Удружења драмских писаца Србије 
за оригинални драмски текст: „ Глиб“ 2009. 
и „Џенериканци“ 2010. године. Залагао се да 
позоришта у креирању репертоара дају предност 
домаћим писцима.

И. М.

 ■Позоришна смотра „Жељко Каран“

 ■ Јубиларнa 20. ликовна изложба УЛСК „Спектар“
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локални мозаик

Највише награда представи 
„Мајстори, мајстори“

Разнолики уметнички домети

Изложба слика Удружења ликовних стваралаца Костолац 
„Спектар“ одржана је крајем марта у Костолцу. 
Организатори изложбе били су УЛСК „Спектар“ и Центар 
за културу Костолац, а покровитељ Градска општина 

Костолац.
Председница удружења Снежана Милошевић истакла је да је ово 20. 

јубиларна изложба посвећена Међународном дану жена. 
− На колективној изложби били су изложени радови Славице Ридег, 

Славице Станојловић, Горана Стевића, Владете Делетића, Ивана 
Ковачевића, Михајла Јовановића, Марије Дражић и моје маленкости. 
Изложбу карактерише велика разноврсност радова у домену 
фигуралних композиција, пејзажа, мртве природе, што представља 
прилику да се виде уметнички домети овог удружења − нагласила је 
Милошевић.

Љубитељи ликовне уметности имали су прилику да погледају око 
30 радова, до 25. марта, до када је поставка била изложена у холу 
костолачког Дома културе.                                                              И. М.



У периоду од 18. до 24. марта, 
Археолошки парк Виминацијум био 
је домаћин међународне размене 
ђака у оквиру пројекта „Трагови 

памћења“ (Tracce di memoria, скраћено 
TRAME), који је суфинансирала Европска 
Унија кроз програм „Еrasmus +“. Око 70 
средњошколаца из Мађарске, Турске и Србије 
имало је прилику да се упозна са техником 
израде мозаика, од ломљења камена до 
слагања коцкица и развијања друштвене 
игре „Бескрајно путовање “, од дизајна табле 
и фигурица, до конципирања стратегије и 
упутства. Овај програм је резултат сарадње 
Археолошког института, Унеско Археолошког 
налазишта у Печују и Школе за дизајн.

Будући да су античке миграције тема 
пројекта, за ђаке је од изузетне важности било 
уводно предавање археолога из Либије, Амрана 
Калифе, који је о миграцијама причао и са 
личног аспекта. У слободно време за ђаке су 
организоване различите активности: играње 
одбојке, софт стреличарство, вечерњи програми 
посвећени певању и плесању уз националну 

музику. Највеће узбуђење код младих изазвала 
је акција сађења 70 садница тополе и храста, 
које за будућност носе поруке ђака из три 
земље. То је и позив ђацима да се врате у 
Виминацијум и обиђу своје дрво. 

Изложбу радова насталих током ове размене, 
отворио је заменик градоначелника Пожаревца  
Славиша Алексић. Том приликом представљени 
су резултати размене ђака у Србији и сви 

Међународни сусрет 
ђака у Виминацијуму

 ■Пројекат „Трагови памћења“
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Половином марта представљeнa je књиге 
„Живот са круном“. О књизи су говориле 
ауторка Невена Живановић, издавач Биљана 
Алавања, и Оливера Хајровић, специјалиста 
медицинске психологије и писац из Костолца. 
Медијаторка вечери била је Рената Минић, 
руководилац костолачке библиотеке, а делове 
из књиге читала је Марија Миловановић. 

Невена Живановић је уређивала блог 
„Fashion with smile“ и за представљени 
стајлинг добила је похвалу познатог 
италијанског бренда „Marina Galanti“.  
Период који је била принуђена да проведе у 
кревету због болести, искористила је да почне 

са писањем на Инстаграму, где добија велики 
број читалаца и пратилаца. 

Крајем марта одржано је предавање за 
жене под називом „Све о менопаузи“. Докторка 
Тамара Секе, специјалиста гинекологије и 
акушерства, запослена у Дому здравља у 
Костолцу, говорила је о изазовима које доноси 
менопауза и њеном утицају на  живот жена, као 
и о начинима лечења, ублажавању симптома 
и побољшању квалитета живота жена у овом 
периоду живота. Предавање је пружило све 
информације и корисне одговоре везане за ову 
занимљиву тему.

И. М.

 ■Библиотека у Костолцу

Разноврсна предавања

Прва посета Србији
Пројектом TRAME руководи Археолошки парк 
Колосеум из Рима, који осим самим Колосеумом 
управља најзначанијим археолошким целинама 
античког Рима – Палатином, Форумум и Куријом. 
Франческа Болдригини, представница 
Археолошког парка Колосеум и руководилац 
пројекта TRAMЕ, први пут је посетила Србију и 
Виминацијуму. У оквиру даље сарадње са српским 
Археолошким институтом, она је са др Миомиром 
Кораћем најавила одржавање међународне 
изложбе „Itinerarium Romanum Serbia and 
Viminacium“ у Колосеуму ове јесени. 

Око 70 средњошколаца из 
Мађарске, Турске и Србије 

имало је прилику да се упозна 
са техником израде мозаика

партнери пројекта TRAME из Италије, Турске, 
Мађарске, Пољске и Србије. Пројекат је 
представила др Франческа Болдригини, у име 
Археолошког парка Колосеум,  док је др Миомир 
Кораћ, директор Археолошког института, 
нагласио да креативност и уметнички дух 
младих људи треба да донесу промене у начину 
размишљања. Размена ђака у оквиру овог 
пројекта наставља се у Мађарској, у Печују од 
3. до 9. априла и Италији, у Риму од 2. до 8. јуна 
2022. године.

Вишња Огњановић



 ■ In memoriam
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 ■  Спортске вести

Први тријумф „Рудара“
Екипа „Рудара“ наставила је сезону у плеј-офу Аркус рукометне 
лиге. Костолчани су у мечу 5. кола поражени у Костолцу од шабачке 
„Металопластике“ са 31:34 (19:17). Дуел 6. кола „зелено-црни“ 
одиграли су у Крагујевцу. После солидне партије ипак су поражени 
од екипе „Раднички“ резултатом 26:32 (12:19). Изабраници тренера 
Драгана Ајдачића у 7. колу плеј-офа забележили су први тријумф. 
Они су утакмицу на домаћем паркету против екипе „Дубочица 54“ из 
Лесковца завршили резултатом 31:28 (16:15).  
После седам одиграних кола, у конкуренцији осам екипа плеј-офа 
Аркус лиге, Костолчани се са три освојена бода налазе на седмој 
позицији.  

Костолчани заустављени у четвртфиналу
Након мечева четвртфинала Купа проф. др Бранислав Покрајац, 
познато је која четири тима ће се наћи на завршном турниру. Пласман 
у полуфинале националног купа изборили су „Војводина“, „Раднички“, 
„Дубочица 54“ и „Металопластика“. 
Бранилац трофеја, новосадска „Војводина“, до завршног турнира 
дошла је елиминисавши у Костолцу екипу „Рудара“ резултатом 
35:26 (17:15). Пред домаћим навијачима био је успешан „Раднички“, 
који је у Крагујевцу надиграо „Партизан“ са 26:25 (11:9), док је 
дерби „јужне пруге“ припао „Дубочици 54“. Лесковчани су код куће 
савладали „Железничар 1949“ резултатом 30:18 (15:8). У последњем 
четвртфиналном дуелу славили су играчи „Металопластике“, који су 
у Панчеву победили „Динамо“ са 33:32 (16:12).

Солидни резултати куглаша
Куглаши „Рудара“ првенство у централној групи Прве лиге Србије 
наставили су солидним партијама. Најпре су у 15. колу поражени 
од екипе „Тврђаве“ у Смедереву са 3.095:3.075 (5:3 у партијама). 
Следећи ривал Костолчана била је екипа „Младост“ из Крагујевца, 
коју су у 16. колу као домаћини савладали са 3.375:3.311 (7:1).  
Утакмица 17. кола, у којој је требало да се састану са екипом 
крагујевачког „Пак Промет“ је одложена, а затим су „зелено-црни“ 
у 18. колу као домаћини савладали екипу „Краљево“ резултатом 
3.176:3.153 (5:3 у партијама).   
После 18 одиграних кола, костолачки „Рудар“ се са 20 освојених 
бодова налази на четвртој позицији, у конкуренцији 10 екипа..

Победничка серија куглашица
Одличне игре у наставку сезоне у централној групи Прве лиге 
Србије куглашице костолачког „Рудара“ крунисале су са три 
узастопна тријумфа. 
Костолчанке су у 11. колу савладале „Смедерево“ резултатом 
2.765:2.726 (5:3 у партијама), док су у дуелу 12. кола биле боље од 
нишке екипе „Палилулац“ – 2.878:2.709 (6:2). Куглашице „Рудара“ 
биле су слободне у 13. колу, док су у следећем, 14. колу, убедљиво 
савладале „Железничар“ у Панчеву са 2.929:1.822 (8:0).  
После 12 одиграних кола, костолачке куглашице се са 13 
освојених бодова налазе на четвртој позицији, у конкуренцији 
седам екипа.

Бег са дна табеле
Фудбалери „Рудара 2001“ на почетку пролећне сезоне у 
Подунавско-шумадијској зони доживели су неуспех. Костолчани су 
поражени у Великом Градишту од домаћег ВГСК са 1:5.
Након тога, „зелено-црни“ су у 17. колу на свом стадиону „Бора 
Бека“ савладали екипу „Мали борац“ из Орашја са 2:0. Затим су 
Костолчани у 17. колу изгубили од „Ђердапа“ у Голупцу – 1:3. 
После 18 одиграних кола „зелено-црни“ се са 14 освојених бодова 
у конкуренцији 16 екипа, налазе на 15. месту на табели.

   Припремио: П. Животић

 ■Државно првенство у спортској гимнастици

Одлични резултати Костолчана 

У костолачкој Спортској хали 16. и 17. марта одржано је Државно 
првенство у спортској гимнастици, у организацији Савеза за школски 
спорт.

Ученици костолачких школа потврдили су добре резултате које су 
претходно остварили и на Међуокружном такмичењу, одржаном 6. марта такође у 
Kостолцу.

На републичком школском такмичењу у спортској гимнастици девојчице од 
првог до четвртог разреда из ОШ „Јован Цвијић“ постале су вицешампионке. 
Сребрну медаљу донела је екипа коју су чиниле Ленка Огњановић, Лара Шћекић, 
Најда Поповић и Дуња Здравковић. У категорији ученика 5. и 6. разред, Нађа 
Поповић је у појединачној конкуренцији такође освојила друго место, а у категорији 
дечака 7. и 8. разреда Јован Тодоровић је освојио бронзану медаљу.

Ученици Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ постали су на 
том такмичењу школски шампиони Србије у гимнастици. Екипа коју су чинили 
Богдан Михајловић, Лука Живановић, Душан Тодоровић и Матија Кошарић била је 
најуспешнија и тиме стекла право учешћа на Светском првенству у Француској.

П. Ж. 

Саша  
Ђoкановић 

(26.02.1975 – 08.04.2022)

Саша Ђокановић, инжењер производње 
у ТЕ „Костолац А“, напустио нас је 8. 
априла. 
Радни однос засновао је 1998. године као 
техничар одржавања у Термоелектрани 
„Костолац А“. Са дипломом инжењера 
машинства за производно машинство, 

распоређен је 1999. године, на радно место млађег инжењера одржавања. 
Са 24 године радног искуства и сталним усавршавањем у току радног стажа 
најдуже је радио као инжењер за турбине и пумпе. 
За собом је оставио супругу Слађану, сина Михајла, мајку Милену и оца 
Бошка.



шпански борац, народни херој Карло Кобал из 
Словеније. Свим родољубима и борцима против 
фашизма село је изградило споменик испред 
Дома културе.

Село је до седамдесетих година 20. века 
имало осмогодишњу школу,а сада је то школа 
са четири разреда и припада ОШ „Јован Цвијић“ 
у Костолцу. Село је 1953. године добило струју. 
Мештани су вредни радници, углавном су 
запослени у електранама и на коповима, мали 
број људи бави се пољоприведом, тако да су 
својевремено добијали признања за производњу 
кукуруза и пшенице. 

Археолошко налазиште, римски логор и град 
Виминацијум простиру се испод ареала села.

Дом културе предат је селу на коришћење 
на тадашњи рођендан Републике 29. новембра, 
1983. године. Та установа донела је много 
радости младима и њиховом културно-
уметничком друштву, фолклорцима, драмској 
и литерарној секцији. Поред Дома културе 
изграђен је и стадион малих спортова, где се 
већ деценијама традиционално одржава турнир 
у малом фудбалу. Такмичење у кувању рибље 
чорбе једно је од најстаријих у околини.

Решен је и проблем изливања реке Млаве 
и поплава. Село је добило централно грејање 
и живи својим животом између две електране. 
Село које је дало своје име новом граду, свом 
„млађем брату“ Костолцу.

„Изнад старе калдрме 
три димњака бију 
светли рударска лампа,
златне шлемове оставили рудари.
У малом парку заборавили на шинама 
машиновође локомотиву“.

Војкан Ивковић

да је иконе Светог Игњатија и Великомученика 
Георгија радио познати академски сликар Урош 
Предић. Село је имало и пре Другог светског 
рата богат спортски и културни живот. Имало 
је две групе тамбураша, једну су сачињавали 
мештани, а други Словенци, Чеси и други…

„Блатњавим путем иду седам тамбураша,
ветар се игра са њиховим јелецима
чује се свирка све до Тодићеве цркве и 
Дунава 
они свирају и мале радости доносе!“

Између два светска рата, Костолац је имао 
Фудбалски клуб „Свети Ђорђе“, који се такмичио 
у Браничевској жупи, а за време Другог светског 
рата основана је „Црвена победа“, која је касније 
постала ФК „Победа“ из Старог Костолца. Клуб 
су основали Чеда Ненадовић и Миле Кланчик. 
За време Другог светског рата, 1944. године 
одведени су на стрељање играчи „Црвене 
победе“, због револуционарних активности. Само 
неколицина је преживела. Ту је живео и радио 

Сместило се село крај леве обале 
реке Млаве. Помиње се први 
пут 1380. године у Раваничкој 
повељи. Село настало на темељима 

Виминацијума, где су некада живели 
Келти и Римљани, односно на рушевинама 
средњевековног Браничева.

Село је почетком 19. века имало 37 
домаћинстава, а већ 1883. године, са отварањем 
рудника Ђорђа Вајферта, 138 домаћинстава, у 
којима је живело 1.260 становника.

Поред Срба, Влаха и Рома, који су чинили 
састав три махале – Циганске, Влашке и 
Средње, повећава се број становника и у 
склопу села настаје ново насеље са рударима – 
Рударска колонија.

„Моје очи гледа ковач жеља
буди се лампа рударска 
врти се кригла пуна весеља!
Брке глади Вајферт стари
миришу опет липе 
и чује се лађа са Дунава
вуку угаљ до Београда бродовима  
Драгутина Тодића.“

Почиње да се развија индустрија, отвара се 
„Ђурин млин“, као и циглана и фабрика стакла. 
Фабрика стакла је била близу обале Млаве, 
на улазу у село од стране рудника. Фабрика је 
поред обичног стакла за прозоре имала и друге 
производе за широку употребу и радила је све до 
Првог светског рата, када су је срушили Немци.

У селу је постојала велика колонија са 10 
зграда за потребе рудара. Ту се налазила и 
читаоница, а користили су је и Срби, Чеси и 
Немци. Већ 1928. године било је 20 породица из 
Чешке и Баната. Село је имало кафану, зграду 
управе рудника, као и колосек за утовар угља и 
пристаниште на Дунаву. 

Бродарски капетан Драгутин В. Тодић је 
транспортовао угаљ из рудокопа и заволео је 
Костолац као своје родно место. Ту је живео, а 
са својом супругом Лепосавом селу је оставио 
на дар цркву. Та њихова задужбина посвећена 
је Светом великомученику Георгију. Значајно је 
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Стари Костолац
времеплов

 ❚Тодићева црква некад и сад

 ■Села у околини Пожаревца
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