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Наставак развоја пројекта 
реверзибилне хидроелектране 
„Бистрица“ почео је уводним 
састанком с представницима 

конзорцијума који ће израдити идејни пројекат, 
студију оправданости и планску документацију. 

− Ово је почетак израде техничке 
документације за један дугоочекивани, жељени 
и потребан пројекат за „Електропривреду 

Србију“ и државу Србију. Годинама се причало 
о изградњи РХЕ „Бистрица“ и срећан сам 
што показујемо да ми то можемо и хоћемо 
да урадимо. Компаније „Енергопројект 
Хидроинжењеринг“, „Електроенергетски 
координациони центар“ и Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије из Београда, 
чланице конзорцијума, сада су наши партнери, 
сада смо заједно и само тако можемо да 
убрзамо овај пројекат − оценио је Мирослав 
Томашевић, в. д. директора ЈП ЕПС, на уводном 
састанку. 

Он је истакао да су посао добиле српске 
реномиране компаније и институције у које  
ЈП ЕПС има поверење. 

Планирано је да уговорена пројектна 
и просторно-планска документација буде 
завршена за 18 месеци. После тога, ЕПС 
ће донети одлуку о начину финансирања и 
изградње РХЕ „Бистрица“. Иако уговорена 
документација представља кључни део наредних 
активности везаних за развој пројекта, на 
састанку је посебна пажња посвећена уклапању 
и оптимизацији свих предстојећих активности у 
циљу што ефикаснијег развоја пројекта.

Пројекат изградње РХЕ „Бистрица“, као 
вишенаменског постројења с могућношћу 
пумпно-турбинског рада агрегата, имаће 
велики значај због растуће потребе за 
интеграцијом ОИЕ. То је разлог због којег  
ЈП ЕПС припрема изградњу РХЕ „Бистрица“, 
која би својом флексибилношћу и 
складиштеним капацитетом значајно допринела 
сигурности снабдевања и декарбонизацији како 
Србије тако и региона.

Својим енергетским карактеристикама и 
положајем у сливу Увца, РХЕ „Бистрица“ и 
акумулација Клак унеле би нови квалитет у 
начин коришћења свих хидроелектрана на Увцу 
и Лиму (ХЕ „Увац“, ХЕ „Кокин Брод“,  
ХЕ „Бистрица“ и ХЕ „Потпећ“), стварајући 
услове за њихову енергетски и економски 
повољнију експлоатацију. Пројектом се 
предвиђа уградња четири агрегата укупне 
инсталисане снаге 628 MW, уз очекивану 
годишњу производњу од око 1.100 GWh. 

Састанку су, поред представника ЈП ЕПС, 
присуствовали и представници извођача, као и 
„Електромреже Србије“.

Р. Е.

Нова ХЕ  
за будућност

 ■Са уводног састанка о изградњи РХЕ „Бистрица“из ЕПС групе
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У Србији експоненцијално расте број 
купаца-произвођача (прозјумера) 
који из обновљивих извора 
производе електричну енергију за 

сопствене потребе и „Електропривреда Србије“ 
им пружа пуну подршку јер то доноси уштеде 
и растерећује енергетски систем, речено је 
на конференцији „Шта увођење прозјумера 
доноси електроенергетским системима 
земаља Западног Балкана“.

- ЕПС је несумњиво посвећен развоју 
обновљивих извора енергије, али су потребна 
велика улагања не само у нове електране на 
ОИЕ већ и у друге делове система да би се 
оне прикључиле на мрежу. Битно је да ЕПС из 
сопствене делатности може да издвоји средства 
за те инвестиције – рекао је Владимир Шиљкут, 
саветник директора ЕПС за пословни систем. 

Шиљкут је додао да ЕПС већ дужи период 
ствара губитак по основу исплате накнада за 
ОИЕ, јер се од купаца прикупи мање новца него 
што се плати повлашћеним произвођачима и 
упозорио да су и цене које плаћају домаћинства 
за електричну енергију у Србији ниже од цене 
производње киловат-сата у ЕПС-у, већ  
дужи период.

- С обзиром да је производна цена 
виша од продајне, и да при томе више од 
половине продајне цене одлази ЕМС-у и 
Електродистрибуцији Србије, за мрежарину, 
јасно је да ЕПС и по овом основу остварује 
губитак у пословању. И сви издаци у 
одржавање и нове инвестиције, неопходне 
за рад ЕПС-а, свакодневно су све већи - 
истакао је Шиљкут. - Електроенергетски 
систем мора да функционише, па ће због 
свега тога поскупљење у једном тренутку 
постати неизбежно, али је и потребно да се 
око тога усагласе сви релевантни фактори. И 
са евентуалним корекцијама, цена електричне 
енергије и за домаћинства и за привреду остаће 
знатно нижа него у земљама региона.

Извршни директор ЕПС за послове 
снабдевања Радован Станић рекао је да 
се компанија ускладила са прописима и 
омогућила олакшану процедуру за прозјумере. 

- ЕПС је до сада добио 81 захтев купаца-
произвођача за склапање уговора, од чега је 
51 уговор закључен, и то 43 са грађанима, а 
осам са компанијама. Већ за април ћемо издати 
четири рачуна за прозјумере, и то за електрану 
Грунера у Власотинцу и три домаћинства са 

соларима на крововима. Учинили смо све што 
је могуће да процес упростимо, подржавамо 
апсолутно ову производњу ОИЕ посебно 
концепт купаца-произвођача јер смањује 
притисак на производњу ЕПС-a и потребу за 
увозом – рекао је Станић и додао да расту 
броја прозјумера доприноси и Министарство 
рударства и енергетике са субвенцијама 
од 50 одсто за уградњу соларних панела за 
домаћинства.

На конференцији у организацији портала 
Енергија Балкана и Удружења за одрживу 
енергетску транзицију која је посвећена 
утицају прозјумера, Јованка Атанацковић, 
државна секретарка министарства рударства и 
енергетике рекла је да је прописима створена 
пословна клима за развој овог сектора.

- Држава даје подстицаје за прозјумере, 
енергетску ефикасност и за обновљиве 
изворе енергије домаћинствима, а тај активни 
програм је за 20.000 домаћинства. Промена са 
прозјумерима је кључ енергетске независности 
и безбедности Србије, јер је објекат са 
соларним панелима независан, а сваки динар 
уложен остаје у Србији где се користи енергија 
– истакла је Атанацковић.                              Р. Е.

Окретање изградњи капацитета 
на обновљиве изворе енергије и 
повећање енергетске ефикасности 
најбржи су пут ка неизбежној 

енергетској транзицији, оценили су учесници 
првог симпозијума енергетике у Црној Гори 
на тему „Нови енергетски трендови“, који 
организују „Електропривреда Црне Горе“ и 
Савез енергетичара.

– „Електропривреда Србије“ сигурним 
кораком иде напред и без срљања. Унутрашње 
слабости у ЕПС-у и рат у Украјини трасирали 
су јасно пут – обновљиви немају алтернативу. 
„Електропривреда Србије“ је одлучна у 
томе да повећа удео зелене енергије у свом 
производном миксу – истакао је Мирослав 

Томашевић, в. д. директора „Електропривреде 
Србије“. – Истина је да тренутно ОИЕ не могу 
да замене базну енергију из угља, али ЕПС је 
посвећен развоју капацитета за производњу 
електричне енергије из обновљивих извора. 
Ових дана кренули смо са развој планске 
документације за реверзибилну ХЕ „Бистрица“ 
и то би требало да буде завршено до краја 
2023. године, а за градњу је потребно додатних 
пет до шест година. 

Томашевић је истакао да поред изградње 
капацитета на ОИЕ и уговорног преузимања 
већ изграђених ветро и соларних електрана, 
брз резултат даје штедња, односно управљање 
потрошњом. Добро решење је што брже 
прикључење соларних електрана код 

индустријских купаца. Од пре неколико месеци 
ЕПС има и уговоре с купцима-произвођачима, 
што дугорочно може допринети енергетској 
ефикасности, растерећењу система и 
енергетској безбедности.

– ЕПС више не губи време, знамо шта 
нам је стратегија, али без стручних људи не 
можемо проћи енергетску транзицију – рекао 
је Томашевић. – Опрему можемо заменити, али 
људски ресурс је кључ.

Симпозијум „ЕПЦГ НЕТ 2022“ одржао се 
27. и 28. маја, а присуствовало му је око 200 
учесника, међу којима су најугледнија имена 
енергетског сектора у југоисточној Европи. 

Р. Е.

Уз прозјумере до 
стабилнијег  
енергетског система

ОИЕ најбржи пут ка транзицији

 ■Расте број купаца-произвођача у Србији

 ■Први симпозијум о енергетици у Црној Гори
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Ремонт угљеног система на 
површинском копу „Дрмно“ завршен 
је 2. јуна и почела је производња 
угља за костолачке термоелектране. 

Сви послови на ремонту основне рударске 
механизације и опреме ангажоване на  

ПК „Дрмно“ одвијају се без проблема, 
уз примену прописаних мера заштите и 
безбедности радника на раду. Ради се од 
почетка априла и до сада је завршен је ремонт 
Четвртог јаловинског рударског система за 
откопавање јаловине, као и угљеног система. 
Ремонт основне рударске механизације, 
опреме и постројења на угљеном систему у 

координацији са електранама Огранка  
„ТЕ-КО Костолац“ трајао је од почетка маја до  
2. јуна. Цео мај био је резервисан за отклањање 
уочених недостатака на багерима који раде на 
ископовању угља, самоходним транспортерима 
као и транспортерима са траком. У исто време 
ремонтована су постројења и опрема на 
дробилани, допреми, депонији, расподелном 
бункеру као и на четири транспортера на 
везном систему којима се угаљ транспортује 
према костолачким термоенергетским 
капацитетима.

- Значајна је модернизација главних погона 
транспортера „B-1400“ и „B-1800“ уградњом 
нових редуктора и реконструкцијом погонских 
бубњева - рекао је Бојан Јевтић, главни 
инжењер за превенстивно-планско одржавање. 
После ремонта, биће модернизована три 
транспортера на копу и један на везном 
транспортеру према ТЕ „Костолац А“. 
Остали транспортери на везној линији биће 
модернизовани до наредног ремонта уколико 
се укаже прилика или током наредне ремонтне 
сезоне.

- Послове на ремонтима обављају, као 
и до сада, специјализоване екипе радника 

за поправку рударских машина из ПРИМ-а, 
радници служби одржавања копа „Дрмно“, као 

 ■Радно на Површинском копу „Дрмно“

Завршен ремонт  
угљеног система

актуелно

 ❚Драган Милошевић

 ❚Бојан Јевтић

Значајна је модернизација 
главних погона транспортера „B-

1400“ i „B-1800“ уградњом нових 
редуктора и реконструкцијом 

погонских бубњева, рекао је 
Бојан Јевтић, главни инжењер 

за превентивно- планско 
одржавање.
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 ■Акција добровољног давања крви на копу „Дрмно“

и запослени „Косово Обилића“. Све активности 
су завршене до 2. јуна и угљени систем почео 
је производњу. Посла је било много, а времена 
мало и уз много труда послови су завршени у 
планираном року – рекао је Јевтић. 

На ремонту рударске механизације 
ангажоване на ископавању угља ПРИМ 
је ангажовао 65 радника који су били 
распоређени на пословима оправке три роторна 
багера , исто толико банд вагена и трачних 
транспортера.

Драган Милошевић, управник радне јединице 
Производња, ремонт и монтажа рударске 
опреме и механизације рекао је да се сваки 
дан радило у режиму од 7.00 до 19.00 часова, 
како би се на време завршили планирани 
послови и створили услови да почетком јуна 
крене производња угља на Површинском копу 
„Дрмно“. 

- Имамо редовну комуникацију са људима 
Површинског копа „Дрмно“, редовно се 
одржавају састанци тако да се сви изазови 
заједничким снагама успешно превазилазе – 
рекао је Милошевић. После ремонта угљеног 
система следи ремонт Трећег бегер-трака-
одлагач (БТО) система.

С. Срећковић

У акцији добровољног давања крви, коју је првог јуна 
организовао синдикат „Копови Костолац“ на Површинском 
копу „Дрмно“, у сарадњи са Институтом за трансфузију 
крви Србије, прикупљена је 51 јединица драгоцене 

течности.
Акцији се одазвало 59 радника, од којих осам није могло дати крв из 

здравствених разлога а по први пут крв су дала четири радника.
− Ово је друга 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. 
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“. До краја године, додаје он, планирамо да 
организујемо још две редовне акције добровољног давања крви.

С. Срећковић

Прикупљена 51 јединица крви

Без проблема
Имамо добре услове за рад. Све машине су 
груписане на једном платоу димензија 200x50 
метара тако да нема празног хода и потпуног 
искоришћења дизалица, ровокопача и друге 
механизације која је ангажована за реализацију 
ремонтних послова. Радови се добро одвијају - 
рекао је Драган Милошевић, управник радне 
јединице „Производња, ремонт и монтажа“ 
рударске опреме и механизације.
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На градилишту ЕПС-овог термоблока 
„Костолац Б3“ свакодневно око 600 
кинеских радника и више од 100 
радника из Србије интензивно ради 

на завршетку овог пројекта. 
- Број радника на локацији ће расти и 

очекује се да ће крајем јула бити ангажовано 
максималних 1.100 радника. Цела ова година 
посвећена је пре свега монтажним радовима 
на свим системима, а посебно на систему 50, 
односно главном погонском објекту електране - 
рекао је Жељко Лазовић, пројект менаџер. 

Од битнијих послова на градилишту се 
изводе монтажни радови на котлу, кондензатору, 
хлађењу у оквиру машинске сале, у току 

су припремни радови на монтажи турбине, 
блок трансформатора и завршни радови на 
системима хемијске припреме воде (ХПВ) и 
расхладне воде. 

Очекује се да до краја године буде завршено 
више од 90 одсто монтажних радова, док су 
грађевински радови највећим делом завршени. 
О обиму тог посла говоре подаци да је израђено 
више од 2.500 шипова, уграђено више од 90.000 
кубних метара бетона и уграђено више од 30.000 
тона челичне конструкције на читавом објекту. 

 ❚ Производња опреме 
ЕПС-а и остали учесници на Пројекту развили 

су изузетно захтеван систем контроле квалитета 
производње опреме и праћења квалитета 
извођења радова на локацији. На реализацији 
пројекта учествује 130 различитих произвођача 
главних делова и опреме. Производња главне 
опреме је почела тек након што је Fidic инжењер 
23. јануара 2019. године послао обавештење да 
су испуњени услови за старт тог посла. 

- Сада је степен реализације производње 
опреме достигао 94,75 одсто. Већи део опреме 
је и испоручен. У магацинима на градилишту 
налази се око 70 одсто опреме. У Панчеву, 
румунској луци у Констанци и на бродовима 
налази се више од 25 одсто опреме и очекује 
се да буде на градилишту у току јуна – рекао је 
Лазовић.

Од битније опреме на градилиште су 
испоручени генератор, вертикални део 
испаривача, економајзер, прегрејач паре број 
1, кондензатор, конденз пумпе, напојне пумпе, 
загрејачи високог и ниског притиска, затим 
трансформатор, вентилатори свежег ваздуха и 
димног гаса и млинови. Такође су испоручени 
решетка за догоревање, највећи број електро 
ормара 6 kV, 0,4 kV, рециркулационе пумпе 
апсорбера, влажни млинови, пумпе, резервоари, 

Радови на  
новом капацитету ЕПС-а 
добро напредују

 ■Настављена изградња блока Б3 у Костолцу

Технички параметри
- Параметри свеже паре: p=254 bar и t=571 ⁰C
- Продукција свеже паре за номиналну  
снагу: 971 t/h
- Годишње часовно ангажовање блока: 7.500 ч/год
- Нето ефикасност: 37,3%.
Техничке карактеристике новог блока 
подразумевају вредност емисија у дозвољеним 
граничним вредностима: 
- Сумпор диоксид (СО2): 150 mg/Nm3
- Једињења азота (NOx): 200 mg/Nm3
- Прашкасте материје: 10 mg/Nm3.

 ❚Жељко Лазовић

Очекује се да до краја године 
буде завршено више од 90 

одсто монтажних радова, док су 
грађевински радови највећим 

делом завршени.
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систем реверзне осмозе у оквиру система ХПВ, 
пумпа расхладне воде и остале пумпе, решетке 
за пречишћавање сирове воде у оквиру система 
расхладне воде.

- Нови термо блок „Костолац Б3“ пројектован 
је према најстрожим европским стандардима 
и важећим техничким прописима. ЕПС-ове 
инвестиције у термоелектрану „Костолац Б“ 
омогућавају и оживљавање домаће електро и 
машино градње. Пројекат је укључио савремене 
технологије и стандарде из области технике, 
затим све тренутно важеће елементе заштите 
животне средине, укључујући и неке који се 
тек очекују. Уговором је предвиђено и да сва 
опрема која ће бити уграђена у нови блок 
испуни европске нормативе квалитета – рекао је 
Лазовић.  

Очекивана годишња производња овог 
блока номиналне снаге 350 мегавата, 
са натрктиричним параметрима велике 
ефикасности, је око 2,5 милијарди киловат-
часова електричне енергије. Сагласност на 
Студију о процени утицаја на животну средину 
Пројекта изградње новог блока Б3 на локацији 
термоелектране „Костолац Б“ добијена је од 
Министарства заштите животне средине у 
октобру 2017. године. Пројекат се реализује 
уз успешну сарадњу са суседном Румунијом, у 
складу са конвенцијом ESPOO о прекограничном 
утицају на животну средину. 

Ради бржег добијања грађевинских дозвола, 
као и почетка радова Пројекат је подељен на 14 
фаза. На реализацији пројекта „Костолац Б3“ 
радови се интензивно изводе у три правца израда 
пројектне документације и прибављање дозвола 
и сагласности, израда и испорука опреме и 
извођење радова на локацији.

- Један од главних предуслова за почетак 
израде опреме и почетак извођења радова на 
градилишту била је израђена документација, 
тачније пројекти за грађевинску дозволу 
и пројекти за извођење, као и добијање 
сагласности од одговарајућих институција. 
Документација мора бити урађена у потпуности у 
складу са домаћим прописима, јер без тога није 

могуће добити неопходне сагласности, као ни 
грађевинске дозволе. 

 ❚ Етапе у раду
Енергетска дозвола добијена 30. јуна 

2017. године, а онда су уследила решења 
о давању сагласности на Студију о процени 
утицаја на животну средину пројекта изградње 
новог блока Б3 на локацији термоелектране 
Костолац Б, које је добијено од стране 
ресорног министарства, као и сагласности 
Румунске стране на прекогранични капацитет. 
Грађевинске дозволе су добијене до сада за 
12 од 14 система, што је отворило могућност 
извођења значајних радова на градилишту. 
Преостале две дозволе очекују се крајем јуна. 

- Интензивно се ради на пројектима за 
извођење радова, као и добијању дозвола од 
противпожарне полиције. У овом тренутку 
статус израде пројектне документације је 
98,15 одсто. Од почетка пројекта присутно је 
кашњење у изради пројектне документације 
за добијање грађевинске дозволе и пројеката 
за извођење због различитог начина и 
приступа при изради пројектне документације 
у Републици Кини и Републици Србији. Зато су 

ЈП ЕПС и Fidic инжењери уложили велики напор 
да се унапреди овај сегмент пројекта – рекао је 
Жељко Лазовић. 

 ❚ Ангажовање домаће привреде
- Овај пројекат је веома сложен, тако да 

у његовој реализацији учествује велики број 
реномираних фирми из Републике Кине, а 
поред њих укључена је и привреда Србије 
кроз велики број компанија које се баве 
производњом опреме и извођењем радова. 
Осим тога укључени су и реномирани домаћи 
институти, факултети као и велики број 
пројектантских кућа. Уговором је дефинисано 
ангажовање компанија ван Кине у проценту од 
49 одсто.

Са кинеском страном је побољшано 
разумевање, што је позитивно утицало и на 
укупну реализацију пројекта, посебно у делу 
пројектовања. И поред предузетих мера за 
убрзавање реализације пројекта постоје 
кашњења проузрокована утицајем вируса 
Kовид-19. Све стране континуирано улажу 
напор да се њихов ефекат на реализацију 
пројекта што више смањи - истакао је Лазовић.

П. Животић

Финансирање
Пројекат изградње новог блока „Костолац Б3“ у 
костолачком огранку ЕПС-а омогућио је 
покретање српске привреде, а један је од највећих 
пројеката који се тренутно реализују у Србији. 
Укупна вредност Пројекта „Друга фаза пакет 
пројеката ТЕ Костолац Б“ је 715,6 милиона долара, 
од чега су улагања у изградњу новог блока Б3, 
снаге 350 МW, 613 милиона долара. Укупно 85 
одсто средстава за финансирање пројекта 
обезбеђено је из дугорочних кредита кинеске 
Ексим банке, док 15 одсто средстава обезбеђује 
ЕПС. Рок отплате је 20 година, укључујући грејс 
период од седам година и фиксну камату од 2,5 
одсто годишње.
Рок реализације пројекта по основном уговору је 
58 месеци, уз додатних 12 месеци гарантног 
периода. Пројекат је званично почео да се 
реализује 4. јануара 2016. године.
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 ■Помоћна механизација Копа „Дрмно“

Западни део костолачког угљеног 
басена располаже респектабилним 
експлоатационим количинама лигнита, 
показала су досадашња истраживања. 

Поред угља у лежишту се налазе и значајне 
количине квалитетног шљунка који би могао 
да се експлоатише и пласира на тржиште. 
Отварање новог површинског копа било би од 
великог значаја не само за привредни развој 
овог краја већ и укупну енергетску стабилност 
Србије.

- Блокови Б1 и Б2 у ТЕ „Костолац Б“ су 
тренутно у еколошком смислу најсавременији 
термокапацитети у оквиру ЕПС-а. Наредне 
године је планирано пуштање у рад блока Б3 и 
његово прикључење на мрежу. Површински коп 
„Дрмно“ једини снабдевач угљем свих блокова  
инсталисаних у Костолцу  и његове резерве у 
овом тренутку износе око 200 милиона тона - 

рекао је Иван Ђукић, помоћник директора за 
инвестиције у Дирекцији за производњу угља. 

Ђукић је објаснио да је према постојећој 
техничкој документацији заустављање блокова 
Б1 и Б2 предвиђено је 2038. и 2039. године, али 
ти блокови а посебно нови блок Б3, технички 
посматрано, могу да се ревитализују и да им се 
продужи век трајања.

- Протеклих година ЕПС и Огранак  
„ТЕ-КО Костолац“ уложили су значајна средства 

у истраживање новог лежишта, које се налази 
у оквиру катастарских општина Дубравица – 
Батовац – Брежане , а у документацији званично 
је именовано као „Костолац Запад“. У марту 
2020. године Рударско-геолошки факултет 
из Београда завршио је Студију изводљивости 
експлоатације лежишта „Костолац Запад“. У 
овом документу дефинисана је недостајућа 
опрема, динамика отварања копа као и 
пресељење дела опреме са копа „Дрмно“ са 
циљем уравнотежења производње откривке 
и угља на Површинском копу „Дрмно“ и 
Површинском копу „Костолац Запад“ – рекао  
је Ђукић. 

Како се буде повећавала производња на  
ПК „Костолац Запад“ смањиваће се производња 
на ПК „Дрмно“.  Студија је показала и да у 
лежишту „Костолац Запад“ има око 350 милиона 
тона угља, а да се изнад угљеног слоја налазе 
значајне количине шљунка. Експлоатационе 
резерве шљунка износе 14.350.000 кубних 
метара који се, након откопавања, може 
пласирати на тржиште. 

- Вредност инвестиције отварања копа према 
проценама из Студије износи 400 милиона 
евра. На овај начин обезбедило би се двострано 
снабдевање термоенергетских капацитета у 
Костолцу угљем из оба лежишта – оценио  
је Ђукић.

С. Срећковић

Резањем славског колача у Цркви 
Светог Максима Исповедника у 
Костолцу и славским ручком у 
пожаревачком ресторану „Извор“ 2. 

јуна је прослављен Спасовдан, слава Помоћне 
механизације Површинског копа „Дрмно“. 
Овогодишњи колачар био је Драган Јанковић, 
из сектора точкаша Помоћне механизације, 
док је улогу домаћина за следећу годину 
преузео Драгиша Драгушић.

Радници Помоћне механизације у овом 
облику прослављају своју славу од 2014. године. 
У претходне две године Спасовдан је због 
пандемије обележаван резањем колача у цркви, 
док није било масовног славља и дружења. Ове 
године на прослави се окупило нешто мање од 
300 људи.                                                        П. Ж.

Прослављен Спасовдан

За сигурну будућност 
снабдевања угљем

 ■Лежиште угља „Костолац Запад“

Наставак пројекта
Резултати Студије изводљивости експлоатације 
лежишта „Костолац Запад“ показују оправданост 
инвестиције. На основу тога требало би обезбедити 
средства за наставак активности које се односе на 
израду Главног рударског пројекта за „Костолац 
Запад“ као и израду просторног  плана посебне 
намене, рекао је Ђукић.

 ❚Иван Ђукић
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Изградња прве ветроелектране 
„Електропривреде Србије“ 
почела је уводним састанком са 
представницима компаније  

„Сименс Гамеса“, која ће испоручити и 
поставити ветрогенераторе снаге 73 мегавата 
у Костолцу.

- Надам се да ћемо ветропарк у Костолцу 
пустити у рад најкасније за 26 месеци. ЕПС 
ће са партнерима урадити све да се тај рок 
скрати колико год је могуће, али не на штету 
квалитета радова, него да, на обострано 
задовољство, што пре имамо на мрежи 
ветропарк у власништу ЕПС-а. Верујем у ово 
што радимо и то је основа за успех пројекта – 
рекао је Мирослав Томашевић, в. д. директора 
ЈП ЕПС на уводном састанку. 

Томашевић је истакао да је ЕПС стабилан 

и да ће као и до сада наставити да буде 
окосница развоја економије и индустрије 
Србије. 

Прва ЕПС-ова ветроелектрана са 20 
генератора укупне снаге 73 мегавата 
простираће се на локацијама Дрмно, 
Петка, Ћириковац и Кленовник, на 
простору затворених површинских копова 
и одлагалишта огранка „ТЕ-КО Костолац“. 
Укупна вредност пројекта износиће око  
114 милиона евра, од којих се 80 милиона 
евра финансира из кредита Немачке развојне 
банке KfW.

Стјепан Черкез, председник управе Сименс 
Гамеса РЕ захвалио је на поверењу и прилици 
да реализују ЕПС-ов пројекат. 

- Веома озбиљно смо схватили задатак и 
у екипу смо укључили стручњаке који су већ 
радили на пројектима сличне комплексности. 
Озбиљно смо схватили питање рокова и 
крећемо са реализацијом – рекао је Черкез. 

Према ранијим проценама, ветропарк 
у Костолцу производиће око 115 милиона 
киловат-часова електричне енергије годишње, 
што је довољно за снабдевање око 30.000 
домаћинстава. 

Стручни надзор над пројектом поверен 
је конзорцијуму који предводи Њу енерџи 
солушнс (New Energy Solutions), а директор те 
фирме Милош Цолић истакао је да су до сада 
успешно радили на реализацији пројеката 
градње 80 одсто од укупно 400 мегавата 
ветропаркова у Србији. Уводном састанку су 
присуствовали и представници компаније  
СГС, задужене за контролу квалитета и велики 
број стручњака укључених у реализацију 
пројекта.

Р. Е.

Почетком јуна Електропривреда Србије – Огранак „Костолац“ започео је санацију и 
реконструкцију транзитног, заобилазног пута око села Стари Костолац, у дужини од 
три километра. Саобраћај је преусмерен кроз село, а радови који су у току указују 
на сложене радове на поправци саобраћајнице.

Слегање тла испод пута проузроковано је јамама некадашњег поземног рудника које су 
напуштене, а подгараде после сто и више година попуштају под теретним саобраћајем, који 
се одвија заобилазницом. На радилишту је механизација која отклања подлогу и насипа 
новом чвршћом. Радови би требало да се заврше до 30. јуна за када је планирано пуштање 
саобраћајнице у употребу.                                                                                                                   Н. А.

Почиње градња ветроелектране  
у Костолцу

 ■ЕПС шири капацитете за ОИЕ

 ■Реконструкција заобилазног пута Костолац – Стари Костолац

Тешко оштећење више 
од километра пута

 ❚Мирослав Томашевић после састанка

 ❚Будућа локација генератора у Петки
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Термоелектране у Костолцу произвеле 
су до краја маја укупно 2.402.901 
мегават-час електричне енергије, 
која је предата електроенергетском 

систему Србије. Ако се посматра годишњи 
план производње, до сада је реализовано 38 
одсто плана, који износи укупно 6.324.000 
MWh за све термокапацитете који су 
инсталисани у Костолцу.

У овом периоду, ТЕ „Костолац А” је произвела 
711.933 МWh, тако да се тренутно налази на 39 
процената реализације годишњег плана блокова 
А1 и А2, који износи укупно 1.800.000 МWh. 

Годишњи план производње електричне 
енергије предвиђа да се до краја 2022. године 
произведе и 4.524.000 МWh у ТЕ „Костолац Б”,  
где је за првих пет месеци остварена 
производња електричне енергије која износи  
1.690.968 МWh, односно 37 одсто плана.

И. М.

Систему предато више од  
2,4 милиона мегават-часова

 ■Производња електричне енергије

Рудари Површинског копа „Дрмно“ 
у мају су ископали 109.095 
тона угља, информација је из 
Службе за праћење и анализу 

производње Огранка „ТЕ-КО Костолац“. 
Производни системи ангажовани на 
ископавању угља прошлог месеца радили 
су само четири дана због извођења 
планираних ремонтних акивности на 
машинама и опреми која је ангажована на 
ископавању угља. 

Просечна калоријска вредност угља 
била је 8.500 килоџула по килограму угља. 
Термоелектранама у Костолцу и Дрмну 
током прошлог месеца испоручено је 
738 тераџула топлоте, а за пет месеци у 
овој години укупно је испоручено 27.878  
тераџула. За потребе рада термокапацитета 
у Свилајнцу током маја превезено је 15.748 
тона угља. 

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

Рударским системима за откривање 
угља у мају је откопано 4.319.150 кубика 
чврсте масе. У овој години укупно је 
откопано 15.665.484 кубика јаловине, што је 
на нивоу плана.                       С. Срећковић

Производња по плану
 ■Површински коп „Дрмно“
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Квалитет здравствених услуга које 
су на располагању запосленима 
у костолачком огранку ЕПС-а 
ослања се и на Фонд солидарности, 

који омогућава да се одређени прегледи и 
неопходне интервенције убрзају. 

- Узимајући у обзир старосну структуру 
наших запослених, тежину послова које 
обављају, и последице које су узроковане 
вирусом Kовид, очекивани су и сасвим 
оправдани притисци на фондове солидарности 
како СО „ЕПС Термоелектрана Костолац”, тако 
и Фонда централног Синдиката радника ЕПС-а. 
Када запослени не могу да добију благовремене 
и хитне услуге у здравственом систему 
Републике Србије прибегавају прегледима и 
лечењима у приватном сектору, за шта се мора 
имати разумевања – рекао је председник  
СО „ЕПС Термоелектране Костолац” Душан 
Бакић.

Захтеви за покривањем трошкова лечења  
су бројни. 

- Без обзира на све, успевамо да 
одговоримо на све молбе запослених који 
са потребном документацијом аплицирају 
на Фонд солидарности. Често на својим 

синдикалним телима доносимо одлуке којима 
мењамо правила а све у складу са потребама 
запослених, узимајући у обзир и финансијска 
средства рачуна нашег Фонда. На тај начин 
одобравамо све молбе и немамо листе чекања 
– истакао је Бакић.

Превенција радне инвалидности обухвата 
рекреацију као и боравке у бањама које пружају 
рехабилитацију запосленима. 

- Поред Фонда солидарности а усмерено 
је такође на здравље запослених Синдикат 
организује и рекреације и рехабилитације 
запослених у оквиру превенције радне 
инвалидности.  Посебним колективним 
уговором за ЕПС су дефинисане обавезе 
послодавца у виду одвајања финансијских 
средстава и одобравање плаћених одсуства 
запосленима за те намене. Надам се да ћемо 
наставити са том досадашњом деценијском 
праксом која је одлично функционисала – 
рекао је Бакић.

Стално се ради и на унапређењу квалитета 
превентивних прегледа, с обзиром да је циљ 
увек откривање болести у најранијој фази.

- Одбор за безбедност и заштиту живота 
и здравља на раду у коме учествује Синдикат 

и представници испред пословодства заседа 
и одлучује у доброј, позитивној атмосфери. 
На том одбору се доносе одлуке и организују 
периодични лекарски прегледи запослених 
и систематски гинеколошки прегледи за све 
жене. Прошле године први пут смо у оквирима 
специјалистичких прегледа организовали за 
запослене ултразвучне прегледе абдомена, 
простате и тумор маркер – објаснио је Бакић.  

Из синдикалне организације  
„ЕПС ТЕ Костолац“ поручују да редовним 
систематским прегледима треба посветити 
више пажње и најављјују да ће у оквирима 
Одбора за безбедност и здравље запослених 
дати неке идеје за њихово побољшања.

И. Миловановић

Унапређење 
превентивних 
прегледа

 ■Синдикална организација „ЕПС Термоелектране Костолац“

 ❚Душан Бакић
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Током дана Владимир 
Стефановић ради као 
инжењер у костолачком 
огранку ЕПС-а, док му 

је у слободно време фокус на 
музици. Музичарски стаж му је 
дужи од радног.

- Први бенд са којим сам 
започео активно бављење музиком 
је група Stork која је основана 1998. 
године, па се може рећи да се већ 
скоро 25 година активно бавим 
певањем. 

Био сам члан више бендова од 
којих је најзначајнији бенд Hard 
Need, чији сам фронтмен већ скоро 
20 година. Није тешко ускладити 
посао у електрани и активно 
бављење музиком јер су наступи 
углавном викендом. Најтеже је 
ускладити обе професије у време 
ремонтних активности у електрани, 
па тада дајем предност обавезама 
на послу – рекао је Стефановић.

Владимирово прво радно место 
у ЕПС-у било је на Површинском 

копу „Дрмно“ као руковалац у 
помоћној механизацији. Како би се 
приближио својој струци прикључио 
се Служби мерења и регулације у 
ТЕ „Костолац Б“, као аутоматичар, 
да бих коначно добио прилику 
да ради на месту инжењера за 
специјална мерења у истој служби.  

- Посао је занимљив, 
динамичан и изазован, а 
подразумева одржавање и негу 
специјалне мерне опреме за 
праћење бројних електричних и 

неелектричних величина. То су 
мерења концентрације компоненти 
димног гаса, механичка мерења на 
турбогенератору, хемијска мерења 
квалитета воде у погону, одржавање 
проточних вага угља, пепела, 
кречњака и гипса и слично – описао 
је Стефановић своје пословне 
активности у ТЕ „Костолац“.

Своју другу каријеру описује 
као наступе у бендовима који 
се жанровски разликују, а осим 
обрада присутне су и ауторске 
композиције.

- Тренутно сам активан у два 
бенда. То је MashUp bend, чији 
се репертоар састоји од обрада 
домаћих и страних поп и рок 
хитова и Hard Need бенд који 
сада функционише у акустичној 
форми, прилагођен за наступе у 
мањим кубовима. Када је у питању 
ауторски рад, свој печат сам 
оставио у групи Stork и на пројекту 
In The Middle Of Nowhere, као 
певач и клавијатуриста – рекао је 
Стефановић

Одрастање у Костолцу је 
протицало у знаку рок музике, још 
у основној школи организоване 
су свирке на којима су наступали 
рок бендови у којима су свирали 
основци, тако да су генерације 
научиле да најбољи провод почиње 
тактовима „Smoke on the water“, 
групе Deep Purple. 

- Моје интересовање за музику 
почело је у основној школи када 
сам уписао Музичку школу „Стеван 
Мокрањац у Костолцу, одсек 
клавир. На самом почетку везивања 
за рок музику, као средњошколац, 
од домаћих бендова омиљени су 
ми били Смак, ЕКВ, Леб и Сол, а 
од страних извођача Guns’n’Roses, 
Metallica, Nirvana, Red Hot Chili 
Peppers и многи други – рекао је 
Стефановић. 

Поред музике, Владимир је 
посвећен и образовању.

- Завршио сам средњу Техничку 
школу „Никола Тесла“ у Костолцу, 
затим Вишу техничку школу у 
Пожаревцу, електротехнички смер, 
а тренутно похађам мастер студије 
на Академији техничких струковних 
студија Београд – рекао је он.

И. Миловановић

 ■Представљамо: Владимир Стефановић

Рокенрол инжењер

 ❚Са колегама на радном месту

 ❚Владимир Стефановић на наступу

Колегама је увек 
занимљиво да чују 

како сам провео 
викенд, каква је 

била атмосфера или 
да им испричам 

неки интересантан 
моменат са свирке. А 
неретко и сами буду 

део публике на мојим 
наступима.
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На 15. Мајским 
пријатељским 
сусретима у 
Пожаревцу, градским 

синдикалним радничко-
спортским играма, 14. и 15. маја 
такмичило се око 500 радника 
из 16 предузећа и установа са 
подручја Пожаревца.  Одличан 
домаћин дводневне спортске 
манифестације био је Спортски 
центар Пожаревац. 

Такмичење се одвијало у укупно 
осам дисциплина. За искључиво 
мушке екипе биле су резервисана 
надметања у малом фудбалу, 
баскету, риболову, надвалачењу 
конопца и стрељаштву. Такмичења 
у и мушкој и женској конкуренцији 
организована су у стоном тенису 
и пикаду, док су у одбојци снаге 
одмериле  мешовите екипе. У 
већини дисциплина такмичење 
је одржано на простору око 
пожаревачке Спортске хале, 

одбојка је играна у сали  
ОШ „Свети Сава“, риболовци су се 
надметали на Дунавцу, а такмичење 
у стрељаштву организовано је у 
пожаревачкој стрељани „Стрелац“. 

Боје својих предузећа на 
спортским теренима бранили су 
радници костолачких Привредних 
друштава ПРИМ, „Аутотранспорт“, 
„Костолац-услуге“ и „Георад“, 
као и радници Копова „Костолац“. 
У такмичењу су учествовали 
и радници Полицијске управа 
Пожаревац, „Поште Србије“ из 
Пожаревца, Казнено-поправног 
завода Забела, „Водопривреде“, 
Завода за јавно здравље Пожаревац 
и огранка „Електродистрибуције 
Србије“ у Пожаревцу. 
Представнике су имали просвета 
и Град Пожаревац, као и јавна 
комунална предузећа „Водовод и 
канализација“, „Комуналне службе“ 
и „Паркинг сервис“. 

Пехар за свеукупног победника 
и прелазни пехар као најбоља 
екипа 15. Мајских сусрета добила 
је као и прошле године екипа 
Синдиката „Костолац-услуге“. Иако 
спортски резултат није био у првом 
плану, победничка екипа је имала 
исти број освојених медаља као и 
„ПРИМ“, али једно више освојено 
златно одличје. Пријатно дружење 
у вечерњим сатима и уручивање 
награда организовани су у 
ресторану „Вила Јелена“. 

Синдикалне радничко-спортске 
игре свих радника на територији 
града Пожаревца и градске 
општине Костолац организују се од 
2007. године. Пауза је направљена 
2020. године због пандемије корона 
вируса, а традиција је обновљена 
2021. године одржавањем 
такмичења 2021. године у 
Костолцу. 

П. Животић

Синдикат „Костолац-услуга“ 
одбранио трофеј

 ■Одржани 15. Мајски пријатељски сусрети

Три пехара за  
„Копове Костолац“
Радници „Копова Костолац“ на овим 
Мајским пријатељским сусретима 
учествовали су ипак у 4 дисциплине. 
Остварили су следеће резултате: 
мали фудбал – 3. место, 
појединачно: Марко Тодосијевић 
(најбољи голман); спортски риболов 
– 1. место, појединачно: Драган 
Стефановић (2. место); надвлачење 
конопца – 1. место и одбојка –  
4. место.

Пехар за свеукупног 
победника и прелазни 

пехар као најбоља 
екипа 15. Мајских 

сусрета добила је као и 
прошле године  

екипа Синдиката 
„Костолац-услуге“

Резултати по дисциплинама
Мали фудбал: 1. „ЕПС Дистрибуција“ Пожаревац, 2. Полицијска управа 
Пожаревац, 3. „Копови Костолац“. Појединачно - најбољи стрелац: Стефан 
Миладиновић (Полицијска управа Пожаревац), најбољи голман: Марко 
Тодосијевић („Копови Костолац“) и најбољи играч: Владимир Симић  
(„ЕПС Дистрибуција“ Пожаревац)
Баскет: 1. „ПРИМ“, 2. „Костолац-услуге“  и 3. Градска управа Пожаревац. 
Спортски риболов: 1. „Копови Костолац“, 2. „Аутотранспорт“ и 3. „ПРИМ“.
Појединачно: 1. Игор Митровски („Аутотранспорт“), 2. Драган Стефановић 
(„Копови Костолац“) и 3. Ивица Угодић („Георад“).
Надвлачење конопца: 1. „Копови Костолац“, 2. „Аутотранспорт“ и 3. „ПРИМ“. 
Стрељаштво: 1. „ЕПС Дистрибуција“ Пожаревац, 2. „Аутотранспорт“ и  
3. КПЗ „Забела“. Појединачно: 1. Александар Костић („ЕПС Дистрибуција“),  
2. Стеван Радојковић („Аутотранспорт“), 3. Александар Пунош (КПЗ „Забела“) 
Пикадо (жене): 1. „Костолац-услуге“, 2. „Георад“ и 3. „Водовод и канализација“. 
Појединачно: 1. Татјана Дамјановић („Костолац-услуге“), 2. Весна Ђокић  
(„ЕПС Дистрибуција“) и 3. Виолета Оцокољић („ПРИМ“). 
Пикадо (мушкарци): 1. „Костолац-услуге“, 2. КПЗ „Забела“ и 3. Полицијска 
управа Пожаревац. Појединачно: 1. Слободан Арсенијевић (Полицијска управа 
Пожаревац), 2. Предраг Ђуровић („Костолац-услуге“) и 3. Бојан Миладиновић 
(Полицијска управа Пожаревац).
Стони тенис (жене): 1. Просвета, 2. „Аутотранспорт“ и 3. „Водовод и 
канализација“. 
Стони тенис (мушкарци): 1. „Костолац-услуге“, 2. КПЗ „Забела“ и  
3. „ЕПС Дистрибуција“.
Одбојка (мешовито): 1. „ПРИМ“, 2. КПЗ „Забела“ и 3. Просвета.

 ❚Екипа „Копова Костолац“
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Дан сећања на жене жртве насиља – 18. 
мај обележен је симболично и у Костолцу, 
захваљујући организацији „Успешне жене 
Костолца“, које су изнеле и поставиле обућу у 

градском парку, чиме су хтеле да укажу да насиље односи 
женске животе.

- Фемицид, односно страдање жена као жртава насиља 
представља горући проблем који се мора хитно решавати 
у нашем друштву. Неопходна је едукација и запослених у 
свим институцијама које пружају помоћ жртвама насиља. 
Сведоци смо да се сви заједно морамо потрудити и променити 
перцепцију породичног насиља, као стид или срамоту. Не 
смемо окретати главу, ако приметимо да нека познаница или 
комшиница пролази кроз насиље. Треба пружити подршку и 
пријавити насилника. Недопустиво је третирање било које жене 
као нечијег власништва, које нема право на слободу избора и 
мора да трпи насиље – истакла је Тања Радовановић – Гргић из 
организације „Успешне жене Костолца“.

Дан сећања на жене жртве насиља установљен је 2017. 
године одлуком Владе Републике Србије на иницијативу 
потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за 
родну равноправност Зоране Михајловић и мрежа невладиних 
организација „Жене против насиља“.                                    И. М.

Препознати и реаговати на време
 ■Борба против фемицида

Радови на изградњи топлификационе 
мреже ка селу Острову одвијају се 
по унапред предвиђеном плану и 
динамици. Реализација ове важне 

капиталне инвестиције, вредне 36 милиона 
динара, започета је крајем прошле године 
и обухватиће изградњу топлификационе 
мреже у дужини од 700 метара. Поред села 
Острова  гради се мрежа и у насељима Плажа 
и Виногради. До сада је топловод постављен 
у дужини од 450 метара у селу док се по 
завршетку радова у Колубарској улици, радови 
на мрежи у улици Хајдук Вељковој настављају 
ка улици Јована Дучића, у правцу насеља 
Плажа. Мештани овог села су око 35 година 
чекали реализацију овог пројекта.

Како је речено у градској општини Костолац, 
Град Пожаревац је у 2021. години издвојио 
средства у износу од 50 милиона динара из 
буџетског фонда за заштиту животне средине 
за 1. фазу прикључног топловода села 
Острово. Након завршетка свих радова на 
топлификациону мрежу биће прикључено око 
300 нових домаћинстава.

Поред радова на проширењу топлификационе 
мреже у току је и друга фаза изградње 
фекално-канализационе мреже у Костолцу. 

Реализовано је око 70 одсто радова. Покривене 
су следеће улице у костолачком насељу 
Дидино село и то улица Бате Живојиновића, 
Радоја Домановића, Алексе Шантића и улица 
Ивана Косанчића. У наредном периоду следи и 
изградња фекално – канализационе мреже и у 
улици Станоја Главаша, Козарачкој улици 2. део, 
локација код гробља и Партизанско сокаче.

В. Огњановић

Острово добија грејање
 ■ Градска општина Костолац – инфраструктурни радовилокални мозаик

Крајем прошле године започета 
је реализација једне од највећих 

и најважнијих капиталних 
инвестиција, изградња 

топлификационе мреже ка 
селу Острову у дужини од 700 

метара, чија је укупна вредност 
36 милиона динара
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 ■  Спортске вести

Променљиви резултати „Рудара“ 
Екипа „Рудара“ наставила је сезону у плеј-офу Аркус рукометне 
лиге једним тријумфом и уз два пораза. После 13 одиграних 
кола, у конкуренцији осам екипа плеј-офа, Костолчани се са пет 
освојених бодова налазе на претпоследњој, седмој позицији. 
„Рудар“ је у мечу 11. кола на домаћем терену савладао 
аранђеловачки „Шамот 65“ са 35:27 (16:11). Дуел 12. кола 
„зелено-црни“ одиграли су у Шапцу где су  поражени од екипе 
„Металопластика“ резултатом 33:39 (15:22). Изабраници тренера 
Драгана Ајдачића у 13. колу плеј-офа још једном су поражени. 
Они су утакмицу на домаћем паркету против екипе „Раднички“ из 
Крагујевца завршили резултатом 28:34 (16:13). 

Костолачки гимнастичари на  

Светском првенству
Ученици Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ из 
Костолца Душан Тодоровић, Лука Живановић, Богдан Михајловић и 
Давид Живановнић наступили су на Светском школском првенству 
у гимнастици, које је одржано у Француској од 14. до 22. маја. 
Вежбаче је на ово престижно такмичење водио Александар 
Шаманц, председник костолачке Спортске организације 
„Партизан“. Костолачки ђаци су пласман на Светско првенство 
заслужили освајањем првог места на Републичком Првенству из 
спортске гимнастике.

Шарановић успешан на државном првенству
На Државном појединачном првенству, одржаном 14. и 15. маја на 
каналу Кајтасово, Дунав-Тиса-Дунав, члан Спортског риболовног 
друштва „Дунавац“ из Костолца, Никола  Шарановић освојио је 8. 
место у конкуренцији од 58 такмичара из целе Србије.
Првог дана такмичења освојио је 5. место у сектору са 720 поена, 
а следећег дана 1. место у сектору са 1.110 поена. Са укупно 6 
секторских  поена и 1.830 поена, освојио је 8. место  и изборио 
пласман у Лигу за избор сениорске репрезентације Србије. У овој 
лиги учествује 32 такмичара, њих 16 са овогодишњег државног 
првенства и 16 по резултатима из прошлогодишњег изборног 
циклуса.

Обележена слава ФК „Рудар“  
Уз ломљење славског колача и паљење свеће у просторијама 
костолачког Фудбалског клуба „Рудар 2001“ на стадиону „Бора 
Бека“ обележена је слава клуба Свети Василије Острошки. 
Овогодишњи домаћин и колачар био је Дарко Грубетић, заменик 
председника ГО Костолац, који је славу предао Бојану Павловићу, 
председнику ОПК „Рудар 1933“ Костолац.

Настављена серија неуспеха 
Фудбалери „Рудара 2001“ у наставку пролећне сезоне у 
Подунавско-шумадијској зони наставили су серију неуспеха. 
Костолчани су у 25. колу поражени на свом стадиону од екипе 
ОФК „Аранђеловац 1979“ са 1:4.
Након тога, „зелено-црни“ су у 26. колу у Баточини изгубили од 
домаће „Слоге“ – 0:2. Затим су Костолчани у 27. колу изгубили од 
„Слободе“ у Липама – 0:3. 
После 27 одиграних кола, „зелено-црни“ се са 14 освојених бодова 
у конкуренцији 16 екипа, налазе на 15. месту на табели. Исти број 
бодова сакупио је и последњи „Млади борац“ из Орашја, који има 
слабију гол разлику.

Припремио: П. Животић

 ■Друга савезна стонотениска лига

Костолачки „Рудар“ 
вицешампион

У последњем колу сезоне 2021/22. стонотенисери „Рудара“ убедљиво 
су савладали екипу ИМТ-а из Београда са 4:2. За костолачку екипу 
наступили су Стефан Ђорђевић, Петар Радновић и Бојан Милошевић, 
а за „ИМТ“ Алексеј Урошевић, Александар Вељковић и Давид Прокић.

Ђорђевић је остварио две, а Милошевић и Радновић по једну победу за 
костолачку екипу, док је Прокић донео два тријумфа гостујућем тиму. Меч је судио 
национални судија Добри Ивановић. 

Овим тријумфом „зелено-црни“ су дошли до титуле вицешампиона. Успех 
у сезони је већи ако знамо да је просек старости стонотенисера „Рудара“ 18 
година, а већи део екипе чине јуниори. Клуб је трећу узастопну сезону одиграо 
под вођством тренера Слађана Јовановића Глибе. Прво место у овом шампионату 
освојила је екипа „АС“ из Шапца. Екипа СТК „Рудар“ је сада стекла довољно 
искуства, тако да се очекује да ће у следећој сезони успети да освоји титулу, у 
години када клуб слави значајан јубилеј, 50 година од оснивања.

П. Ж.

 ■ Такмичење у параглајдингу

Победа Београђана

На костолачком аеродрому 15. маја одржано је ревијално 
такмичење у параглајдингу, у дисциплини прецизно слетање. 
Учествовало је 25 такмичара из ПК „Бели орлови“ из Пожаревца, 
београдских клубова КВС „Кошава“ и  АК ЈАТ и вршачки „Беркут“. 

У појединачној конкуренцији прва три места освојили су такмичари „Кошаве“, 
Павел Покорацки, Димитрије Малетић и Слободан Малетић. Такмичење је на 4. 
месту завршио Драган Благојевић  из пожаревачког ПК „Бели орлови“, а пето 
његов клупски друг - Мирослав Марјановић.

Најбољи резултат екипно остварила је  КВС „Кошава“, други су били  
„Бели орлови“ , а трећи београдски АК „ЈАТ“. Најуспешнији су добили пехаре и 
медаље, а сви остали су добили захвалнице за учешће.

Такмичење је одржано према правилима дефинисаним у локалном 
правилнику и правилнику за прецизно слетање Комисије за параглајдинг и 
змајарство. Такмичење је било отвореног карактера и за све учеснике важила 
су правила дефинисана правилником ФАИ одељак 7Ц.

Организатор је био Центар за културу „Костолац“ у сарадњи са  
ПК „Бели орлови“ из Пожаревца, под покровитељством градске општине  
Костолац.

П. Ж.
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 ■Села у околини Пожаревца

На почетку плодног стишког ђердана 
угнездило се село поред Млаве. 
Први пут се помиње у 13. веку, у 
време краља Милутина, а вероватно 

је име Дрмно добило по словенском роду 
Дрмана.

Напредак села почиње у 19. веку, у Првом 
српском устанку дало је доста војника за 
чете војводе Миленка Стојковића, док је у 
Другом устанку дало чак 23 устаника. У Првом 
светском рату погинуло је свих 67 мештана 
у  Кумановској бици у Првој чети Прве армије. 
Између два светска рата већ је Дрмно постало 
велико село.

За време Другог светског рата мештани су 
били део ослободилачког покрета, а свакако 
се издвајају имена народних хероја Божидара  
Димитријевића Козице, Банета Милошевића, 
Свете Ивановића Кобца и других.

„Носим у срцу небо и земљу
што миришу на погачу.
Носим воду јаку, са Млаве
да њиве све оберем и златно семе посејем“.
Над селом се нагиње коп, стигло се до 

самог обода села, „бије“ дим из електране. 
Полако се назиру и контуре још једне нове 
електране. Велики слојеви под угљем у  атару 
села Дрмно су садашњост и будућност села.

Мештани се углавном баве пољоприведом 
или су запослени као багеристи, бравари, 
рудари и машинци на самом копу или у 
електранама, а мали број је на привременом 
раду у иностранству.

Село има своју четвороразредну основну 
школу. Школство почиње да се развија крајем 
19. века, при манастиру  Рукумија, касније и у 
селу  Брадарац. Садашња школа је изграђена 
1928. године, кратко је била и осмогодишња.

Село  има своју  здраствену амбуланту. 
Црква је саграђена 2004. године, а  почела 
је да се користи 2009. године. Посвећена је 
Васкрсењу Христовом. Село  слави славу  
„Жути четвртак“, први четвртак после  
Ускрса.

Део села је смештена на археолошком 
локалитету „Виминацијум“, пронађено је доста 
артефаката, а једно од најзначајнијих је свакако 
саркофаг украшен рељефном декорацијом.

Село је већ 1951. године имало Дом културе, 
који је био тада најмодернији и најлепши у 
читавом крају, са 400 седишта. Село Дрмно је 
имало и први биоскоп, далеке 1954. године. 
Село  је добило струју 1953. године, а имало је 
и прву уличну расвету 1960. године.

Дрмно је одувек „дисало“ јаком културном 
и спортском енергијом. Село има и богату 
спортску традицију. Од некадашња четири 
спортска друштва „Млава“, „Соко“, „Стиг“ и 
„Слога“ остала је „Слога“, која је формирана 
1974. године, а  састоји се од фудбалског, 
одбојкашког, стонотениског, шаховског и 

наутичког  клуба. Ту су веома вредни ловци, 
риболовци и стрелци.

Село је одувек имало јак фолклорни 
ансамбл, који је увек био присутан на скоро 
свим важним манифестацијама, од Фестивала 
младости до СФАС-а. Село је имало веома лепу 
и важну манифестацију „Стишки акорди“ која је 
трајала од  1974. године, са прекидима од 1991. 
до 1996. године, а последњи пут је одржана 
2000. године. То је била манифестација на којој 
су се такмичили музичари  инструменталисти, 
солисти певачи и којима је то била улазница 
у свет  популарних и познатих. Дрмно је дало 
шесторицу певача који су снимили своје 
самосталне плоче, мада су многи и без тога 
оставили „траг“ у нашем крају као  квалитетни 
извођачи. Од инструменталиста најпознатије 
име је Новица Николић Патало, од певача 
Новица Урошевић Пурца, певач  и један од 
највећих композитора народне музике.

Село Дрмно је „изнедрило“ бројне 
инжењере, докторе, директоре  и  просветне  
раднике, као и врхунског и светски признатог 
магистра за компјутере Рајка Алексића, који 
ради у Аустралији. Из овог места је вероватно 
најпознатије име Славољуб Стојадиновић-
Регрут, човек који је „прешао животни пут“ од 
младог политичког  активисте, фудбалера, 
радника „Георада“, организатора многих  
приредби, оснивача „Стишких акорда“, 
председника Удружења потомака ратника од 
1912-1918. године, па све до хроничара и 
врсног познаваоца наше српске  историје. То је 
пут овог вредног човека, а Славољуб је за свој 
рад добио низ признања, од којих се издвајају 
„Златна значка Србије“ и „Благодарје“, које му 
уручило Удружење књижевника Србије.

„Моје су ризнице пуне мирисом стишких  
ораница,

удара рудар јако у године тешке,
да неком донесе срећу, моје су песме пуне 

хтења, јутрења и весеља....“

Војкан Ивковић

Дрмно

 ❚ ФК „Слога“-Дрмно

 ❚Дрмно из ваздуха
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