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Човек који је електричну енергију учинио
доступном на свакој тачки земљине кугле

„Све је електрицитет. Најпре је светлост, бескрајни извор из којег истиче материја и
распоређује се у свим облицима који представљају васиону и Земљу са свим њеним
видовима живота. Црно је право лице Светлости; што је не видимо такву, то је изузетна
милост према човеку и осталим створењима. Једна њена честица поседује светлосну,
топлотну, нуклеарну, радијациону, хемијску, механичку и засад непознате енергије.
Она има моћ која може покренути Земљу са њене путање. Она је истинска Архимедова
полуга”.
Никола Тесла

Реч директора Електровојводине

РЕЧ ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

С

адашње руководство Електровојводине обећало је израду
монографија
о
увођењу
електричне енергије у седам највећих
градова Покрајине, седишта огранака
електродистрибуција.
Завршена
је
монографија о електрификацији Сремске
Митровице, а ево сада и Новог Сада.
Нови Сад је у својој историји имао четири
преломна догађаја. Први је био у 1748. када
је град добио статус слободног краљевског
града. Други, увођење електрификације
(1910). Трећи, између два светска рата, кад су
исушивани ритови, мочваре и затрпавани
шанчеви, те се град са својих сувих греда
спуштао на обале моћног Дунава. Четврти
је време социјалистичке изградње када су
у Новом Саду, уздуж и попреко, расути
широки булевари по чему Град постаје
препознатљив не само у Србији, већ и у
свету.

Др Тихомир Симић

Ово је прича о једном од тих преломних догађаја, о електрификацији Новог Сада.
У име „Електровојводине“ захваљујем се редакцијском одбору, аутору, издавачу и свим
учесницима у издавању ове монографије као својеврсном прилогу и значајном доприносу
култури и историји Града. У монографији осим историје има и првих назнака уношења бакљи
осветљења у време које долази, коридори наставка електрификације, свима драгог и прелепог,
Новог Сада.
Нови Сад, новембаr 2010.

Почетак континуитета

ПОЧЕТАК КОНТИНУИТЕТА

Н

асеље од којег почиње одбројавање континуитета развоја данашњег Новог Сада
спомиње се први пут 1694. године. Међутим, неки историјски извори упућују на
постојање насеља и много пре Рацке (српске) вароши, како се ово насеље из 1694.
најпре звало, да би касније све до 1. фебруара 1748, било уведено у књиге као Петроварадински
Шанац. Од тог датума, када је место добило статус слободног краљевског града па надаље, носи
измењен, данашњи назив - Нови Сад.
Према сачуваним документима, на мочварном, дунавским рукавцима испресецаном
земљишту, насупрот Петроварадинске тврђаве, изграђен је мостобран. Овај објекат омогућио
је концентрацију војске и на левој обали Дунава. Стационирање војске на овој позицији
привукло је многе занатлије и трговце, који су ту налазили посла, те се мало даље и населили,
и то на оцедитијем земљишту, на тзв. земљаним гредама. Били су то и први становници Рацке
вароши, када је по првом попису било 32 домаћинства - 12 граничарских и 20 занатлијских.

Нови Сад на сувим гредама
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Најстарији план Новог Сада

Карта Новог Сада из 1697. године са тврђавом

Карта Новог Сада из 1740. године

Проћиће од тада много година, а тек између два светска рата Нови Сад ће предузети
капиталне мелиорационе радове. Изградњом насипа, насипањем Великог лимана, исушивањем
рита на Ратном острву, затрпавањем војних шанчева, изградњом првог бетонског моста преко
Дунава – Нови Сад се коначно спустио са својих сувих греда према дунавским обалама и
савладавши баре, ритове и подземне воде ширином фронта изашао на величанствену реку.
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Почеци електрификације Новог Сада

ПОЧЕЦИ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ НОВОГ САДА

П

рви почеци електрификације Новог Сада ставиће се у шири контекст економског
и друштвеног уређења у коме су чињени први кораци у увођењу електричног
осветљења, и то први пут далеко од извора, од места производње електричне
енергије. Електрификацију је доносио капитал и његов интерес. У томе је посебан удео имао
инострани капитал и његове ћуди. Чак ни после Првог светског рата није постојала јасна
државотворна политика земље у погледу електрификације. Краљевина Југославије је, на пример,
била једина земља у Европи која дуго није имала свој закон о електрификацији. Спонтаност и
интереси били су основна карактеристика првих корака у осветљавању наших градова.
Капитал, по својој природи противуречан, носио је темпо ширења осветљења без
јасних одредница државе и њених интереса, па је у том процесу било осцилација, криза,
неконзистентности. Крупан капитал, власник централа, имао је утицаја не само на ширење
мреже, већ је све више улазио у конфликте са грађанством, малом привредом и ситним
поседницима. Цена струје постаје тема око које се воде прави мали ратови у Великом Бечкереку
(Зрењанину) и Новом Саду између грађанства и крупног страног капитала, који је у својим
рукама држао већински пакет акција централа. Грађанству је помагао уситњен и по утицају
политички безначајан домаћи капитал, који је покушавао, очекујући државну помоћ, да
постане значајан чинилац у електрификацији Војводине.

Трг слободе у 19. веку
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Јеврејска улица пре Првог светског рата
Електрификација у својој бити има две значајне димензије које је чине помало и
државотворном функцијом. Грађанство је након увођења електричне енергије, то узбудљиво
доживљавало као велико културно остварење, а привредни субјекти као нов квалитативан
искорак према још већој индустријализацији земље. То су разлози због којих се очекивало да
држава одреди циљеве, задатке и надлежности у даљем развоју електрификације. Међутим,
интереси крупног капитала су желели задржати уз себе моћ овладавања овим процесима
без мешања државе. Та врста неспоразума имала је утицаја на токове увођења електричне
енергије у Војводини, а пре свега у Новом Саду. Тако је, на пример, Новосадско електрично
д.д, које је било у рукама мађарског капитала, упутило једанаестог септембра 1929. године
Министарству трговине и индустрије молбу да добије начелни пристанак за спровођење плана
електрификације Јужне Бачке и Шајкашке.
„Цео план проведен је на основи, да се сви далеководи опскрбе струјом из наше електричне
централе у Новом Саду. Раздеоба енергије имала би се вршити делом путем већ постојећих
и делом путем новопројектираних далековода“ – преписао је допис Електричарског друштва
Ђорђе Милановић у својој књизи „Електрични рат у Новом Саду“. Сагласност за опскрбу
струјом Јужне Бачке и Шајкашке добијена је од стране виших органа власти. Међутим, Градска
управа у Новом Саду поднела је у исто време захтев да она буде носилац изградње истог вода
високог напона. Градски Муниципални одбор (Градска скупштина) је заседала по овом питању
и закључила „да се ступи у преговоре са Електричним д.д. и уколико ово друштво понуди
граду реконпензацију, градски савет ће евентуално споразумно предложити Одбору да да
сагаласност на опскрбу струјом Јужне Бачке и Шајкашке“(Ђ. Милановић, исто). На овакво
решење жалило се Електричарско д.д. вишим органима, „Славној Краљевској Банској управи
Дунавске Бановине“. Градски муниципални одбор показао се као главни чувар интереса
грађанства, а био је то и приликом давања, у име грађана, концесија Електричарском д.д. Због
тога је за свако нарушавање уговора о концесији Градска управа морала да штити интересе
концесионара, или је пак у попуштању према Електричарском друштву тражила одговарајућу
реконпензацију за грађанство. И грађанству, и Друштву је увек било мало, те се тако стално
водио електричарски рат у Новом Саду између власника Централа, Управе и грађана. Трговало
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се интересима и реконпензирало. Тако је 30.12.1924. додат анекс на Уговор о концесији којим
„почевши од 1.1.1925 године предузимач даје бесплатно Граду ради уличног осветљења годишње
125.000 киловат сати струје. За струју која се даје у сврху уличног јавног осветљења, чим пређе
напред наведену количину, Град ће плаћати предузимачу – два динара по киловат сату“ (Архив
Војводине).
Поводом захтева грађана за проширењем електричне мреже у нове улице Града, 14. јуна
1925. године, у записницима Градског савета, између осталог је констатовано и следеће:
„ Дирекција је мишљења да није право да Држава о свом трошку подиже читаве нове
линије уличне мреже, које затим остају својина Електричног друштва и којом ће се Друштво
служити и у току времена прикључити истим и друге потрошаче.
Напротив, према свим постојећим концесионим уговорима, то је увек дужност
концесионара да под извесним условима о свом трошку проширује своју мрежу и у нове улице
где год се појави потреба у електричној енергији“ (Историјски архив Новог Сада).
Захтеви грађана су имали сличну форму, као овај од 23. јануара 1925. године:
„Ми који смо насељени на Темеринском друму, лево (Ново насеље) молимо Славни
Наслов да нам се додели електрика и по могућству барем по три лампе у сваку улицу, да би
осигурали своју имовину пошто се код нас десило већ неколико мањих и већих крађа, стога
нам је електрика преко потребна.
У нади да ће Славни Наслов изаћи у сусрет нашој молби, бележимо се понизни“
(Историјски архив Новог Сада).

Трг младенаца пре Првог светског рата
Стручне службе енергетике имале су такође посла око издавања услова за коридоре
мреже. Тако, у једном запису од 25. маја 1926, поводом проширења примарне електричне линије
у Новом Саду за команду речне флотиле, пише:
„....Стубови се могу поставити на новопланираној улици и то по прописима градског
инжињерског одељка.
Код укрштања електричног вода са улициом исто се има спровести нормално на правац
улице. Приликом постављања стубова преостала земља има се са пута уклонити, а о проширењу
линије известити инжињерски одељак града Новог Сада.
Ако се приликом евентуалног преиначења пута, односно улице, покаже потреба да се
стубови требају преместити, то ће се извршити на трошак Електричне централе“(Историјски
архив Новог Сада).
Градски Савет на својој седници из 1925. године „на основу мишљења одбора за преглед
електричне централе позива Новосадско Електрично д.д. да неопходно успостави саобраћај
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Трг Ослобођења – Дунавска обала, јер у противном случају биће приморан у смислу тачке
18,25,33 уговора о употреби територије – поступити.
Уједно се позивате да у року од 14 дана нас известите дали сте вољни у својој режији
одржати аутомобилски саобраћај између железничке станице и Владичанског двора, јер у
противном случају издаће се то право од стране капетаније приватним лицима“(Историјски
архив Новог Сада).
Када су се мађарски власници електричне централе у Новом Саду довољно заморили
овим сталним натезањем са грађанима и Управом, 29. децембра 1930. они свој пакет акција
продају америчкој холдинг компанији Inrternational Publik Service Corporation. Ова холдинг
компанија купила је новосадску електричну централу у име две америчке фирме које су
касније образовале Американско-југословенско електрично друштво са седиштем у Њујорку. У
управни одбор, уместо мађарских представника, први пут улазе југословенски представници,
што је дало повода тадашњем југословенском „Дневнику“ да констатује да је „тиме национална
ствар добила“. У нови управни одбор ушли су Стеван Милетић, дивизијски генерал у пензији
из Београда и Ђока Дунђерски, индустријалац из Новог Сада.

Нови Сад 1924. године
Поред власничких односа и права на даљу електрификацију, све чешћа, па и жешћа
тема раздора била је цена електричне енергије. Цена струје је стављена чак и у сам фокус
електрификације тадашње Дунавске бановине, данашње Војводине. Водио се отворени рат
између новосадских трговаца, индустријалаца и Централе. Умешала се и управа у Дунавској
бановини. Године 1931. наручена је студија о даљој електрификацији Бановине. Био је то повод
да се у тадашњем дневном листу „Југословенски дневник“ објаве два текста, од чега један под
насловом „Појефтињење струје је витални интерес наше индустрије“. У том правцу траже се
решења да домаћи капитал изгради велику електричну централу, са ослонцем на врднички
рудник угља, која би снабдевала све електричне централе знатно јефтинијом струјом.
Други текст је негирао ову идеју, као нереалан и највероватније нерентабилан подухват.
Текстописац закључује „да је једино могуће решење дати могућности постојећим предузећима
да се развијају, под условом да из њиховог развијања осете користи и потрошачи у форми
добијања јефтиније електричне енергије“(Ђорђе Милановић, исти извор). Оба текста имају
исту идеју водиљу, бар као повод да истисну другу страну, јефтинију струју као основа
индустријализације Бановине. Разликују се само у начину електрификације.
Борба између грађанства, трговаца и индустријалаца са Новосадским електричним
друштвом добијала је у интензитету. Посебно постаје драматично пред истицање првог
отказног уговора о концесији, а било их је три: 1935. 1945. и 1950. Дигнута је на ноге цела
Градска управа, која је тражила да се Уговор о концесијама не мења, те да општина искористи
клаузулу из Уговора која општини даје право на први отказни рок 31. јула 1934. године, под
условом да откупи акције концесионара и на тај начин општина постане власник Електричне
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централе са свим њеним уређајима и инсталацијама, и то тачно годину дана после отказног
рока – 31. јула 1935.
Међутим, показало се да Град није могао да обезбеди довољно новца за откуп Централе,
тако да је Централа наставила да ради све до њеног уништења у савезничком бомбардовању
1944. године.
У јеку „рата“ између централе и грађанства стално су изношени нови аргументи и
против докази. У том правцу ишло је и упозорење грађанства на велике профите и бенефите
руководећем кадру које Централа исплаћује и на тај начин одлива велике профите из Новог
Сада, Војводине и Србије. Економиста Радован Ковачевић је у својој књизи „Економски односи
са иностранством“, између осталог, упозорио и на прекомерна извлачења профита из доба
Краљевине Југославије, пре Другог светског рата. Он каже да није спорно да капитал уноси
средства, отвара радна места али и носи дилему „колико користи, а колико дере кожу с леђа“.
Наводи пример Борског рудника који је пре рата био у власништву француског капитала.
„Борски рудник је веома добро пословао тако да је 1929 године исплатио дивиденду од 300
одсто, дакле три пута већу добит него што је износила номинална вредност акционарског
капитала. Читава добит, око пола милијарде динара, одлазила је париским акционарима“. Теме
изношења добити доминирале су у оно време, те закачиле и новосадску Централу, претварајући
ову тему у једно од попришта борбе грађана са руководством Централе.
Технички напредак је омогућавао да се снабдевање електричном енергијом врши са
све удаљенијих изворишта у производњи електричне енергије. Далеководи раздвајају места
производње и места потрошње. Постављају се темељи будућег електронергетског система.
Зачетак новог система везује се за изградњу, у оно време великог подухвата, дуплог
далековода 35 kV Нови Сад – Беочин који би повезивао и умрежио две централе - у Беочину
и у Новом Саду. Дана 27. октобра 1931. године опочели су преговори између представника
компаније и градске управе на тему дозвољено преносивог напона. Представници Америчкојугословенског електричног деоничарског друштва тражили су сагласност да изграде
далековод за напон преко 3.000 волти, што по уговору о концесији није било дозвољено. Не
чекајући крај договора, компанија креће без одговарајућих папира и сагласности у изградњу
и подиже далековод за преношење ел. енергије напона 30.000 волти. Траса овог далековода
(35 kV) ишла је преко Дунава, на правцу данашњег Штранда и повезивала се са Централом
која је била на месту данашње зграде „Електровојводине“. Био је то за оно време историјски
подухват; први пут је далековод високог напона премостио тако велику реку, каква је Дунав.
Успех је то електричара оног доба, које су забележиле све ондашње новине и средства јавног
комуницирања. Изградњом далековода Нови Сад - Бечкерек (Зрењанин) у систем је увезана
још једна централа, у Бечкереку, и на тај начин ово је постала оса будућег електроенергетског
система Војводине.

Дунавска улица између два светска рата
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Мост преко Дунава
Крајем јула 1931. године, Новосадско електрично друштво д.д. добило је од Министарства
трговине и индустрије одобрење и грађевинску дозволу да подигне поменути далековод од Новог
Сада до Беочина, како наводи Ђорђе Милановић. Потом је од истог Министарства тражило да
му се призна својство предузећа од опште користи и на основу тога провео експропријације
приватне својине, у циљу изградње и одржавања водова за спровођење електричне енергије.
Међутим, ово друго одобрење је запињало, па је Новосадско електрично друштво у нестрпљењу
кренуло са извођењем радова пре него што је добило одобрење о експропријацији. Због тога
је шездесетак мештана из Сремске Каменице протестовало 28. децембра 1931. Жалећи се на
безобзирно понашање Новосадског електричног деоничарског друштва, они су указали на то да
се далеководи подижу преко најплодинијег дела атара Каменице, као и на насилно одузимање
земљишта уз малу или никакву надоканду. Збор је завршен писмом бану Дунавске бановине са
молбом „да узме у заштиту ово поштено патриотско и невино грађанство“.
Постоји анегдота о томе како је тадашњи генерални директор Новосадског друштва
позвао на разговор у своју канцеларију најтврђег противника пролазу трасе Тодора Белића из
Раковца. Премда је по њега послао кола са возачем, Тодор није затекао директора у канцеларији.
Секретарица је имала стриктно упутство како да са највећим почастима задржава Тодора,
уз сталну напомену да се директор управо јавио и да долази за пола сата или најкасније за
сат времена. Било је у том директоровом задржавању разних изговора, чак и позива на бана
који га је изненада позвао на неки састанак, и све у том стилу. Протицало је време, а ракија је
омекшавала Тодора. Од девет ујутру до два поподне он се већ добро „наквасио“, а тада му се
баш секретарица коначно извинила, саопштивши му да је директор хитно морао у Београд, али
да је наредио шоферу да га одвезе колима у Раковац. Тодора врате кући као господина, додуше
мало кривудавих путања; кад тамо - има шта видети - у међувремену, док је он пет сати упорно
чекао директора, на његовој парцели подигнут стуб за електрични вод!
Развијање енергетског система са преносом струје на даљине, давало је нови тон
борби грађанства са иностраним, пре свега америчким капиталом. Грађански покрет за
електрификацију Новог Сада и Војводине, али и америчка компанија бацили су око на рудник
угља у Врднику, који са својом централом и у заједници са новосадском, може да представља
велике могућности даље електрификације Дунавске (и дела Савске) Бановине. Обе стране су
заговарале тзв. централизован електрични систем, у коме ће мале нерационалне централе, и
наводно зато скупу струју, заменити једна велика централа и тако повећати степен искоришћења
и нудити јефтинију електричну енергију. Тако виђен, у техничком смислу централизован
електрични систем, био је почетак развоја електроенергетског система Војводине.
Дневни лист „Дан“ пренео је јула 1936. поруку грађанства надлежним државним органима
у следећем облику:
„Без рационалне производње и поделе електричне енергије наши крајеви не могу
напредовати у индустрији, занатству и пољопривреди, него ће они и даље заостајати иза оних
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земаља и крајева који су умели да схвате значај електрификације.... Стога ми опет апелујемо
на надлежне: Дајте народно добро Врдник народу, како би се у северном Подунављу једном
решило ово важно питање. Донесите такав закон о електрификацији који ће приморати оне
многобројне приватне и општинске централе да за време трајања конценсионог уговора морају
обуставити нерационалну и скупу производњу струје и примати струју по стандардној цени
од државне централе.... То је смисао коју већ трећу годину води новосадско грађанство за
електрификацију не само Новог Сада и околине, него и за све становнике Војводине“ (Ђорђе
Милановић, исти извор).
Када је америчка компанија схватила да јој прети опасност од грађанске иницијативе из
Новог Сада, обратила се Влади Краљевине Југославије једним полууцењивачким писмом у коме
наглашава отворене отпоре уласку страног капитала у Југославију. По њима, и онај капитал
који је ушао потпуно се декуражирао и има се осећај да Влада не обезбеђује одбрану страног
капитала инвестираног у земљу, који је донео нова радна места и напредак многих крајева.
То већ сада има утицаја на даља улагања, пре свега америчког, а потом и енглеског капитала.
Директор компаније је јасно ставио до знања да, ако држава омогући склапање уговора између
недавно основаног „Грађанског електричарског д.д.“ и државног рудника Врдник, односно
ако држава буде увучена у електрификацију Војводине, Американци ће утицати на то да ни
енглески капитал не дође у Југославију. Уцена је успела и Влада је стала у одбрану интереса
страног капитала.
У центру пажње је била борба за монопол на електрификацију Војводине - да ли да то
буде ствар интереса и приватног капитала, или је то у својој основи државно питање? Пошто
су капитал и његови интереси победили, то се тежиште борбе преноси на цену електричне
енергије, као логичну последицу монополних активности.
Просечна цена струје за домаћинство износила је 70 пара, а за неке потрошаче и 2 – 3
динара по kWh. Колико је био велики „лукцуз“ у оно време имати струју, показују и односи у
паритету. На пример, дневница је у то време износила од 8 до 10 динара на дан, а 100 килограма
жита вредело је 80 динара или еквивалентно једно јаје = 1 kVh. Килограм жита био је једнак
цени једног киловат сата. Зато су грађанство и мали поседници, привредници, тражили и
формирали покрет за обарање цена електричне енергије. Пошто то није ишло, предлагали су
да држава преузме електрификацију у своје руке. И то је пропало.

Хотел “Јелисавета”, касније Хотел “Војводина” између два светска рата
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Ћурчијска улица између два светска рата
Да овај уводни део приче завршимо констатацијом: почеци увођења електричне енергије
били су ослоњени на капитал и његове интересе, без малог или скоро никаквог државног
усмеравања, осим давања сагласности на концесије.
У таквим околностима, регистроване су и прве електричне светиљке у Новом Саду. Пре
њих, Нови Сад је био најпре осветљаван фењерима „који се нису палили када има месечине“.
Контролисао их је ноћни чувар, боктер. Године 1846. било је 40 фењера који су осветљавали
тргове, и важније улице у граду. Прва електрична сијалица засветлила је 1892. године, и то када
је у дворишту хотела „Јелисавета“ (данашња „Војводина“) постављен агрегат који је осветљавао
овај објекат и позориште Дунђерски. Десетак година раније, или тачније 1886, постављено је
плинско осветљење у Новом Саду. Те године изграђена је Плинара у којој се од каменог угља
производио плин за потребе осветљавања улица и за домаћинства; мрежа плиновода износила
је око 40 километара. Био је то и разлог што су градски оци 1900. године одбили понуду извесног
Армина Калмера из Женеве да његова компанија подигне централу у Новом Саду. Градски оци
су сматрали да вароши није потребна струја, јер има плина.
Можда је и ово био разлог што је Нови Сад добио струју тек 1910. године, премда су је већ
имала и много мања места у Војводини.
Међутим, тих година увелико је почела електрификација насељених места у Војводини.
Под притиском ове „новотарије“, градски оци убрзо попуштају и 1908. године одлучују да
прихвате понуду Деоночарског друштва из Будимпеште за електрично осветљење и трамвајски
саобраћај, односно за градњу електричне централе и трамвајске мреже.

Електрична мрежа у Јеврејској између два светска рата
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Прва централа подигнута у Новом Саду 1910. године
Уговор је, по концесији, одобрио Деоничарском друштву да у граду постави каблове за
пренос струје и да недалеко од старе Железничке станице (данашње место пословне зграде
„Електровојводине“) изгради Електричну централу. За изградњу централе потребан је био
простор од 4500 квадратних хвата површине, и то је град обезбедио. За узврат, преузимач
(концесионар) је имао обавезу да производи наизменичну струју у примарном кругу у граду
од 3000 волти, 15000 волти изван града, а у секундраном кругу струје од 100 волти. Осим
производње и дистрибуције електричне енергије, преузимач је био дужан да обезбеди струју за
изградњу електричног трамваја од 550 волти. Насупрот овоме, град се по Уговору обавезао да у
наредних 25 година неће ником другом дати право на полагање и изградњу других електричних
постројења.
Централа је почела са радом 1910, што се сматра и почетком електрификације Новог
Сада, а кроз годину дана пуштен је у саобраћај и први трамвај. Електрично осветљење су прво
добиле улице у којима није било плинског осветљења: делови Подбаре, Салајке, Роткварије, као
и делови Футошке улице од Јодне бање. Деоничарско друштво из Будимпеште је 1912. уговор о
концесији пренело на Новосадско електрично деоничарско друштво, у коме је и даље највећи
улог имала мађарска компанија, све до њихове продаје америчком капиталу.

Јодна бања између два светска рата
19

Окосннице електрификације насељених места у Војводини биле су локалне јавне
централе које су до краја Првог светског рата хронолошки грађене овим редом:

Преглед електрификације
насељених места у Војводини
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Укупна снага свих ових централа иносила је 8.090 kW, а просечна снага по централи
износила је 400 kW. Новосадска електрана имала је следеће карактеристике:

Од збирне снаге свих електрана у Војводини, од 8 MW новосадска је била највећа и имала
снагу од 3,5 MW.

Стара железничка станица
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Даља карактеристика је да у периоду између два рата долази до повезивања појединих
електрана, али само у оквиру истог капитала. Тако су кабловским и ваздушним водом напона
15 kV повезане електране у Земуну и Панчеву, па је Панчево са околином снабдевано из Земуна,
док је дизел-електрана у Панчеву била резерва. Такође, повезане су и електране у Суботици и
Сенти 35 kV-им далеководом, па електрана у Сенти престаје са радом и прелази у резерву.
Термоелектрана Нови Сад повезана је поменутим 35 kV-им далеководом са индустријском
електраном у фабрици цемента Беочин, која после тога своје потребе обезбеђује из Електране
у Новом Саду. На овај начин, ударају се темељи преносној мрежи високог напона.

Развој преносне мреже у Војводини

Први далеководи вискоког напона изграђени су 1932, међу којима је и поменути далековод
Нови Сад – Беочин.
Континуирано је вршена електрификација града, па чак и у Првом светском рату, када је,
1916. године и Градска кућа добила струју. Колики је интензитет ширења електричне енергије
био током рата показује и податак да се број корисника електричне енергије попео са 3.293 у
1915. на 5.204 у 1917. години. После рата, улази се у горе поменути сукоб грађанства, градске
власти и концесионара. Градска управа је сматрала да се „Новосадско електрично“ понаша као
општина у општини, а грађани су имали притужбе на недовољан напон, слабу јавну расвету,
и високу цену. Због притиска јавности 1936. и 1938. године, долази до снижења цене струје.
Међутим, и поред тога оптужбе грађанства се настављају све до Другог светског рата. Електрична
централа је уништена у савезничком бомбардовању у јесен 1944. године. Обновљена је после
рата, из репарација, али је престала са радом 1961. године.

Панорама Новог Сада пре Првог светског рата
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Преломни моменат у почецима електрификације Новог Сада везује се за Уговор о
концесији закључен између грађанства Новог Сада и Деоничарског друштва из Будимпеште. У
преамбули Уговора пише:
УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ
који је у смислу коначне одлуке донете под бројем 163 у редовној главној скупштини
градског муниципилног Одбора, одржане 10. октобра 1908. године склопљен с једне стране
између грађанства с.кр.гр. Новог Сада (у даљем тексту уговора кратко „град“) и с друге стране
„Деоничарског друштва за електрична и саобраћајна предузећа будимпештанске фирме (у
даљем тексту уговора кратко „предузимач“) ради електричног осветљења и електричног
преноса рада на овај начин.
1.
Предмет уговора
Град даје предузимачу рачунајући од почетка сталног рада електрично постројење на 50
(педесет) година право на то, да у оквиру свакдашњих граница града улица, путева, мостова и
јавне тргове града у прописаним границама града може бесплатно да употреби за смештање
каблова или жица за спровођење електричне струје и за постављање за ту сврху потребних
грађевина... те да у границама града може продавати односно обртницима давати електричну
енергију.....
18.
Предузимачева обавеза за давање струје престаје према потрошачу који своје дуговање,
било за потрошњу, било за уређаје не би најкасније у року од 8 (осам) дана после уручења
дотичног рачуна изравнао, или се у погледу потрошње струје не придржава правила,
установљених у овом уговору, или у другим правилницима, који се на то односе или који би на
електричном уређају који се код њега налази, без знања предузимачевог вршио такве промене,
које би на његову потрошњу струје на ма који начин утицале. У оваквим случајевима овлашћен
је предузимач да одмах обустави давање струје и да ископча електрични уређај потрошача из
спроводне мреже
24.
Сатове за мерење струје набавља потрошач било о свом трошку од предузимача, било
да их предузимач даје у закуп и њихова ће годишња закупнина код електричног осветљења
и преноса рада до учинка од 25 ампера бити 12 круна; код учинка од 25-50 ампера 16 круна: а
код учинка изнад 50 ампера 20 круна, па се и ова закупнина има платити месечно заједно са
потрошњом струје.
25.
У случајевима, када се у погледу потрошње струје установи паушална свота, предузимач
има право да постави контролне справе и сатове на подесним местима у просторијама
потрошача, те је овлашћен да ове справе кад било погледа и над њима радње извршује. За
постављење ових справа потребно место мора се уступити бесплатно.
Од главног спроводника до сата за мерење струје смештеног код потрошача, конструкцију
ће израђивати и одржавати предузимач на трошак дотичног потрошача за цело време трајања
уговора.
30.
Испоручивање, увађање и одржавање конструкције која служи за употребу електричне
струје код потрошача и њихових саставних делова могу потрошачи осим предузимача дати
правити, односно дати увести само код таквих занатлија, који имају на то обртницу, те ће се
ове конструкције само онда укопчавати у спроводну мрежу за електрично осветљење, ако их је
предузимач прегледао и нашао за беспрекорне. Трошкове прегледа сноси дотични потрошач,
но они не могу бити већи од 10 филера по сијалици.
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35.
Предузимач је дужан да почне са градњом постројења за електрично осветљење које се
мора у смислу овог Уговора подићи у око од три месеца рачунајући од оног дана када су му
уручене све за грађење потребне дозволе власти и одобрени планови који се односе на ово
постројење за електрично осветљење. У року од даљих 12 месеци, дужан је предузимач да
почне са давањем струје. (Извор: Архив Војводине).
***
Уговор је закључен октобра месеца 1908, па су након тога три месеца протекла у градњи
централе, затим је протекло време у изградњи мреже и припреми за пуштање, да би након тога
прва електрична енергија потекла мрежом Новог Сада у јануару 1910. године.
Будимпештанско акционарско друштво уложило је свој капитал у изградњу централе и
електричне мреже, за потребе енергетских корисника али и за електрични трамвај.
Идеја о увођењу ефикаснијег јавног превоза јавила се још 1888. године. Те године група
грађана из Темишвара понудила је Граду изградњу пруге којом би функционисао трамвај са
коњском вучом. У међувремену, Темишварци су одустали од предлога, па је у Новом Саду
уведен омнибус са коњском вучом, који се погрешно звао трамвај, јер није било пруга. Идеја
о увођењу електричног трамваја спомиње се већ 1897. године. Реализована је склапањем
поменутог уговора о концесији са Деоничарским друштвом из Будимпеште. Ово предузеће је
припремило планове, снимило терен и ангажовало новосадског инжењера Леополда Барцелера
на реализацији идеје.
Прве две линије су биле Центар - Футошки пут и Центар – Темеринска улица. Већ 5.
септембра 1911. у 9 сати увече извршена је прва пробна вожња. Није било данашњих ознака
линија већ: „Кола што возе од железничке станице до шанца имаће зелени котур и зелену
лампу, што возе од болнице и темеринског друма бели котур и белу лампу, а темеринским
друмом полубели и полуцрни котур и полубело стакло. Деца испод 10 година ако нису виша од
једног метра плаћаће пола цене“�. Електрични трамвај предат је граду у промет 30. септембра
1911, (истовремено и трамвај, и његова мрежа).
Новосадско електричарско друштво имало је обавезу старања и даље градње трамвајских
пруга. Имали су обавезу да „кола укусно изграде“, нумеришу и снабду таблама за ознаке
правце кретања. Трамваји нису смели превозити пијане и „особе прљаве спољашности“. Када

Трамвај пре Првог светског рата
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Футошка улица пре Првог светског рата
је грађанство осетило благодети струје и градског превоза, од тада је стално притискало на
смањење цена, али и проширење увођења електрике, као и проширење трамвајских линија.
После једног јавног протеста у Новом Саду, почетком 1932. године, грађани су тражили да
„трамвајске линије треба спровести у велика и густо насељена предграђа: Детелинару, Клису,
Видовданско и Адамовићево насеље, велики и мали Лиман. Реконструкција пруге извршена је
1936. године, када су набављена и нова трамвајска кола. Трамвај у Новом Саду је укинут 1958,
и то најпре на линији Футошки пут – Темеринска (14. децембра 1957), а почетком маја 1958. и
на линији Железничка станица – Дунавска обала.
Ако би се правила нека врста историјске периодизације у развоју града Новог Сада,
онда би се условно речено, могла изразити четири различита скоковита интервала у његовом
развоју. Први је био додела Граду статуса слободног краљевског града (1748.), што је омогућило
нове подстицаје у развоју. Други, увођење електричне енергије (1910) и трамваја. Трећи, између
два светска рата, велики мелиорациони радови и спуштање града на обале Дунава. Четврти,
доба социјализма у коме град добија садашње контуре са широким и великим булеварима по
чему постаје препознатљив. И време садашње додаје нове булеваре на огрлици Новог Сада
– булевар Европе и онај који иде трасом сомборске пруге. У овој монографији је једна од
прича о овим скоковима у развоју града, она која се односи на електрификацију Новог Сада.
Електрификација је имала снажног утицаја на обликовање и претварање Новог Сада у магично
језгро привлачења становништва, знања и капитала.
Од давне 1910. године струја такорећи у стопу прати захтеве Града за ширењем и развојем.
Два фактора су снажно одређивали потребе за ширењем електрификације у Новом Саду. Један
је демографске природе, а други је развој привреде и нове масовне продукције индустријских
производа на машинама у који се уграђују електромотори велике снаге.

Футошки пут између два светска рата
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Можда нема бољег индикатора о експанзији града од серије података о расту становништва.
Становништво својим груписањем, концентрацијом и одабиром места живљења најјасније
одражава мотиве и полуге развоја. Нови Сад спада у ред оних великих градова који се стално
ширио. Велик је онај град у који се људи радо досељавају. Имао је Нови Сад у себи невидљиву
жицу атрактивности која је водила не само континуираном приливу становника и расту
града, већ су у том расту забележени и скокови. То ширење пратили су и захтеви за новим
инсталацијама инфраструктуре набујалог града, па и оне електричарске. Све скупа, постављало
је пред електричаре, од 1909. па надаље не мале обавезе и често ванредне напоре.
Груписање становништва показује степен атрактивности подручја и у том погледу Нови
Сад, после Београда, носи примат. Из серија статистичких података о расту броја становника
Новог Сада могу се уочити неки преломни догађаји, али и карактеристике које се везују за шире
облике несрећа, друштвених или природних. Тако, на пример, после рата из 1848. године велик
део житеља Новог Сада се разишао или је пак страдао у бомбардовању Града. Град 1850. године
има упола мање становника него 1847. године, као да се вратио уназад шездесет година, на 1787.
годину. Исто се поновило у Првом светском рату, после кога Град 1921. једва премашује број
становника из 1910. Други светски рат је такође унео „проређивање“ у становништво Града,
па је тако Град 1948. имао тек нешто више становника него 1931. Граду очигледно не одговарају
сукоби, него мирно време у коме он бележи натпросечне стопе раста. Највеће стопе раста Нови
Сад остварује у време социјалистичке изградње после Другог светског рата, посебно.
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Грб Новог Сада
И у том скоковитом напредовању постоји застој у деведесетим. Стопа раста се са
уобичајених тридесетак процената спушта на само пет одсто. Формирају се већ и неке
законитости. Ратови, нестабилност, инфлација чинили су своје и удаљавали град од раста. На
другој страни мирно време доносило је спокој, просперитет и високе стопе раста, али и нове
изазове пред електричаре.
Ратовало се са властима, папирима, добављачима, купцима, банкама, власницима
земљишта за откуп, некада, а и данас. Само се мењао тоналитет и форме. Више нема, „Узвишени
славни Наслове“, већ „Поштовани...“. Променио се стил и форма, али садржај остао везан за
дистрибуцију и продају електричне енергије, за односе с купцима, добављачима, са властима и
њиховим сагласностима, папирима и неажурностима.
Други снажан фактор који је „вукао“ електрификацију Новог Сада била је привреда и
њене потребе. Историјски, и развој привреде имао је скоковите интервале, као и демографска
кретања.

Пијаца на тргу пре Првог светског рата
Први велики скок забележен је 1748. године када је Нови Сад добио статус слободног
краљевског града. Ничу прве мануфактуре свиле, када нова власт форсира садњу дудова и
гајење свилених буба. Формиран је у ту сврху и градски расадник. Гради се пивара, па текстилна
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фабрика, али и метали почињу са својим учешћем у структури привреде. Гради се звоноливница,
па производња ракијских казана, прскалица за виноград, као и уређаја за бушење бунара. Ничу
и први индустријски погони, две пиваре, једна је била власништво Игнаца Хајла, на месту где
је данас хотел Војводина, а друга католичког оца Јохана Рајсера, која је била близу Дунава на
месту резервисаном за Мостобран. Друга већа фабрика била је свилара основана 1770. Први
млин у Новом Саду на ваљке подигао је 1842. Карло Хефнер, који је касније изградио и парни
млин.

Свилара
Други велики скок везан је за изградњу железничке пруге од Суботице до Новог Сада
1883. и потом до Земуна, као и почеци електрификације Новог Сада (1910) и увођење трамваја.
Дало је то нови снажни импулс притицању капитала и изградњи нових производних погона.
У периоду од 1918-1924. основано је двадесетак потпуно нових индустријских предузећа која
су се временом само окрупњивала. Од већих предузећа, између два светска рата изграђене
су фабрике које су дуго чиниле језгро новосадске индустрије. Новосадска фабрика каблова
(1922.); Петар Драпшин (1925); Југоалат (1935); Фабрика електропорцелана (1922); Фабрика
лимене амбалаже (1920); Фабрика хемиских производа Идол (1925); Фабрика тестенина и
кекса Данубиус (1918): Текстилна фабрика Ристић, касније НИТ (1925); затим Aлбус, Кулпин и
слично. За време окупације, рад ових фабрика био је подређен ратним плановима мађарских
окупатора. У то време формирано је и Бродоградилиште (1942), а Aдам Граф је формирао
творницу зуботехничких уређаја, зачетак Југодента. После индустрије, на другом месту
привредних делатности била је трговина, нарочито од 1929. године, од када је Нови Сад постао
центар Дунавске бановине. Године 1938. било је 1.945 трговинских радњи са 2.840 запослених.
Било је 542 угоститељска објекта и три хотела: Путник, Парк и Слобода.
Подлогу за овако буран развој индустрије и терцијалних делатности дала је
електрификација Новог Сада, да би потом развој индустрије повратно постављао све веће
захтеве пред ширење мреже електричне енергије. У тој интеракцији, поред позитивног, било
је негативних рефлексија у сталним свађама грађанства, Управе и власника централе. Захтеви,
могућности и интереси нису се преклапали, па је стално варничило. Био је то прави електрични
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рат у Новом Саду како је своју књигу о томе и назвао Ђорђе Милановић. За овај период би
се могло констатовати да је електрификација Новог Сада вршена уз сталан електрични рат
између Града и ино-капитала, власника Централе.

Једна од мануфактура

Маркетинг пре
Другог светског рата

У том рату, када Новосађани нису могли изаћи на крај са власницима Централе
покушавали су преко својих сенатора и посланика да отворе питање електрификације у држави
и то као државотворно питање преко Закона о електрификацији. Једино су Словенци код
себе, у оквиру Дравске бановине, уредили питање електрификације и тако имали релативно
јефтинију струју, што им је омогућило и јефтинију производњу других производа. Хрватска
је била на добром путу да реши ово питање у оквиру Савске бановине. Једино су Војводина
и Србија држале затворене теме електрификације, као државно питање. После девалвације
динара, цена струје за један киловат сат износила је у Словенији три динара, а у Војводини у
исто време и до седам динара. Представник страног капитала, господин Брек имао је личне
присне везе са Кнезом намесником са којим је често играо голф, па је све то користио у борби
против покрета Новосађана да тему електрификације истргну из руку капитала и пренесу у
државну надлежност.

Новосадски сајам пре Другог светског рата
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Колико је ово била „врућа“ тема, рецимо из 1935. године показују и стихови преведени
у десетерачко певање уз, у то време, уобичајено гуслање. Према књизи Душана Поповића,
„Летопис о Влаовићима“, народни песник је опевао и електрични рат у Новом Саду на следећи
начин:
„Боже мили чуда големога,
Кад се шћаше по српској Атини,
По Атини српској да преврне
И да дуго нестане видело,
А видело сјајна електрика.
Ту Брек и компанија нису ради кавзи,
Већ су ради грађани атински,
Јер им душа у подгрлац дође,
Од силног зулума пештанског,
Плаћајући тешке милионе,
Све по седам динара киловат,
На кол’ко је подигла централа.
Цену струје својој електричној,
Кад је динар био малаксао,
Не мислећи да икад попусте.
Сав се народ Атински побуно,
Против овог силног дахалука,
Дахалука и тешког намета.
........
И отпочне борба електрична,
Да се збаци туторство пештанско,
Који глобе какој’ њима драго.
И односе паре у туђину,
Тешке паре крваво стечене.
Кад то чуше господа „централна“,
Електрични рат да се покреће,
Потресе их грозница тролетња,
Па скочише на ноге лагане,
Састаше се мало да беседе,
И да виде шта ће и како ће,
Какву борбу ваља предузети,
Да се покрет народни угуши....
Притиснуше дугме електрично,
Ударише ситна телеграфа,
Па га шаљу широм цела света,
Широм света на све четир стране.
Пешти шаљу хитрога гласника,
Младог свога Сашу адвоката,
Да у Пешти добије памети,
Како да се у невољи снађу?
Други гласник јури Америци,
Сам баш главом Брече барјактаре,
Да покрене тешке капитале,
Сиротињски отпор с’ њим да згњече,
И задржа ту краву музару,
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Још двадесет и пет годиница...
Окрећу се с’ десна на лијево,
И скупљају ситну боранију,
Па им ваку заповест налажу:
Свест народна сад се разбудила,
Требаће је што пре успавати,
Стог покрен’те новине Атинске,
Свест народна нек’ јој буде име,
У њој пљујте на вође народне,
Маџарске су школе изучили,
Набедите да су Маџарони,
Афераши, корупционаши,
Неваљалци, љути себичњаци.
Гоните их до куће Божије,
Не дајте им ока отворити,
Ружите их и тако оцрн’те,
Да пас с’ маслом не би их облиз’о,
А камоли народ с њима пош’о.
Такав колач ви њима замес’те.
.........
Шут са рогатим сад се ухватио,
А кад прође та борба претешка,
Гуслар ће вам опет да се јави,
Новосадски народ да поздрави...
Само буд’те чврсти и истрајни,
Од мене песма, од Бога вам здравље.
То нек’ вам је гусларско поздравље.
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Други светски рат

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Д

руги светски рат и мађарска окупација града оставила је пустош у становништву
и опреми, уневши немир у душе Новосађана. У току рата насилно је исељен део
становништва из Новог Сада, а многи су и страдали од терора у априлу 1941. и у

рацији 1942. Број становника је смањен у односу на време пре рата.
На исти начин прошла је и опрема. Део машина је однесен, део уништен, тако да је
драстично пала производња. У години 1943. у кругу Електричне централе било је изграђено
склониште од ваздушних напада. Пројектовање и изградња склоништа поверена је грађевинском
предузећу чији је власник био Динер Мартин из Будимпеште. Почетком наредне, 1944. године
градоначелник Новог Сада извештава Ватрогасни савез Бачко-бодрашке жупаније о томе да
је, између осталих предузећа, и Новосадско електрично Д.Д. обавезно да организује сопствену

6. април 1941. бомбардовање Београда
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1941. улазак немачких трупа у Нови Сад
ватрогасну бригаду. Електрична централа је уништена 1944. током савезничког бомбардовања,
чиме је одсечен град и његове функције од главног извора напајања. Одлуком великог жупана
наложено је градоначелнику предузимање ванредних мера у циљу спречавања застоја у
снабдевању грађанства хлебом. Поменути застој је настао због престанка рада оба млина која
су снабдевала пекаре града брашном, а услед бомбардовања ел. централе (Архив, Нови Сад).
Амерички авиони су централу до темеља разорили. После рата власници су од града
добили одштету од 120 милиона ондашњих динара за разбијену опрему и урушену грађевину.
По оцени новосадских стручњака, опрема и грађевине нису вределе више од 62 милиона динара.
Међутим, тадашње Министарство грађевина проценило је да је штета на централи двоструко
већа. Американци су бомбардовали амерички капитал у централи, па је после рата власт у
дослуху са победницима из рата (Американцима) надокнадила штету власницима, и то изнад
реалних цена и вредности. Нови Сад је био, као пре неколико векова, поново у мраку. Поред тога
напуштана су и обрадива поља, 4.000 катастарских јутара напустили су сарадници окупатора.
Урушавана су два стуба на којима је Нови Сад растао – становништво и индустрија.

Бомбардовање 1944. Улица Соње Маринковић у Новом Саду
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1944. улазак Треће армије у Нови Сад
Крај Дргог светског рата, крај уништавања људи и разарања имовине. Електрификација
враћена скоро на почетак двадесетог века. Дизел агрегати и инпровизација опреме (из
репарација) помогли да поново засветли, иако жмиркајући, и у 1945. години.
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Обнова 1945 - 1958

ОБНОВА (1945 - 1958)

П

осле Другог светског рата долази до драстичних промена система, па и
другачије филозофије живљења. Мења се економски, правни и политички
поредак у земљи. Са становишта ове монографије значајно је да тема
електрификације постаје тада, не само државно питање број један, него улази у најужи фокус
тежишта деловања нових органа власти, као подлога за обнову и индустријализацију земље.
У тим првим послератним годинама, када се из репарације обнављају ратом урушени извори
електричне енергије, потрошња је достигла ниво од око 50.000.000 kWh и то за целу Војводину.
У Новом Саду трошено је око 17.000.000 kWh годишње.
Нова власт затекла је опустошен Нови Сад. Најпре су ангажоване радне бригаде
омладине и војске да скину усеве са поља из производње у години 1944, да ваде репу и беру
кукуруз. Већ у октобру 1944. јединице Црвене армије и НОБ-а извлаче храну у оквиру ратних
реквизиција. Следеће 1945. године законски је регулисан обавезан откуп, који је добио посебно
у интензитету у годинама од 1947. до 1950. Сељаци су губили мотиве за већу производњу, па
је и то утицало на мање приносе. Резултати све мршавији, те се прибегло новој мери – сви у
сељачке радне задруге. Међутим, ни то није дало резултате. Производња је још мања. Стање
није било боље ни у другим областима. Отворена је тек једна трећина трговинских радњи од
пре рата, четвртина угоститељских објеката и половина занатских радионица. Отварају се прве
задружне и државне продавнице, Ранапоз и Народни магазин. Почињу припреме за аграрну
реформу и национализацију. Принудна колективизација у аграру по узору на Совјетски Савез
и обавезан откуп дали су печат првим годинама после Другог светског рата и у Новом Саду.
Физичко стање дистрибутивне мреже је такође било очајно са дотрајалим дрвеним
стубовима који су лако обарани са јачим невременом, затим недовољни пресеци проводника
који су оптерећивани до термичких усијања, са нестандардним напонима 110 V, 2, 3, и 6 kV
са максималним снагама углавном сувих трансформатора до 25 kVA, а у индустријским
погонима до 100 kVA. Најтежи услови рада били су у самом граду где су због пораста
оптерећења такорећи свакодневно прегоревало и по десетак сувих трансформатора, које је
једна екипа скидала и постављала старе, премотане, које је претходно оправила друга екипа
новосадске дистрибуције. И тако сваки дан. Чести прекиди и осцилације у напону захтевали су
консолидацију мреже и опреме. Припремана је реконструкција и изградња мреже стандардног
напона 3x220/380 kV и 10 kV, као и наставак електрификације неелектрификованих подручја
у граду. Поправке, одржавање и почеци изградње стабилнијег електроенергетског система
дали су тон активностима Дистрибуције „Нови Сад“ у првим послератним годинама. Да би
се удовољило све већим захтевима за поуздану испоруку електричне енергије, а изашло у
сусрет и новим потребама, то се у дистрибутивном погону концентришу све службе које могу
оперативно одговорити овим захтевима. Поред чисте дистрибутивне делатности ничу и прве
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радионице за поправке потрошњом преоптерећене опреме - баждарница, изградња. Иде се и
корак даље, па сектор инвестиција обједињава идеје на стандардизацији опреме, пројектовању,
надзору, па и изградњи. Типизацијом ТС 35/10 kV омогућена је изградња и до 10 ТС 35/10 kV
годишње. Убрзо постојећи простор постаје претесан за све врсте ових активности. Квалитетна
промена у простору наступа изградњом Булевара ослобођења од железничке станице до
Моста слободе, када се Електровојводина договара да граду уступи место за пролаз Булевара,
а за узврат олакшано јој је финансирање нове пословне зграде (данашње Електровојводине) и
измештање погона „Изградње“ на нову локацију, у индустријску зону града.
У послератним данима у организационом погледу у надлежности дистрибутивног погона
била је нисконапонска и средњенапонска мрежа до 10 (15) kV, док је 35 kV била у саставу
Управе предузећа, а каснија изградња мреже 110 kV била је у надлежности ЗЕП-а (Здружена
електропривреда).

Нисконапонска мрежа на дрвеним стубовима - после рата
У тим првим послератним данима и радници у индустријским погонима кренули су
ударничким радом на оспособљавање погона за рад. Обештећења су стизала, између осталог, и
са репарационом опремом, тако да је индустрија у релативно кратком периоду могла да достигне
предратни ниво. Нови Сад је у континуитету фабрика држао послератни примат у југословенској
производњи каблова, порцеланских изолатора, вијачне робе, закиваца и металних плетива,
свилених тканина и конзервираног воћа и поврћа. У лето 1947. године омладинске бригаде
почеле су на ледини у Петроварадину да граде фабрику машина – Победу.
У каснијим фазама развоја долази до препакивања индустрије, до спајања мањих
погона у велике фабрике. Почиње се плански размишљати, па се на тој основи пројектују и
формирају четири индустријске зоне у које се измештају фабрике из „центра“, јер центар са
ширењем града постаје све шири. Највећи део индустрије концентрисан је на потезу између
интернационалног пута Нови Сад – Суботица и Канала ДТД. Ту су, између осталог, смештени:
„Неопланта“, „Новкабел“, „27. март“, „Млекара“... Друга зона је са обе стране Канала ДТД. У њој
су смештене Рафинерија и ТЕ-ТО. Трећа зона је на изласку из града према Бачкој Паланци с
обе стране Футошког пута. На десној страни су „Југоалат“ и „Југодент“, а на левој „Новитет“,
„Графика“, „Алба“, „Минаква“. Четврта зона је у Петроварадину у којој је најзначајнија Фабрика
машина „Победа“. Ове четири зоне су биле кључни оријентири и за развој електроенергетске
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мреже. Ове четири зоне, заједно са урбаним делом Новог Сада, прерастају у снажне тражиоце
електричне енергије и практично (пред)одређују места за инсталацију енергетске опреме и
водова.

Постављање расвете на Тргу слободе педесетих година
Потребе за струјом диктирале су, дакле, темпо развоја и електрификације Новог Сада одмах
после Другог светског рата. Период од 1945. па све до 1958. може се назвати периодом обнове
мреже и консолидације електроенергетске опреме, као значајна етапа у електрификацији Новог
Сада и стварање услова за још веће скокове у покрићу потреба за електричном енергијом.

Надземна мрежа у педесетим годинама
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Организација предузећа
Електрификацију Новог Сада у професионалном смислу носило је предузеће за
дистрибуцију електричне енергије које је временом мењало називе и статусе. Одмах после
рата постојало је тзв. среско предузеће „Електрично предузеће Србије“ – представништво
Нови Сад. Године 1947. преименовано је у „Новосадско електрично предузеће“ са седиштем
у Новом Саду, које је имало своје погоне у Бачкој Паланци, Сремској Митровици, Инђији,
Србобрану, Торжи, Новом Врбасу, Бачу, Руми и Иригу. Налазило се под административнооперативним руководством Главне дирекције за електропривреду НР Србије – Министарство
индустрије НРС. Било је уписано у Регистар државних привредних предузећа који се водио у
регистру Министарства финансија, решењем број 47294 од 29.4.1947. године. Делатност му је
била да: а) производи, набавља, преноси, разводи и продаје електричну енергију б) организује
техничку службу за погон и одржавање својих постројења в) врши реконструкцију, појачања
и проширења својих постројења и г) и обавља све друге послове у вези са дистрибуцијом ел.
енергије.

Једно од решења Новосадског електричног предузећа
44

Крајем 1947. године извршено је спајање Новосадског електричног предузећа са Банатским
електричним предузећем из Зрењанина. Решењем Владе Народне Републике Србије од 29.
12. 1947. утврђено је да ће се поменуто предузеће спојити у једно под називом „Новосадско
електрично предузеће“ са седиштем у Новом Саду и пословницом у Зрењанину. Ново предузеће
имало је пет сектора: 1. Технички сектор; 2. Сектор планирања, 3. Комерцијални сектор, 4.
Сектор кадрова и 5. Сектор секретаријата.
Указом Президијума Народне Скупштине ФНРЈ од 25.12.1948. године Новосадско
електрично предузеће проглашава се предузећем од општедржавног значаја. Решењем Владе
ФНРЈ од 16. 3. 1950. предузеће је предато Влади Републике Србије и тако постало предузеће
од републичког значаја. После овога предузеће је пренето у надлежност Покрајине и то под
управом тзв. ГИОН САПВ, да би га Покрајина 6. 3. 1953. пренела у надлежност Народног одбора
Града Новог Сада. Градски одбор одобрава 17. 6. 1954. Новосадском електричном предузећу,
на његов захтев, проширење делатности и то: електромонтажа далековода, трафостаница и
осталих инсталација јаке струје са производњом растављача, потпорних изолатора катодних
одводника пренапона и сличних апарата. Том приликом поднет је и захтев да се обједињене
електроенергетске делатности промовишу у ново име – у Комбинат „Херој Пинки“, али ова
замена имена није одобрена. Решењем Града од 31. 1. 1955. године даје се сагласност на одлуку
Радничког савета Новосадског електричног предузећа о припајању локалног електричног
предузећа из Новог Бечеја. Приликом уписа у судски регистар овог припајања констатовано
је да Новосадско електрично у свом саставу сада има три пословнице, у Зрењанину, Бачкој
Паланци и Новом Бечеју.

Матично предузеће шездесетих година
Раднички савет предузећа на својој седници од 23. 4. 1956. доноси одлуку о промени
назива предузећа и да нови назив гласи „Електровојводина“ – Предузеће за производњу,
пренос и дистрибуцију електричне енергије, електрификације и израду електро-опреме. Разлог
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за ову врсту промене било је што се делатност предузећа све више шири на целу Војводину. На
поменутој седници донета је и одлука да се досадашње пословнице промовишу у погоне и да се
оснују нове погонске јединице. Формирају се самостални погони: Нови Сад, Зрењанин, Бачка
Паланка и Самостални погон „Главна радионица“. Главна радионица: производња, израда и
ремонт електроопреме, електричних инсталација и електропривредних објеката. На наредној
седници конституисан је и погон Нови Бечеј. Под овим именом предузеће је пословало све
до краја 1957. године. Те године Савезна скупштина доноси нов закон о електропривредним
организацијама (2. 12. 1957) по коме је прописано да се у организационом погледу имају
раздвојити предузећа која се баве производњом, дистрибуцијом и преносом ел. енергије.
Почиње велико раздвајање дистрибутивних, преносних и производних делатности. Најпре се
оснива Предузеће за дистрибуцију електричне енергије – Нови Сад и то 28. 6. 1958. године, у чији
састав улазе све дистрибутивне делатности из досадашњег Новосадског електричног, а поред
тога и преносни капацитети Електране „Суботица“, „Електросрема“ – Земун и дистрибутивни
погони Електричног предузећа „Панчево“. Производња је остала у „старој“ Електровојводини,
бар по називу, и то веома кратко, јер се брзо увидело да је главнина делатности у дистрибуцији.
Производну јединицу (предузеће) чинили су ТЕ „Нови Сад“, ТЕ „Сомбор“ и ТЕ „Нови Бечеј“.
Ово производно предузеће је у међувремену чак променило и назив фирме. Више то није била
„Електровојводина“, већ „Електрана“ - Предузеће за производњу електричне енергије, Нови
Сад. Предузеће под овим називом није дуго живело, па се већ почетком 1959. године припаја
новоформираној великој „Електровојводини“.
У међувремену 28. јуна 1958. године обједињују се сви електроенергетски објекти
и мрежа средњег и ниског напона у Војводини у јединствено предузеће које је позајмило
име од некадашњег Новосадског дистрибутивног предузећа и послује под новим именом
„Електровојводина“, предузеће за дистрибуцију ел. енергије.

Јавна расвета педесетих година
На простору данашње пословно-управне зграде „Електровојводине“ на Булевару
ослобођења налазио се електроенергетски комплекс града Новог Сад са старом управном
зградом (у садашњој згради новосадске топлане Југ), електраном, разводном мрежом и
низом помоћних радионица за производњу делова и баждарење бројила. У зградама које су
се у продужетку овог комплекса наслањали на фудбалски стадион Војводине налазиле су се
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радионице за производњу растављача, стубова, конзола, проводних и потпорних изолатора и
то су биле претече касније „Изградње“ односно „Јужне Бачке“. На овом комплексу доминирало
је брдо угља који је довожен железницом и као примарно гориво служило у електрани за
производњу струје. Понекад је то изгледало као обронци Фрушке горе спуштени и на леву
страну Дунава. Главни напонски вод од 35 kV повезивао је електрану са Беочином (дупли вод)
и Зрењанином.

Подизање стуба из педесетих година
У дистрибутивном погледу изградња мреже и електрификација Новог Сада вршила се
веома оскудном опремом. У граду су стубови разношени бициклима, а у атарима, уз молбу и
помоћ сеоских земљорадничких задруга, њиховим коњима или, у бољем случају, тракторима.
Било је то време у коме је раст потрошње просто диктирао темпо рада запослених у Новосадском
електричном, тако да није било довољно снага (кадрова) и времена за дугорочнија планирања
и осмишљавања. Како је изгледао ондашњи темпо развоја можда најбоље илуструје чињеница
да, када се заврши изградња једне трафостанице и пусти под пуни напон и када се укључе сви
потрошачи и њихови уређаји, долази до оптерећења, испада нове трафостанице, па се одлучило
да се уместо једне одмах иде на изградњу две трафостанице. Због брзине изградње ишло се на
два типа трафостаница: лимене у граду и стубне и делимично зидане ван града. Тако је живот
наметао тему типизације и стандардизације опреме.
Да би себи олакшали посао на изградњи мреже, мајстори у Новосадском електричном су
сами конструисали и увели уређаје за копање ровова, убушивање рупа за стубове, набавили
прву камион-дизалицу „хиаб“, и то пре других дистрибуција. Почело се и у осталим сегментима
посла уводити више реда, планирања, пројектовања, надзора и контроле. Касније је уведен и
рачунар (кинцл), те савремена опрема у телекомуникацијама.
Било је у тим послератним годинама и импровизација, па и „очигледно“ спроведених
облика надзора, као на једном објекту на коме је Јосип Човић из Дистрибуције „Нови Сад“
био надзорни орган у име инвеститора Дистрибуције „Нови Сад“. Извођач радова почне са
уградњом столарије. Уградили су неколико врата пре него што је дошао Човић. Кад је дошао,
примети да су врата од иверице, позове пословођу и каже да то није био део „тендера“ и
пројекта. Пословођа је тврдио да су врата од пуног дрвета. Човић погледа пословођу и његове
руке, те схвати да је реч о „канцеларијском мољцу“, па љутито каже да ће му сад показати од
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чега су врата. Тресну песницом усред врата и рука прође кроз њих, на запрепашћење пословође.
Аргуменат надзорног органа био је исувише очигледан, те су морали вадити већ уграђена врата
и замењивати их новим. Тако се некада радило и доказивало.
Демонтажа старог енергетског комплекса започиње практично са почетком градње
трафостанице 110/35 kV и далековода 110 kV у Лединцима 1954. године, чиме се електроенергетски
систем Војводине технички и енергетски чвршће увезује са електроенергетским системом
Србије и снажнијим изворима за производњу ел. енергије. Почиње реконструкција првог 35
киловолтног далековода „Нови Сад – Беочин“, а и постепено смањивање рада електране у
Новом Саду.

Прва „Стодесетка“ (трафостаница 110/x kV)
у електродистирибутивном систему Војводине
Године 1956. према налогу Заједнице електропривредних предузећа Србије израђен је
елаборат од стране „Енергопројекта“ о перспективној високонапонској мрежи АП Војводине.
У тој 1956. години максимално оптерећење у АП Војводини износило је 40 МW.
Док пре рата преносна дистрибутивна мрежа практично није ни постојала осим неколико
35 kV далековода, међу којима и Нови Сад – Беочин, дотле је тек пуштање у погон ТС 110/35
„Лединци“ у 1955 дало нови ток развоју електропривреде у Војводини и Новом Саду.
Дакле, прва „Стодесетка“ изграђена је 1955. г. као трансформаторска станица 110/35
kV напонског нивоа. Изграђена је у Лединцима од стране предузећа „Електроисток“ и то је
први објекат 110 kV напонског нивоа на територији Војводине. Имао је два трафоа укупне
снаге 20 МVА; три извода 110 kV и седам извода 35 kV. Објекат је изграђен првенствено за
сучељавање 110 kV напона из високонапонских трансформаторских станица са подручја
Бачке и Срема, односно као важно 110 kV чвориште на захтев предузећа „Електроисток“. Са
своје ниженапонске 35 kV стране, такође, напаја велики конзум општина Беочин, Сремски
Карловци и Петроварадин. Године 1983. трансформаторска станица је предата у власништво
и на одржавање ЕД „Нови Сад“. Развојем мреже 20 kV напонског нивоа уместо 35 kV, настала
је потреба за увођењем трансформације 110/20 kV, те је 2005. г. извршена реконструкција
целог објекта и тада је сва стара електроенергетска опрема замењена савременом. Такође, том
приликом је објекат постао трансформаторска станица напонског нивоа 110/35/20 kV из које
се напајају наведени конзуми општина.

ТС 110/35 kV “Лединци”
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Овим капиталним објектом практично је отпочело формирање високонапонског прстена
35 kV на територије средње Бачке и средњег Баната. Ударени су темељи будуће електроенергетске
инфраструктуре Војводине. Пуштањем у погон ТС 110/35 kV „Лединци“ наставила је да ради и
ТЕ „Нови Сад“, сада у паралелном погону са електропривредним системом НР Србије, увезана
преко ове ТС. Омогућило је то и стабилније снабдевање у 1956. години ел. енергијом потрошача
у Новом Саду. У то време Нови Сад је располагао са ТС 35/3 kV изграђеном још 1932. године
и то снаге 1x2500 kVА i 2x2000 kVА или укупно 6500 kVА. Била су ту три извода 35 kV и осам
извода мреже 3 kV.
У 1956. годнини сам град је потрошио 29 милиона киловат-сати електричне енергије и
ангажовао снагу од 6.800 kW, или 6,8 МW, што је било дупло више него што је централа пре
Другог светског рата обезбеђивала. Додатни извори и мрежа преноса омогућили су и овај ниво
потрошње и ангажоване снаге.

Годишње оптерећење и потрошња у 1956. години

ТС Нови Сад 1 - Лединци
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Потрошња електричне енергије у Новом Саду
Да би се боље схватило одакле се пошло и докле се стигло, у наставку дајемо преглед
потрошње електричне енергије од 1956. до данас.
Цела Војводина је непосредно након Другог светског рата трошила 50 милиона киловатсати ел. енергије, у томе сам град Нови Сад 17 милиона. Ова потрошња попела се у 1956.
години на 29 милииона киловат-сати, да би данас за сам град достигла 1,2 милијарде киловатсати. Oгранак целе дистрибуције троши већ преко 2,0 милијарде киловат-сати. У оваквим
скоковима садржан је раст становништва, привреде, стандарда и комфора, али и енергетске
неефикасности.

Структура потрошње по трафостаницама, нпр. у 1960. години изгледала је следећа: преко
трафостаница у граду потрошено је у 1960. години 56.402 МWh, преко Трафостанице 35/10
kV „Римнски шанчеви“ (Бачки Јарак, Темерин, Каћ….) потрошено 4417 МWh; ТС 35/10 kV
„Жабаљ“ (Жабаљ, Ђурђево, Шајкаш…) 2217 МWh; ТС 35/10 kV „Транџамент“ (Петроварадин,
Ср. Карловци…) 4609 МWh; ТС 35/3 kV „Беочин“ (Беочин, Черевић…) 809 МWh; ТС 35/10 kV
„Бачка Паланка“ (Бачка Паланка, Челарево…) 7697 МWh; ТС 35/10 kV „Змајево“ (Србробран,
Бачки Петровац….) 3747 МWh. На овај начин у 1960. години као некој реперно упоредивој
години потрошено је у граду 56.402 МWh, а у осталим насељеним местима које покрива
дистрибуција Нови Сад још 23.501 МWh или укупно 79903 МWh.
Некада је однос и у потрошњи огранка Новог Сада био 70% потрошње у граду према 30%
у осталим насељеним местима. Данас је тај однос 52% ужа територија града (без Ветерника
и Футога) и остала насељена места 48%. Без обзира на то што се Нови Сад издужује у вис са
новим зградама колективног начина становања, ипак приградска места, пре свега због скоро
неограничених могућности просторног ширења, постају све већи потрошачи електричне
енергије. Мала привреда производног профила расте у околини Новог Сада, а истовремено
велики, до јуче новосадски гиганти постепено се гасе (Југоалат, Југодент) или драстично
смањују производњу (Новкабел). Објашњење, али не и оправдање за бржи раст потрошње
у приградским насељима налазимо и у нерационалној потрошњи струје, рецимо за грејање.
Нови Сад је већински покривен топловодом и централним грејањем, док приградска насеља то
немају, па је и „посезање“ за струјом у време грејања много израженије у околини града, него у
Новом Саду. Грејање је релативно велика ставка у укупној потрошњи ел. енергије.
Распон у потрошњи града од некадашњих 29 милиона киловат-сати годишње из 1956.
достигао је до данашњих 1,2 милијарде киловат-сати потрошње ел. енергије у самом граду
или преко 40 пута више. Овај распон показује и пут којим се прешло од разношења стубова
бициклима или коњском запрегом до софистицирања дистрибуције и даљинског управљања
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потрошњом. Колико је то био грч у експанзији електроенергетске потрошње можда најбоље
илуструју подаци о расту становништва и потрошњи струје. У посматраном периоду Нови
Сад је демографски порастао за 4 пута, а у потрошњи електричне енергије за преко 40 пута.
У овако несразмерно великој, условно речено, јагми за електричном енергијом има елемената
брзог раста стандарда, бољег комфора, раста становништва, привреде, али и енергетске
неефикасности. Све се то слило у фактуру овог времена и преко разних облика трансформације
испостављају рачуне ресурсима Србије и временима која долазе.

Осветљена Николајевск црква у Новом Саду
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kV

Раст потрошње пратила је и изградња дистрибутивних трафостаница 10/04 kV и 20/04

Док се у деведесетим у просеку градило годишње тридесетак трафо станица нижег напона
дотле се у периоду после 2000. гради 60 трафо станица годишње. Овоме је у значајној мери
допринео и Завод за изградњу града Новог Сада као суфинансијер у изградњи трафо станица.
У периоду од Другог светског рата, па до 1958. функционисале су или су биле изграђене
следеће „Тридесетпетице“ (трафостанице 35/x kV):
„Нови Сад“ 35/3 kV; три трафоа капацитета: 1x2500 kVА, 2x2000 kVА, укупно 6500 kVА;
3 извода 35 kV и 8 извода СН мреже. Година пуштања у погон 1932;
„Жабаљ“ 35/10 kV један трафо 1000 kVА, два извода. Пуштена у погон 1954;
„Бачка Паланка“ 35/6 kV; 2x300 kVА, укупно 600 kVА; два извода 35 kV и 3 извода СН
53

мреже. Година пуштања у погон 1952;
„Бечеј“ 35/10 kV; један трафо 1000 kVА; два извода 35 kV. Година пуштања у погон 1955;
„Б. Јарак“ 35/3 kV; један трафо 250 kVА; два извода 35 kV и два извода СН мреже. Година
стављања у погон 1938;
„Римски шанчеви“ 35/10 kV, један трафо 1000 kVА; два извода 35 kV и два извода СН
мреже. Година пуштања у погон 1954;
„Ченеј“ 35/3 kV; два трафо по 100 kVА, укупно 200 kVА; један извод 35 kV и два извода
СН мреже;
„Транџамент“ 35/6 kV; 2x 1000 kVА, два извода 35 kV и два извода СН мреже;
„Раковац“ 35/0,4 kVснаге 200 kVА.
Кренуло се од десетак „тридесетпетица“ и неколико десетина трафостница нижег
напонског нивоа, да би се данас дошло до читавог малог сазвежђа трафостаница у рејону града
и огранка “ЕД Нови Сад“ од 2000 комада.

Унапређење рада и функција
Новосадско електрично предузеће се због ширења и гломазности дели на два
организациона дела: 1. Дистрибуција Нови Сад са Петроварадином и 2. Проширена дистрибуција
за сва остала места под Управом предузећа у којој су и ДВ до 35 kV. У Дистрибуцији Нови Сад
организација техничког сектора има три одељења:
1) Мрежа које се бави одржавањем мреже, примарне и секундарне и припадајућих
трафостаница, као и проширење истих;
2) Инсталационо одељење врши прикључење нових малих потрошача, монтира мерне
групе самостално код малих потрошача, а код великих уз надзор;
3) Баждарница врши преправке и баждарења струјомера, инстумената и мерних
слогова.
У наредним годинама почиње интензивнија изградња преносне мреже тако да је пресек
стања напона 110 kV крајем 1958. у Војводини:
Београд – Лединци, Cu 3x150, бетонски стубови, 71,8 km изграђен 1955.
Шабац – Лединци, Аlč 3x150, гвоздени стубови 67,24 km изграђен 1957.
Лединци – Србобран, Аlč 3x150, гвоздени стубови 44,20 km изграђен 1958.
Србобран – Суботица, Аlč 3x150, гвоздени стубови 58,0 km изграђен 1958.

Нови Сад после Другог светског рата
Један од циљева пословне политике тадашњег руководства била је и намера да се овлада
оном врстом посла која је свакодневно у функцији одржавања опреме, пре свега трафостаница,
прекидача и бројила. У том правцу изграђени су електроремонтна радионица и баждарница.
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Електроремонтна радионица
Електроремoнтна радионица је била најпре смештена у подруму данашње топлане, а
затим се заједно са баждарницом преселила у зграду преко пута данашње Електровојводине,
да би коначно решење добила изградњом нове зграде у кругу Електровојводине у коју се
уселила 1985. године. Електроремонтна радионица почела је најпре са поправком енергетских
трансформатора, премотавањем намотаја, ревизијом трафоа малих снага до 1000 kVА и обрадом
трансформаторског уља са машинама од пре 40 година. Како се повећавао обим посла, тако су
се у процес рада уводиле и нове технологије. Врше се поправке и ремонти трафоа закључно са
снагом до 1000 kVA и преносним односом 20/10/04 kV. У посао се уводи хемијска лабораторија
за испитивање трансформаторског уља и гасно-хроматску анализу. Сва испитивања врше се у
складу са важећим СРПС и ИЕЦ стандардима.

Детаљ из ремонтне радионице
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Набавком опреме заокружује се и испитна станица у којој се врше сва електро-испитивања,
ремонти и поправка енергетских трансформатора. Ремонтна радионица има и постројење
за филтрирање трансформаторског уља са машином МИЦАФИЛ ВХ 061 капацитета пумпи
3000/6000 литара трансформаторског уља на сат. Машина је посебним инсталацијама везана
за подземне резервоаре трансформаторског уља. Располаже се са четири резервоара за уље
и то два резервоара од 10 тона и два резервоара од 5 тона. У технолошком процесу рада
врши се и сушење активног дела трансформатора у вакуум-сушари са могућношћу пуњења
трансформаторског уља под вакуумом. Преношење енергетских трансформатора у радионици
врши се са две дизалице носивости 6,3 тоне и 3,2 тоне.
Други објекат, кључан за одржавање постојеће опреме, била је баждарница. Она је била
саставни део још некадашњег среског предузећа „Електрично предузеће Србије – подружница
Нови Сад“ и налазила се у подрумима садашње зграде Топлане „Нови Сад“. Почела је да ради
1948. године; до тада бројила су ношена на баждарење у Београд. То је био први период рада
баждарнице, њено уходавање.
Други период је од 1953. до 1978. И то након селидбе у новоизграђену такозвану Социјалну
зграду у Улици Димитрија Туцовића број 5, (Преко пута данашње зграде Електровојводине)
или у садашњој згради судије за прекршаје. У овом периоду радила је све време и фарбара
бројила и једино су тада фарбана целокупна бројила уз заштиту стакла и клемерта. Због нагле
електрификације града кроз баждарницу је пролазило и 30.000 бројила годишње. Бројила су
била монофазна и трофазна. Интересантно је напоменути да су тадашњи мајстори у години
1958. сами конструисали и израдили електричне табле – сталке за испитивање бројила и да се 4
од њих још данас, након 50 година, користе као помоћне табле за одлагање умерених бројила.

Стална поставка старих бројила у Баждарници ЕД “Нови Сад”
Трећи период рада баждарнице је од 1977. до 1985, када се баждарница привремено
смешта у бараке унутар дворишта садашње Електровојводине. Данас је ова барака магацин
разводних ормана ЕД „Нови Сад“. У овом периоду смањује се годишњи обим баждарења
бројила са некадашњих 30.000 на 20.000. Исто тако због недостатка простора престаје са радом
фарбара.
Четврти период је време између 1985. и 2010. Баждарница је коначно 1985. пресељена у
одговарајуће наменске просторије пројектоване за ову сврху. Реч је о згради електроремонта
и баждарнице у кругу пословног објекта Електровојводине. Нову баждарницу чине 3
лабораторије: за бројила класе 2, за мерне групе класе 1, за време, односно за уклопне
сатове. Касније се формира још једна лабораторија за мерне трансформаторе класе 0,5. Све
лабораторије су опремљене централном климатизацијом са законски прописаним стабилним
температурама. За овај период је карактеристично увођење првих електронских бројила и
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прецизних електронских мерних група високе класе тачности. Због овога је набављен нови
полуаутоматски статички испитни сто фирме „Искра“ класе 0,1. Од 2007. године баждарница
прелази на законски једино дозвољену мерну методу и оверу мерења, директним поређењем са
еталоном. У ту сврху набављен је нови компјутерски вођен испитни сто фирме „Искра“ класе
0,05 и капацитета 40 бројила.

Стара ручно прављена испитна табла
Данас је у употреби око 800 различитих бројила и мерних група, док се сви уклопни
сатови полако повлаче из употребе и замењују електронским бројилима са уграђеном
функцијом уклопног сата. Слично се дешава и са старим индукционим мерним групама које се
замењују прецизнијим мерним групама одговарајуће тачности, тако да се појединим великим
потрошачима енергија обрачунава са класом тачности 0,2.

Класични надограђени трофазни сто “Искра”

Компјутерски сто “Искра”

Подизањем порушеног и изградњом новог стасавали су у новосадској дистрибуцији и
људи, обликујући узајамно свој лични и пословни профил. Било је у том тешком раду и људских
момената, ведрих тренутака прожиманих оптимизмом и надом у боље сутра. Забележене су и
приче из оног времена, ведрија страна рада, у посебној књизи „Родослова Електровојводине“
(К. Марков). Са страница ове књиге пренећемо причу о директору Дистрибуције
„Нови Сад“ из 1956. године, који ће касније постати и први директор новоформираног
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јединственог предузећа „Електровојводина“ Александра Чанка. Александар Чанак је својим
професионалним и одговорним ставом према послу и запосленима дао снажан печат даљем
развоју Електровојводине, једном речју био је велики ауторитет за запослене. Таквом једном
ауторитету покушао је инжењер Бошњаковић да подметне једну провокацију. Када је из круга
Електровојводине измештана трамвајска ранжирна станица, остало је много шута и другог
отпадног материјала. За доручком Бошњаковић примети, помало као случајно и наивно, да је
то ругло и срамота за предузеће гледајући испод очију реакцију директора Чанка. Чанак ћути,
као да није чуо. Врате се свако свом послу, али убрзо стигне наредба директора да сви радници
Управе после радног времена морају остати ради спремања круга предузећа. Бошњаковић се
поводом ове наредбе обрати свом колеги:
Кога сам ја у ствари испровоцирао – њега или себе?
И мене, и мене - љутито ће му одбрустити колега.

Стубна ТС
Милован Ликордић, као млади приправник, електромонтер, по доласку у предузеће добио
је радно одело, не нарочито по мери. У кругу предузећа сретне га директор Чанак, одмери од
главе до пете и упита га ко му је дао то одело. Млади електромонтер каже: „Човек који ме је
примио.“ – „Е, сад иди код тог човека и кажи му да ти да прикладно одело“, одбруси љутито
Чанак. Оде Милован код тадашњег секретара предузећа Јакшића и каже да је у кругу срео, њему
непознатог човека, белих бркова и да му је љутито рекао да оде код онога ко га је примио, да му
дâ одговарајуће одело. Кад је ово чуо, Јакшић се удари, по челу, те онако за себе промрмља:
Јаој, оде моја погонска спремност!
Молим – надовезаће се збуњени млади електромонтер.
- Ништа, ништа. То ја онако за себе – настави Јакшић. – А ти када будеш примио прву
плату, биће и теби јасно шта у Електровојводини значи погонска спремност.
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Буран развој 1958 - 1989

БУРАН РАЗВОЈ (1958 - 1989)

У

развоју електрификације града Новог Сада после Другог светског рата све јасније се
назиру посебне периодизације.

Период од завршетка рата до 1958. године може се назвати периодом обнављања
разрушеног и консолидацијом мреже и објеката.
Време од 1958. па до 1970. је консолидација, али сада не само опреме, већ и предузећа,
његово екипирање новим, младим, пре свега, стручним кадровима.
Раздобље од 1970. до 1989. бележи апсолутно највећу стопу раста потрошње електричне
енергије у граду и најинтензивнију изградњу мреже и објеката у историји електрификације
Новог Сада. Само податак да је од укупно осам, после Другог светског рата, изграђених
трафостаница 110/x kV, „стодесетки“ у Новом Саду, њих шест је изграђено у овом периоду
или 75%. У том периоду ударени су фундаменти ширења Новог Сада и у погледу великих
енергетских могућности, те створене велике резерве за прикључење нових купаца електричне
енергије.
Време од 1989. до 2000. карактерише промена система у коме долази до великог
пада друштвеног производа и животног стандарда стновништва, посебно у години 1993.
и милијардерској инфлацији. У тим условима било је равно подвигу одржати стабилност и
поузданост система и евентуално уводити новине које не изискују велике новце (квалитет,
рачунарска опрема и слично).
Последњи период који обухвата ова монографија односи се на време од 2000. до 2010.
Овај период карактерише најпре донекле финансијска консолидација целе Електропривреде
Србије, а потом увођење и првих корака на реструктуирању и прилагођавању дистрибутивног
система новим, савременим пословним атрибутима – тржишту електричне енергије.
Почетак бурног послератног развоја везује се за 28. јуни 1958. који је означио нов почетак
за сва електродистрибутивна предузећа у Војводини, па и за новосадску дистрибуцију. Све већа
потреба за електричном енергијом као незаменљивим условом развоја и живота доводили су
најпре до проширења и јачања капацитета локалних електрана у градовима. Када то није било
довољно да прати раст потрошње, тад се ушло у фазу међусобног обједињавања и повезивања
више ТЕ (термоелектрана) у јачи систем. Међутим, и то постаје недовољно. Извори за
производњу ел. енергије у Војводини постају уско грло и преуски. Развојем преносног система
и ослонцем на много издашније изворе за производњу електричне енергије у Србији почиње и
другачији, квалитетнији развој електропривреде у Војводини. У припреми за повезивање извора
и мрежа у јединствен систем у Војводини је за три године (око 1957) изграђено 82 километра
нових далековода 35 kV и пет нових средњенапонских трафостаница чиме је инсталисана снага
ове трансформације повећана са дотадашњих 47,3 MVA на 72,3 MVA уз раст од 53 одсто. У то
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време доминира средњенапонска мрежа од 2 kV; 3 kV и 6 kV и нешто мало водова 15 kV; тако да
су ови нестандардни напони и губици у мрежи од 26% представљали основне препреке даљем
развоју мреже и побољшања квалитета услуга дистрибуције купцима. Недовољни извори,
нестандардни напони, превелики губици у мрежи били су основни технички разлози који су
диктирали нов концепт у развоју електропривреде у Војводини.
На Видовдан, 28. јуна 1958. сва дотадашња дистрибутивна и производна предузећа у
Војводини улазе у састав новоформираног предузећа „Електровојводина“ са седиштем у
Новом Саду. Формирањем јединственог предузећа, претече данашње „Електровојводине“
ушло се у обједињавање свих расположивих ресурса и кадровских потенцијала које је требало
да дају одговоре на премошћивање наведених проблема и на нове фазе у развоју преноса и
дистрибуције ел. енергије. Били су то прави изазови за пословодство, за раднике, за технику
и за организацију.

1963. Булевар 23. октобра
Пред пословодством су стајали следећи задаци:
1. Увести јединствену цену електричне енертије и обезбедити равноправан положај свим
потрошачима у Војводини;
2. Увести јединствене принципе планирања изградње нових и реконструкцију постојећих
објеката;
3. Повећати поузданост и сигурност у испоруци ел. енергије са сталним смањивањем
губитака у мрежи;
4. Увести типизацију и стандардизацију напона и опреме;
5. Успоставити јединствене услове експлоатације електроенергетских објеката и
постројења на подручју Војводине.
Током рада циљевима су придодавани нови, све у зависности од дате ситуације и
створених околности.
Требало је изаћи из стања у коме није било могуће удовољити ниједном захтеву
за добро снабдевање: ни количином, ни квалитетом, нити непрекидношћу снабдевања.
Оснивањем предзећа почиње савладавање ових задатака али и његова унутрашња изградња
– организациона, кадровска, техничка, развојна, финансијска. Почињало се другачије, плански
и пројектима. За директора новоформиране „Електровојводине“ поставља се дотадашњи
директор новосадске дистрибуције Александар Чанак који је добрим делом обликовао
пословно, техничко-технолошко и организационо устројство новог предузећа и дао снажан
печат будућности „Електровојводине“. Дуго се међу запосленима препричавао његов мото, да
„нема не може, све може и мора“, алудирајући на велике захтеве које је оно време испоручило
и поставило пред „Електровојводину“ и запослене у њој. Чанак је био строг, ауторитативан,
радан, а посебно осетљив на неизвршавање задатака руководиоца. Први је био на улазу у круг
62

предузећа, пре шест часова, а у шест наредио портирима да затворе врата и да свако ко закасни
њему се обрати са образложењем.

1953. Булевар Маршала Тита јавно осветљење
Било је великих изазова и за раднике. Електровојводина је настала из малих уситњених
мање или више локалних предузећа. У њу су радници унели и различите навике, са собом
донели своје обичаје, дисциплину и понеки комуналани начин размишљања. Неуједначени
напори, па и предрасуде, те недовољно познавање заједничких потреба отежавали су прве
кораке јединственог предузећа. На другој страни, проблеми другачије природе. Започиње
„бум“ у потрошњи електричне енергије, а развој конзума и општег напретка диктира темпо
електрификације. Требало је у тим првим данима равнати „ред и врсту“ како унутар предузећа
тако и споља, претопити различите навике у једнообразно понашање, али одмерити и реалане
кораке у премрежавању Војводине. Чак би се могло рећи да је цело раздобље од 1958. па до 1977.
било време премошћивања разлика и грађење заједништва. Тек од 1977. па до 1989. почиње
у правом смислу уједначено „дисање“ Електровојводине. Пристигли нови млади и стручни,
пре свега производни и инжењерски кадрови, који су омогућили да се отпрати време од 1977.
до 1989. године у коме се АПСОЛУТНО највише изградило електроенергетских објеката и
постројења у Војводини и њеној новијој историји.
У периоду од 1958. до 1977. из оближњих сеоских насеља повучени су квалификовани
радници, монтери и формиране у почетку екипе за изградњу, а касније и мобилне екипе.
У прво време монтери су били на једном месту, па су свако јутро технички директори и
руководиоци експлоатације одређивали екипе за одржавање и за изградњу. Убрзо долази до
раздвајања техничких екипа изградње и експлоатације. Како послови одмичу, тако се све јасније
оцртавају контуре нове организације, али и побољшања у начину функционисања. Израђују
се прве норме и нормативи радне снаге, одржавања, ремонта и ревизије електроенергетских
објеката. Нормативи се шире и на наплату електричне енергије. У то време потрошена струја се
наплаћивала од стране инкасаната. Сваки инкасант је имао норму од око 1.800 купаца. Ако није
којим случајем затекао власника бројила код куће, инкасант је знао где ради, па право на посао
и тамо наплаћивао рачун за струју. У овом периоду у дистрибуцији Нови Сад се констатује да
објекти по пословницама нису адекватни па се припрема програм изградње нових пословних
објеката у Бачкој Паланци, Жабљу, Врбасу и Бечеју. У економском делу формирају се економске
јединице као обрачунска места евидентирања обављеног посла и трошкова (плате и остало).
Са растом изградње објеката и порастом искуства запослених мења се и профил
трафостаница. Од стубних, преко лимених и зиданих долази се до монтажно-бетонских
трафостаница којe се интензивније уводе у другој половини седамдесетих, да би данас ова
врста трафостница доминирала у енергетској карти Новог Сада.
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Монтажа стубне ТС шездесетх година
Ништа мање сложени задаци нису били ни пред техником. Најпре је требало релативно
нерационалну средњoнапонску мрежу од 2, 3, 6 и 15 kV свести на стандардну 10 kV мрежу.
Био је то велик подухват реконструкције посебно у Новом Саду који се, такорећи, из дана
у дан ширио и у њему градили нови објекти, ницали нови потрошачи ел. енергије. Поред
градње требало је истовремено „распетљавати“ реконструисану мрежу са различитих на
стандардан напон од 10 kV. Таман када је овај велики посао завршен и техничке службе са
радницима одахнуле, кад покреће се нова идеја, да се уведе 20 kV напон што је подразумевало
елеминисање напона 35 kV и стварање услова за директну трансформацију 110/20/0,4 kV.
Поново реконструкција. Отпори у службама, нарочито с обзиром на стање у граду. Пишу се
елаборати, извештаји, изводе докази, стручњаци међусобно убеђују. Идеју за увођење напона
од 20 kV уместо дотадашњег 10 kV дао је инж. Петар Марковић, у то време заменик директора.
Направљена је комплетна економско-техничка анализа у којој је расветљавано енергетско
стање, губици, напонске прилике, инвестиције. Била је дилема да ли до великих потрошачких
центара (на пример до Жабља) градити више паралелних 10 kV далековода или један већег
напона (20 kV); исто тако постојећи систем је захтевао више трафостаница 35/10 kV. Требало
је одговорити на бројна стручна питања: о снази трансформатора 110//20 kV, о једнополној
шеми трафостанице, затим у мрежи дефинисати носећи стуб 20 kV, изолаторе, потпоре, врсту
и пресек проводника. Посебан проблем је био са кабловима. Произвођачи нису били спремни
да произведу квалитетан кабл 20 kV, па је у почетку било лутања. Касније су први положени
каблови замењени новијима. У ЕПС-у ове анализе нису добродошло примљене и било је много
резерви, па и оних злобника који су говорили да „самосталци“ у Војводини спуштају напон са
35 kV на 20 kV. Било је и онда, као и данас, разне врсте политичких добацивања. Дилеме нема,
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струка је пресудила, без обзира на напоре, па по оној народној „Јово наново“, кренуло се у нову
реконструкцију. Посебно тешка ситуација је била у Новом Саду где је била доста развијена 10
kV и 35 kV мрежа и то претежно кабловска. Направљена је и посебна анализа за град, те могуће
комбинације 110/20 и 110/35/10 kV.

1963 Електровојводина и топлана

Преломни моменат у развоју електрификације Новог Сада био је увођење 20 киловолтног
напона. Било је много посла за пројектанте, извођаче радова, а посебно за стручна техничка лица
која су морала одговорити на низ питања техничке природе, као што су снаге трансформатора
110/20 kV, о једнополној шеми трансформације, о скали трансформације, затим систем мреже
20 kV, носећи стубови, изолатори, потпоре, као и о врсти и пресеку проводника.
Како је изгледала тадашња мука електричара и енергетичара у Новом Саду можда најбоље
илуструје следећа анегдота. Са једног пословног ручка враћају се заједно два електроинжењера:
Млађа Рашковић и Милован Стеванчевић којем је као шефу инвестиција једном „преко руке“
већ прошла реконструкција целе мреже и њено свођење на 10 kV и који је, познајући обим
посла, имао посебне резерве према новој капиталној реконструкцији. У то време у ваздуху
свакидашњих расправа у Електровојводини просто је лебдела тема преласка на нов напонски
ниво од 20 kV. Ни овај безбрижни повратак са ручка није могао да прође, а да не дотакне тему
новог напонског нивоа. Следе међусобна убеђивања, користи и трошак. Милован посебно
упорно брани позицију града у коме 10 киловотни напон уз модерне трафостанице 35 и 10 kV
могу успешно да одговоре захтевима за поуздану испоруку ел. енергије, бар у граду. Млађа у
контрааргументацији користи сва расположива знања, те једног момента каже:
- Да ли ћеш ти, Миловане, дозволити да сви из других огранака ван Новог Сада када
уведу 20 kV, тада старе и дотрајале трансформаторе 35 и 10 kV демонтирају и пошаљу у Нови
Сад? Скупљаћеш неку врсту отпада?!
– Е, па, то нећу дозволити – рече Милован.
- Немој само једно заборавити, на радничком савету не одлучују главе, већ руке – и тако
Млађа матира Милована проценом да би се могло изгласати да се сва „старудија“ сручи у Нови
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Сад. Бранећи Нови Сад бранио је Милован себе од себе.
Све је ово Милована прилично уздрмало, а матиран је био са завршном Млађином
констатацијом.
-Шта ћеш радити када се са мреже почну демонтирати трансформатори 10/04 kV и у
нашој дистрибуцији, у околним местима, у Бачкој Плацни, Бечеју, Жабљу? – хоћеш ли и њих
вући у центар, у Нови Сад?
Милован мудро заћута... промени миљење и тако прође 20 kV и у Новом Саду.
Имао је Милован и додатно, ако не оправдање, а оно образлоежење за промену става,
само б... не мењају своје мишљење.
Одакле се кренуло.....
Број становника и оптерећење енергетских објеката у градовима Војводине од 1958. до
1961.

Докле се стигло.....
Данас је у Новом Саду потрошња у домаћинствима, по становнику 638 W годишње. Године
1958. трошило се 43 W по становнику, а данас се потроши 638 W по становнику годишње.
Практично неупоредиво; разлика у квалитету. Додуше у години 1958. било је још око 40 одсто
неелектрифицираних насеља, па када се тадашња потрошња подели са бројем становника,
добија се овако мала потрошња по глави.
Из претходног поглавља (Обнова) видели смо да је ондашње пословодство кренуло у
освајање нових пословних процеса уско везаних са дистрибуцијом ел. енергије, као што су
баждарница, електромонтажна радионица, а у овом периоду интензивна градња је пред
руководство поставила нове задаке, пре свега, у погледу организовања и извођења градње нових
објеката. Требало је 1958. наставити и електрифицирати више од 40 одсто неелектрифицираних
домаћинстава широм Војводине, затим заокружити процес планирања, припреме, пројектовања
и надзора у изградњи и реконструкцији постојећих објеката, као и типизацију и стандардизацију
опреме и прибора. Били су ово разлози за формирање нових организационих целина које
би се бавиле изградњом објеката. Од 1958. па све до 1962. године пословима одржавања,
ремонтима и изградњом објеката баве се огранци и предузеће као целина. Током 1964. године
из организационог дела огранка Нови Сад издваја се део техничког кадра и најпре формирају
посебну економску јединицу у саставу дистрибуције. Касније се овај део осамостаљује у
оквуру Електровојводине и постаје језгро новоформираног погона изградње и том приликом
добија и име „Изградња“. Већ наредне 1965. године поново промена имена у „Пројектовање и
изградња“. У 1968. години формирају се посебне јединице изградње у неколико огранака, као и
нова јединица „Пројектни биро“ који су међусобно повезани са „Пројектовањем и изградњом“.
Убрзо после тога, а на бази уставних промена у земљи, конституишу се основне организације
удруженог рада као посебне економске и технолошке целине. Сходно овоме и радна јединица
„Пројектовање и изградња“ трансформише се у ООУР, чији је изворни наследник данашње
привредно друштво „Енерготехника – Јужна Бачка“. Први озбиљнији објекат који је урађен у
режији погона Изградње је био далековод 110 kV Србобран – Врбас из 1968. године. Каснији
период посебно време од 1977. до 1990. карактерише најинтензивинији развој, изградња мреже
и извора електричне енергије ТЕ-ТО Нови Сад, Зрењанин, улагања у изградњу Термоелектране
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„Дрмно“. У томе непроцењив допринос и улогу има посебна радна организација (од 1982),
„Енерготехника – Јужна Бачка“. Овај период карактерише и изградња 30 трафостаница 110/20
kV, у просеку три годишње, што на најбољи начин илуструје темпо рада и изградње. Радна
организација у међувремену осваја производњу трафостаница 20/0,4 kV, ормана у пољу за ТС
110 kV, разних сталака, разводних табли, прикључних ормана и слично. Овако разуђени и на
тржишту верификовани производи омогућили су новосадској дистрибуцији да се у ширењу
електрификације Новог Сада целином ослони на Привредно друштво „Енерготехника – Јужна
Бачка“. Дистрибуција Нови Сад из ових разлога није имала „своју“ изградњу, већ је ширење
мреже и изградња објеката поверавана специјализованој радној организацији „Енерготехника
– Јужна Бачка“ створеној у крилу „Електровојводине“. Развој друштвених процеса и потреба
дерегулација и издвајање нон-кор делатности из електродистрибутивних система довели су
до издвајања „Јужне Бачке“ из састава „Електровојводине“ (1.1.2005). Средином 2010. ово
предузеће мења и власника, више то није државно предузеће, већ у претежном власништву
лица која су га купила на јавној лицитацији.

Пословна зграда Енерготехнике “Јужна Бачка”
Док је изградња – „Јужна Бачка“ била у саставу Електровојводине, њене екипе су промтно
ускакале не само у токове изградње, већ и у озбиљније интервенције на мрежи и објектима.
Направљене су норме и нормативи појединих послова изградње, те одређена цена, норма сата
и тако се добио јединствени ценовник – јединачне цене изградње, ЦАЛЦ. Располагала је са
резервним деловима, што је уз мобилне екипе повећавало поузданост у испоруци електричне
енергије. И то је био допринос тадашњег начина организовања и рада у Електровојводини и
Дистрибуцији „Нови Сад“. Иако је „Јужна Бачка“ била у саставу Електоровојводине односи су
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били постављени на чистој економској основи. Знала се, дакле, цена радова, услови уговарања,
рокови и начини плаћања, и можда оно најважније „Јужна Бачка“ је део својих слободних
капацитета ангажовала на тржишту и тако стицала допунске изворе прихода који не потичу
из цене киловат-сата и наруџбе Електровојводине. Уносило је то додатне ефекте у укупну
економију рада.

Лимена ТС - Хигијенски завод

Монтажно-бетонска ТС, Пушкинова 3

Стубна ТС - Рибарско острво

Зидана ТС - кула

Поред увођења нове опреме и нових технологија у дистрибуцију ел. енергије све више се
стандардизују и обликују односи са купцима електричне енергије. Међутим, било је и купаца
који нису улазили ни у једну шему стандарда. Или још прецизније, мотиви купаца постају
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понекад недокучиви. Посебно је један купац данима заокупљао пажњу инжењера Мирка
Блажевића у то време руководиоца продаје. Купац Н.Н. је сваког месеца улазио у претплату,
плаћао више него што је дуг, а онда сваког петнаестог у месецу долазио на благајну да подигне
„вишак“, поврати износ претплате. Појава је постала учестала, прешла у неку врсту законитости.
Привукло је то пажњу Мирка, па је издао налог да се обиђе купац, прегледају његове инсталације
и провери исправност уређаја. Када су констатовали да је све у реду, домаћин, иначе човек у
годинама, испрати их како доликује до капије, а један од монтера ће упитати: „Добро, чича,
реци нам зашто сваког месеца плаћаш већи износ од оног што је на рачуну.“ Деда се осврне
около, па када види да баба није у близини, стави кажипрст на уста и дâ знак да ћуте, па у
тишини пружи додатно објашњење. Био је ово његов облик скривања новца од бабе, најпре
претплати струју, а онда вишак диже за кафу (вињак). Могло би се закључити, наша посла у
чему је дистрибуција служила за прање новца. Категорија прање новца потиче, дакле, још из
социјализма, из седамдесетих, само је данас добила неке друге размере, оне који потичу ван
породица и вишак се узима из претплате на друштвене организације и заједничка средства.
Опет, разлика у квалитету.

Зидана ТС - Огњена Прице 3

1960. стадион и Електровојводина

Организација
Иако тема ове монографије није огранак Електровојводине или Дистрибуција „Нови
Сад“ већ електрификација Новог Сада, ипак тешко је раздвојити предузеће које је креирало,
предлагало и изводило електроенергетско умрежавање града од саме електрификације
Новог Сада. Дистрибуција је мењала статусе и облике организовања, и то као саставни део
организационог престројавања „Електровојводине“ као целине. Електровојводина је диктирала
темпо и правце развоја својих делова, па тако и огранка Нови Сад. Јединствено предузеће
основано је решењем Извршног већа Народне скупштине Народне Републике Србије 28.
јуна 1958. године. Пошто је још увек био на снази Закон из 1957. године којим су раздвојени
производња, пренос и дистрибуција, то су у састав новог предузећа ушле све дистрибутивне
делатности дотадашњих електричних предузећа у Новом Саду, Земуну, Панчеву и Суботици.
Било је девет погона, међу њима и погон „Јужна Бачка“, Нови Сад. У састав предузећа ушли
су и капацитети преноса и то они испод 110 kV који на основу члана 26 тадашњег Закона
о електропривредним организацијама не припадају предузећу „Електроисток Београд“.
Предузеће је регистровано код Окружног привредног суда у Новом Саду дана 17.7.1958.
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године и то под називом „Предузеће за дистрибуцију електричном енергијом у Новом Саду“.
Раније смо већ видели да је производња (електране) конституисана у посебно предузеће које
је са собом „одвукло“ и назив „Електровојводине“. Међутим, ово условно речено развлачење
имена „Електровојводина“ неће дуго трајати, па је дана 18.9.1958. решењем НО Општине
Нови Сад, бр. 04-29333/1/58 конституисано Предузеће за дистрибуцију електричне енергије
„Електровојоводина“, Нови Сад. Тако је данашњи назив предузећа каснио три месеца за датумом
оснивања јединственог предузећа за дистрибуцију у Војводини. Новим решењем Окружног
привредног суда у Новом Саду извршена је 29.12.1958. промена назива у „Електровојводина“,
предузеће за дистрибуцију електричне енергије, Нови Сад. Дана 14.5.1959. Електровојводини
се припаја и предузеће за производњу електричне енергије, „Електрана“.
У међувремену 1962. године у Предузећу је укинут погон Пренос. Делови Преноса
који су одржавали објекте напона 35 kV прешли су у погоне електродистрибуција, а екипе
електромонтаже оснивају нов погон „Електросервис“ са седиштем у Новом Саду.
Након доношења новог устава СФРЈ спроведена је реорганизација предузећа која је
закључена усвајањем Статута од 3.12.1964. Предузеће се дели на радне јединице са самосталним
обрачнуом дохотка и то шест дистрибутивних погона, Управа предузећа, Погон за пројектовање
и изградњу и Дом одмора на Иришком Венцу. У саставу Управе предузећа био је Погон за
дистрибуцију Нови Сад и Термоелектрана Нови Сад. У исто време решењем Окружног
привредног суда у Новом Саду од 6. 1. 1965. избрисан је из регистра дотадашњи назив погона
у Новом Саду, „Јужна Бачка“.

Далековод 110 kV
У ходу су вршена организациона престројавања и прилагођавања законима и интересима
целине. До нове комплетне реорганизације Електровојводине долази у 1972. години у оквиру
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процеса усаглашавања са амандманима на Устав. Формирају се основне организације
удруженог рада као основне привредне ћелије са самосталним обрачуном и исказом дохотка,
прихода и трошкова. Тако је до краја 1972. године Електровојводина имала 14 организационих
облика. Поред Управе дистрибутивних делова у саставу су и Топлана Нови Сад, Топлана
Суботица, Фонд за газдовање становима, Изградња и Дом одмора на Иришком венцу. Оваква
организација предузећа остала је све до 1977. године када је након ступања на снагу Закона
о удруженом раду услаглашавана организација свих предузећа са тим законом. Формирана је
Сложена организација удуруженог рада „Електровојводина“ са радним организацијама у свом
саставу. Настављају се даље промене унутар СОУР-а, али то је већ тема за Електровојводину,
а не толико и за Дистрибуцију „Нови Сад“. Након свих промена СОУР „Електровојводина“
је имала 25 радних организација у свом саставу, међу којима и Електродистрибуцију Нови
Сад. До наредне велике промене долази када је Војводина, након промена Устава из 1974.
године, донела сопствени закон о електропривреди. Долази до разграничења између РО
„Електропренос“ у саставу СОУР-а и РО за дистрибуцију по посебном споразуму по коме се
„стодесетке“ (110/x kV) преносе на дистрибутивне делове предузећа на чијим подручјима се
налазе ове трафостанице.

Далековод 35 kV на бетонским стубовима
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Може се само претпоставити активност ондашњег руководства које је трабало да
координира и усаглашава интересе преко 20 релативно самосталних организационих облика
унутар Електровојводине с једне стране, а с друге да одговори изазовима највеће изградње
електроенергетских објеката у историји Војводине и покривања експоненцијалних трендова у
расту потреба и потрошње. Кроз све ове самоуправне, техничке и политичке процесе, предузеће
су у том периоду водили инжењери: Василије Пирошки и Вилмош Молнар, директори са
најдужим стажом седамдесетих и осамдесетих година прошлог века.
Кроз сва ова организациона престројавања пролазили су радници Електродистрибуције
и у оквиру нових статуса носили бакљу даље електрификације Новог Сада.
У овом периоду стваране су друштвене, економске и организационе претпоставке за
најбурнији развој електрификације у Војводини, па и у Новом Саду. У том периоду започета је
и завршена изградња шест „стодесетки“ (ТС 110/x kV) које су пратиле и покривале неуралгичне
тачке у развоју града. Колико су то били велики скокови, па и ломови, у потрошњи можда
најбоље илуструју следеће чињенице. Године 1966. потрошња за огранак Нови Сад износила је
259 милиона киловат-часова, а петнаест година касније, у 1981. години, потрошња се попела на
1,43 милијарде киловат-часова или за 5,5 пута више. Наредних петнаест година потрошња је
скочила са 1,43 милијарде kWh у 1981. на 1,7 милијарди у 1995. или за 20 процената. Петнаест
година које следе од 1995. до 2010. године региструју раст потрошње од 35 одсто и достижу
ниво од 2,3 милијарде у 2010. години. Од базне 1966. па до 2010. прошло је 44(5) година или три
периода по 15 година. У првом периоду регистрован је раст потрошње од 5,5 пута, у другом раст
од 20 процената, а у трећем од 35 одсто. Ови подаци довољно говоре о наслову овог поглавља
– буран развој.
Преломни моменат у развоју „Електровојводине“, па у оквиру тога и Дистрибуције „Нови
Сад“ везан је за 1974. годину када је Војводини поверено право али и одговорност за снабдевање
купаца електричном енергијом. У том ланцу снабдевања и одговорности уско су повезане
теме везане за изворе снaбдевања електричном енергијом, преноса и дистрибуција. Пред
Електровојводину се постављају нови задаци који више нису везани само за дистрибуцију
електричне енергије. На дневни ред долазе питања из преноса, капацитета за производњу
електричне енергије и други извори за снабдевање. Електровојводина је имала инфраструктуру
у дистрибутивној мрежи. Иако је улагала у преносну мрежу, ипак, већина далековода
изнад 110 kV припадали су јединственој организацији преноса са седиштем у Београду
(Електроисток). Део стодесетки на територији Војводине припадао је такође Електроистоку,
а део који је Електровојводина изградила припадао је Електровојводини. Исто је било и са
мрежом 110 kV. Електровојводина и Електроисток имали су једно време паралелно у свом
саставу и „стодесетке“ и мрежу далековода 110 kV. До разграничења долази у 1982. години
када се све стодесетке дају на коришћење Електровојводини, а мрежа 110 kV Електроистоку.
Следећа карика о којој је почела бринути Електровојводина су извори електричне енергије.
Из друштвеног производа Војводине издвајају се значајна средства за учешће Покрајине у
изградњи додатних блокова за производњу ел. енергије (ТЕ „Дрмно“), као облик заједничког
учешћа, али се Војводина опредељује и за своје сопствене изворе: ТЕ-ТО у Новом Саду, ТЕТО у Зрењанину, врши припреме за рудник Ковин и будућу термоцентралу, те размишљања
и о првој нуклеарки. У припреми су били пројекти хидроцентрала на војвођанским речним
токовима. Одговорност се изразила у комплетној бризи о изворима, преносу и дистрибуцији
електричне енергије. Електровојводина добија статус електропривреде. Биланси и процене
биле су основа са којих се стартовало у повлачењу потеза и доношењу одлука. Интерна банка
као финансијска организација имала је задатак да у финансијском смислу прати ове пројекте.
Интензитет изградње добио је на значају посебно од 1974. године када је Војводина
самостално одлучила и одредила да релативно велики део њеног друштвеног производа буде
издвојен и уложен у енергетику и премрежавање целе Војводине електроенергетском мрежом. У
тим активностима предњачили су стручњаци и запослени у електродистрибутивном предузећу.
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Они су поред изградње били креатори предлога и решења које више спадају у ванматеријалне
облике активе, као што је на пример предлагање доношења Закона о доприносу за изградњу
електроенергетских објеката, те ажурирање и актуелизације тзв. марже дистрибутера у
укупној цени електричне енергије; формирање интерне банке Електровојводине и слично. Све
је ово доприносило да се значајан део друштвеног производа Војводине у то време прелије
у електроенергетску инфраструктуру, чиме је створена подлога за најинтензивнију изградњу
објеката управо у том периоду.
Паралелно, са овако повереном одговорношћу, у Електровојводини се мења унутрашња
организација, како би могли што рационалније одговорити новим изазовима и великим
задацима. Године 1980. сачињена је студија „Основне смернице за реорганизацију СОУР
Електровојводина“. У овој студији је наглашена одговорност Покрајине да обезбеђује
потребну ел. енергију, а СОУР „Електровојводина“ одређена као самоуправна и стручна
организација да носи ову врсту посла, па се у овој студији Електровојводина опредељује да
своју делатност проширује на вођење целокупних инвестиција у електропривреди Војводине
и за улагања у истраживање енергетских ресурса и извора у Војводини и ван ње. Крупна
промена настаје и у самом облику организовања. У студији се констатује да јединству процеса
рада у дистрибутивним делатностима најбоље одговара облик организовања као РАДНА
ОРГАНИЗАЦИЈА. Трансформацијом досадашњих ООУР (основних организација удруженог
рада), електродистрибутивних делова Електровојводине у радне организације добија се на
квалитету, повећава пословност и ефикасност. У студији се даље врло детаљно спецификују
разлози и предности ове врсте трансформације. Пошто је то било време самоуправљања, то је
сваки запослени добио по примерак ове анализе, како би се на зборовима донела једнозначна
одлука о правцима промена у организацији рада Електровојводине. Поред радних организација
у дистрибутивној делатности формирају се и радне организације за консалтинг – инжењеринг
и пројектовање и за електромонтажну и производну делатност.
На зборовима широм Електровојводине усвојена је ова студија као правац за даље
реорганизовање предузећа. Ова опредељења су у пракси и остваривана.

Термоелектрана топлана Нови Сад
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Као део укупне одговорности за снабдевање купаца ел. енергијом, Војводина значајно
инвестира у изворе, па се и у Новом Саду поново гради централа, као што је то било и 1910.
Овога пута то је ТЕ-ТО „Нови Сад“. Одлуком СОУР-а „Електровојводина“ од 5.5.1976. оснива се
Радна организација „ТЕ-ТО Нови Сад“, предузеће за производњу термоелектричне и топлотне
енергије у оснивању“. Сходно мало пре наведеним променама у СОУР-у 31.12.1982. конституише
се Радна организација без основних организација удруженог рада у саставу Електровојводине
под именом Термоелектрана-топлана „Нови Сад“ са потпуном одговорношћу. Градња је
почела 1977. године, а завршена октобра 1981 – прва фаза. Друга фаза је довршена новембра
1984. Електрана је смештена у северној индустријској зони Новог Сада на левој обали Дунава
удаљеној 5 километара од центра града. Инсталисани капацитети годишње производње
електричне енергије иносе око 1,500.000 МWh. Карактерише је брз улазак у рад када је то
најпотребније и испрука вршне, електричне енергије. ТЕ-ТО „Нови Сад“ обезбеђује топлотну
енергију за градски систем грејања Новог Сада, учествујући у грејању његових 50.000 стамбених
и пословних јединица. Електрана снабдева и суседну Рафинерију „Нови Сад“ технолошком
паром за процес производње и тиме доприноси ефикасности њеног рада. У погоуну су два
турбо агрегата:
Први, електричне снаге 165 МW у комбинованом, односно 135 МW у кондензованом
режиму рада.
Други, електричне снаге 120 МW у комбинованом, односно 110 МW у кондензованом
режиму рада.

Купци електричне енергије
Један од кључних циљева пословне политике дистрибуције Нови Сад био је и остао
неговање пословних односа са купцима електричне енергије. Заједничке теме у испоруци
електричне енергије обострано су решаване у једном партнерском и дугорочном односу. У

Рафинерија Нови Сад
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“Новкабел” Нови Сад
овоме су посебно место заузимали велики купци, као што су Рафинерија, Новкабел, Победа...

Изградња ТС 110/x у Новом Саду
У овом периоду изграђено је шест трафостаница 110/x у Новом Саду које су покривале
неуралгичне тачке ширења града и његове привредне и демографске структуре. На ове велике
трафостанице качили су се мање и спуштајући ниво напона покривале све зоне становања и
привреде у граду.

ТС 110/35 kV „Нови Сад 2“
Објекат је изграђен 1965. г. као трансформаторска станица 110/35 kV напонског нивоа од
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стране предузећа „Електроисток“. Налази се на Руменачком путу и напаја трансформаторске
станице 35 kV напонског нивоа, ТС 35/10 kV „Телеп“, „Север“ и „Индустријска“. Објекат је
изграђен првенствено за обезбеђење напајања индустријских потрошача, односно тадашње
растуће индустријске зоне са значајним привредним потрошачима, као што су „ХИНС“,
„Новкабел“, „Стандард“, Ливница „Мотинс“ итд. Године 1983. трансформаторска станица
је предата у власништво и на одржавање ЕД „Нови Сад“, док је године 1997. извршена
реконструкција целог 110 kV постројења и том приликом је замењена застарела 110 kV опрема
новом савременом. Капацитет: 20 MVA+ 31,5 MVA

ТС 110/35 kV „Нови Сад 4“
Објекат је изграђен 1971. г. као трансформаторска станица 110/35 kV напонског
нивоа од стране предузећа „Електроисток“. Налази се на Путу Шајкашког одреда и напаја
трансформаторске станице 35 kV напонског нивоа, ТС 35/10 kV „Центар“, „Подбара“, „Север“
и „Лиман“. Објекат је изграђен ради обезбеђења напајања потрошача у најужем централном и
ширем градском језгру града и представља трансформаторску станицу са два трансформатора
највеће снаге у Војводини (2x63 MVA). Године 1983. трансформаторска станица је предата у
власништво и на одржавање ЕД „Нови Сад“. Капацитет: 2x63 MVA.

76

ТС 110/20/35 kV „Нови Сад 6“
Објекат је изграђен 1975. г. као трансформаторска станица 110/20/35 kV напонског
нивоа од стране предузећа „Електровојводина“. Налази се на Мишелуку. Објекат је
изграђен ради обезбеђења напајања потрошача на конзумном подручју Мишелука, Буковца,
дела Петроварадина и Института у Сремској Каменици као једне од најзначајнијих установа
и потрошача. Каснијом реконструкцијом ТС 35/10 kV „Сремски Карловци“ у ТС 35/10/20 kV
објекат представља и резервни правац напајања Сремских Карловаца. Такође, објекат поседује
и трансформацију 20/35 kV која омогућава напајање конзума Петроварадина. Развојем мреже
20 kV напонског нивоа, објекат се може користити и за резервно напајање дела насеља Лиман.
Капацитет: 2x31,5 MVA (110/20 kV) и 8 MVA (20/35 kV).

ТС 110/20/10 kV „Нови Сад 5“
Објекат је изграђен 1978. г. као трансформаторска станица 110/20/10 kV напонског
нивоа од стране предузећа „Електровојводина“. Налази се на прилазу Новом насељу из правца
Детелинаре. Објекат је изграђен првенствено за обезбеђење напајања Новог насеља, односно
потрошача широке потрошње. Каснијим развојем субјеката мале привреде у непосредној
близини објекта, као и ширењем 20 kV напонског нивоа према Булевару ослобођења, конзум
објекта се значајно проширио и на део Детелинаре. Трансформаторска станица представља
и веома значајан објекат у смислу резервисања напајања конзума Телепа и дела Лимана.
Капацитет. 2x31,5 MVA
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ТС 110/20 kV „Футог“
Објекат је изграђен 1981. г. као трансформаторска станица 110/20 kV напонског нивоа
од стране предузећа „Електровојводина“. Налази се у Футогу на путу за Планту. Објекат је
изграђен ради обезбеђења напајања потрошача на конзумном подручју Футога, Ветерника,
Бегеча, Кисача, Руменке и привредних субјеката у Футогу, као што су АИК, Милан Видак итд.
Развојем мреже 20 kV напонског нивоа, објекат представља и резервно напајање конзума
дела Новог насеља. Такође, трансформаторска станица представља и значајну везу на 110 kV
напонском нивоу према трансформаторским станицама у Бачкој Паланци. Капацитет: 2x31,5
МVА.

ТС 110/20/10 kV „Нови Сад 9“
Објекат је изграђен 1982. г. као трансформаторска станица 110/20/10 kV напонског
нивоа од стране предузећа „Електровојводина“. Налази се у близини Рафинерије нафте
Нови Сад. Објекат је изграђен ради обезбеђења напајања потрошача на конзумном подручју
Видовданског насеља, Великог Рита, насељâ Каћ и Ковиљ и изворишта пијаће воде на Ратном
острву. Изградњом Рафинерије нафте Нови Сад објекат представља основни правац напајања
Рафинерије и нафтовода са 20 и 10 kV напонских нивоа. Такође, трансформаторска станица
представља и значајну везу на 110 kV напонском нивоу између ТС 400/220/110 kV „Нови Сад
3„ и ТЕ-ТО „Нови Сад“. Капацитет. 2x31,5 MVA.
Неке од изграђених трафостаница 35/x kV имале су приближно исту снагу као стодесетке,
на пример, ТС „Лиман 35/10 4x8 MVA; ТС „Центар“ 4x8 MVA; ТС „Север“ 2x8 MVA; ТС „Телеп“
2x8 MVA; ТС „Индустријска“ 35/10 4x8 MVA. Објекте је пратило и ширење СН и НН мреже.
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У наредном поглављу које обухвата период од 1989. до 2000. видеће се да је, рецимо, у
1998. години било водова 0,4 kV у дужини од 2193 км, дакле за десет година је у Новом Саду
изграђена нова нисконапонска мрежа укупне дужине од око 700 километара. Изградња мреже
пратила је раст Новог Сада у посткризним временима.

Бачка равница и далековод 10 kV
Док су теме и проблематика изградње «стодесетки» били везани за енергетске службе
Предузећа, дотле су објекти нижег напонског нивоа били брига дистрибутивних организација.
И у тим активностима профилисан је њихов део посла. Најпре процена и ажурно праћење
оптерећења, а онда и „програми радова“ за наредну годину. Једним извештајем 1963. године
можда се најбоље дочарава драматика праћења и изградње. У извештају, између осталог, пише
и ово: „Због преоптерећења извесни трафореони у граду су угрожени. Нарочито су угрожени
неки стамбени рејони, као што су: Колодворски пролаз, Сателит и други. Ови рејони су
нарочито угрожени недељом када се користи велик број термичких апарата у домаћинствима,
што изазива честе испаде и прекиде у испоруци електричне енергије. Да би се ови трафо-рејони
растеретили, предвиђена је изградња нове трафостанице у Толстојевој улици и на Футошком
путу. Програмом радова за 1964. годину предиђена је изградња неколико значајних објеката од
којих је од посебног значаја изградња ТС 35/10 kV „Центар“. Међутим, ова изградња је отежана
из више разлога. Најсложеније питање је сама локација. Земљиште на коме је предвиђена
њена изградња делом је душтвена а делом приватна имовина. Потребно је претходно средити
имовинско-правне односе око преноса власништва. Затим, на самом земљишту налазе се
стамбене зграде са неколико станара. И те зграде су делом приватне, а делом општедруштвене.
Проблем исељавања ових станара такође представља један сложен процес. Ово су углавном
разлози који успоравају изградњу овог објекта, виталног за најужи центар града, и поред напора
које наше екипе чине.“ Свака трафостаница има своју причу, у којој су обавезно: потребе за
електричном енергијом, процене могућности, предлози и решења, те инвестиције и извођење
радова. И све то тако две хиљаде пута колико има трафостаница на подручју Огранка Нови
Сад.
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Дневне новине су новембра седемдесетих (1970) објавиле вест да је у Новом Саду изграђена
најмодернија станица 35/10 kV. Завирили смо у енергетски дневник изградње ове станице и
тамо прочитали следеће: „Анализирајући енергетскоексплоатационе карактеристике у Новом
Саду, поглавито подручје Лиман током 1968. и 1969. године стручне службе Дистрибуције
и Предузећа закључиле су да је неминовно изградити нову ТС 35/10 kV „Лиман“ у близини
постојеће, већ застареле ТС 35/10 kV „Термоелектрана“. Микролокација нове тридесетпетице
је у кругу предузећа „Електровојводина”. Инжењери Млађен Рашковић, Владимир Тихвински,
Борислав Јефтић и Богдан Урошевић осмислили су концепцијско решење нове трафостанице.
Предвиђено је да се објекат напаја из будуће ТС 110/35 kV „Нови Сад IV“ која је у изградњи.
Предвиђено је такође да ТС „Лиман” буде повезана резервним 35 kV кабловским водом за
остале сличне, постојеће или будуће трафостанице у граду (резервна веза). У ову трафостаницу,
а и из ње, одлазећи и долазећи искључиво кабловски водови. Главни грађевински пројекат
(Архитект Нови Сад) уклопио се врло добро и успешно у градски стамбени амбијент.
Пројектни биро Електровојводине (инж. Владимир Балковој) израдио је главни енергетски
пројекат ТС „Лиман“ који је обезбедио да се изгради најмодернији електроенергетски објекат
ове врсте. Извођач грађевинског дела радова био је „Неимар“ из Новог Сада. Елетромонтажне
радове изводи Електровојводина у својој режији – Радна јединица за пројектовање и изградњу.
И тако станица по станица, прича по прича, низале су се на енергетској карти Новог Сада.
У тој 1970. години увелико теку радови и на изградњи нове сервисне зграде у кругу
предузећа. У њој ће бити гаража за смештај преко 60 возила, затим складиште погонске
спремности, радионице и магацин мобилних екипа новосадске дистрибуције, ремонтна
радионица.... При изградњи било је потешкоћа с обзиром на то да су темељи фундирани на
подземној води, па се морало извршити снижавање подземних вода на 12 м, како би се радило
у сувом и тиме убрзала изградња.
Поред изградње објеката у овом периоду подиже се праг квалитета рада целе
Електровојводине на виши ниво, и то у свим областима. Гасе се мале локалне термоелектране,
а дистрибутивни систем се заокружује и повезује са изграђеним сопственим производним
капацитетима ТЕ-ТО „Нови Сад“ и ТЕ-ТО „Зрењанин“, и каснијим припајањем Енергане у
Сремској Митровици. У мрежи се стандардизују напони од 10 на 20 kV. Извршена је подела
објеката између преноса и дистрибуција. У односима између управљања и оперативних екипа
на терену уводи се систем радио-уређаја, успостављају се дежурне службе и мобилне екипе,
што поузданост испоруке електричне енергије диже на виши ниво. Уводи се први рачунар
у електродистрибутивни систем Србије и систем наплате по аконтацијама. Организује се и
издваја Изградња као посебна организациона целина чиме се постижу већи ефекти у изградњи
објеката у сопственој режији. У економији прелази се са трошковног система на купопродајни
односе. Посебно велике промене су биле у увођењу савремених техничко-технолошких
достигнућа из домена информационих и телекомуникационих у управљању дистрибутивним
диспечерским центрима. Електровојводина је почела 1984. године са увођењем система за
даљински надзор и управљање у реаланом времену (SCADA) електроенергетским објектима
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110/x kV. Касније је овај систем проширен и на управљање објектима нижег напонског нивоа.
У Дистрибуцији „Нови Сад“ постоји подручни диспечерски центар (ПДЦ) који управља
дистрибутивним електроенергетским системом почев од објеката 110/x kV на подручју града,
па до мерних места купаца. Марта 1963. године уведена је прва телекоманда Електровојводине
баш у Диспечерском центру Новог Сада. Набављен је уређај енглеске фирме Стандард телифон
кејблз компани (Standard Telephone Cables Co.) са којим се у Диспечерском центру Нови Сад
може комуницирати прекидачима у ТС 35/10 kV „Север“, са сигналних сијалица видети
уклопно стање у овој трафостраници и обавити телефонски разговор између ове трафостанице
и диспечерског центра. Преносни пут за даљинску команду, сигнализацију и телефонски
разговор је телефонска парица која повезује Диспечерски центар и трафостаницу.

У том периоду уводи се стандардизација и типизација опреме. Испројектована је типска
трафостаница 35/10 kV са једним или два трансформатора (снаге 2,5 MVA до 8 MVA) и са
стандардном опремом из оног доба. Паралелно се развијала и домаћа електроиндустрија,
па је расклопну опрему и трансформаторе почела да производи „Електросрбија“ претеча
Минелових фабрика електроопреме. Тако је техничким условима (спецификацијом) дефинисан
трансформатор 35/10 kV са бестеретном регулацијом (одступања пет одсто) различитих снага.
Типизација и стандардизација се уводи по ширини и дубини. Тако се дефинишу и параметри
за трансформаторе 110/20/10 kV који се нису битније мењали до данашњих дана. Долази до
промена и у стубовима нисконапонске мреже. Дотадашња нисконапонска мрежа је углавном
изграђивана на дрвеним багремовим стубовима. У овом периоду те стубове замењују стубови
са импрегнираним дрветом, који постају пре свега повољни за пењање, али и прерастају у
стандарде тог времена. Међутим, средњонапонски надземни и мешовити водови у граду Новом
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Саду изводе се већ тада на бетонским стубовима са бетонским конзолама на које се постављају
порцелански изолатори. У каснијим фазама ови изолатори се замењују непробојним изолаторима
типа ЛСП који се подижу на тзв. бетонску погачу. У употребу се уводе и стаклени изолаторски
ланци, али их почектом деведесетих замењују пуни штапни изолатори домаће производње. У
Новом Саду се шире километри подземних каблова. Поред првобитних уљних каблова, уводе се
пластични каблови типа ЕНР. Међутим, у прво време увођења пластичних каблова има много
проблема (испада), али се касније врши њихова модификација и усавршавање (модел ХНР). И
то тако траје све до 1995. када се прелази на нов тип кабела ХНЕ од умреженог полиетилена са
бубрећом траком, код којих нема пробоја, осим кидања грађевинским машинама. Применом
пластичних каблова отпочиње и примена термоскупљајућих спојница и завршница, уместо до
тада коришћених мотаних и ливених од смола.
Долази и до промене на мерним местима купаца. У посматраном периоду ормарићи
за мерна места су углавном од лима, а касније све више и од пластичних маса. Све до 1994.
коришћени су тзв. топљиви осигурачи, а од те године уводи се уградња аутоматских осигурача
(прекидача, лимитатора снаге) који се уграђују у све нове прикључке на дистрибутивну
мрежу.

Ново измештено мерно место за четири купца
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Од самог почетка за мерење потрошње електричне енергије коришћена су електрична
индукциона бројила. Директно мерење омогућила су монофазна и трофазна бројила у почетку
разних светских произвођача. Педесетих година развија се, у оно време домаћа, индустрија
„Искра”, која својом производњом индукционих електромеханичких бројила покрива све
потребе за мерењем електричне енергије. Та бројила се комплетно уграђују све до деведесетих
година прошлог века. У последњој декади прошлог века појављују се и прва електронска
бројила и почиње њихова уградња и у Електровојводини. Сличне промене су и у мерним
трансформаторима и мерним уређајима које користи привреда. Буран развој претрпели су и
преносни канали телекомуникација. Неопходно је било, не само комуникационо повезивати
технолошке процесе и пословне објекте, већ их и стално усавршавати – ТК систем. У почетку
везе су се одржавале путем канала фиксних телефонских линија. Пораст потреба довео је
убрзо до тога да се крајем шездесетих година набављају прве аутоматске телефонске централе,
тзв. корачног типа. Затим се набављају посебни наменски уређаји за диспечерске центре
– командно-телефонски посредници (КТП). Линије фиксне телефоније постају преуске па се
прелази на бежични пренос информација. У 1972. години налази се већ 150 радио-станица у
експлоатацији у Електровојводини. Године 1975. усваја се посебан програм развоја и начина
реализације аутоматизације пословања у Електровојводини, чиме се ударају темљи новом
квалитетном искораку у развоју ТК система Електровојводине. Настају зачеци повезивања
пословних и техничких послова у једну целину. Уводи се могућност вишекорисничког приступа
рачунарским ресурсима и симултано одвијање више програма. Крајем 1978. године уговара се
куповина рачунарског система Honeywell Bull 66 за чији смештај је била пројектована посебна
систем-сала. Током осамдесетих уводе се децентрализоване рачунарске јединице типа МДС21. Њихово међусобно повезивње прераста у нову рачунарску мрежу Електровојводине.
Године 1984. прелази се у још виши ниво квалитета, почиње се са увођењем даљинског надзора
и управљања електроенергетским објектима – СКАДА систем.
За стално ширење електрификације Новог Сада нису били довољни сами објекти; мрежа,
њен карактер и капацитети, имала је, такође, одлучујућу улогу у ширењу електрификације.
Тако је крајем 1962. године констатовано да пораст оптерећења открива уска грла у дотоку
енергије. Наиме, до тада се Војводина снабдевала енергијом из енергетског система Србије на
три правца: 1. Зворник – Шабац – Лединци, 2. Београд – Лединци (Нови Сад) и 3. Београд –
Панчево. Док је на линији Београд – Панчево било довољно преносних капацитета, дотле је на
остала два правца било проблема који су се испољавали: у стварању уских грла, у погоршању
напонских прилика; у пригушењу потрошње. „Неочекивани пораст потрошње у 1962. години
створио је уска грла на прелазима преко Дунава и Саве у правцу Лединаца и Србобрана,“ пише
у годишњем извештају за 1962. годину. Припремају се елаборати и пројекти за проширење
преносних капацитета.
Било је и честих кварова на мрежи. 1. децембра 1968. године дошло је до квара на далеководу
35 kV Лединци – ТЕ „Нови Сад“, због чега је дошло до застоја у испоруци електричне енергије
појединим деловима Новог Сада. Не познајући ситуацију и чињенично стање неки дневни
листови су почели писати на начин који је у нашим редовима изазвао знатну забуну, будући
да смо били очевици свих оних напора који су улагани за што брже отклањање квара. Ради
тога, а и из других разлога, формирана је стручна комисија која је имала задатак да процени
све околности у вези са овим случајем, да провери и утврди чињеничко стање. Комисија је
констатовала следеће: „Наведеног дана у 10,39 часова дошло је до прекида ужета Че 70 mm
фазе 8 првог канала на носећем стубу на прелазу преко Дунава и то до саме струјне стезаљке
помоћу које је било причвршћено уже. Уже које је било прекинуто....“ Међутим, новинари
нису давали мира, тако да је „Дневник“ у више наставака писао о „сумњивим објашњењима
из Електровојводине“ и о „милионским штетама због чудног немара“. Из Електровојводине
ишао је и деманти према листу „Дневник“. Умешао се и покрајински инспектор за енергетику.
Електровојводина је објашњавала да је реч о далеководу који је она преузела на коришћење
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и одржавање 1964. године. Овај далековод је једним делом прелазио преко Лимана па су
његови стубови и ваздушни водови били препрека реализације комплексне стамбене и остале
комуналне изградње овог дела града, и то до те мере да су по сваку цену морали бити уклоњени
и замењени подземним. Услед тога ово предузеће је било доведено у ситуацију да мора, иако
нерадо, и са извесном дозом ризика удовољити оправданим захтевима Завода за комуналну
изградњу СО Нови Сад и извршити јула месеца полагање подземних каблова 35 kV уместо
ваздушних водова на деоници далековода између стубова број 3 и број 8. Увођењем кабловске
деонице у до тада континуирани ваздушни вод (са ризиком на који смо безуспешно скретали
пажњу) уведена су слаба места у до тада погонски сигуран далековод. Нарушена је била
компактност. Биле су ово уобичајене појаве под утицајем атмосферских прилика, накнадно
изведених радова по налозима органа Скупштине општине, али и нестрпљења и неразумевања
грађана, па и жестоке критике новинара због тога што су поједини делови Новог Сада били
дуже у мраку – без струје. Приче овакве врсте трају све до данашњих дана. И то је био део
електрификације Новог Сада.
Нажалост у ову врсту приче уграђивани су и животи радника Дистрибуције Нови
Сад. Дистрибуцијом брзо проструји вест када се деси несрећа на овом изузетно одговорном
и осетљивом послу. Тако је 31. маја 1967. године погинуо радник З.Ј. из Бачке Паланке. До
несреће је дошло када је у ћелији 10 kV извода Бачка Паланка 1, уклопничар З.Ј. хтео да квитира
прекострујну примарну заштиту (релеје), а да при томе није искључио сабирнички растављач
10 kV (што је требало да уради). Кад је под таквим околностима рукама пришао релејима,
задобио је струјни удар од кога је на лицу места преминуо. Призор у трафостаници био је
стравичан – тело унесрећеног било је услед електричног лука угљенисано.... Био је то млад
човек, неожењен, који је уз рад и студирао на Вишој економско-комерцијалној школи.
У послу је било и солидарности. Време - јуни 1973; место – прелаз Дунава између Бачке
Паланке и Илока; актери – запослени радници у Дистрибуцији Нови Сад, погон Бачка Паланка.
На редовном радном задатку прелазио се моторном скелом такорећи свакодневно Дунав
између Бачке Паланке и Илока. Тако је било и облачног 16. јуна 1973. године. Дунав, ваљда због
облачног времена, мутнији и бржи него обично. Радници завршили посао и враћају се кући у
Паланку. Укрцали се на скелу и међу собом коментаришу карактер задатка и његово извршење.
Из првог дела колоне аутомобила који су чекали на укрцавање одједном се издвојио ландровер
предузећа, некако се искрао из реда, јурнуо право у дубоки Дунав и потонуо. У колима је седео
физички радник Бранко Фистер. Неко је крикнуо: „Утопи се човек”, али нико не ускаче у помоћ
потонулом Фистеру. Секунди су пролазили, а од кола се све мање видело, још само део радиоантене. Сви немо гледају у воду, нико не скаче. Један црњоманаст момак подуже косе одједном
је поцрвенео, адреналин нагло порастао и наглавачке скочио у Дунав недалеко од места на
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коме је вирила антена. Без изроњавања одважни Миле Лучић загњурен под водом пронашао
је задња врата ландровера, отворио их, кроз њих ушао у ландровер и напипао запањеног
Фистера. Својим снажним спортским рукама Лучић је повукао Фистера за крагну радничке
блузе и тешко га извлачио преко испречених наслона задњих седишта према вратима на које је
ушао у ландровер. Срећом врата се нису чврсто затворила, па је тако избегнута дупла трагедија.
Лучић на ову врсту опасности није рачунао, наставио је грчевито да извлачи Фестера. У том
подухвату успео је. Солидарност на делу спасла је један живот.
Живело се у Електрововојводини и за Електровојводину. Мајстори монтери, не би мењали
своја клешта, а ни занат за неки други. До тог закључка дошао је и мајстор Л.М. Шездесетих
година ишао је са другаром пешке преко Петроварадинског моста да обаве неки задатак на
обали. Одједном чују да нешто тутњи, и људи у паници беже. Примети жену како беспомоћно
седи на сељачким колима, а коњ у пуном галопу, вероватно преплашен, избезумљено бежи
ка Дунаву. У моменту М.Л. се сети како у каубојским филмовима каубоји скачу на коње и у
магновењу одлучи. Кад се коњ примакао, М.Л. скочи, ухвати за поводац и свом тежином се
окачи о коња. Коњ је убрзо стао. Притрчавају и други... М. пусти коња и једва стане на ноге
које су се почеле трести од силног страха који је тада навирао. Људи су му прилазили, нешто
говорили, а он преплашен ништа није чуо, нити разумео. Само је помислио: „Боже, не бих био
каубој ни за шта на свету“, и потражи своја монтерска клешта.

Друштвено - забавни живот у Електровојводини
Период од 1958. до 1990. био је прожет увођењем и сталним ширењем радничког
управљања колективом. Са ове временске дистанце питање је да ли су довољно добро биле
одмерене и раздвојене пословне и самоуправне функције или су се међусобно преплитале,
што је поред позитивних проузроковало и негативне ефекте, спорост у одлучивању и на неки
начин разводњавање одговорности. Из једног извештаја за 1966. годину преписали смо следеће:
„Предлог Управног одбора Предузећа о реорганизацији продајно-потрошачких служби
разматрао је цео колектив. У свим деловима предузећа начелно је прихваћен предлог као
конструктиван и економски оправдан уз извесне примедбе и сугестије. Примедбе пословнице
Нови Сад: предлог Управног одбора се прихвата у принципу с тим да се са променом годишњег
очитавања, обрачуна и наплате електричне енергије на територији целог предузећа почне 1.
јануара 1968. године. Решити питање вишка радне снаге, као и да се изврши експериментални
прелаз на годишњи обрачун у појединим карактеристичним подручјима предузећа.“.
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Самоуправљало се понекад и по пословним функцијама што је отежавало па и оптерећивало
ондашњи менаџмент. Међутим, право и суштинско самоуправљање је било на дохотку и
расподели. Радници новосадске дистрибуције издвајали су из Фонда заједничке потрошње
средства за станове, кредите али и за инвестирање у објекте од заједничког интереса.. Тако су у
овом периоду, од 1958. па надаље издвајана значајна средства из Фонда за финансирање објекта
од заједничког интереса за запослене у дистрибуцији, и тако је изграђен објекат на Рибарском
острву, популарни «Рибарац». Овај објекат се једно време чак и користио за становање радника
који немају решено стамбено питање или су на листи чекања за стан.

Стари објекат “Рибарац” на Рибарском острву

Одмаралиште “Рибарац” на Рибарском острву - нови објекат
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Посебна, а рекло би се свакодневна тема биле су крађе или неовлашћено коришћење
електричне енергије. Тако је у једном извештају из новембра 1967. записано: „Наша дистрибуција
се све чешће среће са бесправним и неовлашећним прикључцима на мрежу.... У оваквим
ситауцијама наши запослени поступају по Правилнику о условима испоруке електричне
енергије (Сл. лист АПВ број 14/67) који нам даје овлашћење да такве грађане искључимо са
мреже. То наши монтери и ураде, међутим, чим наш радник оде из улице, грађанин се поново
сам прикључи, и тако стално. Јавна тужилаштва овакве случајеве не гоне, јер како кажу: у њима
нема елемената кривичног дела. Слично је са прекршајним пријавама. И тако грађани вршљају
по мрежи доводећи себе и имовину у опасност, а ми смо скоро немоћни да то спречимо.“
Историја се не понавља, али њено римовање да.
Овај период завршићемо једним атрибутом који је ушао у историју Војводине и Србије.
Термин „Ко је искључио струју у Новом Саду“ ушао је као претеча будућих великих промена
у систему, и претходница тзв. Јогурт револуције. Било је то време у коме су незадовољни
становници Косова и Метохије, претежно српске националности, долазили да протестују
у Нови Сад. При првом доласку и покушају да се одржи митинг у центру града и оптужи
тадашње актуелно руководоство Војводине за наводни опортунизам у борби против надирућег
албанског сепаратизма, одржан је састанак у Дистрибуцији „Нови Сад“ и издате прецизне
директиве радницима на терену. Уколико буде нереда и напада на електроенергетске објекте
не треба се супроставити, нити искључивати струју. Међутим, на сам дан митинга стижу
налози из органа града и покрајине да се митингашима искључи струја. Диспечери не поштују
ову врсту налога, јер имају од свог руководства другачије налоге. Бележе све захтеве и време
доспећа различитих налога. Диспечери упорни, међутим, убрзо стижу два униформисана лица
из СУП-а (из полиције) и захтевају промптно искључење тог дела Новог Сада – ту пред њима.
Диспечери, немајући куд, искључују струју. Најпре се тог дана већ отворило питање ко је у
Новом Саду искључио стују демонстрантима, а касније када је друга страна „победила“, тада се
о овоме повела и истрага. У то време директор Електровојводине био је Вилмош Молнар. На
њега се сручила цела лавина јавне критике због искључења. У тако напетој атмосфери Молнар
је питао себе а и друге зашто њега толико упорно нападају када он у овој врсти посла није
директно учествовао. Слушајући га један од његових сарадника му каже: „На тебе је дошао
ред. Није битан мотив, повод, дошао ред и то ти је. “На овакав начин је почињала замена једног
система другим. О том периоду у електрификацији биће речи више у наредном поглављу.

Први Раднички савет Електровојводине
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Директори Електродистрибуције “Нови Сад”
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Живко Симин
директор од 1947. до 1953.

Боривој Петров
директор од 1953. до 1956.

Александар Чанак
директор од 1956. до 1958.

Петар Марковић
директор од 1962. до 1965.

Радован Стојковић
директор од 1970. до 1977.

Драгољуб Стојковиђ
директор од 1978. до 1980.

Милован Стеванчевиђ
директор од 1977. до 1978. и
од 1980-1996

Видоје Милошевић
директор од 1996. до 2001.
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Мирко Блажевић
директор од 2001. до 2006. и
од 2008. до 2010.

Срето Палалић
директор од 2006. до 2008.

Мирко Мајсторовић директор од 2010.

Напомена:
У два периода Електродистрибуција је била део Управе “Електровојводине”, па у то време није
имала директора.
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Застајкивање 1989 - 2000

ЗАСТАЈКИВАЊЕ (1989 - 2000)

К

риза у СФР Југославији трајала је повећаним интензитеом целу деценију, од 1980. до 1990.
године. Ондашња владајућа партија (комуниста) није имала прави одговор на изазове
кризе. Систем се изнутра почео урушавати, најпре на економској подлози. Урушавао
се бонитет Југославије у свету (презадуженост) али и међу њеним грађанима (пад стандарда).
На овако ровитој социјалној подлози расту у земљи тензије и бројне противуречности:
националне, етничке, религиозне, регионалне. Националисти у свим републикама бивше
Југославије виде шансу да из кризе поједине републике могу изаћи као самосталне и независне
државе. Почиње заједничко растурање Југославије. Нажалост, раздруживање није могло да
прође без ратова.

На почектку ових процеса и у Србији се тражи одговор на тзв. српско питање; на, како
су онда официјелни органи Републике говорили, неједнакост Србије са другим републикама,
јер је, по њима, Србија била издељена „у три дела” и тиме била неравноправна са другим
републикама које у себи нису имали аутономије. На тој основи задобија се поверење већине у
Србији. Долази најпре до тзв. Јогурт револуције и „Догађај народа” из октобра 1988, а потом се
врше промене у политичком систему Србије и мењају органи власти на свим нивоима. Круна
ових промена била је у доношењу Устава Србије (1990) који је укинуо многе прерогативе
дотадашњим аутономијама: Војводини и Косову и Метохији.
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“Јогурт револуција”
У оваквим политичким околностима мења се и позиција у електропривреди.
Електровојводина губи статус електропривреде и добија статус дистрибутера електричне
енергије.
Скупштина Србије на седници одржаној 28. децембра 1989. године доноси Одлуку о
оснивању два јавна предузећа у Србији и то: Јавно предузеће за производњу електричне енергије
и производњу угља и Јединствено предузеће за управљање електроенергетским системом,
промет електричне енергије, пренос и развој. Како се оваква организација није показала
целисходном то се, ради обједињавања свих ресурса и оптималног коришћења капацитета,
доноси нова одлука о оснивању Јавног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију
електричне енергје „Електропривреда Србије”, ЕПС.
На основу члана 1, став 1, тачка 4 те Одлуке основано је предузеће под називом
Електропривреда Србије – Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије
„Електровојводина“ Нови Сад. На основу Статута у Електровојводини су образовани делови
јавног предузећа, електродистрибуције, и то:
Електродистрибуција „Нови Сад“;
Електродистрибуција „Суботица“;
Електродистрибуција „Зрењанин“:
Електродистрибуција „Панчево“;
Електродистрибуција „Рума“;
Електродистрибуција „Сремска Митровица“;
Електродистрибуција „Врбас“,
Електродистрибуција „Сента“;
Електродистрибуција „Сомбор“;
Енерготехника „Јужна Бачка“;
„Одржавање и услуге“, Нови Сад;
„Пројектни биро“
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Оваква организација Електровојводине трајала је цео овај период, све до 23. јула 2003.
Процеси раздруживања у Југославији добијају оштре конотације, прерастају у све веће
неспоразуме који се завршавају међусобним ратовима. То додатно исцрпљује ионако начет
друштвени производ Србије. Почиње опадање друштвеног производа, тако да је Србија ту
деценију разлаза завршила у 2000. години на нивоу од 60 одсто друштвеног производа из
1990. У овој деценији је из године у годину падао ниво стандарда становништва и смањиван
економски потенцијал земље. Постала је готово већ законитост, да кад год стандард пада, тада
цену највише плаћа аграр и електропривреда. Та деценија је посебно погодила Електропривреду
Србије. Драстично сузила маневарски простор, па је било равно подвигу у тим условима
одржати темпо стабилног и поузданог снабдевања домаћинстава и привреде електричном
енергијом.
Почетком деведесетих из вечери у вече прате се са зебњом вести о збивањима у Југославији.
У ваздуху се осећа близина рата. Становништво се наоружава. Мења се слика Војводине и Новог
Сада. На детаљу се примећују промене, на пример, у структури возила у промету улицама
града, све чешће пролазе возила са ознакама војске и полиције, разни облици маскирних
униформе замењују џинс одећу у граду. Неки од маскираних са различитим ознакама и још
разноврснијим капама (паравојска) такмиче се међусобно ко ће више разбити порцеланских
изолатора на електроенергетским стубовима. На прилазу граду на таблама за ознаку места
су рупе од метака. Сирене са аутомобила и возила у пратњи су све чешће и видљивије. У
град се ноћу увлачи нека необична тишина; живост и младост се повлаче. У даљини се чује
и понеки рафал из разног наоружања погађајући понекад и надземну мрежу по улицама.
Електродистрибуција је све више окренута крпљењу поломљених стубова и проводника,
а све мање градњи нових електроенергетских објеката. Индустрија посустаје, у структури
потрошње смањује се њено учешће (на наредним странама табела), а фабрички кругови су
све запуштенији. На врата куцају санкције и стандард становништва све више пада. Сива
економија замењује легалну. Безвлашће узима маха. Нестаје много чега другог, а потрошња
електричне енергије у домаћинствима чак расте или је, у најмању руку, иста као и ранијих
година. У недостатку других енергената, струју на дохвату руке, узима ко колико хоће. Нико
не мора да се пита, а плаћање? - ако буде новаца у породичним буџетима. Дистрибуцији стиже
само нова невоља, поред поправки сада и наплата од трауматизираног становништва. Многе

Центар за потрошаче “Електродистрибуције Нови Сад”
95

установе остају без нафте, равничарска зима се увлачи у кости, прелази се на грејање на струју,
осигурачи прегоревају, испади система су све чешћи и већи. Притисак на електродистрибуцију
расте такорећи из дана у дан. Медији „пуне уши“ народу да електричне енергије има довољно
и да им то национално добро нико не може искључити. Раубује се цео електропривредни
систем Србије. На све могуће начине које технологија познаје Електродистрибуција покушава
да заштити своју мрежу, али јавност то неће увек да разуме. Залихе материјала су све мање, а
проблема хиљаду. Праве се импровизације, чак и таквог карактера, које струци и науци никада
у нормалним околностима, не би пале на памет. Тешкоће у снабдевању горивом зауставаљају и
возила дистрибуције. У овако прегрејаној електроенергетској атмосфери опрема се све чешће
квари; скида се са једног краја да би се затворила рупа на другом крају.
На другој страни колоне прогнаних су све веће. Број становника у граду и околини расте
брже него у доба привредног процвата. Без икаквог плана на рубним деловима града ничу
читава нова насеља, а са њима и дивље мреже са свим и свачим. Свако зна своја „права“, а
електродистрибуцији остају обавезе у снабдевању. Препуштени сами себи запослени и
руководство у Дистрибуцији броје зиме 1992, 1993, 1994, 1995…

Насеље “Адице” и “Мали Београд”
У таквим околностима руководство дистрибуције окренуто је ка темама из области
оптерећења трафостаница, квалитету водова, падовима напона. Централно је било уочити
слабе тачке, њих маркирати и припремити програм за наредну годину. Инвестициони програми
су се већ обликовали средином текуће за наредну годину (насловни списак) и у њима сходно
расположивим средствима припремали пројекти.
Инфлација је расла из године у годину и то је све више обезвређивало приходе од
електричне енергије. Поред ниске цене струје и кашњење у плаћању је стварало нову
брешу у финансијском билансу Електровојводине, имајући у виду да је инфлација добијала
галопирајуће размере. Цене су расле из дана у дан, а у 1993. и из сата у сат. У таквој ситуацији
руководство дистрибуције се обраћа Војвођанској и Панонској банци и користи позајмице
за набавку опреме, и то најчешће до висине кредита којим анутитет неће прећи 20 одсто од
амортизације. Траже се допунски извори финансирања и са месним заједницама. На једном
од састанака са руководством месних заједница, стигле су и примедбе из села да они улажу
своје паре, а “Електровојводина” цео објекат приписује себи и књижи у својим књигама као
своју имовину. Тадашњи директор дистрибуције, који је био присутан на једном од оваквих
састанака, каже да из тог односа, заједничког улагања најчешће пола (месне заједнице) пола
(Електровојводина) произилазе узајамна права и обавезе. За Електровојводину то су обавезе
у одржавању објекта, у поправци оштећења, у фарбању, а права? - не зна у чему су. Објекат се
не може однети, нити продати. У чему су онда права Електровојводине? После овог објашњења
расправа је прекинута.
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Инфлација
Посебно је тешка била 1993. година са хиперинфлацијом. Пред руководством дистрибуције
су нови изазови, како у свакодневном поништавању новца, и скоро никаквим приходима од
продаје струје обезбедити резервне делове, плате… Руководство се претвара у својеврсни кризни
штаб који се довија на разне начине како одржати мрежу и конитинуирано снабдевање. Део
своје енергије троши и на набавку полутки, зимница, огрева за запослене. Те године инфлација
је расла из сата у сат. Посебно је то погађало електропривреду, код које од очитавања рачуна па
до испостављања рачуна прође најмање седам дана, па потом, након урученог рачуна, плаћање
у року од 15 дана, тако да је доспела валута плаћања струје практично била нула вредности.
Као илустрацију оваквог стања наводи се пример када је директор дистрибуције одлазио у
Беочинску фабрику цемента и молио директора Цементаре да за потребе запослених набави
преко Фабрике полутке; дуг ће му Електровојводина отплатити у радовима на енергетским
објектима у кругу фабрике. Беочинска фабрика је могла да трампи цемент за полутке, робу за
робу, а Електровојводина није могла да трампи струју, чија је вредност након двадесетак дана
тотално обезвређена, за неку другу робу.

Избегличка колона
Сналазило се на различите начине да се преживи катастрофална 1993. Директор
Електровојводине прави договор са директором „Елноса“, у то време највећим снабдевачем
дистрибутивних огранака, да магацини „Елноса“ са опремом и резервним деловима буду
практично отворени и доступни свим огранцима, с тим да се промет евидентира у обрачунским
маркама, а плаћање ће се извршти касније, када се за то стекну услови. И то је делом помогло у
премошћавању тешке 1993. године.
Када се ситуација колико-толико санирала и стабилизовала, улази се у наредне године
у којима ЕПС прописује пролазне рачуне на које се уплаћују приходи од продаје електричне
енергије, а органи ЕПС-а одређују начине и пропорције пражњења тог рачуна. Формирају се
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тзв. трансферне цене које су различите од дистрибуције до дистрибуције. Електровојводина
заједно са ЕД „Београд“ има по правилу најниже трансферне цене. То уноси нове проблеме
у начину функционисања дистрибуција. Сужава се маневарски простор за инвестиције и
одржавање, за две највиталније карике у дистрибуцији. Из Београда се шаљу сталне контроле у
све дистрибутивне компаније широм Србије, да се провери да ли дистрибуције „скрећу“ новце
са пролазних рачуна или задржавају уплате. Из времена тих контрола осмишљен је и један
специфичан одговор из Електорвојводине. Један од чланова руководства „Електровојводине“
је предложио да се надлежнима из ЕПС-а одговори: да ми скретања средстава нисмо радили
и да нећемо више. Налози, контроле, санкције, биле су инструменти владања у временима у
којима је свима фалило средстава. Та логика је као противреаговање изнедрила и један овакав
одговор.
Недостатак средстава се посебно одразио на опреми и њеном неблаговременом занављању.
Расте степен отписаности основних средства. Ако се посматра однос између садашње и набавне
вредности основних средстава, онда је он у процентима износио:

Опрема се троши, а не занавља и логичан је онда раст степена отписаности, и то како
у Електровојводини целини, тако и у огранку Нови Сад. Ово време грицкало је супстанцу
прошлих времена.
Потрошња електричне енергије и њена структура упућује донекле и на показатеље о
преузетом салду из прошлих времена. У укупној потрошњи електричне енергије Србије у 1995.
години Електровојводина је учествовала са 27,3%, ЕД „Београд“ са 23,7% и ЕД „Краљево“ са
17,9 % или заједно 68,9 %, док су све остале дистрибуције (у то време њих 8) учествовало са 31,2
%. На другој страни у структури учешћа у високом напону Електровојводина учествује са 31 %
у оквиру целе дистрибутивне делатности Србије, што значи да има 4 структурална поена веће
учешће високог напона од учешћа у укупној потрошњи. То показује да Електровојводина има
веће наслеђе привредних активности у структури свог конзума у односу на просеке Србије.
Међутим, и ова специфичност Војводине се током времена топила, било због санкција, било
због транзиције и начина приватизације.
Смањивање привредних активности показује и дијаграм све нижег учешћа ВН у
структури потрошње.

Оцртава се врло јасна линија „испадања“ потрошње на ВН и раста потрошње на НН.
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Замире привреда, а расте потрошња у домаћинствима. Ниска цена струје нарушила је паритет
са другим енергентима и становништво прелази на грејање помоћу електричне енергије.
Енергетска неефикасност друштва добија у интензитету.
Због недостатка средстава иде се на мање скупе набавке и комплетирају, заокружују
функције пословног система. У 1996. години уводи се систем РТК за управљање потрошњом.
У огранку Нови Сад инсталирано је и пуштено у пробни рад 50 комада РТК пријемника и
нови ЦЕМ за ПУЦ Нови Сад. Настављају се уговарања за даљи развој РТК система. Исто тако
завршен је пилот-пројекат новог система за даљински надзор и управљање у реалном времену
произвођача Институт „Михајло Пупин“ на ТС 110/20 „Нови Сад 5“, Детелинара у ПУЦ-у у
Новом Саду. У завршној фази је развој основних функција новог техничког информационог
система који обухвата јединствену базу података (ORACLE), енергетске апликације, везу са
SCADA системом. У марту 1996. уведен је у систем продаје електричне енергије у дистрибуцији
Нови Сад пилот апликација, ПЕЛЕН-ОРА. Купци електричне енергије у Новом Саду
добијају нове рачуне за утрошену електричну енергију, прилагођених софистицирано новим
апликацијама и опреми. Другачији, нови облик рачуна изаћи ће 14 година касније, и то крајем
2010. биће достављен купцима, али овога пута ковертиран и једнообразан за све купце у
Србији. Слично продаји, било је иновација и у другим пословним апликацијама: у области
финансијског књиговодства, материјалног пословања, књиговодства основних средстава,
кадровске евиденције и слично.

Управљачки SCADA систем “Електровојводине”
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Инвестициона активност постепено оживљава, како се све даље одмиче од тешке и
трауматичне 1993. године.
Иако су средства за инвестиције драматично смањена, ипак из енергетских података
за 1997. годину види се да је настављено са улагањем, те завршена изградња друге етапе ТС
110/20 kV, „Нови Сад 6“ и припрема техничка документација за прву етапу ТС 110/20 „Нови
Сад 2“. Објекат ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“ изграђен је на Мишелуку 1975. године (прва фаза)
као кључно енергетско чвориште за будућу стамбену зону Новог Сада са друге, сремске стране
Дунава. У међувремену од те урбанистичке пројекције се одустало и тежиште у развоју града
дало Новом насељу и другим стамбеним четвртима.
У 1997. години на нивоу целе „Електровојводине“ изграђено је око 100 километара нових
електроенергетских водова и изграђене 102 нове трафостанице. Купљено је 253 персоналних
рачунара, 104 штампача, 113 возила, набављана је и остала опрема.

ТС “Нови Сад 6”
Креативност „Електровојводине“, а посебно њеног руководећег кадра настављена је и
у овом периоду, само је измењен садржај и теме на којима су се креативности испољавале.
Све више се померала ка оним активностима који нису изискивали велика улагања, ка тзв.
нематеријалним облицима активе. Унапређују се техничке и пословне функције предузећа. У
својој укупности то подиже квалитет рада „Електровојводине” на виши ниво.
Преломни заокрет у подизању квалитета рада настаје у 1997. години када се
у „Електровојводину“ као првој електрокомпанији у земљи уводи систем квалитета.
“Електровојводина” је задржала своје лидерство и у годинама немаштине и пада друштвеног
производа земље у целини. Суштина увођења квалитета је у томе што се стандардизују сви
технолошки процеси и поступци у „Електровојводини“, тако да се ради на јединствен начин у
целом предузећу с једне стране, а с друге, излази се пред купце са истом врстом и квалитетом
услуге у било ком делу “Електровојводине”. Систем квалитета је отворен за све промене, било
због законодавних регулатива, промена у технологији и техници или у организацији, те се на
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јединствен и једновремен начин врши и његово ажурирање и стална доградња.
Руководство „Електровојводине“, на челу са директором Браниславом Поповићем,
маја 1997. год. доноси одлуку да свој систем квалитета, грађен током 40 година дуге историје
постојања предузећа које је одувек карактерисао висок ниво техничке културе пословања,
усагласи са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001, или како се то уобичајено каже - уведе систем
квалитета по ЈУС ИСО 9001.

Један од првих састанака тима за квалитет 1997. године
Иницијалне активности на пројекту увођења система квалитета (Пројекта QS), уследиле
су након доношења Одлуке о увођењу система квалитета. Прво је формиран Одбор за квалитет,
као највиши орган у систему обезбеђења квалитета, који управља Пројектом QS, надзире га
и верификује у свим фазама реализације, а којим председава директор Предузећа. На својој
конститутивној седници Одбор за квалитет је утврдио термински план Пројекта QS почев од
маја 1997. год. закључно са новембром 1998. год. Истом приликом именован је руководилац
Пројекта QS, који је био носилац свих активности на успостављању система квалитета.
Формиран је такође и Пројектни тим за развој и примену система квалитета, чији су
састав чинили руководиоци свих пословних функција предузећа.
Стандарди ИСО 9000 захтевају да у организационој структури предузећа постоји
организациона целина за обезбеђење система квалитета, независна у односу на остале пословне
функције предузећа. У циљу испуњења тог захтева у „Електровојводини” је формиран Центар
за квалитет са два одељења: Одељење за документовање система квалитета и Одељење за обуку
и интерне провере.
Седиште Центра за квалитет се налази у Управи у Новом Саду, али су именовани
инжењери за обуку и интерне провере који су запослени у деловима предузећа и задужени су
за праћење система квалитета у деловима предузећа.
Документација представља, сликовито речено, инфраструктуру система квалитета.
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Израда документације система квалитета је била друга фаза у процесу увођења система
квалитета у „Електровојводини“. У стандардима серије ЈУС ИСО 9000 постоје прецизни захтеви
који се односе на начин документовања одвијања пословања у предузећу. У складу са тим
захтевима структуирана су документа система квалитета у нашем предузећу у три нивоа, тако
да архитектура докумената система квалитета има изглед пирамиде. Постоје разни принципи
у креирању документације, а наша документација је креирана од врха ка дну пирамиде.
Први документ израђен у процесу увођења система квалитета била је изјава о Политици
квалитета којом је директор „Електровојводине“ дефинисао политику квалитета Предузећа у
складу са пословним циљевима „Електровојводине” и потребама потрошача (купаца).
Затим је израђена прва верзија Пословника о квалитету, који је до сада имао још четири
издања. Пословник о квалитету је основни документ система квалитета чија је сврха обезбеђење
описа управљања квалитетом и служи за његово спровођење и одржавање. Структура
Пословника о квалитету је базирана на захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001, а прилози
Пословника о квалитету имају за циљ да детаљно опишу унутрашњу структуру предузећа, као
и дужности, овлашћења и одговорности запослених који директно утичу на квалитет у свим
областима пословања.
Након израде Пословника о квалитету приступило се дефинисању иницијалног списка
поступака, који чине други ниво докумената система квалитета.
Да би се то урадило, морале су бити идентификоване све важније активности које
се спроводе у предузећу и морала се успоставити логичка зависност међу њима. Систем
„Електровојводине“ је декомпонован на функције - носиоце одређене групе послова:
- управљање,
- енергетика,
- продаја,
- инвестиције,
- експлоатација,
- комерцијала,
- економски послови,
- финансијски послови,
- правни послови,
- информатика,
- обезбеђење квалитета.
Као што се из овог списка функција - издавача поступака види, ЕВ је желела да унапреди
свој систем пословања у свим сегментима, а не само у оним која се изричито стандардом траже.
На тај начин нико у предузећу није био изузет из овог пројекта, чиме се избегавају двојна
правила понашања у предузећу што се показало као добра основа подизања квалитета рада у
свим функцијама, а онда и „Електровојводини“ у целини.

Центар за потрошаче Електровојводине
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У години 1998. наставља се активност на побољшању пословних перформанси. Те године у
дистрибуцији Нови Сад отвара се Центар за потрошаче где купци могу на једном месту сазнати
све о обрачуну, потрошњи, плаћању, па све до заснивања претплатничког односа, укључења,
искључења са мреже и слична питања.
Године 1998 огранак Нови Сад је имао 3.740 km мреже и то по следећој структури.

Исте те године Нови Сад је имао инсталисане снаге трафостаница од 1600,8 МVА,
и то следеће структуре.

Година 1999. постаје поново драматична, као и 1993. само из других разлога. Две тешке
године у једној деценији. Црни облаци се надвили над Србијом.
24. март 1999. године, сирене, узбуне, експлозије. НАТО снаге бомбардују Србију и
Црну Гору. Нису поштеђени ни електроенергетски објекти. Највише их страда у Новом
Саду. Прекинута је електрификација Новог Сада. Из ваздуха се уводи мрак на земљи. Иако
се бројчаник на сату или сајту друштвено-економског развоја све спорије окретао у деценији
1989-2000, па се самим тим успоравала и електрификација Новог Сада, 24. марта је бројчаник
и физички стао. Почео чак да врти уназад, уместо светла, све чешће мрак.
Без коментара – след догађаја и чињенице
24. марта 1999, Нови Сад ТС 110/20/10 kV „Детелинара“, оштећен далековод и спустови
од алучелика, разбијен изолаторски ланац и сви прозори, контактни термометри и релеји.
25 марта 1999. Нови Сад, оштећене трафостанице 20/0,4 „Авијатичарска“, ТС 10/0,4
„Градитељ“ и ТС „Техногас“.
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ТС 400/220/110 kV, “Нови Сад 3” на Римским шанчевима после НАТО бомбардовања

ТС 20/10 kV “Неретва” после бомбардовања
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6. априла 1999, ТС 20/0,4 kV „Батинска“ у Новом Саду, оштећен НН разводни орман,
осигурачи и термоскупљајућа цев.
13. април 1999, Далековод 10 kV у Новом Саду, насеље Шангај, покидани проводници
далековода.
Од 2. до 9. маја 1999, Нови Сад, Суботица, Рума, Панчево…. Услед дејства снага НАТО-а
специјалним материјалима високе проводљивости, долазило је до потпуног или делимичног
распада електроенергетског система, што је за последицу имало директне штете на уређајима
и опреми трафостаница.
6. мај 1999, Нови Сад; трафостанице 20/0,4 kV „Неретва“ и „Неретва 2“ потпуно
уништене.
И тако редом, до краја бомбардовања.
Кад се ставе у однос сурова разарања објеката и мреже, те време потребно за
оспособљавање објеката и пуштања напона, тад се добија задивљујући учинак запослених из
дистрибуције који су у кратком року, на опасним местима, отклањали последице бомбардовања.
Цела електропривреда Србије задобијала је тада опште симпатије јавности за реално херојско
дело у брзини стављања објеката под напон. И то је био својеврстан допринос запослених у
Дистрибуцији „Нови Сад“ поновној електрификацији Новог Сада, који је вредело забележити и
регистровати. Приписан је генерацији електромонтера, мајстора и инжињера из прве половине
1999.
Година се завршила са падом производње од 25 одсто, извоза за 40 одсто, падом реалних
зарада за 12 одсто. У таквим околностима и потрошња електричне енергије је смањена за 12
одсто. На високом напону забележен је пад од читавих 30 одсто, а у томе директни потрошачи
су имали мању потрошњу за 62,7 одсто. На ниском напону забележен је пад потрошње од 3
одсто, у чему домаћинства -1,7%, а остале категорије потрошње на ниском напону до-3,0%.
Због оштећења објеката и преносних капацитета у овој години у више наврата су вршена
ограничења у испорукама електричне енергије, поготово у мају месецу. Нови Сад је био дуже
у мраку. Ограничења су настављена, мада мањих интензитета, и у јуну, августу, септембру и
октобру.
По престанку бомбардовања у ТС 400/220/110 kV „Нови Сад 3“ оспособљене су
сабирнице 110 kV и 220 kV са припадајућим пољима. Такође 3.12.1999. стављен је у погон нови
трансформатор – ЕТ3 400/110 kV. Поправљени су далеководи, тако да се тек крајем године
стабилизовало снабдевање електричном енергијом.
У овој кризној 1999. а и последњој години овог периода структура потрошње у
Дистрибуцији „Нови Сад“, која одсликава структуру односа са потрошачима, изгледала је
следећа:
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У овој деценији две године су обележиле дубину кризе, једна је била 1993. и галопирајућа
инфлација када се није могло живети од плата и пензија и друга 1999. када су НАТО бомбе
прекинуле нормалан живот у Србији. Дубоки застоји урезани и у електрификацији Новог
Сада.

Нови далековод 110 kV
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Консолидација 2000 - 2010

КОНСОЛИДАЦИЈА (2000 - 2010)

О

вај период у развоју електрификације Новог Сада може се назвати, након
„бурних“ деведесетих, периодом консолидације, како предузећа за дистрибуцију
електричне енергије у Новом Саду, тако и мреже и објеката у самом граду. Три
појаве доминирају.
Прво, расте Град и у њега се сливају средстава (уштеђевина) из целе Војводине, најчешће
куповином станова, пословног простора, разних врста бизниса. Руше се целе улице са
приземним кућама и граде вишеспратнице. Нова Детелинара – потпуно нови део града, који
не личи на себе од пре само десет година. Требало је овим новим потрошачима примаћи
електричну енергију, градити водове и трафостанице.

20 kV далековод за Руменку
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Друга карактеристика је велико расипање драгоцене енергије, електричне. Губици у мрежи
расту. Неовлашћена потрошња (крађа), дивља градња, застарела и споријег ритма баждарења
бројила и слични разлози подижу ниво расипања и губитака енергије. На овој теми концентрише
се креација руководства и покушавају разним мерама да се спрече превелика расипања. Због
ескалације ових проблема, у дистрибуцији Нови Сад покренута је напре иницијатива, а потом
и организовано Саветовање о неовлашћеном коришћењу електричне енергије, које је под
покровитељством „Електровојводине“ и ЕПС-а одржано септембра месеца 2010. на Иришком
венцу. Саветовање је попримило и међународни, регионални, карактер са закључцима који
треба да прoмену стање неовлашћеног коришћења електричне енергије. Постојеће стање
условљава да се део техничког кадра повлачи са редовних послова и ангажује на контроли мерних
места, утврђивању крађа и подношењу пријава. Један просечан радни месец у дистрибуцији
започињао би активности на читању, а потом следе низ активности везане за мерна места.
Мерења и мерила су један од кључних структуралних проблема електродистрибутивних
предузећа. Зашто? У постојећој конфигурацији Дистрибуције „Нови Сад“ на мерним местима
мери се проток и снага електричне енергије и то мерним уређајима за које стручњаци кажу да
су веома различитог квалитета, различите класе тачности и типова. Иако су некада набављана
најсавременија бројила („Искра“), ипак, време чини своје, а ово садашње захтева неке друге
функције коју класична бројила нису имала. Управо због ове разноликости или, још прецизније,
због несавршености и старости мерних уређаја, губи се добар део енергије, а на неким трафорејонима губици су и преко 20 одсто. Једноставно енергија цури, расипа се. Како бројне рупе
позатварати, исконтролисати, избаждарити и на крају смањити? Овај узрок изазива само нове
последице у пословању система и зато је он проблем структуралног карактера.
Несавршеност мерних уређаја је добрим делом наметнула технологију рада у пракси
дистрибутивних предузећа. Сваког првог почиње читање. Најчешће је тако подељено да
домаћинства читају студенти, а привреду професионалци из дистрибуција – монтери из сектора
одржавања. Студенти су, с једне стране, недовољно обучени, а с друге монтери сматрају да је то
посао који не одговара њиховим квалификацијама. Проценат неочитаних је релативно висок,
а они погрешно очитани реагују рекламацијама и негодовањем. Можда је, ипак, највећа штета
што су монтери, квалификована радна снага, извучени бар два или три дана почетком сваког
месеца од свог редовног посла одржавања система.
Следе наредни дани у којима се врши искључење нередовних платиша. У прве две
недеље искључује се око 20 одсто нередовних платиша и то оних који су тужени, они који су
прихватили споразум о репрограму, а не плаћају, којима се дуг гомила више месеци уназад и

Стара механичко индукциона бројила за мерење електричне енергије
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слични. Опет су извучени мајстори са редовног посла одржавања. Акција искључења добија
на интензитету, када тзв. редовне платише добију рачуне са приспећем валуте плаћања (око
двадесетог у месецу), те они који не измире своје обавезе бивају искључивани са мреже у
последњој недељи месеца, што чини најчешће 70 одсто искључених. Мајстори, по трећи
пут извлачени са свог редовног посла, те зато можда и нису у стању у неким оптималним
границама да одржавају мрежу. На другој страни, у Србији од 1. јануара 2009. године почиње
редовна контрола квалитета испоруке електричне енергије. Мери се напон и поузданост. Како
обезбедити поузданост и мањи број прекида када су мајстори задужени за ове теме извучени
са свог и пребачени на друге послове? А сваки застој и пад квалитета плаћаће се као пенали
на терет електропривреде од 1. јануара 2009. године. Мрежа се одржава, али је питање да ли је
то оптимално.
Када рачуни изађу и доспе валута за плаћање, тада почиње трка са временом у издавању
опомена, јер оне морају да изађу до наредног првог и новог читања, за неких пет до седам дана. У
просеку има око 200.000 опомена. Помножи ли се овај број са трошковима слања дописа путем
ПТТ-а, добија се цифра која сваког месеца одвуче из касе Електродистрибуције позамашну
суму, и то само зато да би се нередовне платише могле исључити са мреже. Услов за то је да им
је саопштен износ дуговања и дат примерен рок за плаћање.
Улази се у наредни месец, опет први, опет читање. Чита се неколико дана. „Штоперица“
није иста код свих, па тако један месец може да има више очитаних дана, те то постаје изузетно
осетљиво за оне купце који су на ивици зона, могу лако да пређу из плаве у црвену због једног
или пар дана. Даљинско очитавање, напротив, очита у трену све потрошаче. Дан и време
читања строго су програмирани, те свако има једнак период очитавања.
Електровојводина постаје власник бројила, одговара за њихову тачност и одржавање.
Како обићи и у ком времену исконтролисати бројила? Можда је решење у савременим мерним
уређајима, бројилима за даљинска очитавања која у себи имају уграђене параметре који
сигнализирају сваки облик поремећаја у функционисању. Брзе интервенције и на јасно датој
локцији повећавају одговорност власника мерног места за његову исправност.

Савремено бројило
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Садашњи систем мерења је омогућио да се губици прате на нивоу огранака или
Електровојводине. Систем даљинског очитавања омогућава да се, ипак, ниво посматрања
губитака спусти ниже до трафо-рејона у коме је на трафо закачено по стотинак купаца из
категорије „домаћинства“. А тамо слика различита. У једном трафо-рејону Новог Сада губици
на нисконапонској мрежи и до 17 одсто, а у другом до 6 одсто. Информације недвосмислено
показују и трафо-рејоне који подижу просечне губитке навише и који рејон у контроли треба
најпре „напасти“ уградњом бројила која омогућавају даљинско читање, а у њих, по потреби,
уграђивати и склопке за искључења. У Новом Саду је уведено пилот-тестирање нових бројила
и показало је изванредне резултате. Проблем је у ограниченим ресурсима и недостаку средства
за инвестиције. Зато период консолидације дуго траје, а енергија се расипа.
Трећа карактеристика овог времена су нарушене пропорције у потрошњи. Одувек
се сматрало да линија потрошње електричне енергије много више говори од стандардних
енергетских ефеката: производње, потрошње, напона, снаге, вршних оптерећења. Говори,
рецимо, о линији привредних активности, расту стандарда, олакшаном начину живота, једном
речју о цивилизацији.
Овде ће се посматрати линија која у времену представља отисак привредних активности
у Војводини. За репере посматрања узеће се 1990. година и потрошња електричне енергије по
огранцима, па ће се поредити са потрошњом у 2008. години. Прво што би се очекивало јесте
да се тренд потрошње електричне енергије стрмоглави из осамдесетих, када су велики гиганти
радили пуним капацитетом, у ове транзиционе (2008), када је већина од њих погашена. Међутим,
прво велико изненађење: „кантар“ показује супротно. Потрошња енергије у свим огранцима
била је већа у 2008. у односу на 1990, а на нивоу Војводине чак за 23,2 одсто. Очигледно, овде
мерење није довољно за образложење.
Мора се ући дубље у структуру промена. Дошло је до великих ломова у структури
потрошње који су избацили и овај резултат. Некада (1990) високи напон, читај: велика привреда,
учествовала је са 47,2 одсто у структури потрошње, дакле скоро пола, а сада је та велика
привреда сведена на испод једне трећине и учествује са 31 одсто. Високи напон је поклекнуо
и он троши мање струје у 2008, чак за 18,9 одсто у односу на 1990. У овом „мањку“ огледало се
пропадање великих гиганата напајаних из наших огранака.

Нови Сад, обојен светлошћу јавног осветљења
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Питања се сама по себи намећу: шта је замаглило слику пропадања привредних активности
која се није јасно могла видети на дијаграму укупне потрошње електричне енергије? Промене у
потрошњи. Домаћинства су 1990. године учествовала у потрошњи са 41,1 одсто, а 2008. учествују
већ са 50,8 одсто. Логично би било да учествују са око једне трећине, а да са две трећине учествује
остала, пре свега привредна потрошња. Међутим, ова структура у потрошњи показује да је код
нас дошло до дубоких промена, па и поремећаја у систему вредности у годинама транзиције.
Грејање на струју, привремено расељена и прогнана лица, те комерцијални губици учинили су
своје и фактура постаје превелика. Ресурси се широко крчме, али не у функцији нових вредности
и нових прилога за друштвени производ, већ за чување начетог и озбиљно заљуљаног животног
стандарда грађана Србије. На овој, појединачно највећој позицији у структури потрошње, на
категорији домаћинства, забележен је раст од чак 50 одсто у 2008. у односу на 1990. годину. И то
је замаглило целу слику. Нереално је прекрило реално. Посебно велики раст потошње имао је
Нови Сад, чак 50 одсто и Рума, 70 одсто (Инђија и Пазова). Од 2002. па до 2008. највећу стопу
раста пак има Нови Сад (21,3%). Ако се на велику основицу додају овако велике стопе раста
у потрошњи онда се добија права димензија о новим скоковима у потрошњи. Ново у овом
периоду је и равномерније пеглање дијаграма лето зима, јер се све више струја користи и лети
(клима-уређаји). Међутим, ово не значи да су и промене у коришћењу електричне енергије
квалитетне и у функцији развоја, више су у функцији социјалног мира и комфора.
Линија потрошње електричне енергије код нас не одражава само динамику привредних
активности, већ пре свега укупне процесе у друштву. Ако је систем вредности недовршен, појаве
неупарене, онда у те пукотине залазе и линије потрошње електричне енергије, уносећи повратно
нову неравнотежу у односе између расположивих ресурса и нерационалне потрошње. Једна
од великих пукотина је и однос државе према најплеменитијем енергенту, према електричној
енергији или још приземније према њеној цени. Због оних 50 одсто учешћа домаћинстава, струја
постаје све више социјална, а не економска категорија. Ако стандард настави и даље да пада,
онда ће се, по принципу спојених судова, још брже крчмити расположиви ресурси. Поново
садашњост живи на терет будућности. „Историја се не понавља, али се понекад римује“, рече
мудри Марк Твен.

Напомена: Подаци без директних потрошача, а када се и они укључе, раст је износио 23,2 %
Економисти су израчунали да је друштвени производ Србије 2008. тек достигао 60 одсто
онога из 1990. У „велики“ друштвени производ Војводине из 1990. је стала мања потрошња
струје од 5,4 милијарде киловат-сати, а у 60 одсто мањи друштвени производ из 2008. стала је
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већа потрошња струје од 7,4 милијарде киловат-сати. Мање је некада стајало у већем, а данас
веће у мањем. Још једна нарушена пропорција више.
Ово су појаве са којима се у време консолидације борило из године у годину.
У 2000. години постепено се успоставља равнотеже у приходима дистрибуције и мења
структура потрошње:

У 2001. години примењује се нови тарифни систем за купце електричне енергије.
Обједињује се категорија домаћинство и 0,4 kV I степен у једну нову категорију: широка
потрошња. Уводе се зоне потрошње за категорију широка потрошња, и то зелена зона (до 600
kWh); плава зона (од 601 до 1600 kWh) и црвена зона (преко 1600 kWh), а укинуте су раније
више (зимске) и ниже (летње) сезоне. Уместо сезона уведене су зоне потрошње. Од 1. 10. 2001.
извршено је и усклађивање рада уклопних сатова са одредбама новог тариифног система.
У 2002. години оживљава инвестициона активност. За изградњу разводног постројења 20
kV „Нови Сад 2“, реконструкцију трафостанице ТС 35/10 kV „Телеп“ и изградњу кабловских
водова 35 kV добијена је грађевинска дозвола. За изградњу ТС 110/20 kV „Нови Сад 1“ на
локацији постојећег објекта 110/35 kV у току је израда елабората о анализи варијантних решења
реконструкције.
У 2003. години наставља се инвестициона активност. Израђена је тендерска документација
за адаптацијау 110 kV постојења у ТС 110/35 „Нови Сад 2“. За изградњу Разводног постројења
20 kV „Римски шанчеви“ урађен је елаборат о експропријацији и тендерска документација.
Завршена је израда елабората за изградњу ТС 110/20 kV „Нови Сад 1“. Одабрано је решење
које подразумева реконструкцију постојеће зграде 35 kV постројења и сачињен пројектни
задатак.
У 2004. години улази се са битно измењеном организационом структуром. У оквиру процеса
реструктуирања ЕПС-а. Из састава Електровојводине са 1. јануаром 2004. године издвојени су
„Одржавање и услуге“, „Бетоњерка“, Сомбор . Заставу креативности носило је и руководство
Електровојводине из овог периода, само на другим темама и другачијим садржајима. Суочавало
се са једном потпуно новом појавом – са тржиштем електричне енергије. У томе су направљени
и први искораци, одвајане тзв. нон-кор делатности од основних функција дистрибуције.
У 2005. години наставља се процес реструктурирања Електровојводине. Из састава
Електровојводине издваја се 1. октобра 2005. и Енерготехника „Јужна Бачка“. Пословна 2005. у
целом ЕПС-у протекла је у знаку почетака реструктуирања. Од 1. јануара 2006. промењен је и
официјелни назив Електровојводине, те је уместо префикса ‘јавно предузеће’, Електровојводина
добила назив привредног друштва у саставу Јавног предузећа „ЕПС“. Изграђена трафостаница
110/20 kV на локацији постојеће ТС 110/35 kV „Нови Сад 1“ и разводно постројење 20 kV на
Римским шанчевима. Истовремено је и реконструисано разводно постројење 110 kV у ТС
110/35 kV „Нови Сад 2“.
У 2006. години наставља се друга фаза реструктуирања у оквиру Електровојводине.
Формира се 5 дирекција, а број огранака смањује са десет на седам. У овој години извршени су
припремни радови за реализацију реконструкције ТС 110/35 kV „Нови Сад 4“.
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У 2007. годину улази се са планом припремних радова за изградњу ТС 110/20 kV „Римски
шанчеви“ - постројење 110 kV и прикључног ДВ 110 kV. Исто тако у припреми су и радови за
реконструкцију разводног постројења у ТС 110/35 kV „Нови Сад 7“.

Мост Слободе обновљен после бомбардовања
У 2008. години је након више одлагања 1. марта 2008. ступио на снагу нови тарифни систем
за тарифне купце. Нови тарифни систем је у функцији циљева који се желе остварити између
расположивих ресурса, изграђених капацитета и пожељне потрошње електричне енергије и
то преко елемената Тарифног система: снаге, активне енергије, реактивне енергије и мерног
места. Уводи се тарифа за мерно место, другачије вреднује обрачунска снага и слично. И у овој
години наставља се раст у потрошњи електричне енергије. Посматрајући период од 2008. ка
2000. години потрошња у ЕВ порасла је за 15%, а у томе највише у Новом Саду за 29,3 % и у
Руми за 25,3%. Светли и даље највише у Новом Саду.
У 2009. години привела се крају изградња нове трансформаторске станице напонског
нивоа 110/20 „Римски шанчеви“ и то на локацији старог објекта ТС 35/10 kV „Римски шанчеви“.
Објекат је званично пуштен у погон почетком 2010. и представља последњу трансформаторску
станицу са најсавременијом опремом. Налази се на старом међународном путу за Суботицу.
Објекат је изграђен ради обезбеђења напајања потрошача на конзумном подручју Каћа, Кисача,
дела Римских шанчева и РП 20 kV „Ченеј“ са конзумом Ченеја и Сирига. Такође, развојем мреже
20 kV напонског нивоа, објекат представља и резервно напајање конзума Бачког Јарка, односно
Темерина и Видовданског насеља.
Овде су, по годинама, приказане активности како би се илустровала сложеност
технолошких процеса подизања крупних електро-енергетских објеката. Све почиње са
плановима, затим се наставља са припремама (елаборати, експропријације), пројектовањем,
обезбеђењем средстава, изградњом, надзором, колаудацијом. На крају остаје питање о степену
довршености или покривености града савременом мрежом 110/20 кV. Град је у основи покривен
овом мрежом изузев појединих оаза у којима још функционишу целине са трансформацијом
од 35/10/04 kV, тзв. “тридесетпетице“. Трансформације 110/35/10/04 кV за сада ефикасно
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покривају своја конзумна подручја, нема већих испада, а на тим локацијама ни захтева за
већа проширења. По броју трансформатора и снази неке од ових трафостаница равне су ТС
110/20 кV. За недовољно стручна лица напомена да трансформација 110/35/10/04 кV има једну
трансформацију више у односу на 110/20/04 кV, а тиме и веће губитке, мању пропусну моћ,
једном речју мање је рационално решење нарочито за ширење конзума и домете до 20 км.
„Тридесетпетице“ су лоциране у следећим деловима града:
TС 35/10 kV “Центар”

Објекат је изграђен 1967. године као трансформаторска станица са предвиђене четири
трансформације 35/10 кV. Налази се у ужем центру града у улици Павла Папа. У својој првој
етапи изградње биле су садржане две трансформације 35/10 кV снаге по 8 MVA. Објекат је
изграђен ради обезбеђења напајања потрошача у најужем централном градском језгру града
у којем се налазе бројне установе и институције. Развојем 10 кV мреже настала је потреба за
укључењем треће трансформације која је у другој етапи пуштена у рад 1970. године, док је из
истих разлога 1975. године пуштена у рад и четврта трансформација у оквиру треће етапе.
ТС 35/10 kV “Лиман”
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Објекат је изграђен 1971 године као трансформаторска станица са четири трансформације
35/10 кV снаге по 8 MVA. Налази се у кругу ПД “Електровојводина” и раније је напајао целокупан
конзум Лимана, новосадски универзитет, купалиште. Изградњом трансформаторске станице
110/20/35 кV “Нови Сад 7 - Јужни Телеп” део конзума Лимана према јужном делу Телепа је
пребачен са напајања из ТС “Лиман” на ТС 110/20/35 кV “Нови Сад 7 - Јужни Телеп”, али објекат
и данас представља важну напојну тачку јер је повезан са ТС 35/10 kV “Центар” путем 35/10 кV
кабловске мреже.
TС 35/10 kV “Подбара”

Објекат је изграђен почетком 1976 г. као трансформаторска станица са предвиђене
четири трансформације 35/10 кV снаге по 8 MVA. У првој етапи су биле пуштене у рад две
трансформације. Налази se поред Кванташке пијаце и напаја целокупан конзум Подбаре.
Развојем 10 kV мреже настала је потреба за укључењем треће трансформације која је у другој
етапи пуштена у рад, док је из истих разлога пуштена у рад и четврта трансформација у оквиру
треће етапе.
TС 35/10 kV “Телеп”
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Објекат је изграђен крајем 1966 г. као трансформаторска станица са предвиђене две
трансформације 35/10 кV снаге по 8 MVA. Налази се на Футошком путу и напаја конзум
широке потрошње већег дела Телепа, као и привредне субјекте “Југодент”, “Југоалат”, “Завод за
ортопедију”. Развојем 10 кV мреже и ширењем конзума настала је потреба за укључењем друге
трансформације и другог 35 кV напојног кабловског вода, који су у другој етапи пуштени у рад
1968. године.
TС 35/10 kV “Север”

Објекат је изграђен 1958 г. као трансформаторска станица са две трансформације 35/10 кV
снаге по 8 MVA и представља најстарију трансформаторску станицу која је изграђена у граду.
Налази се иза надвожњака железничке пруге у улици Војислава Илића. Објекат је изграђен ради
обезбеђења напајања потрошача на конзумном подручју Салајке и Кисачке улице и представља
једину трансформаторску станицу која напаја наведени део града.
TС 35/10 kV “Индустријска”
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Објекат је изграђен крајем 1965 г. као трансформаторска станица са предвиђене четири
трансформације 35/10 кV снаге по 8 MVA. У првој етапи пуштене су у рад две трансформације и
два 35 кV напојна кабловска вода. У другој етапи изградње 1974.г. пуштени су у рад 10 кV спојно
поље и мерна ћелија што је представљало услов за проширење објекта. Развојем 10 кV мреже
индустријских субјеката настала је потреба за укључењем треће и четврте трансформације,
заједно са још два 35 кV напојна кабловска вода, који су у оквиру треће етапе пуштени у рад
1975. године. Налази се на крају индустријске зоне и искључиво напаја значајан број већих
привредних субјеката “Новкабел”, ливницу “Мотинс”, “Стандард”, “Албус”, “Идол”, “Папир
сервис”, „НИТ“, „Будућност“, „Неопланта“.
Синдикат радника дистрибуције
Електрификацију Новог Сада носиле су вредне и веште руке бројних генерација
новосадских електричара. Они су били стубови носачи једног великог пројекта које је
руководство само трасирало, обележавало, а који траје ево већ пуних сто година електрификације
Новог Сада. Паралелно са радном атмосфером одвијао се и друштвени живот у колективу. Тон
томе давала је синдикална организација запослених у дистрибуцији. Окренута увек заштити
интереса света рада, синдикална организација је имала разумевања и за понекад непопуларне
потезе руководства. Постављала се друштвено одговорно и зато заслужује високо место и на
теми електрификације Новог Сада. Увек на истим принципима, временом је само мењала теме
и форме своје борбе за радничка права. Почев од оних пре Друго светског рата за осмочасовно
радно време и најамнине, па преко оних путем самоуправних споразума у социјализму, до
најновијих колективних уговора и у њега уградњe интереса запослених.

Стручност на првом месту
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У шуми проводника и често против сила теже
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Монтерски посао захтева вештину и спретност
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Тренуци опуштања после напорног рада
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Подсетник на времена прошла

ПОДСЕТНИК НА ВРЕМЕНА ПРОШЛА

Стеван Коларски – сећање

С

теван је ВК електромонтер, трећа генерација после Другог светског рата која је завршила
овај занат након мале матуре (основне школе). Паралелно се учио занат, пре подне, а
после подне ишло у школу. Стеван се запослио 1953. у Новосадско електрично предузеће. У
то време у предузећу је било највише приученог кадра, полуквалификованих радника. Мало је
било мајстора који су љубоморно чували свој занат и своје знање, тако да су шегрти стално од
њих морали красти вештине и знање. Радила је електрична центала која је имала два агрегата,
један од 3 MVA и други 6 MVA и она је покривала град. Испомоћ је долазила далеководом из
правца Врдника који је снабдевао сремски део градског подручја и донекле лимане.
Шегрти, међу којима је био и Стеван, занат су учили тако што су се задржавали посебно
у оделењу инсталација у баждарници, на мрежи, у електроремонтној радионици. Било је то
време оскудно у много чему, па и у алатима. Алатница је била у кругу предузећа, а из ње се алат
требовао путем маркица. Миша Пољак, био је мајстор и претпостављени шегрту Стеви.
- Стева, идеш доле у алатницу и донесеш мене кључ 20.
Стева послуша мајстора оде у алатницу, тамо му саопште да нема кључа, сви су тог дана
истребовани и на терену.
- Мене ти кажеш да нема. Неможе да нема. Имаш три разреда велика школа и имаш да
нађеш кључ - био је неприкосновен мајстор Миша.
До њихове радионице је била уклопница, а из уклопнице се улазило у командну салу
турбина. У командној сали стално је дежурао неки чикица са брковима. Посебно је био
алергичан на шегрте, викао на њих и стално их терао из близине командне сале. У сали, за
једним пултом, висили су сви могући кључеви. Стева са своја два друга, исто тако шегрта,
осмисли начин доласка до кључа. Њих двојца ће прићи командној сали са дворишне стране
и изазвати брку да их тера и вија, а Стева ће ући из правца уклопнице. Док дежурни из сале
буде грдио и викао на остале шегрте, дотле ће Стева неприметно узети кључ 20 однети мајстор
Миши. Кад су кључ донели мајстору, пала је и оцена:
- Ето видиш како може – биле су завршне речи мајстор Мише.
Како су узели кључ, по истој процедури су га и враћали. Још у оно време процедуре су
дефинисане.
У доба социјализма посебно свечарска атмосфера била је пред и за време државних
празника. Тако је било и једног Првог маја. Обичај је био да руководиоци, укључив и пословође
и мајсторе, оду на „пријем“, најчешће у канцеларију њиховог претпоставленог, тамо нешто
попију, а онда се групно иде у обилазак радних места и погона. Мајстор Миша изда прецизно
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упутство својим шегртима како да уреде и спреме радионицу. Шегрти све разумели, али како
да спреме велику тезгу на којој је зуб времена одрадио своје, пуно рупа и урезивања. Мајстор
Миша каже, да га не интересује како ће, имају велике школе, па нека осмисле начине. Хоће
само да се и тезга цакли. Шегрти поново пред новим изазовом. Знали су да је мајстор Миша
тврд на требовање, па ни један материјал који му баш није преко потребан, није ни требовао.
Ресурса немају. Иза радионице су била два хладњака, а иза њих столарска радионица. Столари
су поправљали сву дрвенарију, најчешће столове и столице. У ту сврху имали су лезонита.
Шегрти дођу на идеју да „позајме“ лезонит који је био наслоњен уз радионицу, испод стрехе.
Знали су да је пословођа Рада Кантарџић, као председник Радничког савета, такође на пријему
и да није у радионици. Био је тамо само неки чика Миша који је волео капљицу чистог вина.
Шегрти оду до улице Мише Димитријевића и купе канту вина, те један од њих оде до чика
Мише да са њим наздравља. Док су се они дивили вину и наздрављали празнику, дотле су
друга двојца преносили табле лезонита. Поставе лезонит на тезгу, чак је и лакирају, тако да се
зацаклила. Поставили су около и пароле, живео Први мај, живео друг Тито и тако прикладно
уредили радионицу, очекујући делегацију. Долази делегација и њен шеф каже:
- Свака част мајсторе!
- Моја шегрт, так’и. Нема так’и на свету, био је задовољан мајстор Миша.
Пословођа столарске радионице, Рада Кантарџић, посумња у то што се тезга цакли, те
се сјури низ степенице према столарској радионици. Шегрти осетише да је Рада на трагу и
изгубише се. Када је Рада проверио стање залиха испод стрехе, врати се, онако љут, још брже
у радионицу.
- Где су они твоји лопови, - обрати се Рада мајстор Миши. Неовлашћено су узели лезонит
из радионице и пресвукли твоју тезгу. Само да их видим, запамтиће они мене! – викао је Рада.
- Но, Раде шта тебе вичеш, моји шегрти поштена. Рада пази шта кажеш, може ту свашта
испасти – смиривао је ситуацију мајстор Миша.
И тако као у војсци, фали, а увек сви имају.
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Коста Чешљевић – сећање

Ч

ешљевић Коста провео је као електротехничар 42 године у дистрибуцији Нови Сад. Радио је
у оделењу мерења и заштите. За себе каже да је и прва генерације средње електро-техничке
школе у Новом Саду. Било је много посла нарочито после 1969. када је почела интензивна
градња у Новом Саду. У стамбеним квартовима требало је сву надземну мрежу заменити са
кабловском. Много посла за испитивања каблова, ваљаност изолација, заштите.
Вршило се умеравање релејне заштите на трафостаници 35/10 kV, Индустријска. На
једној страни мерење врши Коста, а на другој његов колега. Дели их блок ћелија, и они се
међусобно не виде, али се чују. Коста мери време, а његов колега се налази, на другој страни,
иза командног уређаја за испитивање. Процедура захтева да колега саопшти јасно и гласно
Кости када је пустио струју. Међутим, пре него што је рекао, колега је пустио струју. Кости
моментално обе руке остале закуцане на мерном уређају, струја прошла кроз њега, не само да
неможе руке померити, већ ни глас неможе да пусти. Паника у њему, а и око њега. Срећом све
се добро завршило. Посао је ово, колико изазован, толико и опасан. Коста је касније причао
да се тај осећај кад струја прође кроз тебе, не да описати, то се само једном може доживети и
евенутално преживети.
У мерењима на трафостаници 110/20 Рафинерија, према Каћу, састала се група из
дистрибуције и Управе предузећа. Пре почетка рада врше се припремне манипулације. У
току припрема појавио се електрични лук, дошло до пражњења и експлозије. Екипе у паници
заглавили врата трафостанице. Кад су се одгушили са врата наставили бежање, и то великим
корацима. Неки чак и у троскоку. Са довољне удаљености примете како последњи иде Владимир
Обочки, не трчи, већ скакуће. Питају га:
- Владо, зашто си бежао скакућући?
- А напон корака - одговорио је помало филозофски Владимир у нимало филозофској
атмосфери.

Илија Радишић – сећање

П

о доласку у „Електровојводину“ 1961. године Илија Радишић је улетео у сектор који је
био на самом шпицу електрификације, у сектор инвестиција. Прво његово ангажовање
било је на реконструкцији мреже у Петроварадину између Београдске капије и моста, као уско
грло.

Диспечерски центар ЕД “Нови Сад”
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Затим следи један велики пројекат у 1964. и 1965. години – измештање железничке станице
са старог места на Лиману, на ново место где се и данас налази. У граду је формиран посебан
одбор од предствника свих комуналних предузећа и „Електровојводине“ који ће се старати о
реализацији пројекта премештања. Одбор се састајао сваког месеца и претресао извештаје о
урађеном и припремама за наредне кораке. Посао је плански вођен, координација у раду била
максимална, тако да је премештање урађено на време и професионално, a надасве ефикасно.
Град стално нараста. Нове потреба и нови захтеви прате раст и промене у Новом
Саду. Доноси се одлука да се са трга Слободе склони шума гвоздено решеткастих стубова,
па и понеки дрвени, који су држали надземну, ваздушну електроенергетску мрежу. Уместо
надземне мреже уводи се подземна каблирана мрежа и ново јавно осветљење. Велик посао
пре свега за дистрибуцију, а затим и за остале комуналце. Град условио да се посао обави уз
што мање ремећења уобичајених активности на тргу. У дистрибуцији овај задатак претворили
у пројекат. Извршене добре припреме. Условно речено искројени сви каблови, извршено
њихово испитивање, тачно одређена места спајања, прикључења. Одређен је дан Д-е, или
прецизније ноћ Д-е, у којој је требало за једну ноћ скинути све стубове, положити и затрпати
каблове. Претходно су постављени нови стубови јавне расвете. Извођење радова поверено је
„Јужној Бачки“. Целу ноћ се ударнички радило по пројектима и редоследима активности. У
пола пет ујутру Душан Вучуревић и Илија Радишић привремено „побегли с’ часа“ у кафану на
једну ракијицу, да мало дођу себи и смање тензију. Тек што су стали за шанк, кад сав задихан,
утрчава један радник и каже: пао стуб и један наш радник на њему. Срећом без последица по
запосленог. Негде у шест ујутру могла су се видети само лица пролазника, дубоко изненађена,
са новим изгледом трга и другачијим осветљењем. Било је то равно подвигу запослних у Јужној
Бачкој и дистрибуцији Нови Сад. Оставило је снажан утисак на Новосађане.
Службе новосадске дистрбуције биле стално на дохват руке градоначелницима. Тако је
било и поводом обележавања тристоте годишњице од Сеобе Срба под патријархом Арсенијем
Чарнојевићем. Кључна тачка обележавања у Србији биће у Сремским Карловцима на скупу
на коме ће говорити тадашњи председник Србије Слободан Милошевић, пред, како се онда
процењивало, неколико стотина хиљада људи организовано довожених из целе Србије. Плато
између међународног пута и Дунава празан, треба га попунити инфраструктуром. Електрична
енергија посебно важна. Дато време је само месец и по дана. Опет задатак претворен у
пројекат. Води се струја испод међународног пута, па испод железничке пруге која је под
напоном, та прави нова трафостаница на ледини, врши развођење струје на све тачке које су
организатори одредили, како због директног ТВ преноса, тако и озвучења, и осталих потреба.
Опет „Јужна Бачка“ и дистрибуција, раме уз раме, на новом задатку и још већем изазову. Посао
је урађен у року. Следи слична прича са акцијом осветљења трга Сремских Карловаца поводом
обележавања двестотегодишњице карловачке Гимназије.

Нове технологије купаца - савремена опрема у испоруци електричне енергије
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Темпо рада понео запослене у сектору инвестиција, па се у том заносу некад и задата
црта прекорачивала. Понело их градиво, као онда када је грађена нова зграда диспечерског
центра уз пословну зграду „Електровојводине“. Изграђена зграда, створен нов простор за
диспечерски центар Новог Сада, али понестало средстава за његово опремање. Руководство
издаје налог да се стара опрема из дотадашњег диспечерског центра са седмог спрата пословне
зграде „Електровојводине“ пренесе у нове објекте. Сектор инвестиција убеђује да се ипак уђе
у набавку нове опреме, јер ништа није урађено ако се буде и даље користила стара опрема.
Настају натезања између могућности и жеља. Нађено је соломонско решење, закинуће се једна
трафостаница у граду и уместо ње набавити нова опрема. И тако се некада, редослед одређивао.
Био је то, у оно време, најмодернији диспечерски центар у Војводини.

Душан Чомић – сећање

Д

ушан Чомић, дипл.ел.енг, је у актуелном руководству Електродистрибуције „Нови Сад“ на
неки начин доајен, сведок развоја и раста дистрибуције. Кроз његову причу одсликавају
се „уживо“ тезе из ове Монографије у последњих неколико деценија.
Када је почела модернизација управљања ТС 110/35/20 kV Чомић, заједно са инжењером
Пајовићем, једним од твораца напона 20 kV, ради на изради пројектног задатка за управљање
ЕЕО у “ЕД Нови Сад” из диспечерског центра Нови Сад.
Око 1980. године пажња се усмерава, како на одржавање тако и на функционисање
трансформаторских станица 110/x kV које су израђене ради удовољења све већих потреба за
електричном енергијом. Тај период карактерише интензивна изградња и експлоатација нових
трафостаница, подизање нивоа знања радника у тој области и обезбеђење уређаја који су
могли обезбедити превентивну оцену стања опреме; уређај који је конструисан и направљен у
сопственој режији. До тада нису постојали такви уређаји, поготово за оцену стања прекидача,
мада се већ од 1980 године превентивно користи термовизијска камера за оцену стања контаката
у ТС 110/x kV.
На другој страни уземљена мрежа 20 kV захтевала је потребну изолацију како за надземне
тако и за подземне (кабловске) водове. Како би се избегле краткотрајне паузе у напајању (брзи
АПУ) или прекиди због лоше изолације приступило се замени каблова старе конструкције
EHP 48 са новом конструкцијом са умреженим полиетиленом XHP 48, а касније XHE 49 који су

Поузданост снабдевања и у време великих манифестација
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довели до потребне поузданости. На наземним водовима је такође извршена замена потпорних
изолатора који су били неадекватни за напон 20 kV, који су успешно замењени изолаторима
нових конструкција, а утицај птица је смањен повећањем висине изолатора.
У сектору за експлоатацију тада ради Душанов колега инжењер Живорад Стругар који
је својом стручношћу и искуством на све остварио значајан утицај па и на Чомића у то време
главног инжењера експлоатације.
Постројења са малоуљним прекидачима и са изолацијом сабирница са аралдитном
изолацијом су имале своје недостатке, примерене технологији производње и то је требало
апсорбовати а да не осети електроенергетски систем.
Највећи проблем у експлоатацији електроенергетских објеката Новог Сада је био како,
у условима великог аерозагађења (због рада Азотаре “Агрохем”).обезбедити поуздан рад у ТС
110/35 kV Нови Сад 4, инсталисане снаге 2х63 MVA. И та је „борба“ са „Агрохемом“ трајала све
до гашења „Агрохема“ 2007. године.
Појавила се нова технологија и све ТС 110/х kV су ушле у систем даљинског управљања.
Око 1987. године је у мрежу Новог Сада уграђена прва трафостаница са средњенапонским
блоком изолованим SF6 гасом која је била буквално без одржавања (која и данас ради без
одржавања).
Све нове технологије примењиване су у постројењима ЕД „Нови Сад“ као што су вакумски
прекидачи, на средњем напону, SF6 гас у 110 kV прекидачима, извлачиве ћелије у постројењу 20
kV. Слично је рађено и са управљањем средње напонском мрежом (20 и 10 kV).
У циљу бржег успостављања напонског стања на надземним и на подземним водовима
примењује се најсавременија опрема за сигнализацију и макролокализацију квара.
Такође овај период карактерише осавремењавање функције управљачко заштитних
уређаја у трафостаницама и опредељење на микропроцесорску заштиту.
Проблематика мерних уређаја постаје посебно актуелна после 1990. године и постаје
доминантно утицајна на повећане губитке у испоруци електричне енергије, а посебно треба
имати у виду законску обавезу да мерни уређаји морају бити оверени.
У тим условима интензивно се развија мерна техника са микропроцесорским бројилима,
са могућношћу даљинског мерења и даљинског очитавања, такозвани системи AMR и AMI.
Примена ових технологија је тема будућности са циљем да се најпре ставе под надзор
првенствено купци са снагом преко 40 kW, а затим осавремењавањем технологије и сви остали
купци.
Не тако далека будућност ће бити напредак у полупроводничкој технологији код
прекидачке технике, примена нових технологија код струјних трансформатора (калем
Роговски), код напонских трансформатора (трансформатори без магнетног кола), урбане
110 kV трансформаторске станице (будућа ТС 110/20 kV “Центар”), већи број управљивих
трафостаница 20(10)/х kV итд.
Време ће бити обележено информатичким приступом купаца свим потребним

СПЕНС: пресудан континуитет у снабдевању током целе године
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корисничким подацима, почев од података о искључењима, кваровима, рачунима,
рекламацијама, плаћање путем картице, добијање потребних докумената итд.
Душан Чомић, сходно својој природи, посебно наглашава да ма колико напредовала
технологија, и убудуће се ништа неће моћи урадити без запослених који су били и даље ће бити
кључни фактор развоја дистрибуције, и то пре свега својим знањима, вештинама и лојалношћу
према сопственом предузећу.
На крају Чомић упозорава да потражња за електричном енергијом константно расте, и да
то постаје већ део културе једне цивилизације. Према до сада доступним светским енергетским
проценама:
− глобална енергетска потражња до 2015. пoрашће за 50%, а до 2030 чак за 100%.
− потражња за снагом порашће до 2030. године за 100%.
Овакав раст потражње истовремено ће отварати теме изградње нових извора али у истој
равни и причу о енергетској ефикасности у којој ће доминирати, неке нове појаве као што су:
− „паметне“ зграде,
− атрактивна саобраћајна инфраструктура,
− ефикасна путничка возила,
− и много промена у понашању.		
Дошло је време изградње
малих електрана, са погоном на мале водотокове,
ветроенергијом, соларном енергијом, енергијом биомаса, енергијом добијеном рециклажом
отпадног материјала са градских депонија а вероватно ће се морати почети и изградња
нуклеарних електрана новије генерације са много већим степеном сигурности у раду.

Драган Матић – сећања

Д

раган Матић је у доба највеће инфлације у 1993 години обављао функцију шефа продаје
у дистрибуцији Нови Сад. Време невремена. Инфлација расте из сата у сат. Пред
„Електровојводином“ формирана колона за уплату рачуна за струју. У колони по четворо у
реду, а колона издужена до данашњег „Времеплова“. И тако од седам ујутру до седам увече.
Када је служба наплате у 23,00 часова сабрала све уплате ове четвороредне колоне, у каси је
било динара, по курсу у том сату, равних противредности 400 марака. Цео дан трају уплате и
то четири реда за 400 марака.
Некада моћни, а и први рачунар у дистрибутивном делу електропривреде Србије „Ханивел
66“ на издисају. Драган Матић се жали тадашњем директору Миловану Стеванчевићу на то
да машина штампа само 1000 рачуна на сат и он не зна када ће, по таквом темпу, обрачун
завршити. Милован ће на ту његову секирацију, одговорити: добро је и да ради, колико је стар. У
међувремену су, за други обрачун,извршене одређене интервенције на рачунару и он прорадио.
Сада Драган задовољан саопштава Миловану како „Ханивел“ штампа и по 6000 рачуна на сат.
Милован ће опет унети противтежу, сада у усхићење свог младог шефа, констатацијом: сваки
човек се пред смрт осећа боље... Враћао Драгана стално у равнотежу, и онда када је био у фази
нуле, али и онда када је другу фазу прекорачио. Ваљда је и то једна од улога директора.
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Портрет Електродистрибуције “Нови Сад”

ПОРТРЕТ ДИСТРИБУЦИЈЕ ИЗ 2010. ГОДИНЕ

Е

лектродистрибуција “Нови Сад“ је највећи електродистрибутивни огранак
“Електровојводине“ д.о.о Нови Сад, чију организациону структуру чине:

Директор Огранка - Мирко Мајсторовић, дипл. ек,
Извршни директор за технички систем - мр Душан Чомић, дипл.ел.инг,
Извршни директор за пословни систем - Бранко Ратковић, дипл.ел.инг,
Сектор за експлоатацију, руководилац - Срето Палалић, дипл.ел.инг.
Сектор за управљање, руководилац - Драган Цветинов, дипл.ел.инг,
Сектор за енергетику и инвестиције, руководилац - Драган Бабић, дипл.ел.инг,
Сектор за економско-финансијске послове, руководилац мр Драгица Филиповић, дипл.ек,
Сектор за трговину електричном енергијом, руководилац - Стевица Цигулов, дипл.ел.инг,
Сектор за логистику огранка, руководилац - Нестор Сремчев, дипл. правник,
Служба за информатику и телекомуникације, шеф Ненад Бојанић, дипл.мат.
Служба за коменцијалне послове, шеф - мр Видосав Смиљанић, дипл.ек,
Погон “Бачка Паланка”, руководилац - Милорад Мијатовић, дипл.ел.инж,
Погон “Бечеј”, руководилац - Синиша Сретеновић, дипл.ел.инж,
Погон “Жабаљ”, руководилац - Остоја Бубњевић, дипл.ел.инж.

Колегијум Електродистрибуције “Нови Сад”
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Територијално, у односу на локацију, пословање се обавља у: Новом Саду, Погону Бачкој
Паланци, (са пословницом Бачки Петровац), Погону „Жабаљ“ (са пословницом Темерин), и
Погону „Бечеј“ (са пословницом Србобран).

Погон “Бачка Паланка”

Погон “Жабаљ”
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Погон “Бечеј”
Ова територија се распростире у 10 општина, а дистрибуција електричне енергије се
врши у 63 насеља.
Општине чија насеља ЕД “Н. Сад” снабдева електричном енергијом су:
Нови Сад,
Сремски Карловци,
Беочин,
Бачка Паланка,
Бачки Петровац,
Србобран,
Бечеј,
Темерин,
Жабаљ и
Тител.
Електродистрибуција “Нови Сад”, са својим службама у Новом Саду, непосредно
дистрибуира електричну енергију насељима (27):
Нови Сад,
Ветерник,
Футог,
Бегеч,
Руменка,
Кисач,
Каћ,
Будисава,
Ковиљ,
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Сремски Карловци,
Буковац,
Чортановци,
Рибњак,
Сремска Каменица,
Лединци,
Раковац,
Беочин,
Черевић,
Баноштор,
Сусек,
Луг,
Свилош,
Грабово,
Стари Лединци,
Немановци,
Пејићеви Салаши и
Ченеј.
Погон “Жабаљ” непосредно дистрибуира ел. енергију насељима (11):
Темерин,
Бачки Јарак,
Сириг,
Госпођинци,
Жабаљ,
Ђурђево,
Шајкаш,
Мошорин,
Вилово,
Гардиновци и
Римски Шанчеви.
Погон “Бачка Паланка” непосредно дистрибуира електричну енергију насељима (17):
Бачка Паланка,
Нова Гајдобра,
Гајдобра,
Силбаш,
Параге,
Обровац,
Товаришево,
Карађорђево,
Младеново,
Челарево,
Гложан,
Нештин,
Визић,
Бачки Петровац,
Бачки Маглић,
Кулпин и
Ђипша.
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Погон “Бечеј” непосредно дистрибуира ел. енергију насељима (8):
Бечеј,
Бачко Петрово Село,
Бачко Градиште,
Чуруг,
Радичевић,
Србобран,
Турија и
Надаљ.
Електродистрибуција “Нови Сад” данас континуирано и квалитетно снабдева електричном
енергијом купце на конзуму од 3.182 km 2.
Ова површина се добија када се од површинe Јужнобачког округа (4016 km2), одузму
површине насеља или општина које напајају друге електродистрибуције:
Бач 			

365 km 2

ЕД “Сомбор” напаја ову општину;

Деспотово 		

11,5 km 2

Погон “Врбас“ напаја Деспотово;

Пивнице 		

12,0 km 2

Погон “Врбас” напаја Пивнице;

Врбас 			

376 km 2

Погон “Врбас” напаја ову општину;

Степановићево

23 km 2		

Погон “Врбас” напаја Степановићево;

Тител 			

262 km 2

ЕД “Зрењанин” напаја ову општину.

На овако добијену површину се додају површине насеља Гардиновци, Вилово,
Мошорин, Шајкаш која припадају општини Тител, а ЕД “Нови Сад” их снабдева електричном
енергијом:
Шајкаш			

38 km 2,

Мошорин		

67 km 2,

Вилово			

26 km 2,

Гардиновци		

32 km 2.

Такође ЕД “Нови Сад” напаја у општини Инђија око 14 km2 конзума.
Погон “Бачка Паланка” напаја потрошаче на територији која припада Општини Шид и то
око 2.5 km 2 викенд насеље Ђипша.
Погон “Бечеј” напаја потрошаче на територији која припада Средњебанатском округу и
то 9 km2 на потезу Медењача, и 27 km2 на потезу Бисерно острво.
km .
2

Укупна катастарска површина, свих насеља које снабдева ЕД “Нови Сад“ износи 3.182

По подацима на дан 31.12.2009 ЕД “Нови Сад“ снабдева конзумно подручје од 266.918
купаца, што чини 29,28% купаца у „Електровојводини“.
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Све ово покрива са 23,37% укупног броја трансформаторских станица и 22,09% дужине
дистрибутивне мреже “Електровојводине”. Ови показатељи говоре да се једна четвртина
пословања обавља у Електродистрибуцији “Нови Сад“.

ПРЕУЗЕТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

СТРУКТУРА И БРОЈ ПОТРОШАЧА

ВРСТА МЕРНИХ УРЕЂАЈА

142

ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ, /комада/

У власништву “ЕД Н. Сад”, и трећих лица

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ, /km/
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У власништву ЕД “Нови Сад” и трећих лица

Максимално једновремено оптерећење, или дневно вршно оптерећење је постигнуто за
време “гасне кризе” и приказано је дијаграмом:

W = 8.777.378 kWh, Pmax= 474,363 MW, Тsr = -6ºC

Да није било „гасне кризе” максимално једновремено оптерећење, или дневно вршно оптерећење
би било оптерећење које је постигнуто, као и обично у децембру, и приказано је дијаграмом:

W = 8.661.210 kWh, Pmax= 421,768 MW, Тsr = -2,5ºC
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Да би електродистрибутивни систем функционисао без распада у доба максималног
једновременог оптерећења, или дневног вршног оптерећења у њега треба плански улагати,
стручно усмерити активности и градити како за потребе нових купаца тако и на местима
“уских грла” и то најчешће превентивно.
Планом системских радова на инвестиционом одржавању, у 2009. години је предвиђена
и извршена замена:

Одржавање објеката у 2009. години

Поред уредног снабдевања купаца електричном енергијом, успешно је преброђена
“гасна криза”, успешно реализовано снабдевање електричном енергијом Егзита, покривен (са
гледишта снабдевања електричном енергијом) Самит земаља Средње Европе, а најважније је
уредно снабдевање Града Новог Сада без ТС 110/35 kV “Нови Сад 2” и ТС 35/10 kV “Римски
Шанчеви”, због реконструкције 110 kV мреже у трајању од 5 дана.
Управа „Електровојводине“ сачинила је званичан извештај о поузданости напајања купаца
свих Огранака и прекидима у снабдевању. Огранак Нови Сад је и овде показао задовољавајуће
резултате.
Преглед испада је урађен на начин како се то низ година уназад ради у електродистрибуцијама
развијених земаља (међународна методологија о прекидима).
Приказани су показатељи квалитета испоруке електричне енергије:
ENS = неиспоручена електрична енергија због испада ЕТ и СН мреже у 2009. години;
ACCI = средња неиспоручена електрична енергија по испалом потрошачу у 2009. години;
SAIFI = просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача у 2009.
години;
SAIDI = просечно трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог
потрошача у 2009. години;
CAIDI = просечно трајање једног испада испалог потрошача у 2009. години;
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PP3H = проценат прекида који нису отклоњени у року од 3 сата у 2009. години;
PP24H = проценат прекида који нису отклоњени у року од 24 сата, у 2009. години.
На основу извештаја о испадима, за период 01.01.2009 - 31.12.2009. године, добијени су следећи
показатељи поузданости за ПД „Електровојводина” у целини и по деловима предузећа:

SAIFI = број испада по потрошачу

SAIDI= минута по потрошачу
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CAIDI = минута по испаду

Нормализовани приказ показатеља SAIFI, SAIDI и CAIDI по ED

Овако изведен збирни нормализовани показатељ, даје веома сликовито ранг новосадског
Огранка у односу на просек “Електровојводине” и стање у окружењу. То је разултанта рада
свих запослених у дистрибуцији који имају висок ниво знања, обучености и искуства.
Међутим, због застоја у кадровском подмлађивању кадровска структура дистрибуције
бива нарушавана из године у годину, нарочито се погоршава старосна, па донекле и
структурална, мањак пре свега монтера.
Све је више радника са високом спремом електроструке који након обуке напуштају
фирму из егзистенцијалних или других разлога.
Још израженији је проблем са електромонтерским кадром који такође или одлази у
пензију, или напушта Друштво (најчешће одласком на рад у иностранство) или не пролази
лекарске прегледе за рад на висини. Све ово отвара праву тему кадровске политике и права
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Дистрибуције односно „Електровојводине“ да ове диспропорције самостално решава. Преко
кадрова отворило се и питање норматива радне снаге. Овде су корисна поређења са другима и
то у погледу критеријума о продатим GWh/раднику и број потрошача по запосленом.

Старосна структура запослених

Као основ дефинисање могућих норматива радне снаге, за дистрибуцију електричне
енергије, коришћене су просечне и најлошије вредности карактеристичних специфичних
показатеља у следећим земљама: Белгија, Данска, Француска, Грчка, Холандија, Ирска, Италија,
Јапан, Израел, Норвешка, Португалија, Шкотска, Шпанија и Шведска.
Најлошије вредности специфичних показатеља за дистрибуцију електричне енергије
остварене су у Португалији.

Норматив радне снаге

Упоредни показатељи упућују на констатацију да постоји хронични недостатак радне
снаге који смо до сада покривали ангажовањем радника ван система ПД “Електровојводина”,
као што је ЈП ЕПС “Електрокосмет”, ЕТ “Јужна Бачка” и “Одржавање и услуге”.
Тежишни задатак дистрибуције у актуелним временима је смањење превеликих губитака
у дистрибуцији електричне енергије. Овај задатак, међутим, није током 2009 успешно решаван,
па је тако уместо смањења за 0,5% (у односу на 2008-му годину) у односу на 13,05%, губици су
повећани на 13,68%, мада због смакнутог читања у јануару 2009-те године за 3 дана они су
приказани као 14,45%.
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За та три дана утрошено је електричне енергије око 18,05 милиона kWh, односно за толико
су били увећани годишњи губици, који су износили 339,87 милиона kWh, па су кориговани
укупни губици у 2009-тој години износили 321,82 милиона kWh или 13,68%.
Због тешког економског стања у окружењу и економске кризе појавио се већи број купаца
који троши електричну енергију мимо мерних уређаја - неовлашћена потрошња. Тренд ове
негативне промене добија у интензитету и достиже ниво који је највећи у послењих неколико
деценија.
На други део повећања губитака у разводу и продаји електричне енергије утицала је
чињеница да на мрежи егзистирају стари дотрајали индукциони уређаји и да током 2009-те
године није у процесу циклусне замене вршена њихова субституција јер нису успевале јавне
набавка како на нивоу ЕПС-а тако ни на нивоу „Електровојводине“.
У односу на ове две тешке теме – кадровског погоршања и високих нивоа губитака у
мрежи – актуелно руководство дистрибуције имало је одговарајуће иницијативе за њихово
решавање. Међународно регионално тематско саветовање о неовлашћеној потрошњи
електричне енергије одржано септембра 2010. у хотелу на Фрушкој гори био је најдиректнији
израз ових иницијатива. Са тог скупа објављен је зборник радова, одговарајући приручници и
закључци. Свако време носи своје изазове, а руководоство овим само потврђује да је дорасло
ношењу терета електрификације Новог Сада и у временима транзиције.
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Kрајем 2010. године навршава се сто година од електрификације Града Новог Сада.
Тим поводом у Скупштини Града је донела Одлуку о постављанју спомен плоче поводом
стогодишњице коришћења електричен енергије у Новом Саду и постави Спомен плоча на
згради „Електровојводине“ на којој пише текст: „На овом месту се од 1910. До 1961. године
налазила електрична централа, која је непрекидно снабдевала енергијом град Нови Сад и током
оба светска рата“. Испод ове спомен плоче налазе се смењивање ритмова напора новосадских
електричара и среће Новосађана, налазе пулсирајући откуцаји живота у протеклих сто година
и њихови обасјани и затамљени тренуци. Струја је потискивала таму и уносила ведрину у
житеље Новог Сада, зато је стогодишњица, јубилеј вредан пажње и поштовања. Монографија о
електрификацији Новог Сада је само подсетник на коме се листају странице почетака, обнова,
успона, застајкивања, консолицација, читају поглавља и фазе о увођењу струје у домове и хале
новосађана.
Електроенергетски објекти Електровојводине 110kV, 220kV и 400kV
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Бакља електрификација Новог Сада упаљена је давне 1910. под котловима страног
капитала. Ношена је цео један век, све до 2010, да би је садашња генерација електричара у Новом
Саду пренела времену који долази. Следи и последњи део Монографије о елетрификација
Града са погледом унапред, у наредних двадесетак година. Стогодишњици јубилеја нећемо се
одужити на тај начин што ћемо јубилеј прославити и подсетити се на времена прошла. Можда
треба и то, али је још важније искористити ове велике датуме и јубилеје, као повод, подстрек
и надахнуће да се ритам стогодишњице продужи у у време које долази. Да нова генерација
електричара буде достојни наследник оних који су уз велике напоре развлачили стубове
електроенергетске мреже, некада бициклима и на коњима, по улицама Новог Сада. Разводили
жилу куцавицу без које се данашњи живот неможе ни замислити. Ова монографија је, између
осталог, и у функцији подсећања на сто година електрификације Новог Сада, али и на нове
магистралне правце ширења и употребе електричне енергије које ће користити долазећа
генерација становника Новог Сада.
Монографија је описивала околности у којима је електрична енергија ширена по Новом
Саду, потискујући мрак са његових улица, из хала и објеката заједничког стандарда. Различите
околности утицале су на темпо и правац електрификације. У почетку беше прави рат
Новосађана са ино капиталом око темпа и квалитета развлачења мреже електричне енергије.
После Другог светског рата ентузијазам извучен из народа, након национланог и социјланог
ослобођења, дао снажан печат успону у темпу електрификације. Долази замор ове врсте
материјала (ентузијазма) и почињу први сигнали кризе у друштву осамдесетих година прошлог
века. Кулминира то све у деведесетим када долази и до застајкивања у електрификацији Новог
Сада. После застајкивања следи консолидација, а после ње нешто ново, тржиште електричне
енергије и неки нови атрибути у инсталирању и коришћењу електричне енергије.

Енергетска карта Новог Сада
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Правци даљег развоја, после 2010

ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА, ПОСЛЕ 2010.

СТРАТЕГИЈА УЛАГАЊА У НОВЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ОБЈЕКТЕ

Е

лектродистрибуција “Нови Сад“ прати оптерећења и токове електричне енергије,
посебно објеката 110/x kV, као и реализацију усвојених планова детаљне регулације,
а потом и планира повећање капацитета постојећих или изградњу нових
електроенергетских објеката. Посебна пажња се посвећује активностима које спроводи
Град. Ради привлачења страних инвеститора врши се опремање радних зона, док изградњом
већих саобраћајница простор у њиховом окружењу постаје атрактиван за изградњу објеката
колективног становања и пословних објеката.
Са повећавањем густине становања повећавају се и оптерећења на малом простору. Из
тих разлога је плановима предвиђено улагање у изградњу 20 kV мреже и прелазак са тростепеног
(110/35/10 kV) на двостепени (110/20 kV) систем трансформације и повећање капацитета
постојећих ТС 110/х kV уградњом енергетских трансформатора 31,5 MVA.
Честа непланска изградња грађевинских објеката изискује константну проверу
средњорочних планова са циљем прилагођења новонасталим ситуацијама на које је
“Електродистрибуција Нови Сад” до сада успешно одговорила.
Просторно планирани развој Града са свим пратећим садржајима и наменама у наредном
временском периоду условљава изградњу објеката 110/x kV. На простору радне зоне Север I,
планирана за индустријске објекте, кроз коју ће се протезати и Булевар Европе, предвиђена је
изградња ТС 110/20 kV, 2x31,5 MVA “Нови Сад 8”. Најзахтевнији електроенергетски објекат и
свакако највећи изазов за “Електродистрибуцију Нови Сад” је изградња ТС 110/20 kV, 2x31,5
MVA “Центар” која ће се налазити у самом центру Града у улици Пап Павла. За њено напајање
ће се први пут у “Електровојводини” градити кабловски 110 kV вод.

РАЗВОЈ ФУНКЦИЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА
Одржавање електроенергетских објеката у будућности свакако мора бити афирмисано као
високотехнолошка и високостручна делатност која је у функцији обезбеђења високог стандарда
у квалитету испоруке електричне енергије, економичности рада електродистрибутивних
компанија и заштити животне средине.
Перманентна активност и правац развоја ове делатности мора да обезбеди технолошку
модернизацију мреже која подразумева коришћење високих технологија у опреми и
материјалима као и нових концепција мреже и објеката.
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Да би се могло одговорити захтевима будућег времена ова функција се мора опремити
високостручном радном снагом, опремом, алатима и механизацијом, која може на економичан
и технички ефикасан начин вршити унапређења система у технолошком и функционалном
смислу, по узору на дистрибутивну делатност из земаља ЕУ.
Мрежа у будућности ће сигурно бити високоуправљива, максимално самозацељујућа
уз употребу микропроцесорских, електронских компоненти и нових материјала за израду
елемената система као што су изолације, извршни и заштитни елементи проводници и
слично.
Треба очекивати промене карактеристика конзума, појаву нових извора електричне
енергије са великом диперзијом типа и дијапазоном снага.
Пошто ће бити потребно вршити брза прилагођења и модернизацију система мора се
дугорочно улагати у знање и опрему како би се могло одговорити захевима времена.

ПРОJEKЦИЈА РАЗВОЈА ФУНЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ
ОБЈЕКТИМА
У циљу унапређења управљања дистрибутивном мрежом и објектима СН/СН (ТС и РП),
смањења времена рестаурације напајања и аквизиције енергетских података, визија подразумева
даље проширење система даљинског управљања до постизања оптималне конфигурације.
У оквиру система предвиђено је и повезивање са програмским пакетом динамичка
синоптичка плоча.
Предвиђа се управљање конзумом НН мреже које укључује поседовање дигитализованих
подлога са уцртаном инфраструктуром.

Сутра: берза и трговање електричном енергијом
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ВИЗИЈА И РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Информациони систем који се користи у ЕД НС се може поделити на Пословни
информациони систем (ПИС), Технички информациони систем (ТИС) и Географски
информациони систем (ГИС). Сходно тој подели развој информатике у ЕД НС треба сагледати
у та три правца.
ПИС, се састоји од скупа пословних апликација које су израђене кроз дужи временски
период једна по једна како би задовољиле потребе пословања ЕД НС. Развој ПИС-а ће тежити
обједињавању свих тих апликација у једну јединствену информациону целину са максималном
повезаношћу међу њима. Такође ће се израђивати нови апликациони модули који ће подржати
све захтеве будућег пословања ЕД НС. Jедан од модула који почиње већ сада да се развија је
даљинско управљање и очитавање бројила за мерење утрошене електричне енргије. Такође је у
развоју апликациони модул који ће анализирати податке о испорученој електричној енергији
и указивати на делове електроенергетског система у којима су губитци у испоруци већи од
дозвољених. Након лоцирања тих тачака биће могуће смањити губитке у испоруци електричне
енергије.
ТИС омогућава даљинско управљање електроенергетским објектима. Такође омогућава и
симулације разних електроенергетских стања система у случају испада или кварова у систему.
На тај начин умногоме помаже манипулације у случају испада система, а такође и отклањање
кварова. ТИС је делимично уведен у рад, односно омогућено је управљање појединим трафо
станицама и појединим преносним путевима електричне енергије. Циљ је да се у будућем
периоду омогући управљањем читавим електроенергетским системом у ЕД НС и да се реализују
функције које још нису заступљене.
ГИС је у ЕД НС у повоју, али се очекује интензиван развој у будућности. Он подразумева
евидентирање свих електроенергетских објеката по топологији терена и географској ширини
и дужине, као и надморској висини. Тиме се омогућава лакше одржавање система, а такође
и брже и једноставније интервенисање у случају квара система. Развој овог информационог
система се ослања на убрзан развој комуникација и сателитског снимања терена, што је сада
тренд развоја у свету.
Развој ИС у ЕД НС ће се огледати са једне стране у обједињавању и све већем повезивању
ПИС-а, ТИС-а и ГИС-а, јер се сва та три информациона система ослањају један на другог и
допуњују. Са друге стране развој ће тећи у правцу интегрисања нових технологија (интернет,
мобилне комуникације, коришћење сателитских линкова...) у пословање ЕД НС.

Визија развоја диспечерског управљачког центра
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НОВА УЛОГА ФУНКЦИЈЕ ТРГОВИНЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Основна предпоставка за даљи развој и функционисање трговине и дитрибутивне
делатности у будућности јесте успостављање тржишта енергије и тржишне цене електричне
енергије. На овој чињеници могуће је градити даљу стратегију развоја дистрибутивне
делатности.
У наредном периоду следи издвајање трговине електричном енергијом из дистрибутивне
делатности, што је у складу са планираном реорганизацијом ЕПС-а.
У циљу лакше и ефикасније наплатe електричне енергије у условима смањене економске
моћи купаца, предстоји увођење даљинског мерења и даљинског очитавања код сваког купца
са одобреном максималном једновременом снагом преко 40 kW. Примена нових технологија
у испоруци, мерењу и очитавању ел. енергије треба да потрошачима обезбеди тренутни
увид у потрошњу ел.енергије и да поједностави систем плаћања утрошене ел.енергије а
Електродистрибуцији увођење нових технологија смањиће трошкове посебно оне које се
односе на ангажовање радне снаге.
Како би се ефикасно утицало на смањење губитака електричне енергије услед “крађе”
уводе се у употребу мерни уређаји који ће имати идентификацију и дојаву о неовлашћеном
приступу у унутрашњост бројила, утицај страног електричног и магнетног поља итд.
Смањење нетехничких губитака ел. енергије у целини а посебно део који се односи на
крађу ел. енергије представља посао од првог приоритета у пословању. Електродистрибуције у
наредних пет година, како би се остварио жељени циљ који подразумева да су укупни губици у
електродистрибутивном систему на нивоу од 8 до 8,5% од укупно преузете енергије.
Развојна визија: аутор Мирко Мајсторовић,
директор ЕД „Нови Сад“

Мирко Мајсторовић, директор Електродистрибуције “Нови Сад”
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елику помоћ у исписивању ове монографије дао је Редакцијски одбор чији су
чланови у различитим временима држали високо уздигнуту заству електрификације
Новог Сада и Војводине. Борислав Јефтић био је први, после Другог светског рата,
дипломирани електроинжињер у „Електровојводини“. Вилмош Молнар као генерални
директор „Електровојводине“ водио колектив у време бума електрификације. Милован
Стеванчевић је жива енциклопедија дистрибуције и у неколико наврата њен директор. Мирко
Блажевић испробао се на низ руководећих места у дистрибуцији, да би и он своју радну
каријеру завршио као директор. Егон Хелер је представник млађе генерације, али се у пружању
доприноса Монографији потпуно равноправно носио са личностима који су дали печат једном
времену у процесу ширења електромреже и увођења ел. енергије у Нови Сад. Одбор је пружио
и немерљив допринос аутору овог текста, па им се ја, као аутор, на томе захваљујем. Захвалан
сам и сарадници Илони Хорват Урбан , лектору Александру Николићу и руководству ЕД „Нови
Сад“, посебно директору Мирку Мајсторовићу и извршном директору за технички систем
Душану Чомићу. Без њихове помоћи монографија не би имала овакав облик и садржај.

Редакцијски одбор слева на десно дипл.ел.инг. Борислав Јефтић, дипл.ел.инг. Мирко
Блажевић, мр Синиша Корица, електротехничар Егон Хелер, дипл.ел.инг. Вилмош Молнар и
дипл.ел.инг. Милован Стеванчевић
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Велику помоћ имали смо у Архиву Војводине и Архиву Новог Сада, који су сачували од
заборава, између осталог, и начин на који је вршена електрификација Новог Сада.
Ђорђе Милановић је написао књигу „Електрични рат у Новом Саду“ и многима који се
баве историјом електрификације Новог Сада олакшао посао. Ова монографија је могла бити
написана у релативно кратком року захваљујући, између осталог, и степену истражености ове
теме у временима пре Другог светског рата, као резултанте Милановићевог истраживачког
рада.

Аутор, мр Синиша Корица
Синиша Корица рођен је 1949. године у Лаћарку, општина Сремска Митровица.
Економски факултет завршио је у Суботици 1971. године, а магистрирао 1979. на Економском
факултету у Београду. Радио је на различитим местима у привреди: „Митросу“, „Херој Пинкију“
(финансијски директор), „Елносу“ (заменик генералног директора), „Електровојводини“
(директор економских послова). Радио и у органима власти, био потпредседник Извршног већа
општине Сремска Митровица, у два мандата члан Извршног већа Војводине и члан Савезног
извршног већа и Савезни секретар за тржиште и цене у Влади Милке Планинц. Написао је
и објавио четири књиге од којих последња „Аутобиографија историје“ у издању новосадског
„Прометеја“.
Ради у „ЈП ЕПС – Електровојводина“ и живи у Новом Саду.
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