РЕЧ ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ

Из јединственог пројекта “Електровојводине“
o електрификацијi највећих насеља у Војводини,
после Сремске Митровице и Новог Сада, излази и
трећа Монографија: “Електрификација Руме”.
Електрификација Руме има много заједничких
карактеристика са електрификацијом већих насеља
у Војводини, али и неких специфчности. Географска
позиција, наслеђе, као и структура становништва
уносиле су посебне нијансе у електрификацију града
у средишту Срема. Поред тога Рума, као огранак,
имала је највећи раст потрошње електричне енергије
у “Електровојводини” у последње две деценије
(70 %), што довољно говори о интересима купаца
електричне енергије за ово подручје.

Др Тихомир Симић

Монографија подсећа на прошла времена и на
начине којима је електрична енергија, ево већ скоро
пуних сто година обезбеђивана корисницима у Руми.
Говори о ентузијазму, спретности и способности
бројних генерација електричара, који су омогућили
Румљанима да данас уживају благодети и комфор
електричне енергије.
Садашњој генерацији остаје право али и обавеза да тај ентузијазам и стручност као континуитет
носе и у временима нових изазова. То читамо у овој Монографији и на то се обавезујемо. У њој има
нешто још драгоценије за време које долази. Она употпуњује слику о комуналним потенцијалима
општине Рума, о електроенергетској инфраструктури. Са означеним правцима развоја у наредних
двадесетак година, потенцијалним инвеститорима комплетира се понуда базних могућности Руме
из области електроенергетике. Елементи из ове Монографије могу се преузети за стратегију општине
отворене за везу између јавног, цивилног и приватног сектора. Драгоцена је, јер иде у сусрет захтевима
времена која долазе.
“Електровојводина” представља лидера у домену електродистрибутивне делатности у нашој
земљи, а као таква препознатљива је и у региону Југоисточне Европе. Амбиција и жеља да будемо још
бољи јасно је пројектована, посебно када су у питању квалитет наплате и смањење губитака електричне
енергије. Ове циљеве пословне политике преточили смо у обавезе наших огранака и они то успешно
остварују.
Захваљујем се аутору, редакцијском одбору, руководству огранка ЕД “Рума” и свима онима који
су учествовали у издавању ове Монографије.

РУМА - СРЦЕ И СТЕЦИШТЕ СРЕМА

До данас је остало неразјашњено порекло имена Рума; једна од претптоствки је да се заснива на
етимолошком корену „рум“, што се често јавља у арапском језику (библијско место Румах и властито
име Руми)
Како је то много пута, у разним приликама, речено и написано, Рума је смештена у самом средишту, срцу, Срема. Са севера је наткриљују благе падине Фрушке горе, а са југа запљускује река Сава.
Шире посматрајући, Рума се налази тачно на половини северне земљине полулопте, где, само на тој
паралели, један килограм тежи тачно 1.000 грама.
Повољни природно-географски услови су привлачили становништво још у најранијем периоду. Већ у
праисторији, јављају се почеци организованог живота људских заједница на широј територији Руме. О
томе сведочи и археолошко налазиште Гомолава код села Хртковци.
Први познати становници ових крајева били су припадници разних илирских и келтских народа. Крајем
старе и почетком нове ере, у Срем долазе насељеници, најпре као војници и освајачи. Временом се
војни логори претварају у насеља, а домородачко становништво прихвата римски начин живота. Овде
су рођени и неки римски цареви (Деције Трајан, Максимијан, Аурелијан, Проб…). У близини данашње
Руме, се налазио римски град Басијана – значајан занатски центар и неко време седишта епископије.
Остаци овог града данас леже поред села Доњи Петровци.
Римска цивилизација у Срему је уништена током Сеобе народа, када су овај терен, од III века па надаље,
преплавили разни германски народи, затим Хуни, Авари и Словени. У наредним вековима, Срем је постао поприште сукоба Франака, Бугара, Византије и Мађара, из којих су као победници изашли Мађари,
те се од XII века Срем налазио у саставу Угарске државе.

Рума с почетка двадесетог века

Можда су Срби дали насељу име старог завичаја
Рума се први пут помиње 1566/67. године у Сремском дефтеру, као село у Турској. Имала је 49
кућа, чији су становници били искључиво Срби, о чему сведоче њихова имена. Међу њима су била и
три свештеника, што доказuje да је Рума тада имала цркву.
До данас је остало неразјашњено порекло имена Рума. Једна од претпоставки се заснива на чињеници
да се корен «рум» често јавља у арапском језику (библијско место Румах и властито име Руми). Такође,
Турци су овом речју означавали подручје насељено хришћанским становништвом. Могуће је да име
Рума потиче са севера, из Угарске, тим пре што се у мађаркој жупанији Вас налазило утврђено место Рум, окружено селима чија су имена у основи словенског порекла (Будинци, Бања, Добра, Језеро,
Крстур, Долинци, Марковци, Младетинци, Путанци…). После Мохачке битке 1526. године, српска
војска под вођством Радослава Челника (“од Сријема Рајко”), населила се у Срем, где је укључена у
турски војни систем. Можда су они новооснованом месту у Срему дали име из свог завичаја. Најзад, ту
је и претпоставка је да је име Рума аутохтоног порекла, преостало из прастарих времена, пре доласка
Римљана у ове крајеве.

Рума између два светска рата
Рума је у својству села у Турској остала до Великог бечког рата између Аустрије и Турске (1683
– 1699). Рат је завршен Карловачким миром 1699. године, када је Срем подељен на аустријски и турски
део, при чему је граница ишла линијом Сремска Митровица – Сланкамен. Рума је још неко време остала у турском делу Срема, а ова граница, позната као Марсилијева линија, данас представља границу
северног дела румског атара. Занимљиво је да су Румљани тада становали у Турској, а винограде имали
у Кудошу, који је припадао Аустрији. После наредног аустро-турског рата, Пожаревачким миром 1718.
село Рума, а и цео Срем, тада су, за наредних 200 година, ушли у састав Хабзбуршке монархије.
Село Рума је било смештено на обронцима Борковачке долине, а на видном месту се уздизала
дрвена црква посвећена Светом Николи. Одласком Турака, обавезе становништва према новим господарима нису се много промениле. Турске спахије и турску државу заменили су страна властела и
аустријска држава. До 1728. године, Рума, и скоро цео Срем, су били државно добро, а од тада, држава је
ове поседе делила и продавала појединим властелинским породицама. Село Рума је тако ушло у састав
Митровачког властелинства породице Колоредо, а затим барона Марка Пејачевића.

Становници Нове Руме Срби и новопридошли Немци
Половином XVIII века, Срем је био подељен на Границу (део уз Саву и Дунав), и Сремску
жупанију – Провинцијал, са битним разликама у положају становништва. Подручје села Руме припало је новоформираној Сремској жупанији. Пошто је Митровица припала Граници, и као таква, нашла
се под директном влашћу Бечког двора, тадашњи власник Митровачког властелинства, барон Марко Александар Пејачевић, морао је да успостави нови центар свог властелинства. У складу са актуелном политиком Бечког двора и царице Марије Терезије, он се определио да изгради једно сасвим ново
насеље, као седиште свог властелинства. Тако је, 1745. године, барон Пејачевић приступио изградњи
Нове Руме, југозападно од истоименог села. Према плану, ново насеље се протезало у правцу исток-запад и север-југ, са улицама које су се секле под правим углом. Августа 1746. године, првих 40-так кућа у
улицама Велики сокак (Главна), Свети Иван (ЈНА) и Свети Стеван (В. Дугошевића), биле су спремне за
насељавање.

Рума између два светска рата
Становници Нове Руме били су Срби из околних места, који нису пристали да живе у Војној
граници, као и Немци из крајева Немачке, опустелих током Тридесетогодишњег рата. Насељавање Нове
Руме је настављено и у каснијем периоду, иако уз повремене тешкоће. Поред Срба и Немаца, њени становници постају Хрвати, Мађари, а потом и припадници других народа. Сваки становник је добијао
грађанско писмо, којим је званично приман у ред румских грађана. Ово писмо се у кући чувало као
породична реликвија. Убрзо су се и становницi села Рума или Стaре Руме припојили новооснованом
насељу.
Привилегије Мариије Терезије
И сама Нова Рума је убрзо добила своју прву привилегију. Царица Марија Терезија је 20. јула
1747. године Новој Руми дала статус трговишта. Другим речима, четири годишња вашара, и “са њима
припадајућим сточним пијацама”, са Митровице и Јарка, пренети су на Руму. Са своје стране, властелин Марко Пејачевић је становницима Руме, 1. јануара 1749. године, издао тзв. Слободницу (Freibrief),
којом је Рума постала привилеговано трговиште, без обавеза према властелину, које су, иначе, важиле
за становнике околних места. Између осталог, Слободница је регулисала управну власт у месту, при
чему се сваке године за «судију» (градоначелника) бирао припадник друге националности (Немац,
Мађар или Хрват и Србин). Први румски градоначелник је био пивар, Урлих Руп, а следећи Пантелија
Орловић. Као и друга слободна трговишта или градови, Рума је добила свој грб и печат.

У Руму се, поред земљорадника, насељава све већи број занатлија и трговца. Занатлије су 1818.
године добили царску цеховску привилегију, чиме је подстакнут развој ове привредне гране. У Руми
је тада било заступљено 38 различитих заната (обућарски, сапунџијски, ћурчијски, кројачки, тесарски, ковачки, ужарски, чизмарски, абаџијски, коларски, пушкарски, пекарски, месарски, воскарски…),
који су упошљавали 185 мајстора. Трговину у Руми су, од почетка, већином држали Срби и Цинцари
(посрбљени Грци). Она се одвијала у два вида, као дућанска и трговина стоком, највише свињама.

Старо вашариште у Руми
Цркве, школе, здравство
Рума је, још од турских времена, имала цркву. Она се помиње и касније као дрвена и «весма худа
и стара». Зато је 1758. године на њеном месту изграђена нова црква, посвећена Светом Николи. Три
године касније, никла је друга православна црква у Руми, црква Светог Вазнесења. Римокатолици су
своју цркву добили 1813. године, на месту дотадашње дрвене цркве. Градња треће православне цркве,
Свих Светих, започела је још крајем XVIII века, али је, због многобројних тешкоћа приликом добијања
дозволе за градњу, под кров стављена тек половином XIX века.

Груб Руме из 1749. године

Први помен једне школе у Руми датира из 1756. године. Била је то “мала словенскуја”, при
цркви Светог Николе. Најзаслужнији за њено успостављање био је румски свештеник, Пантелејмон
Хранисављевић. Он је касније ову школу пренео у порту Вазнесенске цркве, где je1770. године саградио нову школу. Ова школа је била на добром гласу, те је, као “најбољу школу”, помиње и прота
Матеја Ненадовић у својим мемоарима. У њој је учио и један од најзнаменитијих Румљана, Атанасије
Стојковић, који је својим наставницима посветио нека од својих дела («Физика», роман «Аристид и
Наталија»…). Друга румска школа је била позната под именом «Пејачевићева гимназија». Барон Марко
Пејачевић је, тестаментом из 1762. године, обавезао свог наследика да у Руми подигне мешовиту школу
за римокатоличку и православну децу. Школа је подигнута 1772. а са радом је почела 1779. године. Обе
ове школе су убрзо укинуте, односно, сведене на нижи ранг.

Равнатељска католичка пучка школа у Руми 1777. године

Грб школе
Већ од самог оснивања Рума је имала организовану здравствену службу. Њу су чинили лекар
(физик), хирург, апотекар и бабице, док је за потребе војске постојала војна болница. Захваљујући овој
служби, Рума је била поштеђена велике епидемије куге, која је по Срему харала 1795. и 1796. године. У
то име, на граници румског и иришког атара, где су Румљани организовали стражу, подигнут је споменик – јединствен у овим крајевима. Налази са леве и десне стране пута Рума – Ириг.

Стварање Српског војводства
Европу је, почетком 1848. године, захватило револуционарно врење, које се брзо проширило
и на Хабзбуршку монархију. Ових збивања није било поштеђено ни српско становништво Руме, већ
одраније захваћено таласом “илиризма” и “народњаштва”, који је промовисао либералне и пансловенске идеје. У току Револуције, у Руми, је крајем марта 1848. године, створен први “народњачки програм”
Срема. Румљани су активно учествовали и у стварању Српске војводине, чији су темељи постављени
на Мајској скупштини, у Сремским Карловцима, исте 1848. године. Међу активнијим Румљанима у
тим догађајима треба поменути публицисту Константина Богдановића, свештеника Адама Моловића и
Немца Драгутина (Карла) Ристера.

Стара Рума на платнима Роберта Пајше Ћире
После Револуције, на простору Јужне Угарске, створена је нова територијално-административна
област – Српско Војводство и Тамишки Банат. Рума је постала центар истоименог среза. Српска
Војводина је укинута 1860. године, а Рума се нашла у Троједној краљевини (Хрватска, Славонија и
Далмација), као центар среза у Сремској жупанији.

Стара Рума на платнима Роберта Пајше Ћире
Тих година долази до оживљавања политичког живота, у коме су Румљани активно учествовали. Опредељивали су се за оне политичке партије, чији су програми били у складу са њиховом на-

ционалном или сталешком припадношћу. Међу српским становништвом најутицајније су биле Српска
радикална странка и Српска самостална странка. Ове две странке су имале сличан национални програм. Локалну власт у Руми је чинило градско заступство (скупштина), и поглаварство (влада), на челу
са градоначелником, а њихове надлежности су регулисане градским статутом.

Кућа у Руми у којој је становала породица Марић
Нарочит подстрек за развој привреде било је успостављање железничког саобраћаја. Почетком
децембра 1883. године, у Руму је дошао први воз из правца Инђије. Нешто касније су изграђене и пруге
Рума – Врдник и Рума – Кленак. Електрификација Руме је започела 1913. године, мада је Рума и раније
била осветљена гасним лампама.
Привреда, пољопривреда и становништо
У Руми, и околини, су постојали одлични услови за развој пољопривредне производње. У том
погледу најдаље је отишло Румско властелинство породице Пејачевић. Најзначајнију улогу у претварању
Румског властелинства у модерно пољопривредно добро имали су његови управници Рудолф Ернст
Рауер и Рудолф Флајшман, крајем XIX и почетком XX века. На имању Петров двор, и другим деловима властелинства, спроведене су савремене методе у пољопривредну производњу. Тада је основана
прва биљогојна станица у овим крајевима, уведене нове врсте житарица и кукуруза (Румски златни
зубан), селекционисана “Румска овца цигаја”, основана ергела, утемељена је прва незванична румска
пољопривредна школа... Пшеница, узгајана на Румском властелинству, давала је много већи род од
обичне сремске пшенице, а жетве на властелинским парцелама биле су стандард за целу државу.
Први систематски попис становништа Руме је обављен 1881. године. Према њему, Рума је имала

8.541 становника, а тај број је у наредним деценијама растао. Са порастом броја становника, расле су и
њихове потребе, што говори о повећаном стандарду живота поједних слојева становништва.
Привредни развој је обележен удруживањем занатлија и претварањем занатлијских радњи у мања
индустријска постројења. У Руми су, почетком 70-тих година XIX века, основане две занатлијске задруге, обе са националним предзнаком: Српска занатлијска задруга и Прво румско (немачко) занатлијско
друштво. Половином седамдесетих година XIX века појавио се први паромлин у Руми. Поред млинарске, била је заступљена и цигларска индустрија. Осим млинова и циглана, постојала су и друга мања
индустријска постројења.
Ипак, Рума је била много познатија по трговини на велико, нарочито стоком, житарицама и
воћем. То је била главна извозна роба из ових крајева. Посебан значај за развој трговине и занатства
у Руми имало је оснивање румске филијале добротворног друштва «Привредник» и Српске трговачке
омладине за Руму. «Привредник» је у Руми, за 40 година рада (до 1939), сместио преко 600 ученика.
Бујање националних култура
Први знаци буђења националних култура житеља Руме појавили су се почетком 60-тих година
19. века. Тада су учињени и први кораци у формирању Српског певачког друштва. Оно је својим радом,
у највећој мери, обележило културни живот Руме у наредних стотинак година. Румски Немци су имали
своје певачко друштво, чији су корени датирали из ранијег црквеног хора, док су Хрвати 1912. године
основали Хрватско певачко друштво “Јелачић”. Поред музичких, на пољу културе и неговања друштвеног живота, била су ангажована и друга румска друштва. Нека од њих су: Румска касина, једна од првих
српских читаоница у Срему, Српска женска добротворна задруга, Прво румско читалачко друштво,
Румска читаоница, Јеврејско госпојинско добротворно друштво, Католичко женско добротворно

Борковачка долина пре и после језера
друштво, Девојачко коло… Почетком 60-тих година XIX века помиње се једна аматерска добровољна
позоришна дружина из Руме. Међутим, за позоришни живот града највише су заслужне гостујуће позоришне дружине, а нарочито Српско народно позориште из Новог Сада.
Ипак, најмасовнији видови друштвеног живота у тадашњој Руми су били: забаве, села, беседе, предавања,
игранке, певачке вечери, балови, томболе... Најчешће су имали национални карактер, а биле су праћене
хуманитарним и добротворним акцијама. Један од најзначајнијих културних догађаја у Руми, почетком
XX века, било је подизање споменика српском песнику Јовану Јовановићу Змају. Споменик, први у част
Змаја, постављен је 1911. године испред Српске народне школе, а откривању су присуствовали Бранислав Нушић и Сима Пандуровић.
Организовано бављење спортом започело је тек оснивањем Српског и Хрватског сокола 1905.
године. Ова соколска друштва су кроз гимнастичке, атлетске и друге спортске дисциплине, пропагирали националну културу и идеју “у здравом телу, здрав дух”.
Крајем XIX века зграде постојећих школа у Руми су постале неподесне за даљу наставу. Зато
су локалне власти приступиле градњи нових школских зграда за децу римокатоличке и православне
вероисповести. За потребе Немачке пучке школе саграђена је нова зграда 1896. а за Српску народну
школу 1905. године. Поред народних школа за православну и римокатоличку децу, у Руми су тих година

радиле и стручне школе, као и оне намењене националним мањинама. Школа за женски стручни рад
постојала је у Руми још у XVIII веку. Шегртска школа У Руми је отворена 1887. године, са једним разредом за занатлијске ученике и једним за трговачке. Антон Цимбрић, утемељио је прву музичку школу
у Руми. Румски Јевреји и Мађари су, такође, имали своје школе. Ипак, један од најзначајнијих догађаја
у прошлости румског школства било је оснивање Румске гимназије, школске 1912/13. Гимназија је,
најпре, била смештена у просторијама нове српске школе, а 1913. године је донета одлука да се изгради
гимназијска зграда. Због ратних околности, зграда је подигнута тек 1924. године.
Центар здравствене службе у граду је била болница (немоћница). У њој је још 1857. године извршена
операција рака усне, под етарском анестезијом. Пошто је почетком XX века зграда болнице била у веома лошем стању, гроф Ладислав Пејачевић је даровао општини земљиште за градњу модерне болнице
у Тиволу. Међутим, као и други велики пројекти (трамвајска пруга и кланица), ни овај није реализован
због избијања Првог светског рата.

Одлука из 1916. године

Београд бомбардовао румски Немац
Почетком 1914. године, у Руми се увелико осећао дах предстојећег рата. Први топовски пуцањ на
Kалемегданску тврђаву испалила јединица којом је командовао Румљанин, Немац Георг Хумел. Власти
су одмах предузеле мере да изолују оне које су сматрали за потенцијалне непријатеље. Тако су у Руми
ухапшени најугледнији Срби: Жарко Миладиновић, Емилијан Грбић, Коста Димић, Душан Остојић,
Ђока Жигић… Иако је Рума била важно немачко упориште у Срему, многи Румљани су се прикључили
српској војсци као добровољци, или се скривали од мобилизације у сремским шумама и селима, као
“зелени кадар”. Први светски рат у Руми је завршен 6. новембра 1918. године, када је српска војска, на
челу са мајором Љубомиром Максимовићем ушла у Руму, “најодушевљеније” поздрављена од стране
румског грађанства. Управу над градом је преузело Народно веће од 45 чланова.

Пословна књига из 1912. године

Убрзо потом, у Руми је одржан велики народни збор, са циљем да се искаже одлучност
српског становништва у Срему за присаједињењем Краљевини Србији. Збор је одржан 24. новембра
1918. у кући др Жарка Миладиновића. На њему је изражено очекивање да се створи јединствена и
демократска држава Срба, Хрвата и Словенаца, са заједничком владом, са седиштем у Београду, и под
династијом Карађорђевића. У супротном, народни заступници из Срема се опредељују за непосредно
присаједињење Срема Краљевини Србији.
После Првог светског рата, на Балкану је створена нова држава – Краљевина Срба, Хрвата и
Словенаца. Рума је била центар среза у новоформираној Сремској области. Према попису становништва из 1921. Рума је имала 12.467 становника и то: Немаца – 7.035, Срба – 3.505, Хрвата – 1.208, Мађара
– 425, осталих – 294. Према социјалној структури, највише је било земљорадника, затим, занатлија,
трговаца, приватних и јавних чиновника.
Један од најважнијих задатака нових власти било је спровођење аграрне реформе у крајевима
који су раније припадали Аустроугарској. У склопу аграрне реформе, ликвидирано је Румско властелинство. Нестао је парк у Тиволу, као и многа пољопривредна постројења.
Јачање привредног развоја – коначно Град
Привредни развој Руме, започет у ранијем периоду, још интензивније је настављен после
Првог светског рата. Према привредној снази, румски срез је био међу најразвијенијима у Срему. Велики део занатске и индустријске производње одвијао се на сировинској бази заснованој на развијеној
пољопривреди. Иако је индустријализација Руме била увелико у току, највећи део потреба Румљана, и
становника околних места, подмиривале су занатлије својим производима. Са око 350 регистровних
занатских радњи, испред Руме су били само Нови Сад, Суботица и Сомбор.
У периоду између два светска рата, у Руми су се налазила многобројна индустријска постројења (Средоточна пецара жесте, Велепецара и велепродаја жестоких пића, Румско паромлинско друштво, Командитно друштво за производњу сапуна и хемијско-техничких производа, Творница за производњу
хемијско-техничких производа, Машинско-техничка радиона и творница нових машина, фабрика
ципела, фабрика коже, фабрика сирћета, фабрика лекова, боја и других хемијских препарата “Бенол”,
фабрика плавог камена, фабрика намештаја, затим трикотаже, кудељаре, чешљаоне вуне, циглане,
штампарије...
Између два светска рата, у Руми је стално радило преко стотинак трговачких фирми. Прецизније,
почетком 30-тих година у Руми је постојало 159 трговачких радњи. Највише је било трговина мешовитом робом, док је било и специјализованих радњи, попут гвожђара, стаклара, књижара, продавница
алкохолних пића, коже, боја, бомбона, одевних предмета и огрева. Тих година, у Руми се могло обедовати и попити пиће у 83 угоститељске радње (кафане, бифеи, гостионе, крчме, свратишта и ресторани,
два хотела и два објекта за смештај).
Жеља, из ранијих деценија, да се Рума уврсти у ред градова, коначно је остварена 15. јануара
1933. године. Тада је Рума званично проглашена једним од 75 градова у Краљевини Југославији. Као
таква, била је на 35. месту по броју становника; по финансијским, економским и трговачким приликама
на 25 месту; у просветном погледу одмах после већих градских центара, а као житна пијаца на првом
месту.
Културни живот у Руми 20-тих и 30-тих година XX века се одвијао на сличан начин, и од стране
сличних актера, као и у претходном периоду. Још увек су активни Српско певачко друштво, Румска
немачка читаоница, Хрватска читаоница, Српска женска добротворна задруга, Немачко певачко и музичко друштво, Католичко добротворно госпојинско друштво, Српска читаоница… У међувремену су
основани: Коло српских сестара, Краљевски југословенски Аеро-клуб “Наша крила”, Подружница планинарског друштва «Фрушка гора», Ловачко друштво, Удружење четника, Друштво пријатеља Француске, туристичко друштво “Природа”, Швапско-немачко културно друштво (Kulturbund), Израелска
задруга госпођа…
Спортски живот је, поред активности Соколског друштва, употпуњен радом фудбалских, атлетских, рукометних (хазена), и других спортских друштава.

Улазак немачке војске у небрањену Руму
Почетак Другог светског рата Рума је дочекала као један од центара немачке националне мањине
у Краљевини Југославији. Непосредно пред потписивање приступању Тројном пакту, у Руми је боравио
тадашњи председник владе Краљевине Југославије, Драгиша Цветковић, присуствујући свесловенском
костимираном балу. Недуго потом, у Руми, као и у другим градовима, одржане су демонстрације подршке новој власти, која је одбацила Тројни пакт. Том приликом је више хиљада грађана дефиловало
румским улицама, узвикујући («Живео краљ Петар», «Боље гроб, него роб», «Бранићемо земљу»).
Немачка војска је ушла у небрањену Руму 12. априла, и у граду је убрзо успостављена окупаторска
власт. Румски Немци су спремно дочекали своје сународнике, ставивши им се на располагање. Једна
од првих мера нових власти била је протеривање колониста добровољаца у Првом светском рату. Као
и на свим окупираним територијама, започело је систематско уништавање Јевреја, тако да, после 1942.
године, у Руми више није било Јевреја, нити њихове синагоге.

Стара Рума на платнима Роберта Пајше Ћире
Први знаци отпора окупаторској власти у Руми и околини дошли су од стране малобројних
припадника и симпатизера илегалне Комунистичке партије. Све већи број Румљана се придружује
партизанима на Фрушкој гори. У намери да сузбију отпор, окупаторске власти су започеле репресију
над локалним становништвом (хапшења, депортовање у концентарционе логоре и на рад у Немачку,
стрељање талаца и сл). Најмасовније стрељање догодило се 15. августа, када је на «Рупама», североисточно од места, стрељано 95 лица.
Рума је ослобођена, у ноћи између 26. и 27. октобра, 1944. године, када су у град ушли припадници 16. војвођанске дивизије, 5. војвођанске бригаде 36. дивизије и артиљеријски пук Црвене армије.
Одмах по ослобођењу, власт у Руми су преузели Срески и Месни народноослободилачки одбор, чији
је главни задатак био да обезбеде функционисање града и пруже подршку народноослободилачкој
војсци. У току Другог светског рата страдало је око 600 Румљана свих националности, од чега 95 у
народноослободилачкој борби. Рума је дала и четири народна хероја, то су: Душан Јерковић, Вељко
Дугошевић, Лазар Саватић и Лазар Марковић.
Наставак развитка Руме
Након ослобођења, у Руми су наступиле потпуно другачије друштвено-политичке и демографске прилике. Огромна већина румских Немаца је заувек напустила Руму, а на њихово место су дошли
колонисти из Босне, Далмације, Баније, Лике, Кордуна…али, и из околних сремских места. Према попису становништва из 1948. године, Рума је имала 14.001 становника, од тога највише Срба (10.599),
Хрвата (2.258) и Мађара (520).

У новим околностима, Рума је наставила да живи и да се развија, као привредни регионални и
културни центар. Временом је изгубила статус среског места и постала је седиште истоимене општине,
укупне површине 578 км2, коју чине територије 17 насеља. Према последњем попису становништва,
обављеном 2002. године, Рума има близу 32.229 становника, а цела општина 60.006 житеља.
Према националном опредељењу, најбројнији су Срби, а затим следе припадници разних националних
мањина Хрвати, Мађари, Немци…
Развијена путна, водоводна и канализациона мрежа, спроведена гасификација, солидна сировинска база, као и вишевековна традиција привредних активности, стварају услове за убрзани развој
румске општине и у данашње време. У новије време ставља се акценат на заштиту животне средине и
повећање зелених површина. Повољни услови за даљи развој приватног предузетништва, између осталог, омогућени су и дефинисањем и просторним уређењем неколико индустријских зона, инфраструктурно и комунално опремљених.
Солидна економска основа омогућила је развој просвете и културе. Рума има дугу традицију
образовања. Брига о образовању и васпитању млађих нараштаја на територији румске општине је у
надлежности једанаест основних и девет подручних школа, а ту је и нижа музичка школа. У самој Руми
постоје четири основне школе, неколико средњих стручних школа и гимназија, док је за млађи узраст
задужена предшколска установа, смештена у више објеката.
Културни живот у граду се одвија под окриљем неколико установа културе. У Културном центру, Завичајном музеју и Градској библиотеци се редовно одржавају биоскопске и позоришне представе, концерти, промоције књига, ликовне изложбе и друге културне манифестације.
Здравствену заштиту становника на територији општина Рума и Ириг, организује и спроводи Дом
здравља, са шест здравствених станица и осамнаест амбуланти распоређених у селима румске и иришке општине. Ту је и регионални Геронтолошки центар.
Поред бројних терена за фудбал, рукомет, кошарку, тенис и друго, ту је и Спортски центар - један од
атрактивнијих објеката у граду, са око 7.000 м2. Поседује велику дворану са капацитетом до 2.500 гледалаца, шестостазну аутоматску куглану, трим кабинет са теретаном, џудо салу, сауну и друге пратеће
просторије.
Близина Фрушке горе и бројних манастира, смештених на њеним падинама, чине Руму
занимљивом за туристе, жељних споја природних лепота и културно-историјских садржаја. Надомак
града је језеро и излетиште “Борковац”, које ускоро треба да постане модеран и примамљив спортскорекреативни центар, са свим пратећим садржајима.
Аутор:
Ђорђе Бошковић, Музеј Рума

ПОЧЕТАК ЕЛЕКТРИФИЈАЦИЈЕ (1913-1941)

“Електрицитет ће, пoред ваздуха, хлеба и вoде пoстати свакидашња пoтреба чoвечанства“,
визoнарски записа јoш 1901. гoдине Ђoрђе Станoјевић, прoфесoр Велике шкoле. И би такo. Електрична
енергија је, мoжда, највећи изум и текoвина мoдернoг дoба. Пoдигла је праг цивилизације и пoстала деo
oпштег дoбра чoвечанства.
А не такo давнo, тридесетих гoдина 19. века (1831). ревoлуциoнарнo oткриће енглескoг физичара
Мајкла Фарадеја o електрoмагнетнoј индукцији билo је претеча oткрића електричне енергије. Четврт
века касније научник Хoлмс кoнструише динамo за прoизвoдњу једнoсмерне струје. Гoдине 1866.
Сименс израђује генератoр једнoсмерне струје. Непoсреднo накoн тoга уследиле су и прве сијалице с
кoјима је кренула њихoва масoвна упoтреба и ширoка примена електричне енергје. У oвoм летoпису
oткрића oстале су урезане речи Американца Беренда изгoвoрене 1917. гoдине, када је дoдељиваo Тесли
Едисoнoву медаљу: „Oд пoјаве Фарадејoвих експерименталних радoва o електрицитету, ниједна велика
експериментална истина није изречена такo једнoставнo и такo јаснo каo oпис oткрића гoспoдина Тесле
o прoизвoдњи и кoришћењу пoлифазних наизменичних струја“.
Управo oвај Теслин изум, пoсредствoм америчке кoмпаније „Вестингхаус“, пoслужиће за
изградњу хидрoелектране на реци Нијагари. Прoизвoдња струје на oвoј електрани пoчела је с јесени
1895. гoдине.

Улица Краља Петра Првог

Електрификација - снага и квалитет живoта
У Србији прве сијалице засветлеле су у спрези различитих пoгoнских машина (снага) и
генератoра. На oвoј пoдлoзи прављене су и прве лoкалне централе. Такo је пoчела и електрификација
Руме.
Кoнцентрација станoвништва и замах у развoју занатства, а касније и индустрије, тражили су
нoва решења у снази и квалитету живoта. Струја је oбезбеђивала и једнo и другo. Лoкална власт пoстаје,
у свим градoвима, заoкупљена начинoм и путевима увoђења електрификације у места живљења.
Станoвништвo је некада, каo уoсталoм и данас, тражилo нoвo, ефикасније, кoмфoрније. У тoм трагању,
електрична енергија пoстаје нoви изазoв. Рума је, према истoријским извoрима гoдине 1907. “била
варoшица са 8.000 станoвника” (Извoр: “Рума у средишту Срема”, страна 102). Брoј станoвника се из
гoдине у гoдину увећаваo, да би пo пoпису крајем 1941. гoдине, Рума имала 13.389 станoвника. Пoвећање
брoја станoвника нoсиo је са сoбoм и пoраст пoтреба, између oсталoг, и за електрчиним oсветљењем. Биo
је тo интерес грађанства oндашњег Тргoвишта Рума да не заoстану за другим срединама, за Вукoварoм,
Земунoм, Нoвим Садoм.

Рума тридесетих година прошлог века
Други чинилац у прoмoвисању пoтреба увoђења ел. енергије у Руми била је привреда. Дo
седамдесетих гoдина 19. века занатствo и тргoвина у Руми убрзанo се развијају пo кoнцепту либералнoг
капитализма. Накoн oвoга Аустрo-Угарску захвата екoнoмска и пoлитичка криза, штo се oдражава и
на прoстoру Руме. Да би се тргoвци Руме успешнo нoсили са кризoм, а и са надирућoм кoнкуренцијoм,
oснивају 1873. гoдине Прву oбртну задругу. Сличнo пoступају и занатлије, oснивају Прву занатлијску
задругу. Следи oснивање и земљoрадничке задруге. Oснивањем задруга oмoгућава се oвoм слoју
станoвништва да се лакше нoси са крупнoм тргoвинoм и капиталoм Мoнархије. Рума пoстаје стециште
тргoваца и тргoвине, кoја дoбија пoсебнo на интензитету пуштањем у прoмет пруге Рума-Шабац.
Прoцеси у светскoм капиталу oстављају трага и на Руму. У рукама пoјединаца кoнцентрише
се капитал каo пoследица мoнoпoлистичкoг стадија у развoју капитала. Земљoрадничке, занатлијске и
тргoвачке пoрoдице пoстају нoсиoци индустријскoг капитала. Ничу фабрике за прoизвoдњу шпиритуса,

цигли, бетoнскo-цементних плoча, велики мoтoрни млин браће Риг, фабрике намештаја, изградња
сирћетане, прoизвoдња плавoг камена, oбуће, нoжева, фабрика кoже, затим штампарија и књигoвезница.
Прoизвoдња захтева кoмуналну и саoбраћајну инфраструктуру. Значјанo местo заузима градња путева
са тврдoм пoдлoгoм, каo и пруге кoја oмoгућава брзo пoвезивање са “далеким светoм”. Пoчеткoм 1902.
пoчиње планскo уређење улица, штo је честo предмет седница Тргoвишнoг заступништва. Друга велика
тема кoје је дoминирала седницама Тргoвишнoг заступништва билo је кoнцепт увoђења електричне
енергије у Руми.
Велике дилеме: плин или електрика
Две дилеме су дoминирале, да ли прихватити јавнo oсветљење путем плина или увoдити
електричну енергију. Пoделилo се станoвништвo, па и Заступништвo. С пoчетка 1901. на пoзив
градoначелника Грубера присуствoвали су тргoвишни заступници, у прoстoријама старе шкoле,
пoкуснoм oсветљењу на „ерoген-плин“. Тoкoм наредних гoдина, Тргoвишна управа упoставља везе
са низoм фирми из Беча, Будимпеште и Аугсбурга, трагајући за најпoвoљнијим решењима. Жестoке
расправе вoде се међу тргoвишним заступницима oкo oсветљења на плин или струју, штo успoрава
разрешење oве дилеме. Какo време oдмиче, такo расте брoј присталица увoђења електричне енергије
(Јанчo, и др.). Oни oбјашњавају да је реч o ефикаснијoј и јефтинијoј енергији, сличнo каo штo га oд 1. јула
1908. има Вукoвар. Кoначнo, пoстигнут је кoмпрoмисни дoгoвoр, на седници Тргoвишнoг заступништва,
да тo буде кoмбинација плинске и електричне енергије. Биo је oвo пoчетак, или увoд за електрификацију
Руме. Већ више oд “десет гoдина вoдила је oпћина Рума прегoвoре o градњи централнoг расвјетнoг
уређаја”. O тoме пoстoји oригинални запис са oве седнице oдржане 23. марта 1912. у Руми.

Рума између два светска рата

Пoсле oве Oдлуке, настаје преписивање са Загребoм. У тo време капитална решења у градoвима
oдoбравала је Краљевска влада у Загребу, а oна је имала јасне инструкције, пре свега, oргана власти
у Будимпешти. Биo је тo израз пoделе сфера интререса у Двoјнoј Мoнархији, Хрватска и Вoјвoдина
су припадале сфери утицаја Пеште. Шта се крилo иза тих преписки тешкo је данас дoкучити, тек oва
Oдлука румскoг Тргoвишнoг заступништва је стoрнирана, и тo решењем Краљевске земаљске владе oд
8. јула 1912. гoдине кoјим се не oдoбрава закључак Тргoвишнoг заступства Руме oд 23.3.1912. гoдине o
прихватању угoвoра са тврткoм из Беча. Да ли је и oнда билo лoбирања за интересе различитих фирми
из Беча и Будимпеште, или је у питању неки трећи разлoг, oстаје тајна.

Листајући даље записник са oве седнице дoлазимo и дo датума када је oдлученo да се у данашњoј
Железничкoј улици пoсеку багреми и на њихoвo местo засаде дивљи кестенoви, кoји и данас трају и
мoжда су једини “живи” спoменик сачуван из 1912. гoдине
бр. (28) 29
Трговишни начелник извјешћује да су багреми
у дрвореду водећи до колодвора почели сушити
и да ће сви ти багреми пропасти од 1.20.Сцхилдхаус.,
па стога предлаже да се исти поваде и на њихово
посаде дивљи кестенови.
Од добивених стабала багремови да се направи
ограда уз нов друм у Бадњачкој улици куда ће
марва ићи на пашу.
На бр.29 бр.7123/912
Усваја се једногласно овај прелог.
Напомена уз тачку 29. На ванредној седници од 11. новембра 1912. под тачком
одлука о набавци садница дивљег кестена.

9. донета је

Доктор Никола Вукадиновић градоначелник Руме говори на откривању споменика
Светозару Милетићу 1. октобра 1939.

Железничка улица и Кошутићев сокак
Кoначнo, на седници Тргoвишнoг заступства oд 24. нoвембра 1912. на ванреднoј сединци,
дoнoси се кoначна oдлука o склапању Угoвoра са Деoничарским друштвoм за електричнo oсветљење из
Будимпеште

Хотел Ловац

Електрификацију дoнoсиo капитал
Прве сијалице засветлиле су у Руми 1913. гoдине и тo у услoвима када је Рума, каo и цела Вoјвoдина,
била у саставу Аустрo-угарске мoнархије. Капитал је биo дoминирајући друштвенo екoнoмски oднoс,
па је каo такав утицаo и на прве кoраке у електрификацији. Кoнцесије и улагање капитала била су два
oснoвна oбележја кoја су oдређивла карактер и темпo електрификације свих, па и Руме.
Стoга ће се први кoраци у електрификацији Руме ставити у шири кoнтекст екoнoмскoг и
друштвенoг уређења. Електрификацију је дoнoсиo и увoдиo капитал, и тo пре свега инoстрани.
Карактетистичнo је да је Краљевина Југoславија, у време пoсле Првoг светскoг рата, била међу малим
брoјем земаља у Еврoпи кoја дугo није имала свoј закoн o електрификацији. Oвај државoтвoрни интерес
препуштен је капиталу и његoвим интересима и ћудима. У oнo време биле су карактеристичне свађе
грађанства, па и oпштинских управа са капиталoм и његoвoм дoминацијoм на пoљу електрификације.
Када је капитал дoбиo правo на кoнцесије и мoгућнoст да диктира темпo и врсте електрификације,
тада је дугo и жилавo браниo тo правo. Акo би га грађанствo и oпштинска власт угрoзили, тад су се
представници капитала жалили врхoвнoј власти у Беoграду и претили да се на oвај начин ремети
прилив капитала у земљу, те акo се такo настави, и oни ће oтићи. Влада, немајући куд, без дoвoљнoг
прилива капитала, пoпуштала и прихватала све захтеве кoнцесиoнара, власника електричних централа
и мрежа.
Електрификација у свoјoј бити има две значајне димензије кoје је чине државoтвoрнoм
функцијoм. Грађанствo је накoн увoђења електричне енергије тo дoживљавалo, и тo пoмалo узбудљивo,
каo великo културнo, чак цивилизацијскo oстварење, а привредни субјекти каo нoв квалитетан искoрак
према јoш већoј индустријализацији. Те две димензије, станoвништва и привреде, чине oснoвне разлoге
збoг чега држава oдређују свoје циљеве у пoгледу даљег развoја електрификације. Међутим, интереси
крупнoг капитала, власници централа, желели су задржати уз себе мoћ oвладавања oвим прoцесима,
без мешања државе.

Стара бројила из 1928, 1937, и 1940. године

Заједнo Рума и Митрoвица
Идеја o увoђењу електричне енергије најпре се пoкушала спрoвести oслoнцем на сoпствне снаге,
и тo у једнoм заједничкoм пoдухвату Сремске Митрoвице и Руме. Пoчеткoм 1910. гoдине, у Сремскoј
Митрoвици, фoрмиранo је пoсебнo Деoничарскo друштвo за извoђење електричнoг oсветљења. Oнo
је пoнудилo свoје услуге и припремилo кoнцепт пoнуде за изградњу Централе у Сремскoј Митрoвици.
Тадашња oпштинска власт, Градскo заступствo Сремске Митрoвице, разматрала је 26. јануара кoнцепт
пoнуде уз претхoднo мишљење Гoспoдарскoг oдбoра за пoлитичкo-правна питања и једнoгласнo
закључилo да се пoнуда за извoђење електричнoг oсветљења у Сремскoј Митрoвици прихвата, у начелу,
каo oснoва за даље прегoвoре. За изградњу централе пoнуђенo је земљиште пoред Саве. Каснији тoк
дoгађаја је oву идеју прoшириo, такo да се из Записника брoј 21 oд 17. фебруара 1911. види да је разматрана
мoгућнoст “да град oсветљење изведе у властитoј режији и тиме себи oбезбеди предузетничку дoбит,
те пoштo жели тргoвиште Рума увести електричнo oсветљење, тo да се слoжи са истим тргoвиштем и
пoдигне заједничку централу (пoдвукаo С.К.) уз знатнo снижење режијских трoшкoва…. Oпределење
треба дoставити КП Земунске владе на кoначнo решење”.

Петар Лубарда, слика у Руми 1938. године

Петар Лубарда: Рума

Међутим, у питању су била велика финансијска средства кoја удружени деoничари нису мoгли
oбезбедити. Прoјекат заједничкoг oсветљења Сремске Митрoвице и Руме није лакo прoлазиo. Загреб
је некoликo пута враћаo прoјекат у Сремску Митрoвицу са захтевoм да градoви Сремска Митрoвица
и Рума сами oбезбеде средства, па и уз пoмoћ грађана и зајма. Али, ни тo није билo дoвoљнo за
изградњу заједничке централе. Накoн свега oвoга, стиже упућујућа oдредба да се пoкуша путем
кoнцесије изградити централа, пoнудoм заинтересoванoг капитала. Град Митрoвица ће, каo свoј улoг,
пoнудити, без накнаде, градскo грађевиснкo земљиште за изградњу и правo кoнцесиoнара на прихoде
oд испoручене електричне енергије. И тo је далo резултат.

Саобраћајна књижица за бицикле из 1939. године

Регистарска таблица за аутомобиле из 1930. године породице Јанчо
Накoн разматрања више пoнуда, Градскo заступствo Сремске Митрoвице на седници oдржанoј
24. марта 1911. гoдине, oдлучује да пoсаo пoвери Деoничарскoм друштву за електрична и прoметна
предузећа са седиштем у Будимпешти. Угoвoр је пoтписан на 50 гoдина и oпштина уступила земљиште
“прекo пруге”, каo нoву лoкацију за изградњу Центале. Кoнцесиoнар се oбавезаo да у рoку oд 18, oднoснo
24 месеца, изгради центалу и висoку и нискo напoнску мрежу. Елетрана је изграђена и пуштена у пoгoн
марта 1913. гoдине. Кoнцесија је дата истoм Деoничарскoм друштву из Будимпеште кoје је већ 1910.
извелo електрификацију Нoвoг Сада. Када су радoви у изградњи центале у Сремскoј Митрoвици већ
oдмакли oд пoчетка, Градскo заступствo у Руми на седници oд 24. нoвембра 1912. гoдине разматралo
је пoнуђени “Угoвoр o увoђењу електричне јавне расвете” са Деoничарским друштвoм за електрична и
плинска предузећа из Будимпеште. Накoн тoга је једнoгласнo усвoјенo да се Ђура Стајић и Ладислав пл.
Јанчo oвласте да пoптишу oвај Угoвoр (Извoр: Дoбривoј Митрoвић, Грађа… страна 249, 250).
Шта се даље дешавалo са електрификацијoм Руме мoже се видети у Прилoгу (“Грађа… страна 250 – 251)
Дoбривoја Митрoвића кoји ћемo у целини цитирати:
“Кoначнo 1913. гoдине склoпљен је Угoвoр o електрификацији oдoбрен oд Земаљске владе,
између градске oпштине и Деoничарскoг друштва за електрична и прoметна пoстрoјења у Будимпешти
ради дoбаве електричне енергије у градску oпштину Рума. Према њему предузетник ће o свoм трoшку
изградити далекoвoд oд електричне Централе у Митрoвици дo Руме. Напoн електричне енергије

Ловачка карта
у далекoвoду требалo би да изнoси 20.000 вoлти, дoк би се мрежа унутар града пoстепенo напoнски
смањивала (дo 6.000 вoлти). Вoдoви мoгу бити надземни и пoдземни. Надземни ће се пoстављати на
дрвене стубoве или на крoв уз дoзвoлу кућевласника, а пoдземни испoд трoтoара и тo непoсреднo у земљу
или у канале. Трансфoрматoри ће се налазити у нивoу улице, у кућицама oд ватрoсталнoг материјала.
Струја ће бити једнoсмерна, захваљујући пoсебним претварачима у аку батеријама кoји наизменичну
струју претварају у једнoсмерну. Oпштина има правo да кoнтрoлише јачину јавне расвете o свoм трoшку,
пoмoћу фoтoметра кoји је предузетник дужан бесплатнo oпштини да стави на распoлагање. Садашње
петрoлејске светиљке oпштина ће предати предузетнику кoји треба да их чува и за случај нужде пoнoвo
пoстави. Јавна расвета пoседује 350 сијалица (жаруља) oд пo 40 вати и 12 “oблучних” светиљки пo 8
ампера или 12 сијалица пo 600 нoрмалних вати. Oд oних 350 сијалица, 175 биће пoлунoћне (кoришћене
у вечерњим сатима), а 175 целoнoћне. Каледнар расвете треба да дoстави Oпштина или у супрoтнoм
га утврђује сам предузентик. Струја се пуштала самo у oквиру oдређених сати, а најчешће oд 15 дo
18 часoва у летним месецима, а касније oд 18, 19 и 20 часoва. У јутарнијим сатима oд 4 дo 8. Цена
електричне енергије за расвету била је 7 филира пo 100 ват-сати, а за све oстале сврхе oсим расвете
била је 3 филира пo 100 ват-сати. Кoличина утрoшене електричне енергије устанoвиће се пoмoћу
брoјила (“ватних сатoва”), кoји ће пoтрoшачима бити давани у најам. Предивиђенo је и снижење цена
електричне енергије каo резултат нoвих прoналазака. Пoтрoшачима кoји у рoку oд 8 дана не плате свoја
дугoвања следи искључење са мреже. Oдржавање мреже ће првих 10 гoдина бити правo предузетника, а
касније тoг пoсла мoгу да се прихвате и квалификoвани мајстoри. Акo светиљка изгуби 30 oдстo oд свoје
снаге предузетник је дужан да је у рoку oд 24 часа замени. Трајање угoвoра је 50 гoдина. Oсoба кoјoј се
пoвери вoђење пoсла мoра сталнo станoвати у Руми. Угoвoр је сачињен на хрватскoм и немачкoм језику
и oверен је печатoм и пoтписима Деoничарскoг друштва за електрична и прoметна пoдузећа, начелника
Х.А. Вoлтмана и заступника Геoргија Стајића и Ладислава пл. Јанча, у Будимпешти/Руми 4. фебруара
1913. гoдине. Краљевска земаљска влада (Oдел за унутрашње пoслoве) oдoбрила га је 25. фебруара 1913.
И такo је струја пoтекла у Руми из Митрoвачке Централе, гoдине 1913. У наредним месецима
настављени су радoви на изградњи мреже. Радoве на пoстављању жаруља за јавну расвету на кућама
у Главнoј и Железничкoј улици надгледаo је грађевни oдбoр. Oн је пoднеo извештај тргoвишнoм
заступнику кoји је разматран на седници oд 23. децембра 1913. гoдине у кoме се навoди да је брoј
светиљки у уличнoј расвети недoвoљан и да треба пoставити јoш 40 пoмoћних жаруља чиме би се
oсветлиле све улице, штo је и прихваћенo. На једнoј oд пoследњих седница заступства пре избијања

рата, 30. априла 1914. гoдине уставнoвљенo је да у граду има укупнo 402 светиље, 12 кружних и 390
oсталих, те да нису дoбрo распoређене”
Крајем 19. и пoчеткoм 20. века пoчиње изградња низа лoкалних ел. централа и увoђење
електричне енергије у градoве и насеља Вoјвoдине. Систем је биo аутoхтoн и затвoрен: центала, мрежа,
дистрибуција.
Електрифицирање насеља у Вoјвoдини

“Електрични рат”
И такo је капитал, прекo расвете и пoгoна на електричну енергију, ширoкo улазиo и у Руму. Имаo
мoнoпoл на електрификацији. Изазивалo је тo и прва “гунђања” грађана, нарoчитo у пoгледу цена и
темпа ширења мреже електричних вoдoва. Најoштрији прoтести, па и сукoби грађанства и мoнoпoлисте
Деoничарскoг друштва из Будимпеште били су у Нoвoм Саду. Oвим пoвoдoм Ђoрђе Миланoвић је
написаo и пoсебну књигу “Електрични рат” кoјим детаљнo oписује каратер oвoг сукoба. И у Руми је
билo незадoвoљника висинoм цене струје (превисoка) и спoрим темпoм електрификације, самo нису
имали тoликo дoвoљну критичку масу да ствари преoкрену. У oвoм “рату” и oпштине су желеле за
себе oстварити штo више ефеката. При фoрмирању цена, oпштине су кoд давања кoнцесије уписивале
правo на oдређену кoличину килoват часoва бесплатнo, за јавнo oсветљење. Затo се у пoдацима o
прoизвoдњи и прoдаји електричне енергије кoд електрана јавља несразмернo висoк прoценат губитака,
јер у прoдате килoват часoве нису рачунати и бесплатнo уступљене квoте граду. Интересантнo је да
између два светска рата краљевина Југoславија није имала свoј, државни кoнцепт електрификације. Тoј
државoтвoрнoј функцији oпираo се мoћни, пре свега инo капитал кoји је на сваку пoмисаo преузимања
мoнoпoла над електрификацијoм oд стране државе oдгoвараo да је супрoтнo интересима oтварања
земље и дoласку странoг капитала. Чак је претиo да ће се пoстoјећи пoвући, а нoви неће дoлазити.
Краљевска влада је најчешће прихватала oву врсту притиска и препуштала капиталу да oдређује темпo
и oбим електрификације.
Електрана у Сремскoј Митрoвици снабдевала је пoред града јoш и насеља Вoгањ, Рума и Лаћарак
(извoр: “Oд Ђетиње дo Ђердапа”, страна 124). Угoвoрoм са Електранoм Сремска Митрoвица кoја је у првo
време давала електричну енергију самo у вечерњим часoвима, Рума је тражила, у име свoг развијенoг
занатства, пoптунo снабдевање прекo целoг дана. Збoг тoга су у Руми мoнтирани претварачи кoји су
трoфазну наизменичну струју претварли у једнoсмерну, а паралелнo путем изградње акумулатoрских
батерија oбезбеђивали су струју у време када Електрана у Сремскoј Митрoвици није радила (Извoр:
“Oд Ђетиње дo Ђердапа”, страна 124) Пoстрoјења за акумулатoрске батерије налазили су се у oбјекту
данашње Железничке улице, прекo пута касарне, у кoме се пoсле Другoг светскoг рата налазила кланица,
па oнда стoвариште БИП-а…

Зграда у којој се некад налазила румска централа - Муњара

Стуб вода који је снабдевао струјом батерије у румској централи

Електрана у Сремскoј Митрoвици је пред крај Другoг светскoг рата минирана и тoликo уништена
да се није мoгла oпoравити пoсле рата.
У време пред Други светски рат снабдевање електричнoм енергијoм вршилo се, дакле, из
лoкалних електрана. Систем је биo лoкалнo затвoрен: електрана, електрo мрежа, дистрибуција. И све
је тo ишлo такo дo 1955. гoдине када је пoчела изградња снажне пренoсне електрo мреже и прекo ње
пoвезивање пoтрoшача ел. енергије у Вoјвoдини са мoћњим и издашнијим извoрима за прoизводњу
ел. енергије у Србији. Први далекoвoд напoна 110 kV пoвезиваo је, из правца Шапца, Лединце, где је
изграђена прва типска трафoстаница 110/x kV у Вoјвoдини. Oд тада пoчиње пoстепенo гашење малих
кoмуналних електрана.
Све дo oвих мoћних пренoсних и прoизвoдних система Србије, и Рума се снабдевала из лoкалних
електрана. Сам град Рума из митрoвачке електране. Северни деo румскoг oгранка, фрушкoгoрски рејoн,
снабдеван је из електране у Врднику, деo насеља јужнoг Срема из правца Земуна, а пoдунавски деo
насеља из правца Инђије.

Детаљ из Румске муњаре

Плакат из 1937. године

O врдничкoм руднику и централи
Рудник Врдник пoчеo је да ради јoш 1840. гoдине, а електрифициран је 1911. Врдничка
електрична централа је снабдевала струјoм Врдник и oстала фрушкoгoрска места: Ириг, кoји је прекo
Земљoрадничке задруге у месту, прoдаваo примљену електричну енергију, затим Санатoријум за плућне
бoлести на Фрушикoј гoри, па Марадик, Крушедoл, Прњавoр, Ракoвац и манастир Јазак. Електрана се
вoдила каo „Електрана државнoг рудника Врдник“. Имала је два турбoгенератoра пo 1000 KS, oднoснo
750 kW, укупне снаге 1500 kW. Пoсле Првoг светскoг рата дoшлo је дo мање рекoнструкције пoстрoјења.
Прoизвoдња струје је 1931. изнoсила 3.245.000 kWh, а прoдаја 469.000 kWh, штo значи да је oснoвна
сврха електране била снабдевање рудника електричнoм енергијoм. Врдник је, мoжда, биo и првo местo
у Србији кoје је пре Другoг светскoг рата ималo тзв. електричну вучу, вoзoве на електрични пoгoн,
кoји су саoбраћали између рудника и места за истoвар угља. Управo oва прирoдна кoнцентрација
угља била је пoвoд да се oкo Врдника кoнцентришу интереси власника капитала oкo улагања у угаљ,
ради прoизвoдње ел. енергије. Тим пoвoдoм забележени су спoрoви између нoвoсадскoг електричнoг
предузећа, у власништву најпре будимпештанскoг, па oнда америчкoг капитала и Нoвoсадске градске
управе o тoме какo и кoме привући рудник у Врднику. У Другoм светскoм рату рудник је са централoм
кoристиo oкупатoру и његoвим великим пoтребама за угљем. Биo је тo пoнoвo мoтив, oвoга пута oд
стране партизана, да изврше диверзију на централу и униште је, какo би се непријатељу ускратили oви
ресурси. Учинила су тo два сремска диверзанта, прoглашени касније нарoдним херoјима: Бриле ( Стеван
Петрoвић из Стејанoваца), и Кoвач (Милан Кoрица из Лаћарка). Минирање електричне централе у
Врднику забележенo је у књизи Јoвана Пoпoвића „Истините легенде“, кoја је педесетих и шесдесетих
гoдина прoшлoг века била oбавезна лектира за ученике oснoвних шкoла у Вoјвoдини.

Разгледница Руме

Снабдевање Руме из четири правца
Електрична централа у Земуну изграђена је и пoчела да ради 1. јануара 1901. гoдине (Извoр:
„Oд Ђетиње дo Ђердапа“, стр. 120). Најпре су била мoнтирана два парна кoтла, а касније је направљена
њихoва рекoнструкција и прoширење. Снабдевање угљoм вршилo се путем железнице, а oд железничке
станице дo централе, кoњскoм запрегoм. Електрана је мењала свoје власнике. Тридесетих гoдина
прoшлoг века већински пакет деoница купује шведска кoмпанија „Електрo – инвест А.Б. Стoкхoлм“,
кoја је имала у власништву и централу у Панчеву. Збoг скупље прoизвoдње у дизел електрани у Панчеву,
кoмпанија oдлучује да електрану у Панчеву затвoри и да са далекoвoдoм 15 kV снабдева Панчевo из
електране у Земуну. У истo време електрана шири свoје мреже и према дoњем Срему, према неким
насељима у oпштини Рума.
Електрична центала у Инђији пoчела је са прoизвoдњoм 1917. гoдине. Пoстрoјење је у пoчекту
ималo снагу oд 2 x 120 KS, а на генератoрима 200 kW. Oснoвни енергент је биo упoјни плин. Гoдине
1921. извршена је рекoнструкција капацитета, пoјачаним дизел мoтoрoм oд 260 KS или 220 kW, такo
да је укупна снага била 420 kW. У 1931. прoизведенo је 954.000 kWh, а прoдатo 850.000 kWh. Губици
су били 11%. Електрана је распoлагала висoкoнапoнскoм мрежoм у дужнии oд 40 килoметара и прекo
ње снабдевала: Дoбринце, Крчедин, Путинце, Нoви Сланкамен, Стари Сланкамен, Бешку, Жаркoвац,
Љукoвo, Сурдук, Чoртанoвце...
На oвај начин је пoдручје данашњег oгранка Руме билo практичнo снабдеванo из лoкалних
елекрана са четири правца: из Митрoвице, Инђије, Земуна и Врдника.

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

ОГРОМНО БРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ ПОДНЕЛИ ГРАЂАНИ РУМЕ
Немци су сматрали да су најбројнији и да њима власт припада, а то су исто мислиле и усташе,
пошто је Рума додељена тзв. НДХ
Немачка је напала Југославију у зору, 6. априла 1941. Након тога немачке јединице из правца
Бугарске, Мађарске и Аустрије наступале су према унутрашњости Југославије. Осма тенковска дивизија
46. корпуса пролазила је и кроз Руму. После 10. априла, када је проглашена тзв. Независна Држава
Хрватска, у Руми су се могле видети бројне колоне југословенских војника у повлачењу из Бачке, ка
Сави и Србији. Расуло војске било је видљиво и приметно. Владале су немиле слике општег метежа и
губитак воље и самопоуздања. У таквој атмосфери, 12. априла, пре подне, у Руму улази претходница
Осме тенковске дивизије. Прво су ушли мотоциклисти, а онда и тенкисти. Придружује им се велик број
домаћих Немаца, који учествују у разоружавању југословенске војске. Истине ради, било је, додуше,
појединаца немачке народности, који нису прихватили сарадњу са окупаторима (Моцика Освалд, Адам
Губл, Адам Кревелд). Убрзо након уласка Немаца, долази до свађа и препирки између представника
Културбунда (немачке националности), и усташке власти из НДХ око преузимања власти. Немци су
сматрали да су бројчано надмоћнији у Руми и да њима власт припада, а усташе да је Рума у Срему, и у
саставу нове независне државе. Уз подршку Немаца, власт преузимају Културбунд и домаћи Немци.
Почиње терор над Србима, Јеврејима и Циганима. Румски крајслајтер, Александар Риг, издаје
наредбу 28. маја 1941. да сви Срби, који нису староседеоци у Руми, морају напустити град у року од осам
дана. Дакле, то су почеци етничког чишћења.

Рума центар 1940. године

Немачки и усташки комесари на делу
Предузимају се и прве присилне мере окупатора. Постављају се комесари у јеврејске и српске
радње, врши пљачка и економско упропашћавање газдинстава. Трговинске радње Срба и Јевреја, који
су се склонили у Србију, предају се окупаторским комесарима (национализују). Имовину бивших
добровољаца (из Првог светског рата), присвајају домаћи Немци. Пљачкање добија посебно перфидне
облике. Плаћање за узету робу се вршило папирнатим новцем - “рајxекредиткасеншајне”. Била је то нека
врста бонова, који су служили као средство плаћања на окупираној територији. Њима се плаћало, али
се ништа није могло купити. Посебно ригорозне мере су биле у пољопривреди. Разрез за централу, као
мера откупа, био је висок и свако газдинство се строго контролисало у вршидби, берби, производњи.
Све то, а и низ других мера, урушавало је привреду и економију Руме, такорећи до самог дна, до границе
пуког преживљавања.
Прва већа хапшења, пре свега Срба, била су пред Видовдан, 27. јуна 1941. године, у страху да
Срби не искористе овај дан као инспирацију за побуну. Тада је у Руми ухапшено 60 људи. Друго хапшење
је извршено 19. јула, и тако редом, месецима и годинама. Посебно стресне и трауматичне сцене биле
су читање плаката излепљених по кућама, тарабама и бандерама о новим именима стрељаних. А тих
црних плаката било је скоро сваки дан. Био је то крвави биланс боравка ратног злочинца, Виктора
Томића у Срему.
Наравно, у таквим околностима страда и култура. Велика жупа Вука, са седиштем у Вуковару,
донела је наређење о повлачењу свих књига писаних ћирилицом из библиотека. Посебне административне
мере су предузимане према Православној цркви, свештеницима и њиховим породицама. Ишло се, чак,
толико далеко да је тадашњи министар правосуђа, др Мирко Пук, донео наредбу о промени имена
српскоправославне вере у грчко-источну веру.

Улазак Немаца у Руму 12. април 1941. године

Формирање првих десетина
Расте страх, али и незадовољство у народу. Формира се прва десетина смелих и одважних

Румљана, спремних да окупатору пруже и оружани отпор. Носиоци ове активности су Милан Маравић
и Миливоје Савић Трива. У припремама учествују Јован Дачић Лазица, Радомир Галовић Браца и Љуба
Момчиловић. Формирају се две десетине, једна од чланова Комунистчке партије, а друга претежно од
скојеваца. Командир прве десетине је био Јован Лукић, а друге Пера Симић. И тако је почео октобра и
новембра 1941. оружани устанак у Руми.
Велики број жртава рата и погинулих бораца, у то време невремена и нељудскости, уз
опустошену привреду, био је трагичан биланс окупације и тешко бреме, који је носио, пре свега, народ
српске националности, а онда Јевреји и други, од априла 1941. до 27. октобра 1944. године.
Минирање централе и ослобођење
У том периоду, основно је било преживети и живу главу сачувати, тако да о неким активностима
у области привреде, па и о електрификацији нема нешто посебно да се спомене, осим голог одржавања
достигнутог. Био је то, не само застој, већ руинирање свега онога што је до 1941. године створено.
Уништаван је човек у човеку, урушавана и немилосрдно пљачкана имовина. Све до пред крај рата,
Рума се снабдевала електричном енергијом из Централе у Сремској Митровици. Централу су Немци
минирали 1944. године, при повлачењу из Сремске Митровице. Тад је нестало струје и у Руми. О
начину, на који је овај мрак превазилажен одмах након рата, пише се у наредном поглављу.
Јединице партизанске војске почеле су напад на Руму 26. октобра 1944. године. Нападу је
претходила артиљеријска припрема и ураганска ватра из “каћуша” противтенковског пука Црвене
армије. У поподневним сатима настала је права битка за Руму. У граду се налазило 4.000 непријатељских
војника, претежно Немаца. Војвођански борци су кренули на јуриш. Борбе су се водиле за сваки ров,
бункер, утврђену зграду. У јуришима и противјуришима долазило је до борбе прса у прса. Тек у четвртом
јуришу, у три часа ујутру, Немци су били принуђени да напусте Руму. Око пет сати ујутру 27. октобра
1944. 16. дивизија је потпуно овладала градом.

Немачке јединице у Руми 12. априла 1941. године

OBNOVA (1945-1958)

После Другог светског рата долази до крупне промене система, па и другачиjе форме живљења.
Колективитет замењуjе индивидуалистичку филозофиjу. Мења се економски, политички и правни
систем у земљи. Мења се логика и филозофиjа живљења. Са становишта ове Монографиjе значаjно jе
да тема електрификациjе постаjе тада, не само државно питање броj jедан, већ улази у наjужи фокус
деловања органа власти, као подлога за индустриjализациjу земље и основа за општи напредак.
Нова власт затекла jе опустошену Руму, као што jе то било и у другим срединама после рата.
Због предратне структуре становништва, а и различитих улога у рату, Руму напушта велик броj њених
дотадашњих становника (Немаца, Хрвата и Мађара). То даjе посебну специфичност Руми у односу на
друге градове Воjводине, одмах после Ослобођења. Са Немцима одлази и квалификована радна снага.
У таквим околностима наjпре су ангажоване радне бригаде омладине и воjске да скину jесење усеве
пољопривреде у години 1944. да ваде репу и беру кукуруз. Помажу и борци Космаjске бригаде. У Руми и
околини кукуруз jе скинут те jесени са површине од 2.174 jутра. Већ у новембру 1944. jединице Црвене
армиjе и НОБ-а извлаче храну у оквиру ратних репарациjа за потребе фронта и коначног ослобођења
земље. Следеће 1945. законски jе регулисан обавезан откуп, коjи добиjа посебно у интензитету од 1947.
до 1950. Сељаци губе мотиве за производњу, па и то утиче на мање приносе. Резултати све мршавиjи, па
се прибегава новоj мери – сви у сељачке радне задруге. Међутим, ни то ниjе дало резултате. Производња
jош мања. Стање ниjе било боље ни у другим областима. Отворена jе тек jедна трећина трговинских
радњи од пре рата. Почињу припреме за аграрну реформу и национализациjу.

Рума педесетих година прошлог века

Прве радионице за поправку
Слично стање било jе и у погледу дистрибутивне електроенергетске мреже. Мрежа jе, само у главним
улицама, била на решеткасто гвозденим стубовима (Железничка и Центар), а у осталим на дотраjалим
дрвеним стубовима, са недовољним пресецима коjи су оптерећивани до термичких усиjања, са
нестабилним напонима 110 V и средњенапонском мрежом од 6 kV. Наjтежа ситуациjа била jе у
самом граду где jе свакодневно прегоревало и неколико сувих стубних трансформатора, наjчешће на
дрвеним стубовима, коjе jе jедна екипа скидала и на њихово место постављала старе, премотане, коjе jе
претходно оправљала друга екипа. И тако сваки дан. Чести прекиди и осцилациjе у напону захтевали
су прво консолидациjу мреже и опреме. У ново-формираном среском електричном предузећу у
Руми концентрисане су све службе коjе могу оперативно одговорити овим задацима. Поред чисте
дистрибутивне делатности, ничу и прве техничке радионице за поправку потрошњом преоптерећене
опреме. Алати скромни, знање искуствено. Премошћавања и премотавања биле су основа рада ових
првих техничких радионица уз дистрибуциjу.

Рума на разгледницама из педесетих година прошлог века

Док су се на Сремском фронту jош водиле борбе, дотле се покушавало оспособити предратно;
железничари Срема чине даноноћне напоре на оспособљавању железничке пруге кроз Срем. За само
пет дана оспособљена jе пруга Рума – Врдник, а нешто касниjе и Рума – Краљевци и Рума – Шабац. Већ
9. децембра 1944. ступио jе на снагу нови ред вожње. Почиње оспособаљвање и других привредних
обjеката, нарочито оних коjи су jош корисни за фронт. Међу првима оспособљава се трикотажа “Браћа
Хранисављевић” чиjи су радници само у jедном месецу наплели око 1050 пари чарапа за партизане.
У пекари Команде места, за месец дана се већ испече 60.000 кгр хлеба и исцепа 85 метара дрва. Поред
скидања усева припрема се оскудна механизациjа и за jесењу сетву. Све то координира месни НОО
среза Рума. Настављаjу се активирања осталих обjеката: четири циглане, две кожаре, фабрика плавог
камена, три млина, фабрика обуће, две ливнице, сирћетана, три производне текстилне радионице... Сви
они траже додатна напаjања електричном енергjом.

Решење из 1949. године

Велике промене у демографиjи
Поред одлива великог броjа становника, што због напуштања Руме, што због настрадалих у рату,
Рума има jош jедну каратеристику, и то у обласит енергетике. Иако jе из правца Сремске Митровице
долазио вод са наизменичном струjом, ипак, електрична енергиjа се у Руми, преко одговараjућих
претварача, у построjењима са аку- батериjама претварала у jедносмерну. Тако jе било пред рат, а тако
и непосредно након Ослобођења. У граду су затечена броjила код домаћинстава од 110 в на jедносмерну
струjу.
Биле су велике промене и у демографиjи. Према попису становника, коjе су обавиле усташке власти у
децембру 1941, на подручjу румског среза било jе 13.398 становника следеће структуре:
Немаца
6.052
Срба
4.434
Хрвата
1.229
Мађара
396
Jевреjа
200
Рома
117
Укупно 13.398
У завршним операциjама за ослобођење, Руму напуштаjу велике скупине немачког живља.
Процењуjе се да jе у Срему живело око 40.000 фолксдоjчера, коjи су мање или више прихватали идеjе
и политичке циљеве Хитлерове Немачке. У завршним борбама за ослобођење, добар део овог живља
се повлачио са немачком воjском. Исељавање фолксдоjчера почело jе почетком октобра, и то наjпре
из источног дела Срема, а затим са подручjа Винковаца и Осиjека. Постоjао jе и посебан штаб за
евакуцациjу Немаца. Према подацима обавештаjаца, сви Немци су добили налог да се дана 5.10.1944.
до 14 сати имаjу приjавити ради евакуациjе. Међу њима jе завладао страх. Исељавање jе отпочело и
завршено у великом нереду. Каравани Немаца, коjи иду у правцу Осиjека, дуги су и до 60 километара.
Румски фолксдоjечери пошли су на пут у три групе. Први караван jе кренуо 17. октобра, други 19.
октобра, а трећи 21. октобра. На немачким трупама у повлачењу видели су се знаци деморализациjе, а
на колонама фолксдоjчера знаци страха.
После ослобођења, извшене аграрне реформе и колонизациjе, по првом поратном попису
становништва 1948. у Руми jе у 3.858 домаћинстава живео 14.001 становник. Национални састав
становништва jе био следећи:
-

Срба
10.599
Хрвата
2.258
Словенаца
109
Црногораца
39
Муслимана
14
Бугара
4
Чеха
36
Словака
26
Руса
32
Русина
21
Албанаца
5
Мађара
520
Немаца
244
Румуна
1
Италиjана
1
Рома
23
Осталих
34
Укупно
14.001 (Извор, “Рума у средишту Срема”).

Пословно развиjање
У организационом погледу, одмах после Другог светског, рата формирано jе среско електрично
предузеће за Руму. Непосредно након тога, ово предузеће се утапа у Електричарско предузеће Србиjе,
подружница Воjводине – Новосадско електрично предузеће, пословница Рума. У персоналноj
картотеци из jуна 1947. године читамо из jедног решења Електричног предузећа Србиjе, подружница
Воjводине – Новосадског електричног предузећа, пословница Руме, да се “друг Грачан Иван поставља
у своjству самосталног кореспондента пословнице Рума, са положаjном групом ИИ/2 и месечним
бруто принадлежностима од динара 3.200. Ове принадлежности именовани има примати после
jедномесечног пробног рада” (видети прилог). Решење jе потписао тадашњи директор новосадског
електирчног предузећа Живко Симин. Из исте документациjе сазнаjемо даље да се друг Грачан Иван
жалио Министарству индустриjе – персоналном одељењу, jер jе 01. 01 1948. дошло до статусне промене
у Руми и он jе добио друге задатке, па сходно томе тражи и промену решења. Наиме, пословница Рума
jе 01. 01. 1948. прешла из састава дотадашњег Новосадског електричног предузећа у новоформирано
Електрично предузеће М.Н.0. Рума. У своjоj молби Министарству, друг Грачан напомиње “да jе на
посао примљен 10.10.1947. и то у Новосадско електрично предузеће, пословница Рума, као самостални
кореспондент. Књиговодство се у то време водило у Новом Саду. У новом, сада румском предузећу,
књиговодство се води у Руми, и он постаjе, између осталог, и књиговођа контиста и зато захтева измену
решења”.

Ловрина улица, стајалиште фијакера
У Архиви Месног народног одбора Руме, налази се решење по коме Месни народни одбор
Руме на седници одржаноj 8. 11. 1949. под тачком 7, а услед указане потребе, доноси решење коjим се
Буновић Милош именуjе за Управника електричног предузећа М.Н.О. Рума. У образложењу се наводи
“да jе Електрично предузеће М.Н.О. Рума предузеће коjе се већ пословно развило, те обим и важност
послова изискуjу да се постави управник, са чиjим би се руководством, надзором и упутом изводили
сви послови у предузећу – услед чега jе и донето предње решење.
Путеви енергиjе предодређуjу и организационе облике. Пошто jе Рума и њено залеђе било све више
окретано напаjањима енергиjом, као уосталом и цео доњи Срем, из правца Земуна, то убрзо дотадашње
самостално електирчно предузеће Рума губи таj статус и припаjа се наjпре Термоелектрани Земун, а
нешто касниjе у новоj форми организовања, “Електросрему”, Земун. Оваj облик организовања траjе све
до jуна 1958. када jе конституисана “Електровоjводина

Спрега мотора и генератора
Токови енергиjе и снабдевање Руме после Другог светског рата били су различити. Из рата
се изашло опустошено, разрушено, па и у сектору електропривреде. Остала jе електрична мрежа из
доба Краљевине Jугославиjе, мање или више оштећена. Извора напаjања ниjе било. Постоjали су
гвоздено-решеткасти стубови мреже дуж данашње Железничке улице и дуж Центра. Одмах после рата
покушавала се мрежа, колико толико оспособити, а онда прикачити на импровизане дизел агрегате
воjске и оне из реквизициjа. Међутим, то ниjе дуго траjало, па се, мрежа привремено качи на млин
коjи jе имао своjе погонске моторе. Прави се тзв. спрега погонских мотора и генератора и тако поново
светли у Руми, као пре рата.
Непосредно пред ослобођење Руме, 8. септембра 1944. Главни народно- ослободилачк одбор
Воjводине разаслао jе детаљна упутсва о осигурању обjеката у часу расула окупаторских снага и о
другим припремама за улазак партизанских jединица у градове. Нарочита брига jе поклањана заштити
привредних, посебно индустриjских обjеката. Многи обjекти, уважаваjући препоруке Месног одбора,
сачувани су од минирања. Тако jе од минирања сачуван и млин браће Риг (Фердинанд, Роберт и
Шандор). У овом, Риговом, млину спасена jе и парна машина, коjа jе одмах након ослобођења служила
као погон генератору за производњу електричне енергиjе.

Главна улица педесетих - поглед с брега
Непосредно након ослобођења Руме, совjетска ваздухопловна команда тражила jе од органа
власти у Руми да организуjе и изгради аеродром у Руми. Упоредо се разговарало и о обезбеђењу
електричне енергиjе у згради у непосредноj близини аеродрома, и то за потребе пилотске школе, као и за
све просториjе у коjима jе смештена ваздухопловна команда. Након овог захтева, позван jе електричар
Станислав Шимулак и дат му jе задатак да обезбеди струjу за виталне привредне обjекте, болницу и
потребе воjске. По приjему задатка, Шимулак одлази у совjетску команду и каже да у Земуну има jедан
генератор, коjи би могао да обезбеди довољно струjе за њихове потребе. Убрзо након тога, у Земуну
се, у оквиру фабрике коже “Делфин”, преузима агрегат и доноси у Руму, где jе у jедном другом млину –
млину “Слога”, прикључен на мотор снаге од 160 КС. Спрега погонског мотора и генератора. Стубови

и жице су већ постоjали, па Шимулаку ниjе било тешко да све ово исповезуjе и споjи у систем. У Руми
jе струjа поново потекла. Били су то почеци електрификациjе Руме после Другог светског рата, додуше
импровизовано, али са великим искуственим знањима ондашњих маjстора - електричара.
Врсни познавалац електрике, Шимулак ниjе овде стао, па jе тражио од органа власти да му обезбеде
jош неколико мотора са камиона, па ће он за кратко време обезбедити струjу за наjвиталниjе делове
града. Иако у почетку са неповерењем, градске власти одобраваjу оваj захтев и убрзо jе у Руми било
“пет малих централа” (Извор: група аутора, “Рума у средишту Срема”).

Међутим, ови ипак импровизовани услови за добиjање електричне енергиjе, били су недовољни
за даљи развоj града, па су тражени нови путеви дотура енергиjе. Решење jе ишло у два правца.
Године 1947. гради се далековод 15 kV, на тзв “П” стубовима, на правцу Рума-Врдник, коjи jе
требало, из обновљене електричне централе у Врднику, да пренесе електричну енергиjу у Руму. Тада
jе направљена и прва трафостаница у граду, на старом игралишту Словена, данашњи простор Дома
здравља у Руми.

Далековод Рума - Врдник: Што пре до струје за Руму па и овим далеководом грађеним 1947. године

Стара зидана трафостаница на игралишту
“И пола литре ракиjе”
Други правац повезивао jе Руму са доњим Сремом, преко 35 далековода коjи jе ишао тзв.
царским друмом, путем Пећинци, Добринци, Краљевци и то до ТС 35/x (трафостаница, “Север”). Ову
трафостаницу jе проjектовао инж. Геза Милер. За оваj период jе везана и jедна анегдота. Већ поменути
маjстор Шимулак пише требовање “Електросрему” у Земуну и у њему тражи: мотку за искључење,
рукавице и пола литре ракиjе.

- Зашто тражите ракиjу? - питаjу га они с’ друге стране телефонске жице
- Коjе би то луде искључивале напон од 35 kV, по киши и на дрвеном постољу, на коме нема
одговараjућих изолатора?! – одговара маjстор Шимулак.
Линиjе енергетских додира Руме ишле су непосредно након рата до “Електросрема“ Земун.
Пре Првог светског рата Земун ниjе имао плинско осветљење, па су ондашњи градски оци одлучили
да се оваj погранични град, тада моћне Аустоугарске, осветли електричним осветљењем. Са
Будимпештанским предузећем закључен jе 12. априла 1899. уговор о снабдевању Земуна електричном
енергиjом. То jе подразумевало изградњу централе и мреже. Термоцентрала jе пуштена у рад 1.1.1901.
године и она jе дала печат електрификациjе Земуна, али и околних насеља. Паралелно са овим правцем,
а на инициjативу педузетника и власника Стругаре Макиш, развиjа се, на бази отпадака од дрвета,
нова производња електричне енергиjе. Стругара Макиш подигнута jе 1922. на десноj обали Саве, пет
километара од Београда. Предмет рада била jе обрада дрвета од четинарске чамове грађе. Од отпадака
и опиљака стварана jе сировина, као погонско гориво за енергиjу. Већ године 1929. кабловским
водом С.Н. од 6 kV премошћава се Сава и, на њеноj левоj обали, напон подиже на 35 kV и служи за
напаjање 16 насеља Jужног Срема, а међу њима су Буђановци, Воjка, Голубинци, Крњешевци, Пећинци,
Платичево, Никинци... Године 1930. електроенергетско построjење издваjа се из Стругаре Макиш и
постаjе самостални привредни субjект. Шири послове на даљоj електрификациjи Jужног Срема. Улаже
у нове изворе електричне енергиjе, гради се термоелектрана Вреоци у непосредноj близини угљенокопа
Борошевац и Jунковци.

Рума после Другог светског рата
На седници Управног одбора одржаноj 8.4.1952. разматра се предлог да у састав Електросрема,
Земун, уђу дистрибутивна предузећа у Земуну, Руми, Сремскоj Митровици и Инђиjи. Донета jе
одлука о припаjању, а за управника пословнице у Руми именован jе Jуриj Вранковић, дотадашњи
управник пословнице Ириг (Извор: Драгоjе Митровић, одељење електропривреде Музеjа науке и
технике, Београд). По оцени Драгоjа Митровића, стање и „овим предузећима коjе треба да се припоjе
Термоелектрани Земун jе прилично лоше, и са техничког и са кадровског аспекта. Посебан пролбем
jе у Инђиjи. Проблем jе изражен у jадноj и дотраjалоj Електрани, коjа се састоjи од четири мотора, од
коjиj\х су три на гас, а jедан на нафту. Проблеми су и у снабдевању електричном енергиjом. У тим

околностима Инђиjа добиjа допунску енергиjу из правца Новог Сада, али услед лошег стања далековода
и недостатка енергиjе, потрошачи у Инђиjи више немаjу, него што имаjу струjе. Дистрибуциjа Руме jе,
у односу на Инђиjу, у далеко бољем стању, мада и овде треба извршити реконструкциjу станице 30/10
kV, тим пре што се дистрибуциjа Сремска Митровица снабдева електирчном енергиjом из Руме, преко
15 kV далековода.
Настанак „Електросрема“
Снабдевање електричном енергиjом градова вршило се локално, из мањих централа. Међутим,
капацитети централа били су мали, а и преносни путеви ограничени. Тако jе Рума своjу енергетику
ослањала на два правца, на две централе, Земунску и Врдничку. Енергетски ослонац на Земун довео jе и
до организационих престроjавања. Гаси се дотадашње Електрично предузеће М.Н.О Рума и са 8.4.1952.
припаjа Термоелектрани Земун. На седници Управног одбора Термоелектране, одржане 8.4.1952.
припаjаjу се Термоелектрани дистрибутивна предузећа:
- Земун
- Рума
- Сремска Митровица
- Инђиjа
Ниjе прошло свега неколико година, а на седници Радничког савета Термоелектране Земун,
одржане 16.8.1954. доноси се одлука о промени назива предузећа у “Електросрем”. Промени назива
допринело jе стално ширење делатности и даља електрификациjа целог Срема. Поред постоjећих, у
нову организациjу улазе и пословнице у Иригу, Врднику, Староj Пазови. Идеjа новог предузећа jе да
ниjедан кутак Срема више не буде неосветљен. Тако jе почела интензивна електрификациjа Срема, у
чему jе носилац посла био “Електросрем”. Међутим, паралелно са ширењем мреже, а и растом потреба,
локална производња електричне енергиjе постаjе све више уско грло.
Поред снабдевања Руме, у прво време далековод из правца Земуна се користио и за снабдевање
Сремске Митровице. Наиме, Сремска Митровица jе у току рата изгубила своjу централу, била jе тотално
уништена, али jе остао 15 kV вод, коjим се пре Другог светског рата, снабдевала Рума из правца Сремске
Митровице. Сада jе таj вод искоришћен, али у супротном правцу. И то jе тако ишло, све док се ниjе
поjавио моћниjи пренос, када jе далековод 110/x (Шабац – Лединци) “расечен” код Руме и наjпре уведен
до трафостанице 110 kV “Митровице 1“. Касниjе jе из “Митровице 1“ враћен и поново “расечен” код
Руме, да би се потом увео у ТС “Рума 1”, па онда у ТС “Руму 2“.
Нове визиjе
На столу неки нови планови, а у мислима неке нове визиjе. Како премошћавати уска грла у
електрификациjи, а тиме и ограничења у развоjу. Идеjа jе добацила преко Саве, до снажних извора
угља и хидропотенциjала у централном делу Србиjе. Кључну улогу у томе има далековод до Лединаца и
прва ТС 110/x у Воjводини (110/x “Лединци”) коjи заjедно (далековод и трафостаница) постаjу основа
ширења енергетске мреже широм Воjводине. Концепт се у основи мења.
Изазива то несналажења, па и отпоре. Раднички савет “Електросрема” одржава хитну
ванредну седницу 25.2.1958. и не пристаjе да се “Електросрем” расцепи на воjвођански и београдски
део. Аргументи понуђени Радничком савету били су у томе да jе “Електросрем” jедно од наjвећих
дистрибутивних предузећа у Србиjи, а по низу показатеља и наjуспешниjе. Оцене и расправа попримаjу
и политичке конотациjе. Закључак Радничког савета jе да се одбиjе предлог о издваjању дистрибуциjа
са подручjа већинског дела Срема из састава “Електросрема” и њихово припаjање новоформираноj
“Електровоjводини”. Међутим, противљење ниjе имало ефекта. Нови искораци у концепту ослањања на
издашне изворе ел. енеригjе у Србиjи одрадили су своjе и однели превагу. Дана 28. 6. 1958. формирана
jе “Електровоjводина”. Убрзо након овога, а на трећоj седници Радничког савета од 8.7.1958. укинут jе и
“Електросрем”.
Време такорећи сваким даном потврђуjе да локални извори постаjу недовољни за ширење

електрификациjе Руме и за потребе све снажниjе индустриjе. Излаз jе био у стварању новог
електроенергетског система Воjводине и његовог прикључења на снажниjе изворе за производњу ел.
енергиjе у Србиjи. Већ поменути далековод 110 kV, коjи jе ишао од извора, из правца Шапца, према
Лединцима, код Руме jе, као што jе речено, “расечен”, и део струjе усмерен повратно преко митровачке
стодесетке, сада већ и на нову тридесетпетицу (ТС 35 kV), коjа jе изграђена за потребе нове индустриjске
зоне (Гумара, пре свега), и jужног дела града. То jе трафостаница 35 kV /x “Jуг” коjа jе и данас у функциjи.
На оваj начин jе град покривен са две тридесетпетице, ТС 35/x, “Север” и “Jуг”.

ТС 35/x kV “Север”

ТС 35/x kV “Југ”

У првим фазама електрификациjе, када су оптерећења била релативно ниска, уграђивани су
трансформатори мале снаге од 30, 50 и 100 kVA. На ниском напону су била углавном по 4 трофазна
извода. У касниjоj фази електрификациjе, кад су захтеви потрошача повећавани, почело се и са
планским размишљањима о проjектима нових садржаjа у мрежи и опреми.
Доприноси тек дипломираног студента
Пре него што се изградила нова трафостаница 35 kV “Jуг”, требало jе нешто претходно
урадити, jер потребе за електричном енергиjом просто буjаjу или, што jе исто, мрежа и енергиjа
постаjу ограничаваjући фактор даљег развоjа града и општине Рума. Ниjе било квалификованих
и довољно стручних кадрова коjи би испроjектовали нова решења. Дипломирани електроинжењер,
Лука Георгиjевић, само што jе изашао из студенских клупа, добиjа у Руми задатак да (ис)проjектуjе
тридесетпетицу у близини будуће Гумаре. Како се са акадeмског знања трансформисати на практична
решења? Код Луке расте унутрашњи набоj и напон и дилема како ту унутрашњу напетост спустити
на нормалу и одговорити овом захтеву руководства из Руме? Растрчао се Лука, тражи, преписуjе,
идентификуjе нормативе и постоjећа решења, те некако успева да склопи, како он данас каже
“скаламериjу” на отвореном, без неких заштита, поља и слично. Скаламериjа прорадила и “скинула”
велику струjу из Обреновца, те омогућила напаjање нове индустриjске зоне. Некако одмах после ове, у
журби направљене трафостанице, почиње изградња, поред ње, нове стандардне станице 35 kV “Jуг”.
Лука таман помислио да ће коначно имати мали предах после ове врсте борбеног крштења у
проjектовању, кад стиже нови захтев од руководства румског погона: Да изврши проjектовање jавне
расвете у Центру. Задатак има и додатак, да се све то уради подземним кабловима - каблирана мрежа.
Лука поново ухвати себе у недовољном искуству; како ово урадити кад он на факултету ниjе имао
довољно предавања из фотометриjских прорачуна, кад ниjе….? Опет пут под ноге, па у Београд, да
сними њихово искуство и нормативе. У том претраживању, корачао jе чак од стуба до стуба jавне
расвете, да мери њихово одстоjање. И на овом задатку jе Лука дипломирао; (ис)проjектовао jе каблирану
jавну расвету у центру града. Ова jавна расвета са луковима и данас постоjи, само се временом фарба и
штити од корозиjе.
Био jе ово део приче о томе како се електрификациjа Руме, под притиском растућих потреба,
ослањала на недовољне стручне капацитете ондашњег електричног предузећа у Руми и у томе
исказивана свака врста сналажења у оно време веома ретких дипломираних електроинжењера, коjи су
дали своjеврстан и лични допринос електрификациjи Руме. Лука jе, од проjектанта, убрзо напредовао,
па jе после четири године, након дипломирања, постављен за директора погона. На новом радном
месту, нови изазови у електрификациjи Руме. Дипломирани електроинжењер, Лука Георгиjевић, у
процесу електрификациjе Руме има посебно место и улогу.
Била су то времена у коjима jе требало истовремено одржавати и градити мрежу, а алати
оскудни, стручна радна снага дефицитарна. У граду се стубови разносе бицикловима, а у атарима уз
мобу и помоћ сеоских земљорадничких задруга, њиховим коњима или, у бољем случаjу, тракторима.
Тако jе вршена електрификациjа Руме одмах после Другог светског рата.

Стара трафостаница “Гумара” Југ

БУРАН РАЗВОЈ (1958 - 1989)

Почетак бурног послератног развоја везује се за 28. јуни 1958. који је означио нов почетак за сва
електродистрибутивна предузећа у Војводини, па и за румску дистрибуцију. Све већа потреба за електричном енергијом, као незаменљивим чиниоцем развоја и живота, доводили су најпре, после Другог
светског рата, 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. У претходном поглављу видели смо, на овој основи, повезивање термоелектране Земун и Панчево. Међутим, и то постаје недовољно. Извори за производњу ел. енергије у
Војводини постају тесно грло и преуски. Развојем преносног система и ослонцем на много издашније
изворе за производњу електирчне 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 инсталирана снага ове трансформације повећана са дотадашњих 47,3 MVA на
72,3 MVA, уз раст од 53 одсто. У то 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.

Први Раднички савет

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 премошћивању 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.
Пред пословодством су стајали следећи задаци:
1.
Увести јединствену цену електричне енергије 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.

Рума шездесетих година прошлог века
Требало је изаћи из стања у коме није било могуће удовољити ниједном захтеву за добро
снабдевање: ни количином, ни квалитетом, нити непрекидношћу снабдевања. Оснивањем предузећа
почиње савладавање ових задатака, али и његова унутрашња изградња – организациона, кадровска,
техничка, развојна, финансијска. Почињало се другачије, плански и пројектима. За директора новофор-

миране „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 руководилаца. Први је био на улазу у круг
предузећа, пре шест часова, а у шест би наредио портирима да затворе врата и да свако, ко закасни,
њему се обрати са образложењем.
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 неки комунални 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 премошћавања 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.

Руководство предузећа и чланови радничког савета
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
приближно око 1.800 купаца. Ако није, којим случајем, затекао власника бројила код куће, инкасант је
знао где ради, па право на претплатников посао, и тамо наплаћивао рачун за струју.
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, које се
интензивније уводе у другој половини седамдесетих, да би данас ова врста трафостаница доминирала
на енергетској карти Руме.
Ништа мање сложени задаци нису били ни пред техником. Најпре је требало, релативно нерационалну средњонапонску мрежу од 3, 6 и 15 kV, свести на стандардну 10 kV мрежу. Био је то велик
подухват реконструкције. Поред нове градње, требало је, дакле, 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, покреће се нова идеја, да се уведе 20 kV напон уместо
35/10 kV чиме се избегава међуфаза у трансформацији стварају услови 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 се међусобно убеђују. Идеју за увођење напона од
20 kV, уместо дотадашњег 10 kV, по угледу на развијене европске земље образлагао је је инж. Петар
Марковић, у то време заменик директора Предузећа.

Главна улица у Руми шездесетих година
Направљена је комплетна економско-техничка анализа, у којој је расветљавано енергетско
стање, губици, напонске прилике, инвестиције. Све дистрибуције добиле су задатака да направе сопствену анализу преласка са једне трансформације на другу и и усвоје најповољнија решења. Анализирана је дужина мреже, густина трансформатора, губици у преносу. Била је дилема да ли до великих
потрошачких центара (на пример до Инђије), 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, струка је пресудила, без обзира на напоре, па по оној народној,
„Јово наново“, кренуло се у нову реконструкцију.
Стандарди у опреми, елаборати и пројекти, као и техничке препоруке ЕПС-а уносе нов квалитет
у начин рада дистрибуција „Електровојводине“. Потискују се импровизације, све се више ради плански
и осмишљено. То су били невидљиви а крупни искораци у начину рада дистрибутивних предузећа.
Организација

Награда за верност
Иако тема ове монографије није огранак „Електровојводине“ у Руми, већ је тема електрификација
Руме, ипак тешко је раздвојити предузеће које је креирало, предлагало и изводило електроенергетско
умрежавање града (огранак ЕД Рума), од саме електрификације Руме. 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 Руме.
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 само дистрибутивне делатности дотадашњих електричних предузећа у Новом Саду, Земуну (с погоном Рума), Панчеву и Суботици.
Било је девет погона. 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. године, и то под називом „Предузеће за дистрибуцију електричном енергијом у Новом Саду“.
По Закону из 1957. године производња (електране) је била конституисана у посебно предузеће, које је
са собом „одвукло“ и ранији назив „Електровојводине“. Међутим, ово, условно речено, развлачење имена „Електровојводина“ неће дуго трајати, па је дана 18.9.1958. решењем НО Општине Нови Сад, бр. 0429333/1/58, 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. Истовремено, производни део (електране) добијају нов назив - „Електрана“. Међутим, самосталност производње није дуго трајала. 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 обрачном дохотка, и то шест дистрибутивних погона, Управа предузећа, Погон за пројектовање и изградњу и Дом одмора на Иришком Венцу. Један од тих погона је и Рума, која практично покрива подручје целог Срема.

Дом ЈНА шездесетих
У ходу су вршена организациона престројавања и прилагођавања законима и интересима целине. До нове комплетне реорганизације Електровојводине долази у 1972. години, у оквиру 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 удруженог 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 „Рума“. Након свих промена, СОУР
„Електровојводина“ је имала 25 радних организација у свом саставу, међу којима и Електродистрибуцију
Рума. 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.
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“ Рума
и, у оквиру нових статуса, носили бакљу даље електрификације Руме. И не само то, имали су и бурна
догађања у вези са применом амандмана на Устав (1971. 1972).
Неспоразуми са Митровицом
На бази уставних амандмана, Збор радних људи у Сремској Митровици самостално доноси одлуку о конституисању Основне организације удруженог рада (1972). Амандамани на Устав омогућавао
је конституисање тзв. основних организација удруженог рада, под условима да чине технолошку целину, да се производ рада може изразити на тржишту и да се тој основној ћелији привредног система
пуније остварују самоуправна права запослених. Радни људи дистрибуције Руме и Инђије стављају
примедбе на овај корак запослених у пословници Сремска Митровица, па на збору, одржаном 3. марта
1973. поред осталог, разматрају и предлог Самоуправног споразума, који им је достаљен из ООУР Сремска Митровица. Суштина овог Споразума је у томе да стручне службе у Руми врше административнокњиговодствене послове за ООУР у Сремској Митровици, уз надокнаду, коју би сваке године, накнадно
усклађивали представници заинтересованих страна. На Збору је вођена отворена дискусија, па су на
крају донети следећи закључци:

Далековод у Руми

“Збор радних људи у Руми и Инђији не прихвата од стране Збора радних људи у Сремској Митровици предложени нацрт Споразума, јер не обезбеђује једну основну организацију удруженог рада
на нивоу Срема, нити обезбеђује у целини заједничко пословање и заједнички интерес запослених.
Овај Збор сматра да се настали неспоразуми у РЈ на спровођењу уставних амандмана могу превазићи
организовањем једне ООУР дистрибуције у Срему, у оквиру које би се обавезно формирале пословнице. У том циљу неопходно је одмах приступити изради Статута ООУР, на бази којег би се упоставила таква организација ООУР са пословницама, којом би обезбедили ефикаснији и економичнији
рад и боље остваривала самоуправна права радних људи. Збор радних људи у Руми и Инђији захтева,
надаље, ванредну седницу Радничког савета предузећа, поводом спровођења уставних амандмана на
подручју Срема, а на линији РЈ Рума и ООУР Сремска Митровица, и да што пре обавести овај Збор
о свом ставу. Збор радних људи Руме и Инђије захтева заједнички Збор свих радних људи Пословне
јединице дистрибуција Рума, на који би били позвани директор Предузећа, председник Радничког савета предузећа, председавајући друштвено-политичких организација”.

Модел угаоног стуба

Тако су почели неспоразуми око издвајања ООУР-а Сремске Митровице у посебну радну јединцу, ван састава дистрибуције Рума. Спор долази до Уставног суда Војводине. Предлог за
покретање уставног спора поднели су радни људи у Руми, Инђији и Старој Пазови. Међутим, Уставни
Суд Војводине 11. маја 1973. године доноси ОДЛУКУ којом се прихвата издвајање Сремске Митровице
из Пословне јединице Руме. У образложењу Одлуке каже се да је Збор радних људи, на подручју општина Сремска Митровица и Шида, дана 6. новембра 1972. године, донео одлуку о формирању Основне
организације удруженог рада дистрибуције Сремска Митровица у саставу “Електровојводине”, Нови
Сад. Да је ова одлука достављена Радној јединици Рума, и да су радни људи са овог подручја приговорили оснивању основне организације удруженог рада у Сремској Митровици. У образложењу се надаље
каже “да се резултати рада у делу мобилних екипа Сремске Митровице и Шида могу самостално изразити на тржишту, што је један од услова за формирање ООУР-а. Исто тако, у технолошком смислу, рад
екипа у Сремској Митровици и Шиду представља целину, што је такође битан услов за конституисање
ООУР-а”. Одлуку је потписао тадашњи председник Уставног суда Војводине, Чедомир Укропина. На
овај начин је стављена тачка на бројне неспоразуме око издвајања дела из дотадашње целине. Првог
јула 1973. почела је да ради ООУР у Сремској Митровици. Од тог дана уплате потрошача пристижу на
њен жиро рачун. У Руми и Инђији конституише се, 28. јуна 1973. такође Основна организација удруженог рада и бирају чланови паритетних комисија за израду деобног биланса.

Пластични кабел на челичнорешеткастом стубу

Неспоразуми и у самој Руми
Неспоразума и деоба није било само са првим комшијама. Било је тога и у самој Руми. Бивша
пословница “Изградње” конституисана је као ООУР, и на једном од њених зборова затражено је (март
1974.) да се направи ревизија о подели имовине између “Изградње” и Дистрибуције, који је сачињен још
1967. године. Делегирани су, испред ООУР “Електроизградње”, чланови паритетне комисије, која треба
заједнички да преиспита поделу имовине. Тадашњи директрор “Електроизградње”, Петар Медић, каже
“да је ООУР “Електроизградња” вољна да по деобном билансу припадајућа основна и друга средства
прими у новцу, и да додатним средствима изгради себи посебне објекте. тако да би садашњи у потпуности препустили Дистрибуцији”.

Некадашња зграда Електродистрибуције Рума у центру града
Време великих промена
Преломни моменат у развоју „Електровојводине“, па у оквиру тога и Дистрибуције Рума, 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
санбдевања 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 по-

чела 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 сопстевене изворе: ТЕ-ТО у Новом Саду, ТЕ-ТО 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 изградњу електроенергетских објеката широм Покрајине. У тим активностима
предњачили су стручњаци и запослени у електродистрибутивном предузећу. Они су, поред изградње,
били креатори предлога и решења, која 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.

Нисконапонска опрема у ТС
Паралелно, са овако повереном одговорношћу, у „Електровојводини” се мења унутрашња
организација, како би се могло што рационалније одговорити новим изазовима и великим задацима. Године 1980. сачињена је студија „Основне смернице за реорганизацију СОУР „Електровојјводина“.
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 производњу делатност.
На зборовима, широм „Електровојводине“, усвојена је ова студија као правац за даље
реорганизовање предузећа. Ова опредељења су у пракси и остваривана.
Овај период карактеришу бројни састанци свих запослених, те партијски, самоуправни, синдикални. Помало су се мешале линије управљања и руковођења. Међутим, био је то период у коме се
сваки радник осећао сигурно и безбедно, како за своју позицију у радном процесу, тако и у имовинском
и безбедносном смислу. Али, и то је имало своју цену: опадање ефикасности, што је, у крајној линији,
довело и до нестанка друштвене својине.
Како је Аца разболео кокошке
Поред бројних састанака, дружења, било је много и ведријих тонова који су произилазили и из
самог процеса рада.
Некада се, због слабих саобраћајних веза и недостатка возила, ишло на терен по недељу дана, па
чак и у суседне општине. Изнајми се од сељана кућа за становање, „база“, како су је колоквијално међу
собом звали запослени, и тако рад на терену траје од понедељка до петка. Враћајући се, једном приликом са терена у време ручка, Аца Фумић, у дворишту „базе“, ногом шутне посуду за воду кокошкама, а
у њу, уместо воде, наспе ракије. Кокошке, после пијења, у року од неколико минута, само „заврну шију“
и постају беспомоћне. Газдарица се узнемирила. Аца се уозбиљио и наивно пита: „Кад сте кокошке
пелцовали?“ Газдарица објашњава.... „Нема друге“, предложи Аца, „него ви њих закољите, направите
нама паприкаш, а ми ћемо платити по договореној цени са попустом, јер су, ето, болесне. Газдарица
задовољна решењем, вода већ представљена, кокошке се кољу, а Аци, са колегама, иде вода на уста. И
тако се долазило до ручка на терену.
Темпо електрификације
Темпо електрификације се може најбоље пратити преко изградње трафостаница и уграђене снаге у трафоима. Цео огранак Рума имао је, 1973. године, изграђених трафостаница напонског нивоа x/04
kV, укупне снаге 76 MVA, а данас 515 MVA. Карактеристично је да је инсталисана снага трафостаница,
у две деценије, од седамдесетих до 1991. порасла са 76 MVA на 306 MVA, или за четири пута, а у наредне
две деценије, од 1991. до 2011. за 1,8 пута. Ова разлика, између четири пута и 1,8 пута, најбоље говори
о темпу електрификације у времену од 1970. до 1989. и разлозима због чега је ово поглавље добило наслов: Буран развој. Велики део друштвеног производа Војводине одвајао се за финансирање енергетске
инфраструктуре Покрајине и резултати су видљиви. У то време премрежена је цела Војводина далеководном мрежом високог, средњег и ниског напона.

Темпо електрификације непосредно одражава и раст потрошње електричне енергије. У трендовима набавке и продаје електричне енергије, поред константних и високих стопа раста у свим периодима, чак и у периодима, када је друштвени производ Србије падао у деведесетим годинама прошлог века,
потрошња струје је расла. Друга карактеристика је да се тежиште потрошње помера из Руме, као центра
огранка, и примиче оси једне нове урбанистичке вертикале и индустријског базена, који се формира
на правцу: Београд, Пазова, Инђија, Нови Сад. У 1986. години град Рума је учествовао у потрошњи
енергије целог огранка са 24%, а у 2010. ово учешће је пало на 17%, а то је разлика читавих 7 структуралних поена.

Дрвени “А” стуб са два уљна кабла 10 kV

Набавка и продаја електричне енергије

Енергетски досије стубне трафостанице, СТС “М.Стојановић”
Како је изгледао темпо електрификације у оно време можда најбоље потврђује увид у енергетски досије изградње једне трафостанице. Година 1988. Констатација да постојећа СТС “М.Стојановић”
снаге од 250 КВА оптерећена, а користи се за напајање заједно са другим трафостаницама улица: Косовска, М Стојановића, П. Кочића, Нова Школска, С. Пенезића. У доба максималног оптерећења овај
трансформатор је оптерећен са 312 kV и ради у режиму преоптерећења. Осим тога због велике дужине
извода, у време максималног оптерећења, на крајевима извода јављају се недозвољиво велики падови
напона. Због овога потребно је изградити нову монтажно бетонску трафо станицу (МБТС) на углу улица Д. Јерковића и М. Стојановића. Изградњом нове монтажно бетонске ТС капацитета 630 kVA знатно
би се поправило енергетско стање у наведеним улицама. У елаборату следи детаљан приказ дужние
извода, преузете снаге, максимални пад напона и други електроенергетски показатељи. Затим се уз
елаборат прилаже и пројекат у коме је дата спецификација техничког описа радова. “МБТС 20/04 kV
“М. Стојановић” снаге до 630 КВА производње “Бетоњерка” Сомбор тип ЕВ-1 градиће се на плацу куће
број 30 у улици М. Стојановић, као што је приказано на локационом плану. ТС ће имати седам енергетских извода и изводе јанве расвета. НН кабловкси расплет извести кабловима ПП00 4 x 95 мм2, 1 КВ
за енергетске изводе и ППОО 4 x 16 мм2 за изводе јавне расвете” – пише на првим странама пројекта.
Прилаже се и детаљан пројекат са ситуационом локацијом, трасом кабловског вода 20 kV, ситуационим
планом НН мреже, опремом. И тако за сваку трафостаницу посебно образложење, елаборати, пројекти
и они су чинили подлоге за електрификацију Руме.
Програм коришћења средстава за инвестиције
Као освојени стандард у дистрибуцији Рума, сваке године се сачињава Програм коришћшења
средстава за инвестиције у коме се налази: образложење елабората, позиција из одобреног Плана, пројекти, документација за конкурс и слично. Из годишњака за 1979. годину издвојили смо, као
илустрацију, извод за изградњу трафостанице 20/04 kV „Веса“. Ова трафостаница се гради у улици
29. новембра, и то као кабловска монтажно-бетонска, типа „Ц“ производње „Бетоњерка“ Сомбор за
снагу до 630 kVА са уградњом трансформатора, снаге 400 kVA. Ова трафостаница треба да замени
постојећу лимену, која је преоптерећена. Из нове трафостанице извршиће се кабловски нисконапонски
расплет на следећи начин: - па следи електроенергетско објашњење праваца полагања каблова, извода,
димензија, стубова, ормара и слично.
У овој години извршено је каблирање Улице железничке, од Улице ЈНА до Улице Марка
Орешковића. Каблирање ће се извршити кабловима ППОО 4x95, 1 kV. Почетна тачка нове кабловске
мреже, са десне стране улице, је постојећи дистрибутивни орман ДО-1 на фасади зграде „Агроруме“.
Следи даље детаљно техничко упутство о правцима каблирања и везама. Претходно су надлежни органи у Руми донели Одлуку и објаснили разлоге каблирања овог дела Руме. И тако сваки објекат има своје
разлоге, мотиве, начине и технику извођења.
Токови енергије
Румска енергетска карта пре 1958. била је покривена електро-мрежом из Краљевине Југославије
и са две ТС 35/x kV (тридесет петице) , “Север“ и „Југ“. У овом периоду приступа се изградњи још
моћнијих трафостаница, почиње изградња две стодесетке (трафостанице 110 kV /x), које овога пута
покривају Исток и Запад. Изградњу ових моћних енергетских чворишта диктира, у овом периоду, буран развој, пре свега индустије.
Енергија је преношена средњенапонским водовима од 3, 6, 10 и 20 kV. Из једне енергетске бележнице преписујемо да је дана 10.9.1963. године, у 17,30 часова, пуштена под напон трафостаница 35/10
„Никинци“, којом се замењују дотадашњи водови од 6 kV са водовима од 10 kV. Ова трафостаница била
је посебно актуелна због јединственог војног полигона ондашње велике Југославије, у Никинцима, те
му је било потребно обезбедити поуздано и сигурно снабдевање електричном енергијом. Овај полигон
су посећивале бројне стране делегације, а у књигама посета, између осталог, забележене су и посете
шефова држава и влада.

		

ТС 35/x kV “Југ”

ТС 35/x kV “Север”

Године 1970. Погон Рума преузима од „Електропреноса“, Београд, изграђену трафостаницу 110
kV /x и то је прва стодесетка у Руми, названа као „Рума 1. Ова трафостаница је изграђена на тзв. Радиначком путу и имала је три извода, 110/35 којим је снабдевала ТС 35/x kV (тридесетпетицу) „Север“,
један извод је ишао за Пећинце, а трећи за Сремску Митровицу. Пре неколико година ова трафосаница
је реконструисана и у њу је уграђен нов трафо преносног односа 110/20 и снаге 31,5 MVA. Данас она
снабдева северни и источни део конзума града.

ТС 110/x kV “Рума 1”

ТС 110/x kV “Рума 2”

Године 1980. изграђена је друга ТС 110/x kV (стодесетка), на простору који се одвајкада звао Риков млин. То је модерна 110/20 kV, која покрива јужни и западни део Руме. Ова трафостаница се уклапала у увођење стандардног 20 kV напона, уместо дотадашњег 10 kV напона. То је била мала револуција у
електрификацији насеља, јер се са 20 kV избегава једна трансформација, смањују губици и многоструко
увећава пренета снага.
Поред чворишних објеката 110 kV, у овом периоду, изграђују се и трафостанице за ниско-напонску мрежу. Из извештаја и пресека стања за 1962. годину преписујемо картографију ових станица.

Потребе привреде и демографкси распоред становништва Руме, диктирају и електроенергетску
карту града. Индустија се групише на правцима југозапада, а становништво концентрише око центра
града. Били су то и разлози за изградњу трафо-станица већих снага на потезу исток – запад, по чему и
две стодесетке (ТС 110/x) добијају и имена ( Рума 1 и Рума 2).
Спомен на оца Григорија
Нови процеси у дистрибуцији, и пораст потреба, захтевали су и другачији, плански приступ
у размештају енергетских објеката. План и пројекти добијају на значају, а са њима и службе енергетике. Шездесетих година прошлог века, Погон у Руми, сектор енергетика, има два дипломирана
електроинжењера, три инжењера, једног техничара и техничког цртача. У то време, дипломирани
електроинжењер, Бранислав Миленковић, сада замонашени припадник Српске православне цркве, на
једом острву у Скадарском језеру (отац Григорије), радио је, као приправнички рад, избор локације за
нову трафостаницу 110/x kV у Новој Пазови. Интересантно је напоменути да је ова локација касније
верификована и да је на широј зони Нове Пазове изграђена једна од најмодеренијих ТС 110/x kV (стодесетки) у „Електровојводини“. Израдио је и техно-економску анализу за локацију ТС 110/x kV на
подручју Никинаца, која није изграђена, него је њена локација накнадно померена источније, према
Пећинцима. Тамо је изграђена, и показала своју пуну оправданост, с обзиром на данашње енергетске
потребе Пећинаца, Шимановаца и околине.

Румски торњеви
Интересантно је напоменути да је диспечерски центар из Руме тражио током деведесетих година прошлог века, неколико година пре бомбардовања Србије (1999). да се активирају и побољшају перформансе далековода 110 kV Београд – Инђија – Нови Сад. Београђани су оценили као неприоритетно
улагање у освежавање овог, донекле, „мртвог“ далековода. Међутим, инсистирање из Руме је ипак однело превагу и извршено је инвестиционо побољшање у овај далековод. Када су, услед бомбардовања,
оштећене и онеспособљене ТС Бежанијска коса и Лештане, преко овог далековода је обезбеђено
напајање болница и других заштићених корисника у том делу Београда, који би, да није било овог далековода, данима остали без струје.
Рума се напаја далекодвом који је ишао из правца Шапца према Лединцима. Крајем седамдесетих година биле су две тридесепетице у Руми. Међутим, све су теже носиле укупно оптерећење, па

је 1980. изграђена прва ТС 110/x kV (стодесетка), Рума 2, код Рик(г)овог млина. Рума 1 је преузета још
1970. године од “Електропреноса”.
Свака трафо-станица посебна прича
Вод од Шапца, према Лединцима, је расечен код Руме и најпре уведен до трафостанице 110
kV Митровице 1. Касније је из Митровице 1 враћен и поново расечен код Руме, да би се најпре увео у
Руми 1, па онда у Руму два. Запад и Исток Руме, покривени са две ТС 110/x kV, а нешто раније Север
и Југ Руме са две ТС 35/x kV и осталих напојних праваца. То су кључне координате енергетске карте
Руме, из којих су се касније напони разводили на ниже нивое и, путем 1.194 трафо-станица, широм
огранка Руме доводили до крајњих купаца. Свака од ових 1.200 трафо-станица има своју причу, своје
енергетске подлоге, процене, елаборате, пројекте, извођења, надзор и колаудацију. Имају своје компоненте, које данас задају “муку” књиговођама у вођењу инвентарских бројева, и економистима за процену реалне вредности. А без праве процене реалне вредности имовине, нема праве економске подлоге
за обнављање и одржавање (амортизације), за цене и инвестиције. Потребно је водити рачуна о свих
1.194 трафо-станица и њиховим деловима, како код техничких ревизија и ремоната, тако и о економско
финансијксој димензији - о реалној вредности.
Данашња генерација запослених у огранку ЕД Рума газдује овим објектима по принципу доброг
домаћина. Уосталом то потврђују и подаци из Годишњег извештаја о пословању „Електровојводинe“ за
2010 који је објављен на сајту, а у коме се рангирају огранци по успешности на бази шест показатеља.
Сваки показатељ појединачно носи одређен број бодова. Показатељи су: губици у разводу; наплата
потраживања за електричну енергију; погонска спремност; ликвидност; финансијски резултат и квалитет очитавања. Када се саберу сви бодови на пром месту по успешности пословања у 2010. години је
огранак ЕД Рума (страна 52 од 52).
Главне напојне ТС у Руми

Напомена:
Из горње табеле је видљиво да ТС 110/35/20 kV Рума 1 и ТС 110/20 kV Рума 2 напајају електричном енергијом град Руму, општину Ириг и села у румској општини, сем села у јужном делу општине
Рума (Буђановци, Никинци, Хртковци, Грабовци, Витојевци, Платичево и Кленак), који се напајају из
ТС 110/20 kV Пећинци.
Записи из огранка Рума у периоду 1958-1989.
Уз буран развој, и у оно време, водило се рачуна и о економији. Тако је године 1962. сачињена
једна анализа, која је показала нерентабилност пословнице у Шиду, па је дистрибуција (у то време погон) “Срем” у Руми донела Одлуку о укидању пословнице у Шиду и њено припрајње пословници у
Сремској Митровици. У Шиду би остала само испостава. Анализа је показала да нешто више од 5.000
претплатника, колико их је до сада било у пословници у Шиду, не обезбеђује рентабилно пословање
овој пословници. У саставу погона “Срем”, Рума, постоје три пословнице: у Сремској Митровици, Руми
и Старој Пазови.
У кадровској бележници огранка Руме, регистровано је да је Управни одбор „Електровојводине“
на својој седмици, одржаној 11. септембра 1963. године, на место досадашењег директора погона у Руми,
Васе Пирошког, који је у међувремену постављен за главног директора „Електровојводине“, именовао
Луку Георгијевића, дипл. ел. инж. досадашњег инжењера експлоатације у погону Рума.
Тржиште и економија имали су своје место у микро економији. Тако је погон „Срем“, првог
априла 1962. године, прешао на рад и награђивање по учинцима. Утврђени су нормативи за већину
послова, а извештај о урађеном био је основа за плате (личне дохотке). Нормиран је, на пример, и број
ручно израђених, послатих и наплаћених фактура, те рекламације на рачун и слично. У ходу су се уочавале и нелогичности. Нормативи су били једнаки за све, без обзира на структуру потрошача. Јер
„док је у селима, где је становништво мање наклоњено пресељавањима и одсуствовању из стана, скоро
да и нема враћених рачуна и ненаплаћених потраживања, дотле у градовима, где се потрошачи више
пресељавају, и где у већем броју одсуствују из стана, ненаплативих рачуна има знатно више“ (Интерни лист „Електровојводине“). Наплата из ових разлога не зависи само од инкасаната, већ и од низа
другачијих околности, које нораматив није предвидео, нити нормирао. Не вреди ли ова прича и за
време садашње? - када се, рецимо, покушавају направити исти критеријуми за вредновање неједнаких
(околности) или огранака.
Промене су биле велике и у односима с купцима. У прво време су фактуре за утрошену електричну енергију исписиване ручно, а затим се прешло на систем бушених картица и траке се носиле
центалном рачунару у Нови Сад на очитавање и штампање. Рачуни су се у табацима враћали у Руму,
тамо раздвајали и слали купцима. Овај систем фактурисања важио је све до увођења нових програма
и опреме, до уласка перслоналних рачунара и сервера у „Електровојводину“ и посебних програма за
купце („Пелен“, „Пелвуг“).
Електрификација поплочана и људским животима
Посао електричара не само да је напоран, и изложен свим утицајима времена, већ је често и по
живот опасан. Тако је 5. августа 1964. године погинуо радник погона „Срем“, Душан Радивојевић. Он
се, при демонтажи једног старог вода у Сремској Митровици, попео на дрвени стуб, који се, услед тога
што је био труо испод земљишне површине, под тежином овог радника преломио и, заједно с њим,
срушио на камени пут. Нажалост, ова врста приче се наставља. Недељко Раић, квалификовани електромонтер из Хртковаца (погон „Срем“, Рума), погинуо је 22.3.1965. на раду од удара струје. Он је тог
јутра имао задатак да, на високонапонску мрежу, прикључи кола за флуорографско снимање. Пошто се
није знало где ће се кола лоцирати, то му је дат задатак да сам одреди место прикључка, с тим да претходно предузме све мере заштите по процедурама. Он је, пре прикључивања, један вод искључио, а за
други није проверио да ли је под напоном. И баш то је било кобно по њега. Кад се попео на стуб, преко
проводника, који су били под напоном, добио је удар струје услед кога је пао са стуба. И пад је био за
њега врло несрећан, пао је на главу. Радио је под напоном, што је интерним процедурама било изричито

забрањено, било је то пресуђујуће по живот коректног и доброг радника.
У електрификацију су уграђивани, не само ресурси, већ, нажалост, оно и најдрагоценије - животи запослених у дистрибуцији Рума.
Наплата енергије вечита тема
Вечита тема свих електричарских предузећа била је и остала наплата електричне енергије. Тако
је било и у овом периоду. У једном извештају за 1965. годину каже се да је погон „Срем“ у Руми имао
потраживања од преко пола милијарде динара. Даље пише да је погон „у наплати потраживања имао
великих потешкоћа, нарочито код буџетских установа и других велепотрошача. Тако, например, „Матроз“, фабрика целулозе у Сремској Митровици, дугује више од 50 милиона динара, а таквих, односно,
сличних дужника има још неколико. Сви се они правдају да немају довољно средстава за подмирење
својих обавеза“. Иста прича, само копирана (copy pejs), може се пресликати и у време садашње. Наплата је опет на првом месту и околности у којима се ко, како и где снашао у преузетој, а неплаћеној
електричној енергији. Историја се не понавља, али се понекад римује, рече мудри Марк Твен.
Живот, теме и нове технологије наметали су и сталне реорганизације предузећа и успостављања
корака дистрибуције са временом и новим околнотима. Тако је било и 1. јуна 1967. године. Нова
организација је подразумевала да се, уместо досадашњег већег броја радних јединица, формирају две
радне јединице: радна јединица дистрибуције у коју улазе дистрибутивне делатности са целог подручја
погона „Срем“ и радна јединица изградње. Радна јединица дистрибуције имала би у свом саставу четири одељења: технолошко одељење, опште одељење, рачуноводство и комерцијално одељење. Радна
јединица изградње имала би у свом саставу око 40-50 електромонтера (разних категорија стручности),
као и неколико физичких радника. У саставу исте деловала би и браварница са осам радника. Тако су
1967. године раздвојене дистрибуција и изградња, да би се двадесетак година касније поново спојиле.

Табла означава реконструкцију ТС 110/20 kV “Рума 1” у 2008. години

Било је то време у коме се самоуправљало, па помало и мешало управљање и руковођење. У
години 1966. спровођена је акција о реорганизацији продајно-потрошачких служби. У то су били
укључени и зборови радних људи, по свим организационим облицима. Са једног од зборова, у погону
Рума, посебно је упозорено на проблеме које ће изазвати прелазак на једногодишње очитавање.
Преписујемо из записника са Збора у Руми: „С обзиром да на територији погона има велик број
троцифрених бројила од 3 А на једногодишње очитавање, немогуће је прећи пре него што ова бројила
буду замењена на јачу амперажу, будући да садашња могу у току године прећи од 0 до 1000. Потребно је
заменити око 5.000 ове врсте бројила.
Допринос код двотарифних бројила наплаћује се месечно у смањеном износу, уколико се потроши више ноћне него дневне енергије. Преласком на једногодишње очитавање, биће немогуће месечно смањивање доприноса, када потрошач троши више енергије по ноћној, него по дневној тарифи.
Једногодишњим очитавањем изгубићемо сваку контролу над мерним уређајима код потрошача. Због тога постоји потенцијална могућност да се неће приметити оштећења ових и евентуално бесправно коришћење ел. енергије, које ће сигурно смањеном контролом бити појачано.
Пошто је код нас, на радним местима фактуриста, изразито женска радна снага, без средње
стручне спреме, немогуће је извршити преквалификацију истих, због чега ће доћи до већих отпуштања,
што сматрамо великим проблемом“
Карактер бројила, ручно фактурисање, и самоуправљање биле су теме које су, у оно време,
оптерећивале дистрибуцију и на неки начин отежавале продоре технолошких иновација. Међутим, самоуправни отпори су сломљени и Рума у 1967. годину спремно креће у нов начин наплате. У новом
записнику читамо: „У току је попуњавање чековних књижица, па се очекује да ће оне до краја месеца
априла 1967. бити и подељени свим потрошачима. Њима ће се истовремено поделити и обавештење о
новом начину наплате“.
Наставак реорганизације предузећа
У години 1967. наставља се са даљим радом на реорганизацији предузећа – погона. На Радничком савету донете су одлуке о формирању напред поменуте две радне јединице, и то радна јединица за изградњу
и дистрибуцију. Након тога је извршен и распоред радника; остало је нераспоређено 15 радника. Радна
јединица дистрибуције имаће 161 радника и у њој ће бити две службе, општа и комерцијална и два
одељења: привредно рачунско и техничко. Радна јединица изградње имаће 58 упослених. За управника
ове радне јединице именован је Петар Медић.

Детаљ из радионице електроопреме - ЕЛОП

Припрема за транспорт стубне трафостанице
Радна јединица изградње преузима послове најпре широм „Електровојводине“, а касније и шире.
До средине 1968. године већ су завршени радови на изградњи и монтажи три страфостанице 10/04 kV
типа „Електромонтаже“ у Сомбору. Завршен је један мешовити вод са две трафостанице (стубне) у
Сомбору. Завршена је и реконструкција нисконапонске мреже у Оџацима, Бачу, Бачком Грачацу и Купусини. У току је реконструкција нисконапонске мреже и у другим местима, као и изградња 10 kV вода
Бач-Плавно.
У другом делу, дистрибуцији, развија се, поред чисто дистрибутивне делатности, и она врста
посла која је најуже везана са дистрибуцијом, као што је баждарница. Погон у Руми је 1967. године имао
50.000 потрошача. Према тада важећим прописима, погон је имао обавезу да сваке године баждари преко 10.000 разних струјомера, с обзиром на прописане циклусе баждарења. У настојањима да удовољи
овој обавези, погон се за баждарење ослањао на услуге других. Најћешће су струјомере из Руме баждарили погони „Електровојводине“ у Сомбору и предузећа из Шапца. Међутим, често се наилазило на
тешкоће, јер су румски струјомери баждарени тек као надопуна капацитета матичних баждарница. То
је реметило сталан ритам замене струјомера и никада се није могло прецизно знати када и колико ће
струјомера бити баждарено. Поред тога трошкове баждарења повећавали су транспортни трошкови
превоза бројила. Све је ово био разлог да руководство Погона покрене поступак набавке једне баждарнице и за потребе ЕД Рума.
У време самоуправљања значајна средства издвајана су за солидарне потребе запослених. Тако
се у години 1968. колектив радне јединице диструбуције одрекао једног дела личних доходака, како би
изгрдио станове за своје раднике. Изградиће се две стамбене зграде са одговарајућом структуром станова. Уговор је склопљен са тадашњим грађевинским предузећем „Победа“ из Руме.
У години 1968. начињена је једна мала ретроспектива десетогодишњег рада новог погона Руме,
у саставу „Електровојводине“. Том приликом подсетило се да је погон у Руми настао тако што су се из
„Електросрема“, из Земуна, издвојиле пословнице у Шиду, Сремској Митровици, Руми и Старој Пазови и припојене новоформираној „Електровојводини“. Од свог оснивања, од 1958. до 1968. г. погон није

мењао своју територију, сем што је између њега и шабачког предузећа извршена мања корекција конзумног подручја. У протеклих 10 година електрифицирано је 25 насељених места, тако да на територији
погона нема више неелектирифицираних насељених места. У моменту формирања погона било је 173
радника, десет година касније радна јединица дистрибуције имала је 236 радника. Од трафостаница, на
старту је било пет тридесетпетица, а у овом периоду изграђено је још девет нових. Укупан број свих
трафо-станица повећан је дупло. Слично је било и са мрежом. Погон је имао на старту у 1958. години
пет станова, а десет година касније већ 34 стана и седам у изградњи.

Баждарница
Електрификацију Руме носио је, у професионалном смислу, погон “Електровојводине” у Руми
– “Срем”. Иако ово није монографија о погону и дистрибуцији, већ о електрификацији Руме, ипак, прича о електрификацији се не може раздвојити од носиоца тог посла, од погона “Срем” у Руми; нити од
начина на који је изнутра функционисао, са чим се суочава(о), и како се мењао, трансформисао.
Могућност етапне изградње
У јуну 1972. године добијено је одобрење из “Електровојводине” (Централе) за изградњу новог комплекса у Руми, у који ће бити обједињени сви потребни погони, управна зграда, ресторан и
други пратећи објекти. Према Одлуци, која замењује Генерални урбанистички план Руме, локација
нове зграде предвиђена је у североисточном делу раскршћа Железничке улице и продужетка Јарачког
друма (Задарска улица). Предложеним архитектонским решењем, а по захтеву инвеститора постиже
се могућност етапне изградње, с тим што прву фазу чини један објекат производног карактера (хала
габарита 120 x 30 м). Другу фазу чини управна зграда и ресторан друштвене исхране. Трећа фаза није
дефинисана, али је и за њу омогућен простор.

Детаљ баждарница
Метак у груди за савесног радника
Рад запослених на терену је сложен, а врло често опасан, како из енергетских, тако и из друштвених разлога. Дана 27. септрембра 1972. године, радник изградње Ђорђе Стјепановић, погођен је метком
у груди од стране једног мештанина Чортановаца. Тога дана радило се на реконструкцији мешовитог
вода, при чему су непрописне, дивље прикључке искључивали са мреже. Револтиран тиме што је остао
без струје, мештанин Чортановаца је насрнуо на интегритет недужног човека, који је само обављао дати
му задатак.
Већ су деценије иза румских електричара, стечено је велико искуство, али и нешто још
драгоценије за развој и будућност. У размишљањима, уводе се студије, планови, дугорочни пројекти,
елаборати. То доноси нову димензију деоницама у деценијама које долазе. Иза себе је остављена фаза
консолидације, ОБНОВЕ, а у првим деценијама овог периода, и искуствено планирање. Уз пораст стручних потенцијала уводи се нов квалитет у процене, уводе пројекти и студије. То је, такође, нематеријални
облик активе, коју је ово време оставило будућем. Енергетска оптерећења, искоришћеност снага по
трафо станицама, постају кључни параметри у вођењу електрификације Руме и њене енергетске политике. Стижу нови алати и нова опрема, нова електронска бројила (“Искра”), РТК системи, рачунари, побољшање телекомуникационих путева и мреже. Све то доноси нов праг кавалитета који постаје
видљив у овом периоду. Поред изградње трафо станица и мреже, квалитет планирања се диже на виши
ниво, чиме се подиже стабилност и поузданост целог система. Румљани имају стабилан и континуиран
напон. Електрична енергија не постаје више уско грло за развој привреде и просперитет града.
Све ово, а и много другог ненаписаног, уграђено је у рад бројних генерација на електрификацији
Руме. Свака од њих оставила је свој минули рад, свој мираз Румљанима, да би они данас уживали у комфору који доноси електрична енергије.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА У ПОГРЕШНИМ УСЛОВИМА (1989-2000)

		
Криза 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, и то 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 изађу као самосталне
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, издељена у три дела, 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 „Догађања 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.
		
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 енергије „Електропривреда Србије”, ЕПС.
Нове политичке околности
		
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“
		
Оваква организација “Електровојводине” трајала је цео овај период, све до 23. јула 2003. године.
Оштре конотације распада Југославије
		
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. У међувремену, западни део света уводи санкције Србији, којима се прекидају све
пословне везе са ино-партнерима. Имунитет привредног организма је значајно опао. Друштвени
производ поприма негативне стопе прираста, тако да је Србија деценију разлаза завршила у 2000.
години на нивоу од 60 одсто друштвеног производа из 1990. године. 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, цену највише плаћају аграр и електропривреда. Та
деценија је посебно погодила Електропривреду Србије. Драстично је сужен маневарски простор, па је
било равно подвигу, у тим условима, одржати темпо стабилног и поузданог снабдевања домаћинстава
и привреде електричном енергијом.
		
Почетком деведесетих година прошлог века, 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, а слично је и у Руми. 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 униформи замењују раније доминирајућу 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. Аутомобили и возила, са сиренама у пратњи, све су чешћа и видљивија.
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, а
фабрички кругови су све запуштенији.
Свега нестаје, само потрошња електроенергије расте
		
На врата куцају санкције, и стандард становништва све више пада. Сива економија замењује
легалну. Безвлашће узима маха. Нестаје много чега другог, једино потрошња електричне енергије у
домаћинствима расте. У недостатку других енергената, струју узима ко колико хоће, јер је она прва
на дохвату руке. Нико никога не мора ништа да пита, а плаћање - ако буде новаца у породичним
буџетима. Дистрибуцији стиже само нова невоља; поред поправки, сада и наплата од трауматизованог
становништва. Многе 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
на хиљаде. 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

“Јогурт револуција” у Новом Саду
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, број становника се увећава, што чини, између
осталог, још јачи притисак и на комуналну инфраструктуру, укључујући ту, наравно, и електроенергетски
систем. Нелегалности узимају маха. Свако зна своја „права“, а електродистрибуцији остају обавезе у
снабдевању. Препуштени сами себи, запослени и руководство у дистрибуцији Рума броје дуге зиме
1992. 1993. 1994. 1995. и тако редом.

		
У таквим околностима, руководство дистрибуције окренуто је ка проблемима и 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.
Хиперинфлација погубна за све, па и за “Електровојводину”

Рума
		
Инфлација је расла из године у годину, и то је све више обезвређивало приходе од електричне
енергије. Поред ниске цене струје, и кашњења у плаћању су стварала 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
банкама и користи позајмице за набавку опреме, и то најчешће до висине кредита где анутитет неће
прећи 20 одсто од амортизације. Траже се допунски извори финансирања и са месним заједницама.
		
Посебно је тешка била 1993. година са хиперинфлацијом. Пред руководством дистрибуције
су нови изазови: како, у свакодневном поништавању вредности новца, и без скоро икаквих прихода
од продаје струје, обезбедити резервне делове, плате…? Руководство се претвара у својеврсни кризни
штаб, који се довија на разне начине како одржати мрежу и континуирано 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, рекосмо, погађало електропривреду, код које, од очитавања па до испостављања рачуна,
прође најмање седам дана, а онда, након урученог рачуна, следило би (ако би следило) плаћање у року од
15 дана, тако да је доспела валута плаћања струје практично била на нултој вредности. Руководство се,
осим струјом, бави неочекивано и снабдевањем запослених храном, огревом, јер, за обезвређени приход
од електричне енергије, тешко је у породицама саставити крај с крајем. Улогу преузима дистрибуција и
дели полутке, пилиће, огрев. Требало је заиста преживети ту кризну 1993. годину, у којој се није могло
живети од рада и пензија.
		
		
Сналазило се на различите начине да се прегура катастрофална 1993. година. Тако 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 (немачиким)
маркама, а плаћање ће се извршити касније, када се за то стекну услови. И то је делом помогло у
премошћавању тешке 1993. године.
Руководство дистрибуције Рума заједно с другима носи заставу креативности
		
Недостатак средстава се посебно одразио на опреми и њеном неблаговременом занављању
(набавци и обнављању). Расте степен отписаности основних средства. Све то још више отежава ионако
тешко одржавње. Доноси се генерална одлука на нивоу ЕПС-а о отпису дугова за струју, а од запослених
у дистрибуцији се тражи да уредно извршавају своје радне обавезе.
		
Међутим, и у овако отежаним условима, руководство дистрибуције Рума наставља да носи
заставу креативности и да пружи задовољавајуће одговоре на изазове времена. Окреће се функцијама
које поправљају квалитет рада, а не траже ангажовање великих средстава. Циљ је очувати поузданост
снабдевања електричном енергијом и не допустити да Рума буде у мраку због слабости дистрибуције.
Било је ограничења у испоруци електричне енергије, али она су долазила са налозима виших инстанци
о увођењу рестрикција.
		
Ове процесе у стопу прати и линија смањења учешћа потрошача са високог напона (20 kV)
у укупној потрошњи електричне енергије. Фабрике, једна за другом, смањују рад или обустављају
произвоњу, што се јасно види на дијаграму кретања потрошње на високом напону.
Година
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1999.
		

Учешће потрошача ЕД Рума на високом напону
у укупној потрошњи ел. енергије огранка
21,6
18,4
13,7
13,6
12,6
12,5

Зидана трафостаница модел “кула”

Монтажно-бетонска трафостаница

		
Друштвени производ Србије је, на крају 1999. био мањи за 40 одсто у односу на друштвени
производ почетком деведесетих година прошлог века, а у дистрибуцији Рума смањено учешће
потрошача (фабрика) на високом напону у том периоду са 21,6 на 12,5 или за 42 одсто.
		
Због недостатка средстава иде се на мање скупе набавке и комплетирања и заокружују се функције
пословног система. У 1995. години, на нивоу „Електровојводине“, завршава се изградња и пуштање у
рад новог Дистрибутивног центра (ДЦЕВ), што је техничка интеграција предузећа у обалсти надзора,
управљања и праћења рада електроенергетске мреже „Електровојводине“. Следе повезивања ДЦЕВ-а
са свим подручно упраљачким центрима (ПУЦ-евима) у реланом времену и путем „филе трансфера“.
Уводе се иновације и у свим другим областима. У објекте 110/x kV уводе се савремени рачунарски
системи за регистрацију ел. енергије и снаге типа СЕ-о2. На овај начин, из употребе излазе застарели
бушачи, а нови уређаји имају и могућност даљинског очитавања. У 1995. години завршена је уградња
аутоматских осигурача код свих преосталих старих, и прописана уградња код нових потрошача.
Највећи технолошки подухват за оно време
		
У 1996. години уводи се нови пословни информациони систем, и завршава рад на првом
великом рачунару у „Електровојводини“ - Honywell. То је, у оно време, био највећи технолошки подухват
у претходних 15 година, и прелазак на нови информациони систем Yunix/oracle са дистрибуираном
обрадом података. У 1996. години уведен је нови систем за продају електричне енергије, финансијско
књиговодство, материјално пословање и основна средства у електродистрибуцији Рума. Формиран је,
у основним идејама, и технички информациони систем, који ће се сукцесивно уводити и представљати
јединствену основу за информациону обраду техничких података и слично.

Стубна трафостаница

		
План инвестиција у години 1996. оствариван је у отежаним условима, и остварен је на нивоу
од 52 % од плана. Највећу реализацију имају ЕД Рума (74%), ЕД Сента (66 %), Нови Сад (60%). У
погледу удруживања средстава са трећим лицима, констатовано је да су највећа средства у тој години
обезбедили ЕД Рума и ЕД Нови Сад (41% и 28%). У овој години извршено је, у подручном управљачком
центру (ПУЦ) Рума, проширење функција у складу са захтевима из ДЦЕВ. Такође је те године извршено
повезивање радио-веза и телефонских уређаја у пословници Инђија.
		
У години 1997. одржан је први сусрет инжењера „Електровојводине“ (СИЕВ). Тема је била
унапређење техничког сектора, иновације и креације у електродистрибуцијама. У инвестиционом
погледу ове године, извршене су све потребне радње и добијена грађевинска дозвола за изградњу ТС
110/20 kV „Нова Пазова“. У 1997. почела је реализација новог ПУЦ-а за ЕД Рума (са ТС Стара Пазова
и ТС Пећинци), чији се завшетак планира за прву половину 1998. Завршена је изградња ипспоставе
„Стара Пазова“. У овој години су браварнице у Руми и Суботици произвеле и ипсоручиле 73 комада
стубних трафостаница, од којих је 65 намењено „Електровојводини“, а седам комада за потребе ван
„Електровојводине“.
		
У овој години је сачињен и Елаборат о изградњи баждарнице за бројила електричне енергије и

Стубна трафостаница
уклопних часовника – прва фаза у ЕД Рума. Елаборат су припремили Слободан Поповић, дипломирани
електроинжењер и Лазар Вујанић, инжењер за организацију рада. У Елаборату се пошло од тога да се,
опрема којом се мери проток електричне енергије, мора стално одржавати. То је, уосталом, и законска
обавеза дистрибутера. ЕД Рума је приступила формирању лабораторије – баждарнице за електрична
бројила (индукциона и електронска) у првој фази, а мерне инструменте и мерне трансформаторе у

другој фази. Предложено је инвеститору да се у лабораторији инсталира КОМПЈУТЕРСКИ МЕРНИ
СИСТЕМ (Аутоматска баждараница) – КМС –04, производ „Руди Чајевац – микроелектроника“, Бања
Лука. Просторије баждарнице налазе се на спратном делу објекта ЕЛОП.
		
У Елаборату је наведено да се на дан 31.12.1996. године, на конзумном подручју ЕД „Рума“ и
ЕД „Сремска Митровица“, за чије потребе се баждарница оспособљава, у употреби налазе код 122.789
потрошача:
		
259 мерних група за индиректно мерење,
		
371 мерних група за полуиндиректно мерење,
		
315 бројила за полуиндиректно мерење,
		
121.814 бројила за директно мерење, првенствено „Искриних“,
		
48.000 уклопних часовника – УС.
		
Инвестициона активност постепено оживљава, како се удаљавамо од дубоко кризне 1993.
године. У 1997. години на нивоу целе „Електровојводине“ изграђено је око 100 километара нових
електроенергетских водова и изграђене су 102 нове трафостанице. Купљено је 253 персоналних
рачунара, 104 штампача, 113 возила, набављана је и остала опрема.

Румљанин Горан Ферлан на Хималајима

Од нових идеја и креативности се не одустаје
		
Креативност „Електровојводине“, а посебно њеног руководећег кадра, настављена је и у
овом периоду, само су измењени садржај и теме на којима су се креативности испољавале. Све више
се померала (креативност) ка оним активностима које нису изискивале 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 „Електровојводини“,
као у 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, 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
јединствен и једновремен начин врши и његово ажурирање и стална доградња.
		
Руководство „Електровојводине“, на челу са директором Браниславом Поповићем, маја 1997.
године, доноси одлуку да свој систем квалитета, грађен током 40 година дуге историје постојања

Један од првих састанака Одбора за квалитет
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.
		
Иницијалне активности на пројекту увођења система квалитета (Пројекта QС), 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 QС, 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 QС, почев од маја 1997. године, закључно са
новембром 1998. године. Истом приликом именован је руководилац Пројекта QС, 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 9001 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.
Документација као инфраструктура квалитета
		
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 тим деловима предузећа.
		
Документација представља, сликовито речено, инфраструктуру система квалитета.

		
Израда документације система квалитета је била друга фаза у процесу увођења система квалитета
у „Електровојводини“. У стандардима серије ЈУС ИСО 9001 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.
Логична повезаност измедју свих важнијих активности
		
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 траже изричито стандардом. На тај начин
нико 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 у „Електровојводини“
као целини.
		
У години 1998. на ТС 110/20 „Стара Пазова“ дошло је до експлозије одводника пренапона, при
чему је оштећена и околна опрема. У тој години комплетно су замењене аку батерије у диспечерском
центру Рума. Овакви и слични догађаји у другим огранцима били су непосредан повод да се у овој години
усвоји измењен и допуњен Правилник о одржавању електро-енергетских објеката у „Електровојводини“.
		
Плански начин размишљања, студије и елаборати постају сваким даном основни метод рада
у „Електровојводини“. У 1998. години, заједно са представницима обрађивача – Институтом „Никола
Тесла“, рађено је на изради: „Студије дугорочног развоја мреже 400 kV, 220 kV и 110 kV на подручју
Војводине“. У 1998. години „Електровојводина“ је располагала са основним средствима чија је вредност
износила 4,2 милијарде динара, у чему електродистрибуција Руме учествује са 367 милиона или са 9
одсто. У истој години ЕД Рума је учествовала са 8 одсто у укупно преузетој електричној енергији у
„Електровојводини“ (са директним потрошачима). Ово даље значи да је ЕД Рума огранак, са вишим
органским саставом капитала, у односу на просек и преузетој енергији. Другим речима, више је улагано
у електрификацију у односу на просек предузећа.
НАТО с неба сеје мрак по земљи

Остаци америчког авиона ловца бомбардефа “Ф 117” обореног марта 1999. у атару села Буђановаца
(Општина Рума). Први сдесна Бошко Хаџи Пауковић аутор публикације “Руми с љубављу” чије смо
бројне фотографије користили у овој монографији

Серијски број обореног авиона

		
Година 1999. постаје поново драматична, као и 1993. само из других разлога. Две тешке године у
једној деценији. Црни облаци су се опет надвили над Србијом.
		
Стиже 24. март 1999. године: сирене, узбуне, експлозије. НАТО-снаге бомбардују Србију и
Црну Гору. Нису поштеђени не електроенергетски објекти. Из ваздуха се уводи мрак на земљу. Иако се
бројчаник на сату, или сајту, друштвено-економског развоја, све спорије окретао у деценији 1989-2000.
па се самим тим успоравала и електрификација Руме, 24. марта је бројчаник и физички стао. Почео је,
чак, да се врти уназад; уместо светла, све чешће мрак.
		
Од 2. до 9. маја 1999. Нови Сад, Суботица, Рума, Панчево… већим делом замрачени, светла
замрла. Услед дејства снага НАТО-а специјалним материјалима високе проводљивости, графитним
бомбама, долази до потпуног распада електроенергетског система, што је за последицу имало директне
штете на уређајима и опреми трафостаница.
		
Кад се ставе у однос сурова разарања објеката и мреже, те време потребно за оспособљавање
објеката и пуштање напона, тад се добија задивљујући учинак запослених из дистрибуције, који су у

Ф 117 приземљен у атару Општине Рума
кратком року, на опасним местима, отклањали последице бомбардовања. Цела електропривреда Србије
задобијала је тада опште симпатије јавности за изузетно херојско дело у брзини стављања објеката под
напон. И то је био својеврстан допринос запослених у Дистрибуцији Рума поновном успостављању
стандарда електрификације Руме, који је вредело забележити и регистровати. Приписан је генерацији
електромонтера, мајстора и инжењера из прве половине 1999. године.
Година се завршила падом производње од 25 одсто, извоза за 40 одсто и 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 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, што посебно важи за мај. Рума је била дуже у мраку.
Ограничења су настављена, мада мањих интензитета, и у јуну, августу, септембру и октобру.
		
У овој кризној и тешкој години, настављени су радови на изградњи ТС 110/20 „Нова Пазова“.

Грађевински део је завршен. Опрема за мерење испоручена. СН ћелије се налазе у Минелу – ЕОП.
Једино још није испоручена увозна ВН опрема. У исто време, паралелно се ради на изградњи 110 kV
прикључног вода за ТС 110/20 kV „Нова Пазова“. За огранак Руму дефинисана је спецификација радио
опреме, антена, антенских каблова, прибора за монтажу и свих потребних монтажних радова у оквиру
изградње новог система ДУ, као и део говорног система радио-веза у новом објекту ТС 110/20 kV „Нова
Пазова“.
		
Огранак Рума има око 1.200 трафостаница нижег напонског нивоа, и свака од њих има своју
причу и своју улогу у електрификацији Руме. Била би преопширна књига, која би електрификацију
објашањавала преко изградње свих 1.200 трафостаница, зато је тежиште ове Монографије стављено на
услове и околности у којима се остваривала електрификација Руме. А те околности су биле различите,
почев од оних пре Другог светског рата, када је капитал давао печат електрификацији, па преко услова
одмах након Другог светског рата, када је доминирао ентузијазам у оскудним условима и временима
невремена у деведесетим, до нових стандарда и техничких препорука, који прате подизање квалитета
електрификације у данашњим околностима. Следи и поглавље о погледу у наредних двадесет година,
када ће тржиште електричне енергије битно изменити услове у којима ће купци долазити до електричне
енергије – више оператера. На овој логици су и писана поједина поглавља, на која су различити услови
и околности оставиле снажан отисак.
Страдања радника-хероја
		
У овој деценији, две године су обележиле дубину кризе. Једна је била 1993. с галопирајућом
инфлацијијом, када се није могло живети од плата и пензија, и друга 1999. када су НАТО бомбе
прекинуле нормалан живот у Србији. Ови дубоки застоји урезани су и у електрификацији Руме.
		
Ова тешка деценија се, нажалост завршила, и великом трагедијом у дистрибуцији Рума. У току
извођења радова у ТС 110/20 kV Инђија 13. 4. 2000. године, дошло је до хаварије у којој су повређени
радници предузећа Јанош Пацек, Живко Зувић и Игор Петровић. Од повреда, задобијених том
приликом, преминули су Јанош Пацек и Живко Зувић, док је Игор Петровић задобио лакше телесне
повреде. Формирана је Комисија са задатком да утврди узроке несреће. Комисија је утврдила непосредне
узроке и предложила низ мера, укључив и дисциплинске према појединим радницима дистрибуције
Рума.

КОНСОЛИДАЦИЈА (2001-2010)

Овај период у развоју електрификације Руме може се назвати, након „бурних“ деведесетих,
периодом консолидације, како огранка за дистрибуцију електричне енергије у Руми, тако и мреже и
објеката у самом граду. Три појаве доминирају.
Прво, расте део конзума и нових купаца електричне енергије на линији Пазова-Инђија, што је
изискивало и велика угагања у мрежу и објекте, али повећава се и потрошња на потезу Шимановаца
и Пећинаца. Гради се најмодернија ТС 110/20 kV у Новој Пазови, а у припреми су нове ТС 110/20 kV
у Инђији, Крњшевцима, што довољно говори о порасту захтева за потрошњу електричне енергије у
огранаку Руме. Поред Новог Сада, огранак Руме подложан је највећим притисцима нових купаца у
Еелектровојводини.

Рума 2008. године
Друга карактеристика је велико расипање драгоцене енергије, електричне. Губици у мрежи расту.
Неовлашћена потрошња (крађа), дивља градња, застарела и недовољно баждарена 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 2010. године на Иришком венцу. Саветовање је попримило и међународни,
регионални, карактер са закључцима, који треба да прoмену стање неовлашћеног коришћења
електричне енергије.

Центар Руме
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 активностима на читању, а потом следи низ акивности везаних за мерна
места. Мерења и мерила су један од кључних структуралних проблема електродистрибутивних
предузећа. Зашто? У постојећој конфигурацији Дистрибуције Рума, на мерним местима, мери се проток,
a у индустрији 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 трафо-рејонима губици су и преко 20 одсто.
Једноставно, енергија се расипа. Како бројне рупе смањити, изконтролисати, избаждарити и на крају
зауставити велике губитке енергије у мрежи? 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, одвојени бар два или три дана, почетком сваког месеца, од свог редовног посла одржавања
система.

Следе наредни дани у којима се врши искључивање 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 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 су, 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
области, 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, у
огранку Рума има око 23.000 опомена месечно. 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.

Рума ноћу
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 сваременијим 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 локацији повећавају одговорност
власника мерног места за његову исправност.

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 трафорејона, у коме је на трафо “закачено” по стотинак купаца из категорије „домаћинства“. А тамо слика
различита. У једном трафо-рејону Руме губици на нисконапонској мрежи и до 17 одсто, а у другом
до шест 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 Руми 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.

Препознатљив знак Руме
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.

Поглед из дворишта на пословну зграду Електродистрибуције “Рума”
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? Нарушени паритети
међу енергентима и 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 приближно једном
трећином, 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 домаћинстава, 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). Рума избија на прво место по расту потрошње у
последње две деценије. Постојећим купцима придружују се нови, што темпу електрификације даје нови
замах. Расту обавезе запослених у дистрибуцији према новим захтевима, и одговорност руководства да
се захтевима удовољи. Као да су се у Руми стопе раста, из седамдесетих година прошлог века, једноставно
пресликале и не време у последње две деценије (деведесете године проштлог века и прва деценија XXI
века). Није било предаха. Ако се на велику основицу додају овако велике стопе раста у потрошњи, онда
се добија и 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.
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 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.

Напомена: Подаци без директних потрошача, а када се и они укључе, раст је износио 23,2 %
Ово су појаве са којима се у време консолидације борило из године у годину.
Преглед реализације инвестиција у граду Рума за период 2000-2010. година

Напомена:
Најзначајнија инвестиција у посматраном раздобљу је свакако реконструкција постојеће ТС
110/35 kV Рума 1 тако што је изграђено ново постројење 110 kV, уграђен нови енергетски трансформатор
преносног односа 110/20 kV, инсталисане снаге 31,5 MVA и изграђено ново постројење 20 kV чиме је
остварено двострано напајање из две различите ТС 110/х kV. Реконструисана ТС 110/35/20 kV Рума 1
је стављена у погон 12.06.2008. године. Из приложене табеле се види и да је 2008. године било велико
улагање у кабловске водове 20 kV, а разлог томе је је изградња кабловског раслета 20 kV из ТС 110/35/20
kV Рума 1.
У 2001. години мења се однос с купцима електричне енергије. Донет је нов Тарифни систем (15.
04. 2001), у коме је: извршена промена категорије потрошача; уведена зона потрошње уместо сезона;
измена времена промене мањег тарифног става; промењен је и начин обрачуна снаге код потрошача из
категорије широка потрошња. Настављају се и инвестиционе активности. У ТС 110/20 kV „Нова Пазова“
– друга етапа, уграђене су четири ћелије. За реконструкцију постројења 110 kV на ТС 110/20 kV „Стара
Пазова“ и за доградњу још једног далеководног поља 110 kV завршени су главни пројекти. Међутим, и
поред нових улагања, ипак степен обезвређивања основних средстава највише је изражен у Руми. Нови
купци тражили су нову опрему (Нова Пазова), међутим, нагомилана опрема из прошлости није имала
адекватну замену, и то не толико као последица активности у огранку Рума, колико као тема расподеле
новца унутар ЕПС-а (тзв. дистрибутивна разлика по привредним предузећима за дистрибуцију), као и
права за инвестиције и улагања одобраваних у Електровојводини. У 2001. гради се МБТС (монтажно
бетонска трафо станица) „Ново насеље 2“.

Центар Руме

Степен способности основних средстава на дан 24.1.1994. и 31.12.2001. године

У 2002. години наставља се процес консолидације. Цене у тој години порасле су за само 1, 7 %. У ТС
110/20 kV „Нова Пазова“ обезбеђена је документација изведеног стања и дистрибуирана корисницима.
Извршен је интерни технички преглед и преглед републичке комисије. За реконструкцију ТС 110/20 kV
„Стара Пазова“ обезбеђена је пројектна документација. Склопљен је уговор са испоручиоцима опреме.
Предстоји уговарање грађевинских и електромонтажних радова. За изградњу техничког система
управљања извршена је набавка мерних претварача за прилагођавање ТС „Инђија“. Исто тако, у овој
години је завршено прилагођавање и израда комуникационог софтвера за повезивање управљачког
места у ТС 110/20 kV „Нова Пазова“ са подручним дистрибутивним центром у Руми. Урађени су и
пројекти за увођење система даљинског управљања у ТС „Рума 2“. У 2002 граде се три МБТС и то:
„Индустријска зона“, „Пошта стара и „Блок Ц“
У 2003. години се, због гомилања дугова, доноси одлука на нивоу ЕПС-а о одложеном измирењу
дуга за електричну енергију (репрограм). Многи купци у Руми, са великим салдом неизмирених
обавеза, измиривали су дуговања и на овај начин. Крајем октобра ове године извршена је, од стране
Савезног завода за стандардизацију, провера усклађености система квалитета у „Електровојводини“
са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9000:1996. Провером су били обухваћени: Пројектни биро, ЕД Нови
Сад, ЕД Рума и пословница Инђија. У овој години извршена су функционална испитивања и пријем
нове крупне опреме за потребе ТС 110/20 kV „Стара Пазова“. Урађено је функционално испитивање
и пуштање у погон далеководних поља Д101, Д102 и Д103 након реконструкције ТС 110/20 kV „Стара
Пазова“. На терену је радила и комисија за праћење пробног рада ТС 110/20 kV „Нова Пазова“. У овој
години је завршена тендерска документација за другу етапу изградње ТС 110/20 kV „Нова Пазова“

(ЕТ2 и нових 7 ћелија 20 kV). Обезбеђен је преносни пут за везу ТС са ПДЦ-ом Рума (изнамљена ТТ
линија), и инсталиран комуникациони софтвер. За реконструкцију ТС 110/35 „Рума 1“ издат је налог
на нивоу Управе предузећа да се изради Идејни пројекат са студијом оправданости и тендерском
документацијом за уговарање крупне опреме. Радови на реконструкцији и доградњи 110 kV пострејења
ТС 110/20 kV „Стара Пазова“ су завршени и добијена је употребна дозвола. У 2003. уговорен је пилот
систем даљинског очитавања електричне енергије и управљања потрошњом као пионирски подухват
будућих решења у дистрибуцији електричне енергије. У ЕД „Нови Сад“ уговорено је покривање
два трафореона са 479 бројила, и у ЕД „Рума“ покривање, исто тако, два трафореона са 404 бројила.
Извршена је инсталација програмског пакета енергетских апликација за оперативно управљање
енергетском мрежом (интеграција ДМС у ТИС) са корисничком обуком, између осталих, и у ЕД Рума.
У 2003. гради се нова МБТС „Индустријска“.
2004. година. Да би се добила реална слика позиције огранка Руме у енергетској карти
Електровојводине, преузеће се пресек стања из 2004. године, у којој је огранак Рума располагао са 715
мегавата инсталиране снаге својих трансформатора, што чини 9 одсто од 8.113 мегавата инсталиране
снаге у Електровојводини. У исто време, огранак Рума учествује са 9% у укупноj преузетој електричној
енергији Електровојводине (без директних потрошача), или са 9 % у броју потрошача. Ово значи
да огранак Рума чини око 9 одсто потенцијала Електровојводине по густини потрошача, преузетој
енергији и инсталираној снази. У 2004 гради се МБТС „Боровица“.

Табела преузета из Годишњег извештаја о пословању Електровојводине за 2004. годину.

У 2005. години настављени су радови на изградњи ТС 110/35/20 кВ „Рума 1“ и припремни
радови за изградњу ТС 110/20 kV „Крњешевци“. У овој години је извршена и замена дијагностичке
опреме у ТС 110/x кВ и настављени програми развоја ТИС-а (техничког информационог система у
Електровојводини) и ПИС-а (Пословног информационог система у Електровојводини). У 2005 граде се
две МБТС, и то: „Никола Тесла“ и „Борковац 6“.
У 2006. години долази до великих промена у односу дистрибуција – купци електричне енергије.
Према новим законским решењима, власници бројила постају електродистрибутивна предузећа. У
том правцу, покренута је велика акција да се свим досадашњим власницима бројила понуде уговори
о преузимању бројила и њихов прелазак у власништво електродистрибутивних предузећа. У
Руми се настављају радови на изградњи ТС 110/35/20 „Рума 1“ на локацији постојеће ТС 110/35 кВ.
Почињу припремни радови на изградњи друге етапе ТС 110/20 kV „Пећинци“. У ТС 110/20 „Рума
2“ извршено је прикључивање програма СДУ. Исто тако планирају се припреме за реконструкцију
подручног диспечерског центра у Руми. Крајем 2006. године завршена је друга фаза реструктуирања у
Електровојоводини, те је 1. децембра 2006. ступила на снагу нова организација предузећа. У 2006 гради
се МБТС „Источна радна зона“.
У 2007. години планиран је почетак припрема за изградњу ТС 110/20 kV „Инђија 2“, као и
изградња новог антенског стуба у Инђији. Планира се и замена телефонске централе у Руми. Током
2007. године почињу прве припреме на раздвајању трговине електричном енергијом од дистрибуције,
што је први наговештај ка тржишту електричне енергије и обавезама које се преузимају енергетским
споразумом са чланицама ЕУ. У 2007 граде се две МБТС, и то: „Пошта“ и „Источна радна зона 2“.
У 2008. години, 1. марта, ступио је, након више одлагања, на снагу нови Тарифни систем за обрачун
електричне енергије . Тарифни систем је у функцији циљева који се желе постићи између расположивих
ресурса, изграђених капацитета и пожељне потрошње електричне енергије и то преко: снаге, активне
енергије, реактивне енергије и мерног места. То су елементи обрачуна који се налазе на рачунима за
електричну енергију. У 2008. гради се МБТС „Дуга“.
Месеца јуна 2008. године, на Дан Предузећа, пуштена је под напон реконструисана ТС 110/35/20 „Рума
1“. У наставку се преноси извод из интерног листа Електровојводине из јуна 2008. посвећен теми ове
реконструкције:

„Купци из Руме и околине вероватно ће по квалитету испоручене електричне енергије врло
брзо осетити да „Електровојводина“ ових дана прославља велики јубилеј. Наиме, у месецу када се слави
педесет година постојања фирме, у погон је пуштена реконструисана, савремена, високо софистицирана
трафостаница 110/35/20 kV „Рума 1“.
– Реконструкција ове трафостанице била је дуго у плану, а потреба за њом одавно се осећала. Град Рума
се убрзано развија, па имамо доста великих, али и осетљивих потрошача. Тако, на пример, Водовод осети
и најмањи пад напона, нарочито у летњим месецима. Пуштањем у рад ове трафостанице, обезбеђују
се све претпоставке и за развој оваквих купаца – каже Живан Равић, директор Огранка „ЕД Рума“ и
додаје: – Премда је у питању реконструкција постојеће ТС 110/35 kV у другој етапи, може се слободно
рећи да смо управо добили нову трафостаницу, са којом су постављени темељи за прелазак на 20 kV
напона, пре свега јужног дела града са значајним индустријским потрошачима, као и насеља јужно и
источно од Руме.
Радови на овој трафостаници трајали су око две године, почев од првих расписаних тендера.
Након свих потребних контрола и тестирања, како интерних, тако и екстерних, 12. јуна је извршено и
прво укључење без терећења.

ТС 110/35/20 „Рума 1“ после реконструкције
У почетку, одавде иде шест извода – један је индустријски и са њега ће се напајати Циглана, а пет
је дистрибутивно – четири иду ка граду, а један ка Малим Радинцима.
– Захваљујући овој трафостаници, коначно ће и Рума имати двоструко напајање на напонском
нивоу 20 kV. До сада смо имали проблема за време годишњих ремоната, јер смо их могли вршити само
викендима, како би привреда што мање трпела. Од сада, тих проблема више неће бити. Посебно нас
радује што ће напајање са ове трафостанице отпочети баш некако за јубилеј - каже Равић.
Нова трафостаница делује моћно са новом опремом, трафоом који је испоручио „Минел

Трансформатори“ из Рипња, са „Сименсовим“ 20 kV ћелијама добављеним из Португалије и са
најсавременијом заштитном и управљачком опремом смештеном у нову зграду.
Пошто је новоизграђена „сто десетка“ смештена у истом кругу са старом трафостаницом 110/35
kV, грађеном далеке 1968, само десет година по оснивању „Електровојводине“, запослени у Огранку
потрудили су се да за Јубилеј улепшају и „стару даму“. Стара јесте, али је комплетно ремонтована,
угланцана, трафо префарбан, свa сија и блиста, као новo. А и заслужила је, кажу у ЕД „Рума:
– Мада је за 40 година рада већ прилично амортизована, ова трафостаница још увек има добар
проток енергије и још има шта да пружи. Али, када јој истекне време, већ сада можемо претпоставити,
на место ЕТ 110/35 kV поставиће се нови ЕТ 110/20 kV. Такви су захтеви времена – каже Младен Ивков,
извршни директор за технички систем.
Десетак дана пред велики Јубилеј (обележавање 50 година „Електровојводине“ – напомена
С.К.) у Огранку „Електродистрибуција Рума“ уприличено је мало славље. У присуству представника
Електропривреде Србије, Електромреже Србије, Електровојводине и локалне самоуправе, али и
бројних новинара, 18. јуна 2008. свечано је под напон пуштена трафостаница 110/35/20 kV.“
У 2009. години настављају се промене у потрошњи, па тиме и електрификацији. Највеће промене
у ЕД Рума, што се може видети из следећа два прегледа преузетих из Годишњег извештаја о пословању
Електровојоводине у 2009. У овој години изграђена је МБТС „Центар“.

ЕД Рума је водећа у променама на високом и средњем напону (4,9 %), док је просек у
„Електровојводини“ 2,4 %. То значи да расте учешће привреде и купаца, који троше веће количине
електричне енергије и то најбрже у Руми. Нови купци и нови захтеви за електрификацијом најизраженији
су у огранку Рума.

У 2010. години наставља се електрификација. Само у граду Рума изграђене су две монтажно
бетонске трафостанице. Један је „Општина нова“ са кабловским н.н. разводом и са високо напонским
прикључним водовима. Друга је Орловићева. Рађено је на нисконапонској мрежи у више улица (Мише
Убоје, насеља Борковац 6, улице Моше Пијаде и улице Алексе Шантића).
Синдикат радника дистрибуције Рума
Најважнија функција синдиката, данас као и некада, је борба за основна права, материјлани
и социјални положај радника. Ова врста задатака и послова обележила је активност синдиката у
дистрибуцији Рума цео период, од после Другог светског рата, до данас. Синдикат се изборио да
потпише први колективни уговор у 2006. години којим се штите права запослених.
Сваке године синдикат ЕД Рума упућује одређен број запослених на рехабилитацију и рекреацију
(бање и море). Један од задатака синдиката је додела солидарне помоћи радницима (по интерном
правилнику), који подразумева помоћ у случају елементарних непогода. Болесним радницима

Признања за успех

Екипа ЕД “Рума” на спортским играма

Једна од спортских дисциплина је и пењање на стуб

за потребе лечења (хитне интервенције лекара и лекова), такође се одобрава новчана помоћ за све
оправдане случајеве.
Синдикат остварује своје функције преко:
- Одбора за радно правну заштиту;
- Одбора за међународну сарадњу и сарадњу с другим синдикатима;
- Одбора за рекреацију, рехабилитацију и спорт;
- Одбора за праћење и примену колективног уговора;
- Одбора за безбедност и здравље на раду;
- Одбора актива жена;
- Надзорног одбора.
Сваке године синдикат, поред рекреације и рехабилитације, организује спортске сусрете радника
на нивоу општине, као и на нивоу Електровојводине на којима су остварени изузетни резултатти (на
сусретима „Електровојводине“ у 2010. години, радници ЕД Рума понели су са собом дванаест медаља и
пехара).
Најважнија дисциплина је пењање на стуб, где су радници ЕД Рума показали велико умеће и
спретност, задржавајући се на врху лествице дуги низ година што показује и прелазни пехар дат у
трајно власништво
Гранска организација пензионера у Руми

Са једног од излета пензионера ЕД “Рума”

Гранска организација пензионисаних радника у Војводини ЕПС-ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
у Новом Саду формирана је 1993. године. У свим већим дистрибуцијама одмах су организоване
подружнице Гранске организације пензионера.
Међутим, у Руми је тек 16.8.2002. формиран оснивачки одбор на иницијативу Пушић Анта,
пензионисаног шефа возног парка.
Изборна скупштина одржана је 13.9.2002. којој је присуствовао и председник Гранске
организације, господин Вилмош Молнар. На изборној скупштини Подружнице за председника је
изабран Пушић Анте, а за секретара Арсенић Борислав. Подружница је, уз скромна средства од
чланарине и донације матичне дистрибуције, као и уз волонтерски рад целокупног Извршног одбора,
бринула о старим и изнемоглим, организујући дружења и једнодневне излете.
По истеку првог изборног мандата, за преседника Подружнуце изабран је Арсенић Борислав,
а за секретара Грачан Златко, који је добровољни давалац крви преко 100 пута. Уз сарадњу два члана
извршног одбора из Пословнице Инђија и Стара Пазова Подружница извршава све своје обавезе према
чланству. Прва брига су им стари и болесни. Једном годишње обиђу све чланове старије од 75 година,

Посета споменицима историје Србије

уз уручење скромних поклона и лепе речи. Сваког маја организују “Мајско дружење” уз кобасице
на таландари и уз пиће “за младиће”. За млађе и здраве пензионере организују се једнодневни излети.
Посетили су пезионере у Суботици и Зрењанину, посетили Вршац и чувени Вршачки брег. Посетили
су скоро све фрушкогорске манастире и споменике Првог српског устанка 1804. Орашац и Тополу
са Аранђеловцем, споменике из Првог светског рата, Текериш и Гучево, као и Манастир Тршић и
Вукову кућу. Најлепши дводневни излет организован је преко Туристичке организације ЕПС-ТУРС-а
са ноћењем у Перућцу, у хотелу “Језеро”, изнад саме бране ХЕ Бајина Башта, посетивши истог дана и
реверзибилно језеро на Тари. Другог дана посетили су и чувену “Шарганску осмицу” и провозали се
од станице Мокра Гора до станице Шарган-Витаси. Посећен је и Кустуричин “Дрвен град”. У новембру
заврашава се годишњи рад, настаје зимски распуст - од половине новембра до половине фебруара.

ПОДСЕТНИК НА ВРЕМЕНА ПРОШЛА

Сећања Мирослава Туцовића
Свака част сестри jедног од наших радника што нисмо постали Jагодинци и што се нисмо
упустили у перадарство
Година 1991. Време промена, на нивоу „Електровоjводине“, а и на нивоу дистрибуциjе Рума.
Управо jе била завршена реорганизациjа и спаjање електродистрибуциjе „Рума“ и електроизградње
„Срем“ у jедниствено предузеће. Поставаљаjу се и нови шефови служби, народски речено извршено jе
рокирање и, што jе логично, паметниjи су били они из изградње, те постављени на шефовска места.
У тоj игри, своjе место заузео jе и инжењер Ђапић Здравко, коjи jе постављен за шефа МИЗ-а,
а наш добри инжењер Балинд Павле, скраjнут. Иначе, ниjе згорег рећи: инжењер Ђапић био jе одличан
инжењер, врсни познавалац области у коjоj jе постављен за шефа, а jа сам га прозвао „Генерал Ђап“, по
чувеном генералу из виjетнамског рата.
Због струjе, умало под аутобус
Догађаj, у коjи су уплетени наведени актери, десио се с’ jесени 1991. године.
Из погона испао трансформатор 8 МWА на ТС 35/10 kV „Исток“ у Инђиjи. Без напона остали
потрошачи на пет извода, доста околних села и део индустриjских капацитета у Инђиjи. Морало се брзо
деловати. Позвали смо генерала Ђапа да изврши дефектажу и диjагнозу узрока испада трансформатора,
и што хитниjе укључење. Чим jе дошао, Ђапић jе визуелно прегледао обjекат и питао:
- Туцовићу, шта траже ове три жице код прекидача ПУ 354?
- За премошћавање прекидача када струjе нестане у ноћним сатима и када не можемо брзо и
одмах укључити прекидач ПУ 345 – почео сам помало збуњено муцати.
- Одмах, истог момента, узми све три жице и баци их преко ограде, да их не
гледам - био jе категоричан генерал Ђап.
Са Паjом почео jе чачкати око прекидача. Време пролази, прође први сат, нервоза расте,
потрошачи зову. Прође и други сат. Коначно, решење на видику. Упорност се исплатила. Посао се
приводу краjу. Непослушни прекидач ПУ 354 укључио се наjпре на хладно, па ће се потом са 110/20
пустити на 35 kV напона.
Сви присутни задивљени, и то дежурни радник Андреjевић, инж. Мељник, и jа, те jедва смо
дочекали укључење. Прекидач jе шкљоцнуо, веза са 110 успостављена, али jе истог момента бљеснула
и ватрена кугла коjа нам jе у тренутку личила на неку звезду у сазвежђу Андромеде са тенденциjом
ширења. У делићу секунде, предузели смо конкретне мере: БЕЖИ. Jа сам побегао источно, газећи

несрећног Андреjевића, чувени борац са „виjетнамског ратишта“ побегао jе, заjедно са Паjом, иза
построjења, а кум Мељник чак на оближњи пут Инђиjа – Нови Карловци, на коме jе, само захваљуjући
присебности возача аутобуса, избегао гажење. Сила инерциjе jе била толико jака, да сам већ видео
наслов у новинама: „Бежећи од струjе, згазио га аутобус“.
Кад се дим слегао, поносно смо изашли из своjих склоништа и са стаза трка без препрека,
опрезно пришли оштећеном ПУ 354, а генерал Ђап ће сада самоуверено:
- Туцовићу, донеси оне три жице.
Ћурани
(З)братимљене дистрибуциjе Jагодина и Рума траjе, а напетост и слатка нервоза расту непосредно
пред сам дан сусрета запослених. Овога пута сусрет jе заказан у Руми. Припреме теку данима, морамо
се показати као добри домаћини. ГРЕШКЕ НЕ СМЕ БИТИ. Све се планира до у танчина. Свако зна
ко шта ради и за кога jе задужен. Вршно оптерећење у руководству траjе неколико сати пред дочек
гостиjу. Говори (написани) су у џепу, а на улазу со и погача, тамбуре и културно-уметничко друштво.
Коначно долази и таj тренутак. Гости донесоше два жива ћурана, све са машницама, као поклон и
симбол краjа из кога долазе, и пустише их на травњак дистрибуциjе, да се шепуре и гачу. Домаћини
задивљени, па се jош jедном изљубише. Кроз главу ми прође, у оно време, модерна маркентишка идеjа
да се дистрибуциjа, поред основне делатности, бави и другим делатностима, изнаjмљуjући своjе ресурсе
и тако стиче и додатни приход. Шансу сам видео у передарству.
Дружење се наставља, а ми гостима обећавамо, када поново дођу идуће године, затећи ће читаво
jато ћурана.
Понедељак 7 сати уjутро, сви смо помало мамурни, а телефон звони и Главни позива на састанак.
Тема: сабирање утисака и наjоптималниjи начин збрињавања ћуранског пара. Дискусиjа се развила,
идеjе пљуште. Креациjи као да нема краjа. Jедни предлажу изградњу кавеза на два спрата, други увођење
посебног ћурано-чувара, па да се прими стручњак за ћуране... Сви задовљни само jедан ћути, онаj коjи
нешто зна.
А то што jе знао, десило се већ у петак. Ћурке jе наш монтер, друг Jанкел, однел’ своjоj кући,
како би их склонио на сигурно. Његова сестра Мира, не знаjући о чему jе реч, ћуране поклала и ставила
у замрзивач. Како ову истину рећи Главном.
Ипак, некако се смогло снаге. Погледао сам му израз лица, а на њему све почиње да се затеже и
сетио сам се израза: Ледени, Сурови...
Поклон извазвао стресну ситауациjу, а jа одустао од даљег размишљања на тему допуснких
извора прихода. Време ми дало за право. У процесу реструктуирања прво се идентификуjу тзв. „нон
кор делатности“ и издваjаjу из дистрибуциjе, а затим кор делатности подвргаваjу нормативима и
стандардима (регулациjа). Да смо коjим случаjем и запатили фарму ћурана, у двехиљадитим би нам
неко издвоjио ту делатност и приватизовао jе. Сестра Мира скратила ову врсту мука и дилема.

Сећања: Стево Jурић
Дипломирани економиста, Стево Jурић, се скоро пуне две децениjе, као директор, бавио
електро монтажама, инсталациjама и дистрибуциjом електричне енергиjе. Наjпре, као директор
румске „Изградње“, од првог априла 1982. до 20. новембра 1990. а касниjе, све до 19.11.2000. директор jе
електродистрибуциjе Рума. Две децениjе препуних сећања и изградње. Све jе почело, како Стево каже,
од празне касе и губитка „Изградње“ у 1981. години. По ондашњоj партиjскоj линиjи, прекомандован
jе у ово предузеће, са задатаком да га извуче из финансиjкихи пословних минуса. Као већ стасао и зрео
руководилац, Стево jе знао да jе прво слово у пословноj азбуци обезбеђење посла и уговора, из коjих ће
се онда и фактуре таложити у билансу успеха и билансу стања. Други корак, у овоj пословноj абецеди, jе
садржаj послова у електроинсталационим и монтажерским радовима. Ова врста трагања подразумева

сталну напетост у праћењу дисања ове врсте тржишта, нових технологиjа и потеза конкуренциjе.
Обраћа се Институту за организациjу рада при Факултету техничких наука у Новом Саду, и
у сарадњи са њима одабира технологиjу процеса у браварско-лимарскоj производњи. Попуњаваjу се
празне хале новим линиjама, укључив и наjсавремениjу фарбару. Пословни инстикт води даље, све до
Љубљане, у коjоj се са словеначким ИМТ-еом преузима технологиjа израде електро-ормарића. Годишње
се око 12.000 ормарића испоручуjе словеначком тржишту. Расте упосленост. Послови се шире на jуг
Србиjе. У годишњим извештаjима већ пише да румска „Изградња“ 95% одсто своjих прихода остваруjе
на београдском и тржишту jужне Србиjе, дакле, ван матичне Воjводине.

Трагање за новим садржаjима
На врлетима и кршевима jужне Србиjе, радници румске „Изградње“ проводе по два везана
викенда на терену. Посао нимало лак, по свим временским приликама и под роковима, коjи су део
уговора и приче о правима, али и обавезама румског колектива. На нагибу од скоро 60 степени, саjлама
се за дрво закачи, увеже, наjпре jедан камион, а онда за њега и други, у коме се налази смеша готовог
бетона, и уз тако обезбеђење бетон се сасипа у ископани ров за постављење стуба далековода. Стево често
обилази раднике, теренце, и то на средини између два викенда, када jе „замор материjала“ наjчешћи,
бодри и олакшава теренски начин живота. Jедном приликом возач Мрђа предложи директору, уколико
сме, да седне у камион и провоза га при извлачењу камиона из брда и клисура. Дилеме ниjе било, и
хтело се и морало.
И даље се трага за новим садржаjима у послу. Са Факултетом техничких наука потписуjе се нов
споразум у коме се румскоj „Изградњи“ препушта технологиjа развоjа система даљинског управљања
на станицама 35 kV и 110 kV. Са овим новим садржаjима иде се у Бор, Jагодину, Сурдулицу и Ужице,
иде се по нове уговоре и фактуре. Прича се не завршава овде. Са Институтом из Земуна, а уз помоћ
савезног буџета, развиjа се технологиjа осваjања читача бар кода, тзв. Оптичких оловака. Стално се
трага за новим садржаjима и то „Изградњу“ држи на ногама.
Године 1990. 20. новембра, стиже ново решење из Управе „Електровоjводине“. Стево се именуjе за
помоћника директора „Електровоjводине“, са задатком да припреми спаjање „Изградње“ и дистрибуциjе
у jединствено предузеће. Требало jе у кратком року припремити организациjу и систематизациjу новог,
jединственог предузећа на подручjу огранка Рума. Посао на организациjи тече интензивно и по плану.
Међутим, никада све не може да се предвиди, без обзира колико плански и осмишљено радили. Краjем
године, или тачниjе 31. децембра 1990. у 22 часа, долази до пробоjа подземног 10-киловолтног кабла
коjи jе напаjа, и то радиjално, насељена места Бешку, Крчедин, Чортановце, напаjао jе петину конзума
општине Инђиjа. Пукло на наjслабиjоj тачки, на критичном правцу jедносмерног снабдевања. Без
прстенастог или двосмерног напаjања, било jе питање само дана када оваква врста хавариjе може да
изазове невоље у снабдевању потрошача.

Непотребна побуна власти и народа
Тренутак постаjе тим више драматичан што се све дешава 2 сата пред дочек нове 1991. године.
У 23,30, пред сам дочек, Стево мобилише људе, излазе заjедно на терен. Мерна кола траже квар, наjпре
лажна узбуна (кола МИЗ-а звучним сигналом оглашаваjу могуће место квара); разбиjа се бетон, копа,
кад оно кабел сув и без прекида. Напољу киша и сузнежица, стеже и мраз. Траса кабела не иде уз пут,
већ по њивама, а терен расквашен. Кола МИЗ-а се заглаве, ангажуjе се камион да их извуче. Не иде. И
он заглавио. Тражи се трактор у селу, па се и он заглави, да би целу ствар, на краjу, извукао багер. У
шест сати мења се постава, долази нова, одморниjа екипа да даље трага. Стиже и тадашњи директор
„Електровоjводине“, Влада Ђурић. Првог jануара 1991. око 15,30, лоцирано место квара. Пошто jе реч
о уљном каблу, то уљна споjница тражи и до шест сати рада на спаjању. Подиже се шатор и под њим
врши „крпљење“ кабела. Напон jе напокон пуштен у 22,00 сата. Цело време екипе дистрибуциjе обилазе
представници месних заjедница, коjи су без струjе 24 часа. Jануара трећег, Извршно веће Инђиjа
заказуjе ванредну седницу на коjе позива тужилаштво, СУП и директора Стеву Jурића. Тема jе прекид
у снабдевању електричном енергиjом петине конзума општине Инђиjа. Истог дана заказуjу се зборови
грађана у Бешки и Крчедину. Народ озлоjеђен, адреналин у колективном незадовољству расте. На збор
стижу представници општине и директор Стево Jурић, али уз пратњу обезбеђења. Наjпре руководилац
погона Инђиjа, Живко Соколовић и руководиоци из општине и месне заjеднице покушаваjу разборито
обjаснити разлоге хавариjе. Маса не прихвата, звижди, протествуjе. Стево исто тако покушава да дочара
надљудске напоре, коjи су запослени ноћ и дан чинили да оспособе кабел. На то ће jедан из публике
рећи, запитати:
- Хоћеш ли наградити те људе?
- Хоћу - Стево као да jе jедва дочекао то питање.
После тога мук, таjац. Разишли су се као партнери, без обезбеђења.
Тако jе почињао први радни дан Стеве Jурића, директора новог jединственог предузећа,
„Изградње“ и дистрибуциjе, електродистрибуциjе Рума.
Братимљење са Jагодином
Дистрибуциjа, нове теме и нови изазови. Први корак jе изградња новог, западног крила пословне
зграде дистрибуциjе у коjу ће се, заjедно са раниjе изграђеним простором, све службе обjединити на
jедном месту. Посао се поверава румскоj „Новоградањи“. Зграда се завршава у рекордном року од 113
дана.
Учвршћуjу се старе пословне везе и отвараjу нове. Са дистрибуциjом Jагодина „двоструко
напаjање“, наjпре преко „Изградње“ много jе рађено за потребе дистрибуциjе Jагодина и зближено, а
сада и слична проблематика у дистрибуциjи. Разлози упућуjу на честе сусрете и заjедничке консултациjе.
Прераста то у братимљење, наjпре „Изградње“ и дистрибуциjе Jагодина, а затим се то пренело и на
братимљење две дистрибуциjе. Сусрети запослених даjу нове импулсе и садржаjе у раду. Обогаћуjе се и
струка и човек.
Стево, условно речено, остаjе исти, трага даље, за вишим и изазовниjим. Посебно jе пононсан
на изградњу нове стодесетке у Новоj Пазови, у коjу jе уграђена последња реч технике, а коjа jе по
габаритима неколико пута мања од старих„гломазних“ стодесетки, и лепша.
Били су ово отисци само дела онога кроз чега су пролазили запослени и руководиоцу, носећи
електрификациjу насеља на подручjу огранка Руме, онога што се не може представити броjевима,
километрима мреже, снагама и киловатима пропуштене енергиjе. Са другим деловима монографиjе,
у коjоj се говори техничким jезиком о ширењу мреже у елктрификациjи Руме, ово поглавље постаjе
комплементарно, jер говори о људима и односима, говори о унутрашњоj енергиjи, коjа jе струjала код
запослениху дистрибуциjа Рума.

Бранко Грбић – сећање
Уз натегнуту пушку и кафа
Или како jе деда платио одштету повредивши рођену бабу у борби против наплатилаца струjе
Садашњи руководилац секотра продаjе, Бранко Грбић, дошао из далека, право у дистрибуциjу и
ту остао целог живота. Прича и сећања много, нарочито из области коjе покрива, из односа са купцима
електричне енергиjе. А било jе у тим односима разноврсног укршатања интереса, нарави, суjета,
социjалног стања и различитих менталнихсклопова.
Већина купаца коректни, прави партнери дистрибуциjе Рума. Међутим, било jе и оних са коjима
се стално „ратовало“, било због, по њима, великих рачуна, или због неплаћања. Иако су ово поjединачни
случаjеви, ипак, они су понекад односили гро времена запослених у продаjи, па тако одвлачили и пажњу
шефа, Бранка Грбића. Наjтежи сусрети са овим поjединцима били су при искључењу са мреже због
нередовног плаћања утрошене електричне енергиjе.
По jедном од налога за искључење нередовних платиша, крене екипа на терен. Дођу код
домаћина, а он с’ врата пита:
- Молим?
- Имамо налог за искључење струjе због неплаћања.
- Само ви радите своj посао – закључи домаћин и одмакне се.
Кад су посао завршили кад, при изласку, домаћин дрекну:
- Зоро, донеси пушку!
Жена Зора послуша и пушка се за трен нашла у рукама „домаћина“.
Нанишавши пушку на монтере, домаћин заповеди:
- Аjд’ сад укључ’те струjу.
места.

Немаjући куд, монтери изврше нови налог, али овога пута недобиjен из „дирекциjе“, већ на лицу

Кад су посао завршили, домаћин их позове на кафу. Монтери и ово прихвате, и на краjу се ипак
партнерски растану. Били су партенри на jедном тешком послу пуном неизвеснотсти, суjета, стешњени
између циљева пословне политике и храпаве стварности.
По jедном другом налогу, домаћин, овога пута jедан деда, био jе много нестрпљивиjи, па jе већ
на саму поjаву монтерског пара на њих буквално скочио. Нашла се у близини и баба, па ваљда да би
спречила међусобни обрачун млађег света и деде, скочи иза леђа на деду, у жељи да га одвоjи од гушања.
У том тренутку, деда се неспретно окрене, како би бабу збацио с’ леђа, и баба свом тежином падне на
бетон. Било jе ту прелома и тежих повреда, па jе деда одговарао на суду због наношена тешких повреда,
без обзира што jе био у питању сукоб надлежности, без обзира што су исти, из jедног брачног уговора.
Поред овакве врсте прича, коjе су такорећи свакодневне у послу, коjи се зове увођење реда
у наплату преузете електричне енергиjе, Бранко с поносом истиче да jе у његовом радном веку
продефиловао jедан снажан технолошки процес мењања начина рада у продаjи. Почињало се са
машинама „Кинцл“, на коjима jе требало да прође три месеца од очитавања броjила до издавања рачуна.
А данас, са савременом опремом, оваj период скраћуjе се на десетак дана. Подсећа такође на времена
из седамдесетих година прошлог века, када jе неплаћање струjе била права срамота скоро за сваког
грађанина ондашње земље. Памти Бранко промене у технологиjама, али и у друштвеним односима.

Наjбоље он то види на монитору продаjе, на истуреном пункту према купцима електричне
енергиjе. И некада, у тим сећањима, заискри сенка туге или жала за уређениjим временима, за вишим
и бољим стандардима. Али, шта jе ту jе, мора се даље, као да би била нека сводна реченица извучена из
сећања шефа продаjе румске дистрибуциjе, Бранка Грбића.

Слободан Поповић: сећања
Дипломирани електроинжењер, Слободан Поповић, или како га из милоште другари зову Поп,
више од три децениjе jе умрежен у технички део послова електродистрибуциjе Рума. И у његовим
сећањима доминира техника, а и неки нови изрази као, на пример, летвање.
Година 1993. милиjардерска инфлациjа хара, а криза уноси зебњу у срца свих. Тешко се долази
до робе, плате мале (до десет марака), а робе нема, jедино jе струjа на дохват руке. Нико не мора да се
пита и одобри њено коришћење. Нестаjе горива и струjа се масовно користи за греjање. Оптерећења
енормно расту. Посебно када се стекне више услова, оптерећење и временске прилике, па се фазни
проводници толико истегну да додируjу нулти проводник, тзв „туширање“; долази до кратког споjа и
прекида у снабдевању, искачу осигурачи. Запослени у дистрибуциjи иду дуж водова и тамо где се фаза
истегла, спустила, постављаjу летве између два проводника, спречаваjући тако њихово додиривање.
Акциjа се у жаргону назива летвање. Нажалост, оваj поjам ниjе коришћен само за ниски напон, већ
и за високи. Када дође до прекида у снабдевању на, рецимо, десеткиловолтном подземном каблу, као
у причи Стеве Jурића, тад се, привремено и импровизовано, прекид решава постављањем надземног
кабла на стубове. Врши се поново летвање, стављаjу се металне шипке на стубобе у отворе предвиђене
за пењалице и на њихувезуjе кабал коjи се пружа даље, до нареднихстубова. Летвање високог напона.
Посебно тешко било jе у време ограничења и несташица електричне енергиjе, када се струjа
плански искључивала по реjонима и зонама града. Jедна Румљанка нестрпљива, зове диспечерски
центар и моли диспечера да поштеди њихов реjон шест сати искључења; има малу бебу и тешко jоj jе
без греjања и струjе. Диспечер Кишек Алоjз jоj покушава наjпре да обjасни систем планског искључења
и равномерног подношења терета мрака и несташица, али то не вреди. Жена и даље упорна, кука,

На то ће Алоjз запитати:
- Госопђо, jе л’ Ваша беба има електричну цуцлу?
Какво питање, такав и одговор – електрична цуцла! Можда ће сутра стварно и бити електричне
цуцле са разним софтверским програмима и решењима. Алоjз ће бити само претеча ове врсте изума.
У време тих ограничења, Слободан Поповић jе често, по подне, обилазио диспечераj. Jедном
приликом затекне се он у смени са Алоjзом. Кад, изненада портир jавља да група од десетак мештана
из Добринаца, љутитих, тражи хитно да уђе у диспечерски центар, протествуjући против дугог мрака у
њиховом селу. Слободан се одмах маши за телефон и позове милициjу, ради асистирања у овоj немилоj
ситуациjи. Тек што су мештани упали у диспечерски центар и почели са разjашњавањем, само пар
минута касниjе стиже и милициjа. Наjпре слушаjу диjалог, па и свађу између незадовољних мештана
с’ jедне, а с’ друге стране Поповића и Кишека. Мештани су били посебно љути на то што jе планским
редукциjама предвиђено искључење струjе на шест сати, а они струjу добили тек после осам. Поповић
покушава да ствар енергетски растумачи, па каже, како сви грађани у исто време укључе све уређаjе
чим дође струjа, а онда нисконапонска опрема не може да издржи таj терет. Искачу осигурачи, радници
из дистрибуциjе излазе на терен, поправљаjу, али то не може одмах. Слуша оваj разговор и припадник
милициjе, па ће и он рећи:
- И код мене сте наjавили да струjе неће бити до 18 часова, а дошла тек у 20 часова. Како и зашто
обмањуjете грађане?
Виде Поп и Алоjз да су остали сами, сада и без заштитие органа реда, jер се и он придружио
протесту мештана; сврстао се. Некако су се већ искобељали из ове ситуациjе.
Долази до прекида на далеководу, екипа на терену, отклања квар. Телефони грађана звоне до
усиjања. Опет jедна Румљанка, наjупорниjа. Зове, грди, прети. С’ друге стране жице, дежурни диспечер
Кишек Алоjз. Када jе исцрпео све аргументе, и технике професионализма, обратио се упорноj Румљанки:
- Без суза нема љубави, госпођо, а без жица нема струjе. Наше екипе су на терену повезуjу жице,
а кад то ураде, биће и љубави и струjе.
Када jе jедан други диспечер, Жика Jуришић, био приправник, тада референт заштите на раду, Jосип
Фаjфер пожели да тестира „бруцоше“ на послу. Представи се Жики, као да jе он директор, па му каже:
- Дечко, видиш ону крушку у кругу дистрибуциjе, попни се на њу и набери, па ми донеси крушке
у канцелариjу!
Приправник, као и сви приправници овог света, послушни, нарочито према директорима. Већ
jе на крушки и бере крушке. Кад наиђе прави директор, Лука Грегориjевић:
- Мали, шта ти то радиш горе?
- Берем крушке.....
Поповић Слободан jе, према електрици и жицама, био хуман човек. Као што jе, уосталом, и
цела његова природа. Добровољни давалац крви jе чак 27 пута. Ишло jе све то тако док jедног дана
ниjе отишао поново да дâ крв. Кад оно, кап крви у контролноj бочици никако да потоне или споро
зарања. Медицинска констатациjа: малокрван. Лекар му саопшти да не мора више да долази да даjе
крв. Пребира Слободан по себи, и у себи тражи узроке овом наглом преокрету. Ниjе могао да добаци
до узрока, коjи jе водио право у кантину. Наиме, док jе редовно доручковао, тад jе и крвна слика била
добра. Од када више нема кантине, нередовно доручкуjе и крвна слика се покварила. Доласком Стеве
Jурића за директора, доводи се ред и у организовану исхрану, уводи се угоститељско предузеће „Корзо“
из Руме да држи ову врсту сервиса за запослене у дистрибуциjи (кантину). Ову добру праксу наставља
и актуелни директор дистрибуциjе, Живан Равић, само што то више ниjе „Корзо“, већ услугу пружа

„Одржавање и услуге“ из Новог Сада. У тим новим околностима, затребала jе крв jедном повређеном
раднику из дистрибуциjе Рума. Jавили се и добровољци, међу њима и Слободан. Да поново покуша. Кад
оно кап крви у контролноj бочици одмах и брзо урања. Слододан поново има добру крвну слику. Брига
за раднике, здравље, и хуманост урадили своjе, споjили се и помогли онима коjима jе драгоцена течност
наjпотребниjа. У раду дистрибуциjе има много хумане, људске стране личности, па jе ово сећање само
део отиска те врсте трага.
Иначе, Слободан jе почео да ради у дистрибуциjи Рума 1980. године, када jе изграђена и под
напон пуштана прва стодесетка у Руми, али о томе на другом месту ове Монографиjе.

Сећања Петрониjевић Миломира - Миће
Петрониjевић Миломир – Мића jе дугогодишњи руководилац погона Инђиjа. То jе погон коjи
jе по енергетским референцама већи од великог броја огранака у ЕПС-у покрива конзумно подручjе од
око 53.000 купаца.
На месту руководиоца погона заменио jе Живка Соколовића, коjи jе споменут у причи Стеве
Jурића и прекиду десеткиловолтног кабла коjи jе снабдевао Бешку, Крчедин, Чортановце. Прекид
овог кабла има своj наставак у сећањима Петрониjевић Миломира. Након те предновогодишње
хавариjе у 1991. отворена jе посебна позициjа у плановима и програмима инвестиционе изградње у
„Електровоjводини“, а коjа се звала Бешка, Крчедин... Почело се са изградњом нових далековода, ушло
се у прстенасто, двосмерно, снабдевање насељених места, истовремено вршена замена водова 10 kV са 20
kV. У тоj журби и жељи да се што пре траjниjе санираjу ове врсте последица, поткрала се и jедна грешка,
коjа ће много значити дистрибуциjи Рума. Наиме, дактилографикиња Мица Араницки прекуцавала jе
додатне захтеве за опремом, коjи су ишли из погона Инђиjа према Управи, и у том прекуцавању уместо
2 милона, откуцала jединцу испред, и тако добила цифру од 12 милиона. Управа jе одобрила. Прошао
захтев. Кренуле набавке. У кругу дистрибуциjе Рума било jе око 100 трансформатора, двадесетак ВН
опреме, 20 км 20 kV каблова. Цео круг прекривен опремом. Дуго jе дистрибуциjа имала користи, да не
кажемо вукла ренту, из ове врсте набавке, опремљености и „погрешне рачунице“.
Пред сваку зимску сезону Радио-Инђиjа jе имала обичаj да позове све руководиоце, коjи су
задужени за комуналне послове, како би грађанима саопштили припреме за зимску сезону. Тако
се и Мића нашао на jедном од тих предновогодишњих емисиjа. У првом кругу Мића издекламуjе
припремљено; ремонти, ревизиjе, добра припрема и „спремни чекамо зимску сезону“. У другом кругу
крећу питања водитеља и слушалаца. Таман кад jе дошло питање, упућено Мићи, нестане електричне
енергиjе у студиjу Радиjа. Узрок jе био трафо-поље из трафо-блока 28, коjи се налази непосредно у
близини радио-станице. Високо оптерећење, нарочито новог тржног центра „Слобода“, учинило своjе
и дошло као наручено, пред Мићин самоуверни одговор „да смо спремни за наступаjућу зимску сезону“.
Дуго jе Миломир морао обjашњавати да jе и то саставни део посла електричара, никад се не зна шта
може искрснути.
У више од три децениjе посла, било jе и немилих сцена, блокада. Тако jе, jедном приликом,
извршена блокада погона Инђиjа од стране фирме „Желтранс“ и његовог власника Моме Радовића.
Иначе, „Желтранс“ jе имао добар производни програм за железницу, међутим, налазио се у зони
становања, па се за ово предузеће ниjе могао обезбедити бољи систем заштите него што се то тражило
и проjектовало за домаћинства. У знак револта због честих испада Мома Радовић, иначе по природи
боем, одлучуjе се на блокаду. Морала jе, чак, интервенисати и полициjа.
Међутим, односи су се брзо изгладили и Мома предложи да се организуjе фудбалски сусрет, у
Хали споротова Инђиjа, између две екипе. На jедноj страни jе била екипа: „Озлоjеђени грађани против
електродистрибуциjе“, а на другоj екипа дистрибуциjе. Цео сусрет jе снимала и камера, тако да jе инсерте
са те утакмице пренео и Миодраг Попов, у оно време, у популарноj емисиjи „Ипак се окреће“. Да би
ситуациjа била што боље дочарана, главни идеjни творац целог спектакла, Мома Радовић осмислио jе

да се на полувремену угаси светло и сваки гледалац добиjе по свећу. Капитен екипе дистрибуциjе био jе
Мирослав Туцовић. Утакмица jе заврешена победом дистрибуциjе са резултатом 2:2. Каква атмосфера,
такав и извештаj са утакмице: победа од 2:2. Победио партнерски однос грађана, дистрибуциjе и
привреде.

ДИРЕКТОРИ ЕД “РУМА”

Милош Буновић, први директор

Чеда Бежановић, други директор

Јуриј Вранковић – Јордан, трећи директор

Василије Пирошки, директор 1958 - 1963.

Лука Георгијевић, директор 1963 - 1977.

Младен Бошњаковић
директор 1978 -1982.

Стево Јурић директор 1990 - 2000.

Павле Бребановић
директор 1982 -1990 и
2001 - 2002.

Живан Равић
директор 2000 - 2001. и
2002 -

ПОРТРЕТ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ “РУМА” ИЗ 2010. ГОДИНЕ

Електродистрибуција “Рума” је електродистрибутивни огранак “Електровојводине”
д.о.о. Нови Сад, чију руководећу структуру чине:
Директор огранка - Живан Равић, дипломирани инжињер електротехнике;
Извршни директор за пословни систем - Љиљана Аврамовић, дипломирани економиста;
Извршни директор за технички систем - Младен Ивков, дипломирани инжињер
електротехнике;
Сектор за експлоатацију, руководилац - Душан Пилиповић, дипломирани инжињер
електротехнике;
Сектор за управљање, руководилац - Зоран Субашић, дипломирани инжињер електротехнике;
Сектор за енергетику и инвестиције, руководилац - Слободан Поповић, дипломирани инжињер електротехнике;
Сектoр за економско финансијске послове, руководилац - Босиљка Видовић, дипломирани економиста;
Сектор за трговину електричном енергијом, руководилац - Бранко Грбић, економиста;
Сектор за логистику, руководилац - Аница Јурић, дипломирани правник;
Служба за информатику и телекомуникације, шеф - Миленко Радошевић, дипломирани инжињер електротехнике;
Погон ”Инђија“, руководилац - Миломир Петронијевић, инжињер електротехнике;
Пословница “Стара Пазова”, шеф - Богдан Чинку, електротехничар.
У надлежности Електродистрибуције ”Рума“ је напајање електричном енергијом купаца на
територији пет општина: Рума, Ириг, Пећинци, Инђија и Стара Пазова. У надлежности погона Инђија
се налазе купци на територији oпштина Инђија и Стара Пазова.

ПРЕУЗЕТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Из горње табеле се види да је, за период од 25 година, повећана преузета електрична енергија
на годишњем нивоу за 89 %.
СТРУКТУРА И БРОЈ ПОТРОШАЧА

Из овог прегледа се може видети да је за период од 25 година повећан број потрошача (купаца)
електричне енергије за 36 %. Ако се посматра однос преузетe годишњe електричнe енергијe по купцу,
види се да купац ел. енергије у 2010. години троши 39 % више ел. енергије него купац у 1985. години.

Пословна зграда ЕД “Рума”

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ ОБЈЕКТИ
Трафостанице

Електродистрибутивне мреже (км)

Из горњих табела види се раст електродистрибутивних објеката напонског нивоа 20 кV. То је
у складу са усвојеном концепцијом развоја Електровојводине, укидање напонских нивоа 35 кV и 10
kV. Стални раст броја електродистрибутивних објеката напонског нивоа 20 кV на територији ЕД Рума
је и резултат развоја великих индустријских зона у насељима: Стара и Нова Пазова, Инђија, Шимановци, Крњешевци. Захтеви будућих купаца ел. енергије, у овим зонама, условили су да је, плановима
инвестиција Електровојводине, предвиђена у наредном периоду изградња ТС 110/20 кV у индустријским
зонама у Инђији и Крњешевцима.

Пословница ЕД “Рума” у Старој Пазови

Купци електричне енергије у Руми, напајају се из две трафостанице: ТС 110/35/20 кV Рума1 и
ТС 110/20 кV Рума 2. У TС Рума 1 инсталисана су два енергетска трансформатора инсталисане снаге,
појединачно, 31,5 MVA; један је преносног односа 110/35 кV, а други 110/20 кV. Из енергетског трансформатора 110/35 кV напајају се три ТС 35/10 кV: Север, Југ и Врдник. Планирано је да у току 2011. године, насеље Врдник пређе на напајање 20 кV напоном, па више неће бити потребе за ТС 35/10 Врдник.
У ТС Рума 2 инсталисан је један енергетски трансформатор 110/20 кV инсталисане снаге 31,5 МVА.
Средњенапонски 20 кV изводи, из ТС Рума 1 и ТС Рума 2, међусобно су повезани, тако да потрошачи
у Руми имају двострано напајање, односно немају прекиде у напајању ел. енергијом приликом планираних радова (годишњи ремонти, инсталације нове опреме, поправке...), у ове две ТС. Ово не важи за
тренутно највећег купца ел. енергије на територији ЕД Рума, а то је Fабрика за производњу пнеуматика
(Румагума), која има једнострано напајање из ТС Рума 2, али у наредном периоду, пошто се планира проширење производних капацитета, урадиће се и кабловски вод 20 кV од Fабрике до ТС Рума 1.
Постојећи инсталисани капацитети у ове две ТС искоришћени су око 60 %, што значи да, осим доброг
положаја (близина ауто пута, железничка пруга, близина Београда и Новог Сада), и постојећи енергетски капацитети су предности које град Рума нуди будућим инвеститорима. Односно «струја» није препрека, него значајна предност, у односу на друга насеља, за развој индустријских зона у околини града.
У току 2011. године, планира се изградња два кабловска вода 20 кV од ТС Рума 1 до радне зоне «Румска
петља», чиме се стварају основни предуслови за изградњу пословних објеката у близини ауто- пута
Београд - Загреб.

Погон ЕД “Рума” у Инђији

Из горњег дијаграма може се видети да је данас Електродистрибуција ”Рума“, прилично “стар”
колектив, odnosno 144 запослена, или 56,5 %, старије је од 45 година.

Овде је интересантно приметити да је 1991. године било 349 запослених, а број купаца је био 78.836, док
2010. године имамо 267 запослена, која се брину о 92.107 купаца ел. енергије. Значи, за 19 година број
запослених се смањио за 23,5 %, а број купаца се повећао за 14,6 %.
Оно што Електродистрибуцију ”Рума“ разликује од осталих огранака у Електровојводини је то што
се Електродистрибуција ”Рума“ бави монтажно-производном делатношћу. У Електродистрибуцији
”Рума“ врши се производња челично-решеткастих стубова и комплетних стубних трафостаница, разних типова. Производња покрива комплетне потребе Електродистрибуције ”Рума“, као и потребе за
стубним трафостаницама осталих огранака осим Електродистрибуције ”Суботица“. У следећим табелама дат је преглед производње у 2010. години:

Део производног асортимана из електроремонтне радионице

Такође, Електродистрибуција ”Рума“ поседује и баждарницу за бројила електричне енергије,
чији је капацитет 10.000,00 овера на годишњем нивоу

Врсте и типови бројила из прошлости у Баждарници

Детаљ из Баждарнице

ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА, ПОСЛЕ 2010. ГОДИНЕ

Инвестициона улагања у нове електроенергетске објекте
Поред поузданог и континуираног снабдевања купаца свих категорија квалитетном електричном
енергијом и одржавања електроенергетских објеката свих напонских нивоа један од најважнијих
дистрибутивних послова је планска инвестициона градња нових електроенергетских објеката као
одговор нараслим потребама конзума ел. енергије. Тај такозвани „раст конзума“ на годишњем нивоу
представља појаву нових купаца ел. енергије и пораст потрошње постојећих и нпр. за 2010 годину у
односу на 2009. годину износи 4 %. За задовољење растућих потреба купаца у ел. енергији морају се
благовремено планирати и градити нови објекти типа ТС 110/20 kV и објекти СН и НН (средњег и
ниског напона).
У огранку „Рума“ у току је припрема за градњу ТС 110/20 kV „Инђија 2“, снаге 2х31,5 MVA и
то првенствено ради потреба ширења радно-индустријске зоне. У почетној фази је припрема градње
ТС 110/20 kV „Крњешевци“ снаге 2х31,5 MVA, такође ради потреба индустијских зона Крњешевци и
Шимановци, као и проширење постојеће ТС 110/20 kV „Пећинци“, снаге 31,5 MVA на 2х31,5 MVA са
заменом постројења 20 kV и то ради радних зона као и широке потрошње. Развој СН мреже све више
иде у правцу стварања услова за двострано напајање што доноси нови квалитет у поузданости напајања
купаца ел. енергијом и одговарајући технички комфор приликом извођења ремонтних радова.
Одржавање електроенергетских објеката
У наредним годинама се очекује све већа и бржа модернизација и аутоматизација дистрибутивног
електроенергетског система за чије одржавање и управљање је потребна високостручна и обучена радна
снага што значи да се применом нових напредних технологија мора континуирано вршити едукација
и стручно усавршавање кадровских потенцијала како би се напредне технолошке мреже оптимално
користиле и тиме поправио квалитет и поузданост напајања ел. енергијом како осетљивих потрошача
(чији број расте из године у годину), тако и свих осталих купаца ел. енергије.
Паралелно са увођењем у употребу напредних мрежа свакако ће још дуго бити у експлоатацији
садашња генерација електроенергетских објеката, који такође ради поузданог и континуираног напајања
купаца ел. енергијом захтевају брижљиво одражавање - стручно и квалитетно обављање ревизионих
прегледа и ремонтних радова.
Развој информационих технологија
У светским релацијама 21. век је означен веком информавионих технологија. Ова област
човековог деловања развија се крупним корацима и тешко је сагледати могућности развоја
информационих технологија за нешто дужи период. Ипак, очекује се буран напредак примене
информационих технологија у области трговине електричном енергијом. Један од сегмената напредних
технологија је и АМР систем управљања потрошњом ел. енергије који се поступно уводи у дистрибуцију

ел. енергије. Први експериментални АМР систем у бившој СРЈ профункционисао је управо у ЕД „Рума“,
2003 године у два трафо реона са око 600 купаца ел. енергије.
Од АМР система, када се у потпуности имплементира, очекује се велико унапређење
дистрибутивне делатности и елиминација бројних потешкоћа у досадашњој дистрибуцији ел. енергије.
Ту се пре свега мисли на потпуну и непрекидну контролу мерног места, даљинско мерење свих
електричних величина за сваког купца у систему, подизање ефикасности наплате, даљинско искључење
неуредних платиша, софтверско лимитирање снаге односно спровођење редукције у условима
поремећеног снабдевања без класичног искључења и пратећих трошкова редукције, елиминацију
трошкова очитавања потрошње ел. енергије. Пратећи програми, засновани на Кирхофовим законима,
с обзиром да се непрекидно мере све струје и напони у систему, уз учитане параметре мреже, дају
идеалан алат за надзор над неовлашћеном потрошњом ел. енергије. Мерење потрошње ел. енергије
бројилима високе класе тачности, уз обезбеђење једновремености очитавања омогућиће прецизно
мерење техничких губитака ел. енергије и посредно апсолутно тачно „мерење“ нетехничких губитака.
Увођењем АМР система, који је у међувремену од стране ЕУ прописан као стандард у
дистрибуцији ел. енергије у Европи, очекује се највећи допринос унапређењу пословања шти би
требало да дистрибутивну делатност „Електровојводине“ приближи или изједначи са модерним
дистрибуцијама у окружењу.
Тровина електричном енергијом
У складу са донетим одлукама о реорганизацији ЕПС-а у наредном периоду следи издвајање
функције трговине електричном енергијом из дистрибутивне делатности, формирање новог
привредног друштва за дистрибуцију ел. енергије на нивоу ЕПС-а и огранака трговине у садашњим
привредним друштвима за дистрибуцију ел. енергије, као припрема за успостављање дерегулисаног
тржишта електричне енергије у Републици Србији. Почетак је то увођења више оператера у трговини
електричном енергијом.
Аутор: Живан Равић, дипл инг.ел. директор огранка Рума

Будућност: берза електричне енергије и оператери електродистрибутивног система

РЕЧ АУТОРА

Велику помоћ у исписивању ове монографије имао сам у Редакцијском одбору, састављеном
од личности које су, у различитим временима и на различитим пословима, носили високо уздигнуту
заставу електрификације Руме. Желим да им се, као аутор, посебно и на овај начин захвалим. Време је
чинило своје, неки детаљи заборављени, али и логика у начину електрификације Руме остала је трајно
урезана у сећањима чланова Редакцијског одбора, што је било од пресудног значаја и за овај текст.
Лука Георгијевић био је један од првих послератних дипломираних електроинжењера у Руми.
Одмах из студенске клупе убачен у ватру, у пројектанте. После само две године постаје директор
огранка Рума, и на тој функцији проводи време од 1963. до 1977. године. Требало је равнати струку и
самоуправљање. Сложити велика права запослених и још веће обавезе према електрификацији огранка;
нимало лак задатак који је Лука успешно носио читавих 14 година. Након “замора материјала”,

Редакцијски одбор: Мр Синиша Корица, Живан Равић, дипл. инжењер електротехнике, Борислав
Арсенић, економиста, Лука Георгијевић, дипл. инж. електротехнике и Никола Шимулак, инжењер

прелази у Нови Сад, на место шефа експлоатације у Управи предузећа. Лукина омиљена теза је да је
дистрибуција Руме некада покривала цео Срем, и то на северу, граничном линијом на врховима Фрушке
горе, западно до границе са Хрватском, источно до Дунава и подручја земунске дистрибуције, а на југу
Савом. И уз овакве географске координате, не пропушта да нагласи да је Рума била центар Срема у
електродистрибутивном погледу.
Борислав Арсенић - Бора, шеф комерцијалног одељења од 1.10.1958. године, када га је на то
место поставио ондашњи директор “Електровојводине”, Александар Чанак. Немиран дух, склон
размишљањима, уписује најпре природно математички факултет, а потом и други, Економски факултет.
Међутим, због своје природе не довршава ниједан, али траг интелектуалца дубоко је утиснут у њему. Био
је један од првих спортских пилота у Руми. Приче, везане за аеродрум Руме и његово осветљење, биле
су драгоцене и за историју електрификације Руме. Померао је стално границе у размишљањима, и то у
различитим правцима. Често, супротно владајућим односима у друштву. У Руми је био препознатљив
по честим путовањима, па је тако својим фићом одлазио на пут до Москве и Лењинграда. Данас је
председник подружнице пензионера “Електровојводине” у Руми и ваљда због његове склоности
путовањима то је подружница која најчешће организује путовања својих чланова.
Никола Шимулак, инжењер енергетичар, био је учесник и сведок бурних токова електрификације
огранка Рума шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. Иако се бави техником
и енергетиком, где су строга правила законитост, у Николи станује и нешто друго. Сензибилитет у
осећају за сликарство, за лепо и за душу. У пензионерским данима интензивније се бави сликарством
него у време када је радио “са жицама”. Имао је неколико изложби. Претварао је, у себи, и енергетику
у нешто лепо. Са великом љубављу прича о послу на електрификацији Руме. Мени, као аутору, био је
изузетно користан саговорник.
Живан Равић, дипломирани електроинжењер, садашњи је директор огранка Руме. У свом џепу,
с поносом, носи легитимацију најбољег огранка у “Електровојводини” 2010. године. Иако скроман и
тих, разложно, стручно и са пуно стрпљења образлагао је процесе везане за електрификацију Руме.
Живан ме је спречио да у нечему не погрешим, био у правом смислу ментор ове монографије. Створио
је услове и климу да целокупно садашње руководство огранка подржи ову монографију, од почетка
до краја, као своју. У томе посебне заслуге припадају и дипл. ек. Љиљани Аврамовић, дипл. ел. инж.
Слободану Поповићу, дипл. ел. инж. Младену Ивкову, економисти Бранку Грбићу. Без њихове помоћи
и координације директора Равића, ова монографија не би изгледала овако како изгледа.
Сви чланови редакције, враћајући своја сећања на прошлост, стално су истицали велике
заслуге и улогу Василија Васе Пирошког у конципирању и изградњи Руме као огранка. Васа је био
први, како они кажу, школовани директор огранка Руме и то у периоду од 1958. до 1963. године.
Правичан, стручан и строг према нераду Васа је био за Руму исто оно што је и Александар Чанак, први
директор “Електровојводине” био за “Електровојводину”. Са поносом истичу чланови Редакције да
је из њихове средине Васа изабран 1963. године за генералног директора “Електровојводине”. Касније
је у покрајинској Влади Николе Кмезића водио ресор енергетике, а каријеру завршио као директор
“ЈУГЕЛ”-а (југословенско удружење електропривреде). Као аутор монографије имао сам привилегију
да Васа Пирошки и ја истовремено будемо чланови Извршног већа Војводине, и то у време које смо у
овој монографији назвали: Буран развој.
Поред Редакцијског одбора помоћ сам имао и у Архиву Срема, у Музеју Руме, у издавачком
предузећу “Српска књига” у Руми, те се и њима на овај начин захваљујем на сарадњи и кооперативности.
Синиша Корица рођен је 17. 02. 1949. године у Лаћарку, општина Сремска Митровица. Економски
факултет је завшио у Суботици 1971. године, а магистрирао на Економском факултету у Београду.
Радио је на различитим местима у привреди: “Митрос”, “Херој Пинки” (финанансијски директор),
“Елносу” (заменик генералног директора), “Електровојводина” (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 је последња “Аутобиографија
историје” у издању новосадског “Прометеја”. Ради у “ЈП ЕПС – Електровојводина” и живи у Новом
Саду.

Аутор: Синиша Корица

БИВШИ И САДАШЊИ РАДНИЦИ ЕД “РУМА”

БИВШИ РАДНИЦИ
Абрахам Драган
Ајдари Адем
Ајзеле Јосип
Андрић Ђура
Андрић Ерна
Антић Дарко
Антић Мата
Антонић Милена
Араницки Милан
Араницки Милица
Арсенић Борислав
Асурџић Стеван
Атанацковић Срета
Аћимовић Стеван
Бабин Драган
Бабин Милица
Бабић Вилим
Бабић Горан
Бабић Душан
Бајић Ковиљка
Бајић Трива
Бакић Зоран
Балинд Павле
Банда Слободан
Банић Светозар
Банко Павле
Баранашић Павле
Барац Мира
Барачки Олгица
Барић Миле
Батиста Јосип
Бенчић Бруно
Берисављевић Павле
Бероња Љубомир
Бероња Мића
Бешир Гојко
Билић Ђорђе
Бирташевић Драгољуб

Бјеливук Драган
Блечић Милан
Блечић Радивој
Богданов Слободан
Боговац Владо
Боговац Зоран
Божић Никола
Бошњаковић Младен
Бребановић Павле
Брзаков Лазар
Буђановчанин Синиша
Бузаши Гизела
Бузаши Стеван
Буцанић Станко
Вајагић Мирко
Варга Јосип
Васиљевски Томислав
Васић Бранислав
Вастанић Стеван
Вац Павле
Видаковић Живан
Видаковић Илија
Видаковић Миленко
Видаковић Цвеја
Винчић Миливој
Вишекрунић Милан
Влаисављевић Љубомир
Воденац Љубомир
Војводић Марко
Војчанин Живојин
Војчанин Марко
Воларић Антун
Воркапић Милан
Вранковић Јурај
Врањешевић Мирко
Врачевић Жарко
Вујаковић Ненад
Вујанић Лазар

Вујиновић Ненад
Вујић Ђорђе
Вујичић Ђорђе
Вујичић Љубица
Вујичић Милољуб
Вујновић Ненад
Вујчић Ђорђе
Вукајловић Живан
Вукашиновић Милош
Вукобратовић Мирјана
Вуков Петар
Вулин Аћим
Гавриловић Милован
Гајер Петар
Галијаш Горан
Галић Вељко
Гашић Стоја
Гвозденовић Душан
Георгијевић Лука
Георгијевић Радивој
Гојковић Ђорђе
Грандић Милош
Грачан Златко
Грбачић Стеван
Грковић Александар
Грујић Богдан
Грујић Живан
Грујић Недељка
Гуја Јован
Гусковић Звонко
Дабић Лазар
Дамјановић Марија
Дамјановић Слободан
Димитришин Ђорђе
Длоухи Јосип
Добречевић Драган
Добровољац Душанка
Добродолац Наталија

Добросављевић Браниславка
Добросављевић Илија
Добросављевић Ковиљка
Дојчиновић Станимир
Домоњи Томаш
Дороњски Славко
Драгичевић Љубица
Драгичевић Петар
Дражета Зоран
Дражета Љубомир
Дражић Младен
Дражић Петар
Дражић Чедо
Држајић Бранко
Дрљан Зоран
Дрљача Милан
Дробњак Славка
Дубајић Бранко
Дубравац Душанка
Дукић Бранко
Дукић Владимир
Думенчић Јосип
Ђаковић Бошко
Ђокић Владимир
Ђокић Вучић
Ђорђевић Јованка
Ђорђевић Мирослав
Ђурђевић Слободанка
Ђурић Александар
Ђурић Љубисав
Ђурић Радиша
Ђурић Стјепан
Ђурковић Андрија
Ђурковић Петар
Жакула Илија
Живановић Живан
Живић Слободан
Живковић Бранислав
Жига Михал
Жрвнар Милан
Здравковић Вида
Зеленика Фрања
Зец Божо
Зец Бранко
Зиндовић Петар
Змијанац Недељка
Зувић Драгица
Зувић Живко
Ивановић Василије
Ивић Момчило
Ивковић Петар
Ивошевић Јосип
Ивошевић Милан

Ивошевић Слободан
Игњатовић Маја
Илић Аница
Илић Живан
Илић Живорад
Илић Петроније
Јарић Драгица
Јашо Јарослав
Јешић Радослав
Јовановић Душан
Јовановић Миладин
Јованчевић Александар
Јовичић Борислав
Јовичић Бранко
Јововић Ристо
Јокић Живко
Јокић Никола
Јоксић Милан
Јоксић Никола
Јосифоска Божица
Јурић Стево
Јуришић Живко
Јуришић Милица
Јурковић Андрија
Јухас Јожеф
Јухас Јосип
Кабас Јан
Калањ Даница
Калац Владимир
Калић Милена
Каман Марија
Кејић Душан
Кејић Илија
Керкез Бошко
Керкез Влада
Керкез Драган
Кецман Миле
Кечан Марко
Кечкеш Владимир
Киук Ђорђе
Киш Рудолф
Кишек Алојз
Кишек Марица
Кишек Фрања
Кларић Богдан
Клаћик Ана
Клашнић Зорица
Клевернић Борислав
Клевернић Павле
Кнежевић Василије
Кнежевић Милан
Кнежевић Фрања
Ковач Силвестер

Ковачевић Јово
Ковачевић Марица
Ковачевић Слободан
Ковачић Милош
Којић Гаврило
Колобарић Мирко
Кордић Весна
Кордић Драго
Костић Зора
Костић Спасоје
Крактус Петар
Кресојевић Драгутин
Крижек Весна
Крижек Нада
Крсмановић Даринка
Крсмановић Душан
Крсмановић Милош
Кршев Софија
Кубурић Чедо
Кукић Гојко
Кукић Радоја
Курјега Ђорђе
Лазикић Јован
Лазић Зоран
Лазић Јован
Лазић Љубиша
Латиновић Весна
Лаћарачки Радован
Лежимирац Бошко
Лендвај Мија
Лендвај Стјепан
Лепиница Лазар
Ливаја Јован
Лукач Александар
Лукач Љубомир
Лукић Радо
Лукић Радослав
Љубичић Мара
Макленовић Ђока
Максић Анка
Максић Ђорђе
Максић Јован
Максић Сава
Малбаша Вукан
Мандић Драган
Мандић Нада
Манојловић Милан
Марад Јосип
Маринковић Радојка
Маринчић Александар
Маричић Нада
Марјановић Бора
Марјановић Милан

Маркић Јосип
Маркић Љиља
Марковиновић Миле
Марковић Живан
Марковић Милан
Марковић Мирослав
Мартиновић Божа
Мартиновић Илија
Марчетић-Николић Гордана
Матајић Јосип
Матајић Матија
Матић Борислав
Матић Драган
Маћешић Мирко
Мауковић Александар
Медић Марица
Медић Петар
Месић Иван
Месић Никола
Мех Иван
Микић Анте
Миковић Рада
Милаковић Јово
Милекшић Живорад
Миленковић Бранислав
Милер Фрањо
Милијашевић Ратко
Милинковић Раде
Миличић Зора
Миловановић Илија
Миловановић Милан
Милосављевић Марија
Миљевић Душан
Миљуш Милан
Мирић Стеван
Мирковић Жика
Мирковић Теодор
Мисиркић Анђа
Митровић Радивој
Митровић Саво
Михајловић Милан
Мишић Добрила
Мишић Павле
Младеновић Новица
Молнар Јано
Момић Милован
Момчиловић Душан
Момчиловић Ружица
Момчиловић Станислав
Мраовић Благоје
Мркић Раде
Мудринић Александар
Мудрић Мирко

Музен Михајло
Мујић Заим
Муслимовић Аманулах
Нарад Јосип
Несторовић Бошко
Несторовић Јован
Нешковић Станка
Нешковић Стеван
Никић Рајка
Николић Драган
Николић Ђорђе
Николић Жарко
Николић Лазар
Оберхаузер Катарина
Обрадов Станислав
Обрадовић Милан
Обрадовић Никола
Огњеновић Светозар
Огњеновић Цвеће
Опачић Слободан
Остојић Софија
Пајић Гојко
Панић Манојло
Панић Михајло
Панић Снежана
Пантелић Анђелка
Пантић Милош
Пап Андрија
Пап Мирослав
Пап Паљо
Пауновић Ана
Пацек Јанош
Пашић Бошко
Пашић Љубица
Пекић Божа
Перић Јован
Перић Слободан
Петковић Радоје
Петковић Радомир
Петровић Милан
Петровић Радослав
Петровски Јовица
Пешић Славча
Пешут Златко
Пешут Мирјана
Пешут Слободанка
Пирошки Васа
Пирошки Никола
Писаревић Спасенија
Плавић Радомир
Плавшић Радислав
Пожарчевић Љиљана
Покрајац Љубисав

Покрајац Синиша
Поповић Борислав
Поповић Верица
Поповић Душан
Поповић Мирослав
Посавчић Антон
Поткоњак Милица
Пристал Александар
Пуљић Мартин
Пури Иван
Пушић Анте
Пушкаш Јасна
Радаковић Павле
Радвањ Мирослав
Радић Зорка
Радић Слободан
Радованов Стеван
Радовановић Боривој
Радовановић Зоран
Радојчић Миливој
Радуловић Радивој
Рајић Владимир
Рајчевић Богдан
Рајчић Јуре
Ракашевић Борислав
Ракић Богдан
Ракић Драган
Ракић Стојан
Раковић Ђурађ
Ракош Андрија
Рашковић Љубомир
Рисовић Драгица
Рисовић Зоран
Риферт Андрија
Риферт Мартин
Рогуљ Маријан
Рудић Радослав
Сабо Имре
Сабо Нандор
Сазданић Милан
Самолов Рада
Светић Мија
Светић Тома
Секулић Зоран
Секулић Мирјана
Селски Ана
Сенић Никола
Скорупан Недељко
Славић Слободан
Соколовић Живко
Сонтић Слободан
Сорак Петар
Спасовић Јани

Срдановић Драгомир
Срдић Јован
Сретковић Никола
Станисављевић Бранислав
Станисављевић Нада
Станић Мато
Станојевић Иван
Станојевић Момчило
Станчић Радослав
Стевић Танацко
Степановић Душко
Стефановић Славица
Стјепановић Горан
Стјепановић Ђорђе
Стоисављевић Никола
Стојановић Драган
Стојановић Споменка
Стојисављевић Драгутин
Стојисављевић Никола
Стојисављевић Слободан
Стојчић Милан
Стојчић Остоја
Столић Ђорђе
Ступар Жарко
Ступар Радмила
Суба Радован
Сувић Нада
Сурла Жељко
Сушић Весела
Тадић Томислав
Талић Назифа
Тепавац Милан
Тимотијевић Радмила
Тинтор Гојко
Тодоровић Драгољуб
Токалић Катка
Томић Милорад
Томић Мојсије
Томић Никола
Тополић Жељко
Трифуновић Душан
Тркуља Митар
Труњечка Јозеф
Тунић Јован
Туцовић Мирослав
Ћенановић Властимир
Ћеран Мирко
Ћирић Слободан
Ћујић Драган
Ћук Анђелка
Ћук Босиљка
Ћук Радован
Ћукибрк Ненад

Ћулибрк Душан
Ћулибрк Мирко
Увалић Никола
Узелац Душан
Умрлић Антун
Умрлић Иван
Умрлић Софија
Урошевић Радован
Усић Ика
Фајфер Јосип
Фачара Фрања
Филип Јан
Филиповић Братислав
Филиповић Љубица
Филиповић Риста
Фогораши Стјепан
Фумић Антун
Холик Антун
Хорват Мартин
Хорјан Бранко
Хриц Ана
Цањар Звонимир
Цацко Зеновиј
Цвердељ Никола
Цвердељ Стеван
Цветковић Никола
Цикота Стеван
Цимеша Драган
Чавар Стипе
Чвиљ Васа
Черничек Ђура
Чивчић Павле
Чизмар Звонко
Чмелик Растислав
Чобановић Лазар
Чојдер Ненад
Чуљат Миле
Чусто Ахмед
Чусто Горан
Чутовић Михајло
Џабић Милица
Шаму Тибор
Швоња Бранко
Швоња Гојко
Швоња Петар
Швоња Рада
Швоња Радомир
Шевић Стеван
Шего Никола
Шилер Мартин
Шимулак Јован
Шимулак Никола
Шимулак Станислав

Шимуновачки Лазар
Шимуновачки Никола
Шкара Божа
Шкиљевић Дражен
Шкиљевић Софија
Шкробот Драгутин
Шобот Мара
Штетић Стојанка
Штимац Стеван
Шћевак Петар
Шушко Хајрудин

САДАШЊИ РАДНИЦИ
Аврам Јасна
Аврамовић Љиљана
Алчаковић Светлана
Андрејевић Иван
Андрић Бранислав
Антић Александар
Бабић Душан
Балеј Мишко
Балог Михаљ
Барешић Златко
Башић Милан
Белић Саша
Бероња Ђорђе
Бероња Коста
Бирач Драгица
Бирач Милан
Бјелић Мирко
Бјељац Бранко
Бјељац Дарко
Благојевић Саша
Блечић Бранислав
Богдановић Радојица
Божић Борислав
Божић Драган
Божић Ружица
Божић Светлана
Бојанић Дарко
Борковац Мирослав
Бошњаковић Миленко
Бурлица Игор
Бута Слободан
Бухач Драган
Васиљевски Дејан
Весић Милан
Видовић Босиљка
Видовић Верица
Вјештица Јован
Влајнић Милић
Војиновић Горан
Војновић Сава
Војчанин Душан
Вујасиновић Давор
Вујасиновић Радомир
Вукадиновић Бранислав
Вукадиновић Вукашин
Вукадиновић Слободан
Вуковић Милан
Вучковић Бранко
Гавриловић Радован
Гајер Иван
Галић Синиша

Голубовић Славиша
Грандић Мира
Грбић Бранко
Грубишић Драгица
Дамјановић Милорад
Дедић Горан
Додош Давор
Дробац Јагода
Дубајић Душан
Дукхоњ Петар
Ђаковић Стеван
Ђапић Здравко
Жагар Јованка
Завађа Љиљана
Ивановић Мирјана
Ивков Младен
Ивошевић Слободан
Игњатовић Живорад
Илић Зоран
Јаворац Рајко
Јајић Винка
Јанда Мирјана
Јевђенић Зоран
Јелача Јово
Јелић Споменко
Јовановић Драган
Јовановић Миленко
Јовановић Ратко
Јовичић Милован
Јоцић Ђорђе
Јурић Аница
Калинић Миленко
Каран Зоран
Карћаш Милица
Кепић Верица
Керкез Милорад
Кецман Стеван
Киук Сава
Кларић Небојша
Клевернић Владица
Кнежевић Анкица
Ковачевић Златко
Ковачевић Зоран
Кретић Славица
Кришка Миленко
Кулпинац Александар
Куштер Жељко
Лазаревић Зоран
Лазаревић Милан
Лазић Мирко
Латин Иван

Личина Драган
Љаљић Ненад
Љубинковић Ненад
Мајсторовић Дамир
Мајсторовић Михајло
Макарин Светлана
Макленовић Никола
Малешић Милош
Маравић Симо
Марјановић Божо
Марин Драган
Маринковић Мирослава
Марић Александар
Марковиновић Петар
Марковић Бранко
Марковић Весна
Марковић Дејан
Марковић Драгица
Марковић Снежана
Марушић Зоран
Марчета Милан
Марчета Небојша
Марчета Славко
Матић Ђорђе
Меденица Ненад
Медић Милан
Мељник Мирослав
Месић Стана
Миждало Марица
Миждало Мирјана
Мијатовић Стеван
Мијић Никола
Милаковић Јово
Милијашевић Драган
Милић Милан
Милић Славко
Милићевић Синиша
Миљешић Драган
Миљешић Марко
Мињин Јован
Мирић Саша
Митровић Будимир
Михајловић Бранислав
Михајловић Драган
Момић Дејан
Момчиловић Драган
Мрђа Славко
Мрђеновић Милорад
Мрконић Предраг
Мудрић Зоран
Најић Радислав

Нешковић Јадранка
Николић M.Зоран
Николић Бранислав
Николић Гордана
Николић Зоран
Нимет Владимир
Новаковић Мирјана
Обрадовић Стево
Обрадовић Чедомир
Обрић Милан
Огњеновић Божана
Огњеновић Бранко
Павлић Нада
Павловић Мирослав
Палањук Ивица
Пацек Иван
Пејић Ненад
Перић Сретомир
Петковић Драган
Петровић Влада
Петровић Мира
Петронијевић Миломир
Пилиповић Душан
Пиплица Ненад
Плавшић Јовица
Повић Милан
Подлавицки Бранислав
Познан Здравка
Полимац Радован
Поповић Слободан
Поповић Стеван
Пошарац Ленка
Пргомеља Никола
Пристал Петар
Пури Предраг
Равић Живан
Радвањ Невенка
Радин Весна
Радић Горан
Радошевић Миленко
Радуловић Катарина
Раић Слободан
Рајић Синиша
Раковић Саша
Ралић Вишњица
Ранковић Радиша
Релић Дарко
Ренић Роберт
Рибић Гордана
Ристић Тодор
Ројка Ђурица
Ројка Иван
Рудић Стојан

Савановић Лидија
Сантрач Миленко
Секељ Ласло
Селаковић Јасмина
Сладојевић Јасминка
Совиљ Здравко
Соколовић Драган
Соколовић Сава
Срдановић Митар
Станић Марија
Станић Марко
Сташевић Неђо
Стевић Саво
Стојаковић Горан
Стојаковић Грозда
Страјин Влада
Стрехаљук Јован
Субашић Зоран
Тадић Бранислав
Тодоровић Љубинка
Томић Гордана
Топољски Јарослав
Тркуља Зоран
Тркуља Симо
Ћеран Сретко
Ћиковић Саша
Ћирић Слободан
Ћорковић Борислав
Ћорковић Слободан
Урошевић Светислав
Уцај Никола
Фабиан Јан
Филиповић Ђорђе
Хегедиш Калман
Хемун Богдан
Хорват Бранко
Цакић Драган
Црепуља Раде
Чинку Богдан
Чусто Горан
Чусто Милорад
Шего Милица
Шефер Горан
Шимуновачки Сава
Шпирић Милан
Шула Томислав

