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Пред нама је монографија о електрификаицји још једног града у Војводини – Сремске Митровице.
То је део јединственог пројекта „Еелктровојвоидне“ о електрификацијама највећих градова у Покрајини
који су, у исто време, и центри наших огранака. Ово је облик нашег задужбинаштва и поштовања према
прошлости бројних генерација електричара, који су својим минулим радом натапали вредности које
трају. И ових хладних и ледених фебруарских дана 2012, на прави начин одрадила је спрега прошлости
и садашности на пољу поузданости у испоруци електричне енергије. Квалитетна средњонапоснка и
нисконапонска мрежа, коју смо наследили, уз добре ремонте и припреме за зиму 2011/2012, омогућила
је да практично без и једног озбиљнијег испада у мрежи прођемо кроз ледене дане средине фебруара
2012. Та континуирана веза прошлости и садашњости била је подлога у исписивању ове монографије.
И не само то. У Монографији ће интереси и инвеститори препознавати подручје Сремске Митровице
као потенцијалну зону нових индустријских паркова, који располажу довољним електроенергетским
капацитетима у својим трафостаницама и водовима. Дат је и поглед на време које долази, на наредних
20. година. Прошлост, потенцијали садашњости и шансе будућности упаковани су у ову монографију
из визура електроенергетских ресурсâ Сремске Митровице.

Др Тихомир Симић, директор Електровојводине
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Сваки град или центар наших огранака има своје специфичности. Сремска Митровица је
препознатљива по дубини трајања. Археолози кажу да је на том подручју организован живот још пре
7.000 година. У тој организацији стално је светлело. У центрима окупљања, трговима, најпре су паљене
ватре и дан продуажаван у ноћ. Прошло је од тада скоро 5.000 година када ове просторе, 34. године
пре нове ере, заузима, у оно време, виша цивилизација – Римљани, и подижу велики град Сирмијум.
Дотадашње ватре замењују посебне бакље. Још снажније светли на подручју данашње Сремске
Митровице. Додуше, биле су то жишке различитих облика, у историји познате као „римске светиљке“.
После Римљана долази средњи век када старе жишке замењују фењери. А онда, године 1913, као да је
неко рекао: „Оставите сада фењере и уђимо у излиставање нових страница историје, али овога пута
осветљени са много јачим луxсевима, са електричном енергијом!“ Приче из ове монографије почињу
тада када су фењери остављени ад акта.
Сремска Митровица је специфична још по нечему. Као да из дубине историје извире нека
посебна енергија. Она је стално доводила народе на ове просторе, а они, опет, ту савијали своја огњишта.
Историја се наставља и данас. Осим људи у Сремску Митровицу долази и капитал. Вуче их локација,
положај и услови као неки невидљиви зраци који привлаче. Векови зуре у генерацију две хиљаде и
неке, као да опомињу: „Континуитет се поштовати мора!“ Ова генерација Електровојводине тај завет
прошлости изневерити неће, јер су нам у фокусу пажње идеје и иницијативе које унапређују оно што
смо наследили. Светлеће Сремска Митровица још јаче – то између осталог пише у овој монографији.
На крају ми још остаје да се захвалим и честитам аутору, редакцијском одбору, руководству ЕД
„Сремска Митровица“ и свима онима који су својим радом допринели да монографија о електрификацији
Сремске Митровице угледа светлост дана.
Др Тихомир Симић
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ИСТОРИЈА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Сирмијум
На 139 километру речног тока Саве, 44 степена и 58 минута северне географске ширине и
19 степени источне географске дужине, налази се Сремска Митровица, једно од најстаријих насеља у
Републици Србији.

Град Сремска Митровица седиште Сремског округа на географској карти Србије
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Палеонтолошки налази пронађени у наносима реке Саве код Сремске Митровице, указују на
могућност постојања примитивних станишта праисторијских људи.
Поуздани подаци који указују на почетак људског живота на подручју Сремске Митровице,
налазе се у млађем каменом добу – неолиту. Из тог временског периода (6000–3000 године п. н. е.) и
каснијих епоха, пронађени су материјални остаци о развоју насеља на подручју града.
Историјски период у развоју града почео је 35 – 33. п.н.е. када су римске легије дошле у Срем.
Том приликом Римљани су затекли урбанистичку физиономију насеља које је носило име Сирмијум. О
пореклу његовог имена има више историјско–етимолошких тумачења.
Након војничког освајања Срема, Римљани су пришли пацификацији и романизацији целе
области. Сирмијум је почео да добија римски карактер. За време флавијевске династије (69–96. г. нове
ере) Сирмијум је постао колонија – тип римског града највише категорије.
Повољан географски положај и стратешки значај утицали су да се Сирмијум развио у војно и
економско средиште Паноније. Сплет историјских околности утицао је да су се римски цареви краће
или дуже време боравили у граду али и да је сам град подарио Царству неколико царева.

Сунчани сат, крај 1. и почетак 2. века
Први цар, рођен у околини Сирмијума, је Деције Трајан (200–251), римски цар (249–251) са
типично војничком каријером, који није оставио значајнијег трага у Сирмијуму.
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Цар Деције Трајан
У другој половини трећег века на власти се налазио Луције Домиције Аурелијан (214–275)
римски цар (270–275) ратник и градитељ, рођен у Сирмијуму у свештеничкој породици, један од
најспособнијих римских царева. После Аурелијановог убиства римске легије на источној и југоисточној
граници Царства прогласиле су за цара Марка Аурелија Проба (276–282) такође рођеног у Сирмијуму,
232. године. Поред успешних војних операција у разним деловима Царства посебну пажњу је посветио
развоју пољопривреде. Много више се везивао за Сирмијум него његови претходници. Први значајнији
подухват који је предузео, користећи радну снагу властите војске, била је мелиорација терена у
Сирмијуму и околини. У његово време прокопан је канал Јарчина. Проб је донео и једну далекосежну
одлуку, која је имала изузетног значаја и за његов родни крај. Укинуо је италички монопол на гајење
винове лозе и дозволио њено подизање на ширем простору Царства. Тада су засађени први чокоти
винове лозе на јужним падинама Фрушкe горe. Војска навикнута на рат, плен и зараду, организовала је
побуну у којој је убијен цар Проб.

Новац са ликом Цара Проба
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У околини Сирмијума, око 240. рођен је Марко Аурелије Максимијан којег је Диоклецијан
изабрао за савладара. Диоклецијан је неколико пута боравио у Сирмијуму. Године 293–294 провео је у
њему 11 месеци, од 11. септембра до 20. августа што му је омогућило да сагледа стратешки значај града.
У географском погледу Сирмијум је припадао провинцији Панонија. Поделом Паноније на
Горњу и Доњу провинцију Сирмијум је ушао у састав Доње провинције, као главни град, која ће касније
по њему добити име Pannnonia Sirmiensis.
Увођењем тетрархијског система власти, 1. марта 293. Сирмијум је достигао последњу степеницу
у свом развоју. У статусу једне од престоница Царства град је под својом управом имао области јужно
од Дунава, на истоку до Црног мора, до Алпа и реке Ин на западу.
Политичке прилике, на почетку IV века, потиснуте су у други план. У први план су избили
верски сукоби. Диоклецијанови едикти против хришћанства нашли су своје следбенике у Сирмијуму,
у личностима царева Максимијана и Галерија. Уследили су крвави прогони хришћана. Убијен је први
епископ сирмијумски Иринеј, његов ђакон Димитрије (304) затим ранохришћански мученик Синерот,
хришћанка Анастасија и други хришћани.
Нови савладар у Царству Валерије Лициније добио је на управу панонску дијецезу са седиштем
у Сирмијуму.

Царска палата у Сирмијуму 3-4. век
Почетак владавине Диоклецијановог наследника Константина Великог (306–337) обележен је
епохалном променом у римској држави. Донет је Милански едикт (313) којим је дозвољено слободно
проповедање хришћанства, што је граду, ослоњеном на ранохришћанске традиције, дало изузетан
значај у верском погледу.
Сирмијум је био и место честог боравка и цара Константина Великог након његове победе над
Лицинијем (316). Римски цар Константин Велики отворио је ковницу новца у граду.
После смрти Константина Великог Сирмијум је био место боравка цара Констанција II (рођен
у Сирмијуму 317) одакле је успешно водио борбе против узурпатора Магненција, Сармата и Квада..
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У шестој деценији IV века у крилу цркве водили су се дипломатски сукоби око схватања
основних хришћанских постулата. Тим поводом у Сирмијуму су одржано неколико црквених сабора
важних за цео хришћански свет.
Значајан догађај у историји града представља 364. година када су се у њему састали цар
Валентинијан I и његов брат Валенс где је постигнут договор да западни део Царстава, у којем се
налазила и Panonnia secunda, припадне Валентинијану а Валенсу источна половина Царства.
На царски престо, 375. ступио је Флавије Грацијан, старији син цара Валентинијана I, рођен
у Сирмијум 359. (римски цар 375–383). У тешким ратним приликама када су се водиле борбе против
Гота, Грацијан је (након смрти Валенса) за источног цара крунисао, савладара дукса Мезије генерала
Теодосија касније прозваног Велики. Крунисање је обављено у Сирмијуму 19. јануара 379. године.
После смрти Теодосија 395. његови наследници поделили су Царство. Хонорије је владао
западним а Аркадије источним делом Царства. Сирмијум је припао Западно делу царства.

Копије златних полуга искованих у Сирмијуму, 19. јануара 379. године
У урбанистичком погледу, у I веку бројни објекти у Сирмијуму, палате и храмови били су
скромнијих димензија. Развој и значај града у наредном периоду утицао је да Сирмијум, на прелазу
из III у IV век био у новом руху у којем су се налазили: империјална палата, форум, храмови, управне
зграде, купатила, позориште, акведукт, канализација и друге јавне и приватне грађевине. У IV веку
изграђена је ковница новца и хиподром дужине око 450 метара.
У подели царства 424/425. Сирмијум је припојен Источном римском царству из којег се развила
Византија. Убрзо након његовог припајања префектури Илирик, седиште префектуре је премештено из
Солуна у Сирмијум где је префект Леонтије, који је пренео са собом реликвије Св. Димитрија, подигао
цркву посвећену његовом имену.
Због богатства и близине границе Сирмијум је често био на мети разних освајача: Хуна, Источних
Гота, Гепида да би освајањем Сирмијума од стране Авара 582. и пожаром који је избио наредне године
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био завршен је антички период у развоју града. Више од два века Сирмијум се налазио у саставу аварске
државе са мало поузданих података о његовом развоју.

Део златне појасне гарнитуре, 7. век
Око 800 године пропала је аварска држава. Сирмијум са околином освојили су Франци.
Бугарским надирањем ка доњој Панонији, Симријум је 825. дошао у састав Омуртагове бугарске
државе у чијим границама је остао више од једног века. Значајан догађај у развоју града, тог временског
периода, је примање хришћанства од стране бугарског кнеза Бориса (864). Сирмијум, као хришћански
центар са традицијом, постао је седиште епископије у коме је за епископа постављен хришћански
мисионар Методије (869). Епископија је угашена 873. после Методијевог затварања у тамници у
Салцбургу.

Свети Методије (826-885)
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Године 971. дошло је до пропасти Преславске Бугарске и, по свему судећи, престанка бугарске
власти на простору између Саве и Дунава. У једном од Самуилових похода, 976. Сирмијум и његова
околина нашли су се у границама државе македонских Словена.
У другој деценији XI века (1018) освајањем Константина Диогена, војног команданта
византијског цара Василија II, у Сирмијуму је обновљена византијска власт. Као угледан хришћански
центар Сирмијум је постао седиште епископије у саставу Охридске архиепископије. Епископија је
угашена око 1229. године.
Појава Угара, као нове силе у Панонији, најављен је почетак дугогодишњих сукоба између
Византије и Угарске око доминације на просторима око Дунава и Саве. До првог освајања Сирмијума
од стране Угара дошло је 1057. године. Настао је период наизменичне доминације над градом да би
коначно после владавине византијског цара Манојла I Комнина (1180) а за време угарског краља
Бела III, дефинитивно нестала византијска власт на простору између Саве и Дунава. Са пропашћу
визнатијског града Сирмијума нестало је и његовог имена. О изгледу града у време када су учесници III
крсташког рата (1189), под вођством немачког цара Фридриха I Барбаросе, пролазили кроз Срем њихов
хроничар Ансберт је забележио да су од Сирмијума, некад славног града, остале само рушевине.
У првој половини XII века завршен је географско – историјски процес прерастања топонима
Сирмијум у хороним Срем, који се односио на простор између Саве и Дунава.

Civitas Sancti Demetrii
Период средњовековне угарске власти у Срему донео је нове моменте у развоју насеља на
обалама Саве. На десној обали Саве формиран је манастир Светог Иринеја, а на левој обали реке
манастир Светог Димитрија око којег се формирало просперитетно насеље – преносилац традиција
античког и византијског Сирмијума.

Печат са ликом Светог Димитрија, 12. век
Насеобина земљорадника, трговаца и занатлија настала око манастира Светог Димитрија
добила је име по манастиру који је био седиште православног монаштва до XIV века. У историјским
изворима с почетка XIV века насеље уз манастир се помињало као villa sancti Demetri. До интензивнијег
успона у развоју насеља дошло је после татарске провале у Угарску (1241–1242) када је дошло обнове
насеља и унутрашње колонизације. Повељу са привилегијама о ослобађању од царина, што је значило
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да су у њему становали трговци и личном слободом становника, односно правима слободне општине
становници насеља Светог Димитрија добили су од угарског краља Ладислава IV Куманца (1272–1290)
које су касније потврдили краљ Андрија III Млечанин (1290–1301) и Карло Роберт (1301–1342).
О успону у развоју насеља, у првој половини XIV века, говори податак да су њему постојале још
две цркве Свете Марије и Светог Николе.
Пре прве половине XIV века насеље Светог Димитрија добило је привилегију слободног
краљевског града. У документу из 1347. насеље је забележено као град Civitas Sancti Demetrii. Град Светог
Димитрија био је настањен бројним трговцима међу којима су се, првенствено, истицали Дубровчани. До
пловине XIV века у Митровици је настала најзначајнија дубровачка колонија у Угарској. Интензивнији
период у развоју града настао је после Задарског мира (1358) склопљеног између Венеције и Угарске,
када је Дубровник дошао под власт угарских краљева. У граду су боравили бројни трговци пучани и
властела из породица Соркочевић, Гундулић, Гучетић ...
Поред унутрашњих борби, вођених између претендената на угaрски престо, погоршању
трговачке климе у граду имао је и пораз Жигмунда Луксембуршког од стране Турака, код Никопоља
25. септембра 1396. након чега је дошло до турског пустошења Срема и Митровице која je спаљена а
њено становништво расељено. О тим догађајима Константин Филозоф у Житију деспота Стефана
Лазаревића је забележио да је султан „преселио Димитровце” а српски летописац је још одређенији
„Турци на Угре војеваше, Димитровце преселише у Брусу”.
Обновљена Митровица није достигла трговачки ниво из седамдесетих година XIV века. Нестала
је дубровачка трговачка колонија у граду. Долазак појединих дубровачких трговаца у град имао је
спорадичан карактер.
Почетком XV века град је припадао краљу Жигмунду Луксембуршком. Под притиском турске
војне силе долазило је до миграције становништва. Мађарско становништво се повлачило на север а
Срби су се досељавали на простор између Саве и Дунава што је утицало да је Срем постао доминантна
српска област. Први господар града био је деспот Ђурађ Бранковић. Његова власт над Митровицом
представљала је плод сарадње са угарским краљевима у околностима турских претњи на територију
јужних делова угарске државе.
Нова турска инвазија на крајеве преко Саве и Дунава уследила је 1458. Српски летописи су
забележили да султан „плени Срем и попали Димитровце” У покушајима да спречи пустошења града
од турске војске, који су добили на замаху када је турско освајање у Србији напредовало, нови угарски
краљ Матија Корвин (1458–1490) предузео је поправку митровачких утврђења и реоформисао гарнизон
у граду. На његово чело, уместо дотадашњег кастелана, постављен је капетан са ширим овлашћењима.
Предузете мере, да се повећа одбрамбена моћ града, показале су као недовољне јер је већ 1462. Али-бег,
султанов намесник у Србији, прешао преко Саве, а затим опустошио и спалио Митровицу и Купиник.

Златник краља Матије Корвина
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Крајем XV века Срем је постао поприште унутрашњих сукоба у Угарској у којима је српски
деспот Ђорђе Бранковић са братом Јованом освојио Митровицу, од сремског великаша Ловре Илочког,
а затим је предао угарском краљу Владиславу II.
Почетком XVI века Митровица је поново припадала Ловри Илочком. Временски период до
почетка треће деценије XVI века, када су Турци, под Бајазитом II, стабилизовали претходна освајања a
затим ратови Селима I у Азији и Африци, остао је мање познат.
Погоршање угарско-турских односа ескалирало је турском офанзивом на јужну угарску
границу. У једном од турских упада у Срем, половином јула 1521. босански санџакбег Бали-бег
Јахјапашић освојио је Митровицу, запалио манастир Светог Димитрија и друге објекте, али без намере
да запоседне град. Повлачењем турске војске из Срема подручје између Саве и Дунава постало је пуста,
ничија, земља. По свему судећи до следећег великог упада Турака у Срем град се није опоравио.

Град у саставу Османске империје
Ратни поход Сулејмана II на Угарску, организован у пролеће 1526. и пад Митровице под турску
власт, у лето исте године, определио је живот града наредне 192 године.
Спорадично а затим и нешто интензивније насељавање хришћанског становништва, под
турском влашћу, из северне Србије и североисточне Босне у Срем, утицало је да се Митровица обновила
као варош (хришћанско насеље).
Учвршћивање турске власти у Срему наступило је после њиховог освајања Славоније и битке
код Горјана (1537) и заузимања Будима 1541. године.
Остало је непознато када је Срем постао посебна административна јединица – санџак. Из каснијих
пописних дефтера сазанајемо да је Срем посебно пописиван пре 1541. што указује на чињеницу да је
Сремски санџак формиран пре пада Будима под турску власт. После пада Будима основан је Будимски
пашалук у чијем саставу се налазио и Сремски санџак у чијем саставу је, са краћим прекидима остао
до пред крај XVII века, односно до турског пораза под Бечом, у току Великог бечког рата (1683–1699).
Први турски подаци о Митровици, као муслиманском насељу, помињу је као седиште кадилука
којем је поред митровачке нахије припадала и нахија Купиник.
Према дефтеру за Сремски санџак, насталом између 1545. и 1548. који садржи попис
хришћанских становника Митровица је уписана као село (са турског становишта) односно варош са
српског становишта, са две цркве, односно парохије.
Муслимански део вароши брзо се развијао те је џемат, пре половине XVI века, био на путу да
преовлада хрићански део насеља. Поред свега тога Митровица је до половине XVI века остварила само
статус касабе (градског насеља нижег ранга).
У пописном дефтеру за Сремски санџак, који се датује између 1566. и 1569. Митровица је
уписана као касаба са 11 махала (градских четврти) и три џамије.
Већ у другој половини XVI века српска варош нестаје као компактна целина са локалном
самоуправом. До краја XVI века Митровица је постала највеће и најразвијеније муслиманско насеље
у Срему. Митровица се понекад бележи као велики град, шехер. У њој је тада налазило седиште
Сремског санџака.
Према пописном дефтеру, око 1578. Митровица је имала 14 муслиманских махала. У то време
у њој се налазиле четири џамије, шест махалских џамија (месџида) и једна мусала (посебан простор
за молитве под ведрим небом). По Стефану Герлаху, царском посланику, који је 1578. прошао кроз
Митровицу, град је имао 17 џамија, у њему је столовао санџакбег и живело мало Срба који нису имали
ни цркву.
Крајем XVI и почетком XVII века дошло је до стагнације и успоренијег развоја града. Нешто
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података о Митровици прве половине XVII века забележио је папски визитатор Бартол Кашић који је,
приликом боравка у граду 1613. констатовао постојање католичког становништва у граду, које је нешто
касније (1655) организовало своју жупу.
Од половине XVII века дошло је до повећања броја хришћанског становништва. Присутно је
мишљење, да је у овом временском периоду, у Митровици подигнута или обновљена мала православна
црква у близини реке Саве (Црква Светог Стевана, традиционална названа Мала црквица).

Стара црква Светог Стефана (снимљено 2011)
У току Великог бечког рата аустријска војска је заузела град, али је он по одредбама Карловачког
мира (1699) остао у саставу Турске све до Пожаревачког мира, 21. јула 1718. којим је окончан турски
период у развоју града.

Хабзбуршки период у развоју града
Миром у Пожаревцу Турци су напустили Срем. Митровица је ушла у састав Аустрије. Стављена
је под коморску управу и постала седиште провизората под именом Митровачко властелинство. После
аустријско-турског рата (1716–1718) у скоро опустело насеље вратило се старо становништво и дошло
ново. Према попису коморских власти у Митровици је 1720. забележено: 16 ожењених браћа, синова и
кћери, 69 таквих неожењених или пунолетних: 126 домаћина лица и 4 инквилина (становника без кућа).
По овом коморском попису презимена скоро да и нема, а пописна евиденција их је регистровала по
надимку, месту или крају одакле су се населили у Митровицу или њиховом занимању, као: „Бачванин”,
„Зворничанин”, односно абаџија, алас, кујунџија, а касније и „Ваљевац”, „Мачванин”, „Сомборац”,
„Бешеновац”, „Вуковарац”. Ипак, највећи број становника у Митровицу доселио се из самог Срема и то
из спахилука кнеза Одескалкија.
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Етничку структуру Митровице, у првој половини XVIII века, поред мањег броја Немаца –
католика, употпунило је досељавање око 55 породица, из околине Дибице (Босна) већим делом хрватске
народности.
У коморском периоду развоја насеља отворена је српска школа (1724) а бивша турска џамија
преуређена је у католичку богомољу (око 1725).
Десет година после Пожаревачког мира укинута је коморска и успостављена спахијска власт
грофа Колореда, који је спахилук са Митровицом предао арендатору Симону Ајгнеру а затим барону
Марку Пејачевићу.
Због проширења Војне границе (1745) смањени су спахилуци у Срему. Од смањеног спахилука
Митровица настао је велепосед Рума грофова Пејачевић.
После укључења Митровице у војнограничарски систем Аустрије дошло је 1747. до стварања
Петроварадинске регименте чији се штаб, као и касније штаб Сремске бригаде, сместио у Митровицу
чиме је она постала интересантна као имиграционо место привлачна за официре, трговце и занатлије.
Планским радом команде Петроварадниске регименте пришло се подизању тридесетак зграда за
војне потребе. Подизани су верски објекти али и приватне трговачке и занатске куће. Митровица се
почела уобличавати као градско насеље. Постављен је матрикс савремене урбанистичке диспозиције
Митровице у њеном градском језгру.

Седиште Штаба Сремске бригаде, друга половиха 18. века
Потврда просперитетног развоја града нашла је свој израз 1. новембра 1765. када је Митровица
добила статус слободног граничарског коминитета. Насеље је подељено на војни и цивилни (грађански)
део са посебним управама. На основу Патента о насељавању који је пратио стварање комунитета, а у
циљу израженијег насељавања и бржег развоја градских насеља у Војној граници у Митровицу су се
досељавали трговци, занатлије и земљорадници из Срема, затим трговци из Македоније, Старе Србије,
Босне и других делова Отоманске империје искључиво православне вере, затим занатлије – католици
из Немачког царства, односно, са подручја Балкана, Цинцари и нешто мањем броју Грци.
Просперитетни период у развоју града угрожен је одлуком виших органа власти, од 11. маја
1787. када је, после 22 године, укинут магистрат и комплетан град враћен под окриље Петроварадинске
регименте.
19

О граду, 1787. чиновник Славонске генералне команде Франц Штефан Енгел у свом опису је
забележио да је Митровица, у то време, имала 535 кућа, већим делом од меког материјала и делимично
ушорене.

Грађанска кућа, крај 18. века
Крајем XVIII и почетком XIX века подигнути су верски објекти: православна (1794) и католичка
црква (1811). После пола века, од оснивања болничког фонда (1775) и трогодишње изградње, 7. маја
1826. свечано је отворена болница Петроварадинског пука.
Српска револуција из 1804. имала је одјека и на подручјима северно од реке Саве. Неки од
митровачки трговаца, подстакнути економским и националним интересима, постали су снабдевачи
устаника, углавном оружјем и храном. Међу њима истицао се Димитрије Пуљевић, угледни митровачки
трговац, од 1806. званични снабдевач устаника. Поред Пуљевића, као снабдевачи устаника, јављали су
се трговци Александар Крстоношић и хаџи Алекса Селаковић.
Број становника, у првој половини XIX века, се споро повећавао. Природни прираштај
становништва је био мали. На број становника утицала мања усељавања граничарског становништва
из Карловачког генералата (1810) и Немаца из Оберродена у Кнежевини Хесен (1828).
У четвртој деценији XIX века долази до значајнијег развоја школства у граду. Квалитетније
образовање везује се за 1838. када је одлуком Дворског ратног савета дозвољено отварање IV разреда
при Вишој школи чиме је она прерасла у Главну школу што се, код неких аутора, узима као почетак
еволутивног пута – од њеног настанка до претварања у четвороразредну реалну гимназију (школске
1887/88. године).
Ревулиционарни покрет у Хабзбуршкој монархији 1848. осетио се у Митровици где су на
грађанском збору и скупштини граничара Петроварадинске регименте формулисани идентични
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захтеви са изразитијом националном, српском нотом, и израженијим социјално-економским
циљевима. У колоплету револуционарних збивања дошло је до заоштравања међунационалних односа.
У узаврелим националним односима у Митровици су боравили патријарх Јосиф Рајачић са позивом
на мир и нешто касније хрватски бан Јосип Јелачић са намером да се сачува претходни поредак у
Регименти и отргне је од утицаја Српског народног покрета. После проглашења ратног стања у Срему,
почетком 1849. од стране патријарха, сва војна и цивилна власт у Срему пренета је на капетана Теодора
Радосављевића , комесара Срема са седиштем у Митровици. Са агонијом Српског народног покрета, у
пролеће 1849. и његовим поразом у лето исте године започета је рестаурација војнограничарске власти
која је у Митровици остала присутна преко, наредне две деценије.
Почетком друге половине XIX века етничку структуру Митровице употпунило је досељавање
Русина (1851) из северозападних Карпата.
Почетком осме деценије XIX века (1871) отпочео је сложен процес укидања Војне границе
као анахроне институције. Истовремено са почетком њеног развојачења донет је Закон о градским и
сеоским општинама. На основу тог закона, 8. новембра исте године, изабрана је нова општинска управа.
Коначно, после више покушаја, 2. јуна 1881. Митровица је добила статус града који је, као и остали део
Срема, припојен Хрватској. После избора за градску скупштину, августа 1881. новембра исте године
одржани су избори за градоначелника. На место градоначелника изабран је Кирило Ћира Милекић
који је на том месту остао до 1908. године. Градски органи власти почели су са радом 9. новебра 1881.
Примерено новим прилика у развоју града, у наредном временском периоду, донет је нов грб, печат
статут града који је остао на снази до почетка Првог светског рата.

Зграда Петроварадинске имовне општине подигнута 1877. године (разгледница из 1900)
После укидања Војне границе и потчињавања Митровице цивилним органима власти, дошло је
до бржег развоја града. Основни услов за интензивнији привредни развој била је изградња железничке
пруге Инђија – Митровица – Винковци која омогућила привредно повезивање града са Јадраном (преко
Ријеке), Загребом и Бечом.
Последњих деценија XIX века створни су услови за развој индустријске производње. Године
1885. отворена је фабрика за прераду дрвета Антона Чериха, затим парне пилане Фрање Гамиршека,
Густава Мехтерсмајхера и Емила Гараија, столарске радње Николе Бороте која је почетком XX века,
својим обимом производње и упосленошћу радника, прерасла у фабрику за производњу намештаја.
Поред значајног привредног центра дрвне индустрије Митровица је постала и важан транзитни
центар дрвне индустрије одакле се техничко дрво допремало воденим токовима Дрине и Саве а затим
транспортовано ка Сиску, односно до Беча или Ријеке.
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Индустријску панораму Митровице крајем XIX и почетком XX века употпуњавале су две
пиваре, неколико парних млинова, трговине и занатске радње.
На општи изглед и значај града утицали су изградња митровачке казнионе, Српског дома,
синагоге, грко-католичке цркве, асфалтирање улица, копање првих артерских бунара, подизање Сремске
електране и других подухвата до Првог светског рата.

Пароброд на Сави код Сремске Митровице, разгледница почетак 20. века
После слома Баховог апсолутизма (1860) дошло је до оживљавања политичког живота у
Хабсбуршкој монархији. Митровачко грађанство, свако на свој начин, позиционирало је свој статус
у граду кроз оснивање политичких странака, удружења и друштава различитог профила и обима
деловања. Политички живот профилисао се кроз рад неколико странака: Унионистичке, Хрватске
народне странке, Хрватске странке права, Српске народне слободоумне странке, Самосталне српске
странке, Српске радикалне странке, Социјалдемократске странке ...
Српско грађанство Митровице основало је, 1864. Српску грађанску читаоницу, значајан
културно-просветни центар који се борио за очување српске националне свести, затим Српску
црквену певачку дружину (1865), подигнута је зграда Српске вероисповедне школе (1869), културнохуманитарно друштво Добротворна задруга Српкиња (1870), Српско соколско друштво ... Крајем осме
деценије XIX века, 1880. оснивају се друштва са хрватским националним предзнаком Митровачка
касина (од 1991. Хрватска читаоница), затим Хрватско певачко друштво „Нада” (1885), Хрватска
грађанска обртна читаоница (1886), Хрватско соколско друштво ...
Значајно место у развоју града дали су и локални штампари и издавачи који су издавали
листове: Фрушка гора, Хрватски браник, Mitrovizer zeitung, затим Добротвор, Српски рад, Привредник,
Митровачки гласник.
Почетком Првог светског рата у Митровици, као пограничном подручју, је укинута градска
самоуправа, почела су хапшења најугледнијих грађана, забрањен рад националних институција,
уведен је полицијски час, забрањена ћирилица и донето низ других забрана и репресивних мера према
већинском српском становништву.
Као део савезничке војне активности, почетком септембра 1914. српска војска (1. армија)
је продрла у југоисточни Срем. Покушај Тимочке дивизије, из састава 2. српске армије, да по истом
задатку пређу у Срем, на потесу Чеврнтија – Легет, завршен је трагично. У битци, на митровачком пољу
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Српски дом, разгледница пре 1914.
Легет заробљено је 4.500, погинуло 500 до 600 , а од 600 до 700 припадника Тимочке дивизије утопило се
у реци Сави. Од последица гранатирања Српског дома, у којем се налазио аустријски војни штаб, дошло
је до његовог уништења.
Преласком аустро-угарске војске преко Саве (октобар 1915) град се нашао у позадини фронта.
Наредних година живот у њему одвијао се под надзором владиних комесара и војних власти.
После пробоја Солунског фронта (крај септембра 1918) српска војска је врло брзо стигла
на обале Саве. Првог новембра 1918. грађани Митровице су успоставили локалну власт – Народно
веће, које је посредством Народне страже одржавало ред и мир до уласка српске војске у град. Петог
новембра је српска војска – предвођена командантом Другог батаљона 5. пешадијског пука краља
Милана, потпуковником Ђорђем Максимовићем, ушла у град. Завршен је период Хабзбуршке власти
над градом који је трајао, нешто више од 200 година.

Сремска Митровица у југословенској држави
Велику прекретницу у развоју Митровице представљао је њен улазак у састав Краљевства Срба,
Хрвата и Словенаца. После два века граничне позиције град се нашао у средишном простору нове
државне заједнице. У административном погледу град се налазио у наслеђеном административнотериторијалном систему Сремске жупаније прилагођеном новим приликама. Митровица је имала
статус града, у рангу среза и била седиште митровачког среза. Почетком треће деценије XX века
(1921) Митровица је имала 11.848 становника. На седници Градског заступства, 15. септембра 1923.
дефинисано је ново име града: СРЕМСКА МИТРОВИЦА. Одлуком владе о престанку рада Покрајинске
управе у Загребу (1925) њене прерогативе преузела су надлежна министарства и обласне самоуправе.
Везе, државно-правног карактера, између Срема и Загреба престале су да постоје. Од 1927. Сремска
Митровица се налазила у саставу Сремске области без квалитативних разлика у рангу и положају.
На основу Закона о називу и подели Краљевине на управна подручја, од трећег октобра 1929.
којим су укинуте области и створене нове административне јединице – бановине, Сремска Митровица
је ушла у састав Дринске бановине са седиштем у Сарајеву. Новом административном организацијом
Краљевине град се нашао на периферији управног подручја што је изазивало потешкоће у раду
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градске управе, како у административном погледу, тако у привредној и социјалној политици. Законом
о изменама и допунама у закону о називу и подели Краљевине на управна подручја од 28. августа 1931.
град је ушао у састав Дунавске бановине са седиштем у Новом Саду у чијем је саставу остао до почетка
Другог светског рата на просторима Краљевине Југославије.
На половини међуратног раздобља, између осталих, у граду су се налазили: Окружни суд,
Државно тужилаштво, Срески и месни суд, Среско начелство, Казнени завод, Дирекција шума, Војни
округ, Окружни уред за осигурање радника, Агенција речне пловидбе, Секција за одржавање пруге,
Капетанија пристаништа, Бановинска болница ...
Основе индустријског развоја Сремске Митровице чиниле су, и даље, дрвна и прехрамбена
индустрија. Посебно место заузимала је дрвна индустрија, која је по броју фабрика и столара сврставала
град у центар дрвне индустрије Срема између два светска рата. У прехрамбеној индустрији Сремске
Митровице видно место заузимало је млинарство које је своје корене вукло из шездесетих година XIX
века. По значају и традицији издвајала се пивара, Сремска електрана д.д., циглане ...
Од посебног значаја у решавању комуналних проблема у граду преставњало је успостављање
мостовне везе између леве и десне обале Саве. На овом делу савског тока, 28. септембра 1919. постављен
је понтонски мост. До тада саобраћај између Сремске и Мачванске Митровице обављао се чамцима
и дереглијама у приватној експлоатацији. Значајнији комунални подухват био је изградња насипа.
Радови на реализацији овог пројекта почели су крајем 1932. а завршени 30. октобра 1937. године. Од
значајнијих објекта у граду су подигнута зграда Зантског дома, Ватрогасни торањ, Ратарски дом.

Поплава 1932.
Године 1933. у граду су регистроване 464 занатске радње. Град са више стотина занатских
радњи имао је неколико занатских удружења и друштава: Занатлијско удружење града Митровице и
среза митровачког, Српско занатско друштво, Удружење хрватских обртника. Истовремено у граду је
регистровано 160 трговачких радњи и 84 угоститељска објекта од којих су се по нивоу и садржају услуга
издвајали хотели „Ковач”, „Зелено дрво” и „Српски дом”.
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Пред Други светски рат, почетком 1941. здравствене услуге су пружане у пет државних и једној
приватној здравственој установи.
Просветни и културни живот града наставио је свој развој у оквирима који су постављени
почетком XX века. Током, нешто више од 20 година међуратног периода у граду је радила Мушка и
Женска основна школа, Основна школа на Сајмишту, Женска стручна школа, Занатлијска школа и
Реална гимназија.
Своју активност су наставила национална друштва формирана пре Првог светског рата.
Новину у раду друштава и удружења представљало је Друштво „Мајка Југовића” али и друштва која су
имала југословенски карактер: Црвени крст, Јадранска стража, Наша крила ... и низ других друштава и
асоцијација са националним и анационалним предзнацима.
Важнији листови који су излазили у граду, између два светска рата, били су: „Србија“, „Нова
Србија“, „Радикалска мисао“ и лист „Срем“ (1938–1941).
Међуратно раздобље Сремске Митровице, из прве половине XX века, карактерисао је
интензивнији развој спорта, посебно фудбала. Значајнији клубови били су: Грађански, Раднички,
Трговачки, Занатлија, Митровачки спорт клуб, Земљорадник, Посавина. Поред наведених у граду су
постојали спортски колективи других профила , са краћом или дужом временском егзистенцијом,
као што су били: Први митровачки куглашки спорт клуб, Митровачки тенис клуб, Смучарски клуб
Сремска Митровица и још неки куглашки и други спортски колективи.
У годинама пред Други светски рат, културно–просветне садржаји поред градских друштава
и удружења употпуњавали су, између осталог, и предавачи различитог профила: др Милош Ђурић –
хелениста, др Владимир Ћоровић – историчар, Сима Пандуровић – књижевник и др.
Половином четрдесетих година XX века бисокопске представе емитоване су у „Парку”,
„Хрватском дому” и сали „Зелено дрво”.
У политичком животу града до увођења диктатуре, 1929. године, и забране рада политичких
партија по снази и значају издавајале су се: Народна радикална странка као најача политичка партија у
граду, а следиле су Хрватска пучка сељачка странка и Хрватска заједница, затим Демократска странка,
Српска сељачка странка, Комунистичка партија Југославије ...
У другој деценији постојања Краљевине Југославије дошло је до прегруписавања грађанских
странака, израженијег истицања националних интереса и јачања профашистичких снага.
Једанаестог априла 1941. уз помоћ немачких фашиста, успостављена је усташка власт у граду
који је од нових власти преименован у Хрватска Митровица. Светлост дана угледале су институције
и речник из времена Аустро-Угарске. Отпочео је терор најширег спектра који је упориште нашао у
бројним законским одредбам којима се српски, јеврејски и ромски народ стављају ван закона.
Прва хапшења у гарду уследила су 12. априла 1941. од којих су неки ухапшеници подлегли
батинама, неки изведени пред преки суд у Осијеку, а део инетрниран у логоре Копривницу и Јадовно.
Хапшења и злостављања настављена су и у наредном временском периоду.
Од посебног значаја за развој оружане борбе против усташке и немачке фашистичке власти
било је бекство комуниста-робијаша из сремскомитровачке казнионе, у ноћи 21/22. август 1941. који
су постали носиоци антифашистичке борбе у Срему и Војводини.
У јануару 1942. су почела прва стрељања на северном делу сремскомитровачког православног
гробља. Терор усташке власти у Срему достигао је врхунац крајем августа и почетком септембра 1942.
када је неколико хиљада родољуба Срема, углавном Срба, нашло вечни мир поред православног гробља
и другим деловима Сремске Митровице.
Живот у окупираном граду трајао је до првог новембра 1944. када су борци Прве и Четврте
војвођанске бригаде 16. дивизије НВОЈ ослободили Сремске Митровицу од фашистичке окупације.
Троипогодишња окупација оставила је дубоке трагове на становништво у граду. Крајем
децембра 1944. у граду је живело 9.929 становника. У Другом светском рату су живот изгубили 802
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грађанина Сремске Митровица, и то 95 бораца Народноосолободилачке војске: 248 грађана је стрељано,
208 лишено живота у логорима, а остали су страдали на друге начине. Просечна старост жртава била
је око 24 године.
Крајем 1944. у Сремској Митровици се налазило седиште Градског одбора, Среза Сремска
Митровица и Обласног народноослободилачког одбора за Срем, у чијој су се надлежности налазили
срезови: Ириг, Рума, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Шид, Земун, Илок и
Вуковар. Обласни НОО за Срем престао је са радом крајем 1946. године.

Зграда у митровачкој Казниони из које су побегли комунисти робијаши

Група ослобођених комуниста у Богатићу, септембра 1941.
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У првим послератним годинама приоритет у раду је било уклањање последица ратног разарања
и обнављања индустријскиј предузећа и других објеката за различите намене. Године 1948. град је
имао 13. 183 становника. Наредне године у њему се налазило једне предузеће савезног значаја, четири
покрајинског и 23 предузећа локалног значаја.
Интензивнији развој града почео је после тог временског периода. У том временском периоду
(1948) основан је Индустријско-привредни комбинат Житопремет са шест радних јединица (Сремска
Митровица, Шид, Рума, Инђија, Стара Пазова и Зворник), исте године основано је Пољопривредно
добро „Пинки”, које се бавило производњом воћа, интеграцијом предузећа дрве индустрије основан је
Дрвни комбинат (1950), почело је пословати Предузеће за ниску и високу градњу „Пролетер” (1954),у
оквиру Пољостроја је започета производња вентила (1958) која је прерасла у Митровачку индустрију
вентила (1959), завршена је изградња Индустријске кланице и фабрике конзерви „Митрос” (1959),
основано је Агросеме и започета је изградња фабрике шећера (1960), почела је са радом Сремска
млекара (1962), обједињавањем сремског аграра настао је ПИК Сирмијум (1963), завршена је Фабрика
целулозе и папира „Матроз” (1964), формирана је Пољопривредна организација Митросрем ( 1973) ...
У оквиру и за потребе саобраћајне и комуналне инфрастуктуре подигнута је зграда железничке
станице – као прва у новој слободној домовини (1945), изграђен је понтонски мост за једносмерни
саобраћај (1951), пуштена у рад нова зграда поште (1962), основана је Лука Легет (1969), пуштен је у
саобраћај транзитни мост преко Саве (1977), завршена је изградња кеја на Сави (1979), изграђен је и
пуштен у саобраћај пешачки мост „Свети Иринеј” (1993) ...

Музеј Срема на Тргу Светог Стефана 15
У области образовања, културе и информисања урађени су значајни помаци у односу на период
између два светска рата. Седмог децембра 1944. почела је са радом Основна школа «Јован Јовановић
Змај”, крајем исте године, доласком уметничке групе Обласног НОО, формирано је позориште,
откривени су споменици: Споменик ослобођења Сремске Митровице у Другом светском рату (1945),
фонтана Слобода у градском парку и Споменик народним херојима (1946), исте године основан је Музеј
Срема, Историјски архив „Срем”и Средња техничка школа машинског и дрвног смера. Основна школа
„Бошко Палковљевић Пинки” почела је са радом 1953. Крајем шесте деценије XX века, 1959. основане
су Екномска и Медицинска школа. Године 1960. почела је са радом Основна школа „Владимир Назор”
(касније „Свети Сава”) и завршена је изградња Спомен- гробља. Почетком седме деценије (1961) почеле
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су излазити Сремске новине, постављене су основе за рад Основне школе „Јован Поповић”, oснован је
Завод за заштиту споменика културе, а са радом је почела и Техничко-технолошка школа. Основане
су Учитељска школа, Музичка школа (1962), Основна школа „Слободан Бајић Паја” (1963), Школа
за основно и средње образовање „Радивој Поповић” (1970), Педагошка академија и Галерија „Лазар
Возаревић”(1973). У последњој деценији 20. века, 1992. почела је да ради прва радио-станица у граду
– Радио М. Крајем 1998. почео је да се емитује експериментални програм РТВ М, а наредне почело је
његово редовно емитовање.
Значајнија градска предузећа у сфери трговине била су Трговинско предузеће „Агросрем”(1960),
Трговачко предузеће „Војводина”(1961). Најзначајнији угоститељски објекат Хотел „Сирмијум”изграђен
је 1966.
Централну здравствену установу представљао је Медински центар који је настао 1966.
интеграцијом самосталних медицинских установа у граду.
Један од успешнијих спортских колектива из друге половине 20. века спадао је Кајак клуб „Вал”
основан 1949. у оквиру Поморско-бродарског друштва „Вал” а од 1954. самостална спортска оргаизација,
затим Фудбалски клуб „Срем”, Женски одбојкашки клуб „Срем” који је на крају другог миленијума,
2000. ушао у Прву савезну А лигу, што је представљало један од највећих успеха сремскомитровачког
клупског спорта. Посебног значаја за развој дворанских спортова било је подизање Пословно-спортског
центра „Пинки” (1987).
Општи привредни развој града, у другој половини 20. века, утицао је на стални пораст броја
становника, место и улогу у његовом статусном положају. Према попису од 31. марта 1953. град је
имаоа 15.456 становника. . Половином шесте деценије 20. века (1955) настао је нови сремскомитровачки
срез, који је настао спајањем дотадашњег сремскомитровачког, румског, шидског и дела мачванског
среза. Седиште му је било у Сремској Митровици. Две године касније Срез Сремска Митровица, коме
је припојен највећи део среза Стара Пазова (укинут 21. децембра 1956), обухватао је седам општина:
Ириг, Инђија, Пећинци, Рума, Сремска Митровица, Стара Пазова и Шид. Делови Срема припали су
Срезу Београд, односно Нови Сад.
Првог јануара 1960. Општини Сремска Митровица су припојене дотадашње општине: Велики
Радинци, Јарак, Бешеново, Бешеновачки Прњавор, Шуљам, Гргуревци, Манђелос, Лежимир, Шишатовац,
Чалма, Дивош и Стара Бингула. Од 1962. су јој припојени: Кузмин, Мартинци, Босут и Сремска Рача.

Пешачки мост на реци Сави “Свети Иринеј”
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Попис становништва од 1961. указао је на знатне промене у броју становника. У граду је
живело 20.790 становника, од тога 10.005 мушких и 10.785 женских особа. Тридесет првог марта 1965.
је укинут Срез Сремска Митровица. Град је постао седиште Општине Сремска Митровица којој су
од 1966. припојени делови Мачве: Мачванска Митровица, Ноћај, Салаш Ноћајски, Раденковић, Равње,
Засавица I и II. У Сремској Митровици је наставило са радом више институција надлежних за готово
цело подручје Срема.
Интензивнији развој града у седмој деценији 20. века допринео је да се број становника, у
односу на претходни попис, попео за 11.196 и 1971. достигао цифру од 31. 896 становника. Наредни
пописи становништва указивали су на тренд његовог повећања, али не као што је то било у временском
периоду 1961–1971. Резултати пописа становништва 1981. указују на број од 37.628 становника са
мање израженим тенденција његовог повећања што показују резултати пописа из 1991. када је у граду
забележено 38. 834 становника.
Почетком 1992. Сремска Митровица, седиште истоимене општине, постала је седиште Сремског
округа, чија се територија поклапала са територијом Сремскомитровачког среза.
Апсолутни максимум у броју становништва, насеља на левој обали Саве које је носило име
Митровица, односно Сремска Митровица, достигнут је 2002. када је уже подручје град бројало 39.084
а шире градско подручје, са Лаћарком и Мачаванском Митровицом, имало 53. 873 становника. Ту
чињеницу потврђује и последњи попис становништва из 2011. који показује да на ужем подручју града
живи 37.586 становника, а ширем градском подручју, са Лаћарком (10.622) и Мачванском Митровицом
(3.873) живи 52.081 становник.
Бора Чекеринац, историчар
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ПОЧЕЦИ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ

ПОЧЕЦИ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ

Eлектрична енергија, као тема, има официјелни део своје историје, али и онај необавезујући
део намењен широкој публици и „забавама из природних наука“, како су то пренеле новине издаване
у Митровици 1879. године. Лист се звао „Фрушка гора“, а намењен је био привреди, поукама и забави.
Најпре онај официјелни део историје.
„Електрицитет ће, пoред ваздуха, хлеба и вoде пoстати свакидашња пoтреба чoвечанства“,
визoнарски запис јoш 1901. Гoдине, Ђoрђе Станoјевић, прoферсoр 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 енергије. У oвoм летoпису
oткрића oстале су урезане речи Американца Беренда, изгoвoрене 1917. гoдине када је дoдељиваo Тесли
Едисoнoву медаљу: „Oд пoјаве Фарадејевих 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.“

Расвета градског парка
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Управo oвај Теслин изум, пoсредствoм америчке кoмпаније „Вестингхаус“, пoслужиће за
изградњу хидрoелектране на реци Нијагари. Прoизвoдња струје на oвoј електрани пoчела је у јесен
1895. гoдине.
А сад следи онај неофицијелни део забележен у листу „Фрушка гора“ – лист за народну привреду,
поуку и за забаву број 11, од 18. 3. 1879. године, издаван у Митровици, у коме налазимо текст др Ј.
Хероса под насловом „Забавно из природних наука“. Поднаслов: „Електромагнетни телеграф“. Следи
објашњење сваке речи из поднаслова.
„Прва страна реч ‘електро’ долази од речи ‘електрон’ којом Грци ћилибар означавају. Ова реч,
пак, изведена је од ‘heikein’ (привлачити), тако да би ‘електрон’ привлаку или камен који привлачи бити
имао... Кад рибањем између прстију ћилибар угрејемо, он привлачи на себе лаке ствари као плеву, суво
лишће итд., исто као што магнет парче гвожђа привлачи. Још је Куофо, кинески природоиспитељ пре
Христа, у свом похвалном говору о магнету рекао: „Магнет исто тако привлачи на себе гвожђе, као и
ћилибар сенефово семе.“
Ћилибар дојимо делом из мора, док митови казаше да у реци Ериданусу приписују постанак
ћилибара Хелијадом, кћерима Сунца и бога, који се смрћу брата свога Фајетона уцвелише, у дрво
претворише и непрекидно плакаху. Сузе њине ронише у Еридансу, тако се стврднуше и постадоше
драгоцени ћилибар. Од ‘електрона’ назваше се сва она тела, која рибањем задобише снагу, лаке предмете
на себе привући: електрична а ту њихову чудесну снагу назваше ‘електрицитет’ тако исто, као што се од
‘magnes litnos’ (магнетски камен) магнетом назваше.“

Расвета градског парка

Борба гаса и електричне енергије
У данима с краја 19. века било је конкуренције и неке врсте суревњивости између петролеума
(гаса) и струје. Ко има већу употребну вредност и како почињати електрификацију, да ли гасом или
новим изумом – струјом. Било је поклоника и једог и друго гледишта. У почетку беше „пата карти“.
Господин Јулије Граба пронашао је, према једном запису у листу „Фрушка гора“ издаваном, дакле, у
Митровици од 10. 8. 1880. године, саџак на који се свака петролеумска лампа може поставити и за то
добио признање – повељу. „С помоћу ове справе може се поред осветљења кувати и јела подгревати.
Употреба саџака препоручује се отменим кућама свугде тамо где се уз осветљење истовремено намешта
сто за јело и подгревање.“ У почетку је била конкуренција између струје и петролеума (гаса) па је и ова
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прича о саџаку нагињала ка гасу, који може истовремено да служи и за осветљење и кување, а струја
само за осветљење (бар у почетку њене примене). Битку је ипак на крају изгубио петролеум или гас, па
и саџак господина Јулије Граба постаје историјски реликт зрео за Музеј Срема.
Био је то почетак времена загревања за доношење коначне одлуке у ком правцу почети са
увођењем бољег осветљења града. Испит је полагала нова и непозната струја или класичан петролеум.
Лист „Фрушка гора“ подсећа 30. 1. 1909. да је „ових дана – како читамо у Хрватском бранику –
господарствени одбор градског заступништва имао сједницу на којој се је претресало питање о увођењу
муњаре у Митровици са заступником бечке твртке „Сименс“ и друго... Град ће се расветлити са 400
електричних светиљки...“

Лист “Фрушка гора” о електричној расвјети у Митровици, број од 30.01.1909.
Ситуација се прати са напетих исчекивањем и доношењем коначне одлуке, па тако у броју од 09.
04. 1910. преноси „извешће да је у градском заступништву примљена понуда „Дионичарског друштва
за електрично осветљење и прометно предузеће“ у Будимпешти да уведе електричну расвјету у граду
Митровици. С радовима ће се отпочети чим Зем. влада одобри уговор између градске опћине и подузећа.
Главни увјети уговора су следећи: град Митровица подјељује концесију на 50 година Дионичарском
друштву за електрична и прометна предузећа у Будимпешти да о свом трошку подигне и уздржава на
градском земљишту електричну централу за овоградску јавну и приватну расвјету.“
Дана 15. 10. 1910. године читамо да је „наша влада потврдила уговор склопљен измећу градске
опћине и подузетништва за увођење електирчне расвјете у Митровици.“
Коначно управа „Муњаре“ у Митровици најављује да је са 11. 4. 1913. започела са својим
деловањем, производњом струје.
Индустријски развој и изградња електричне централе
Електрика је у Сремску Митровицу стигла је 1913. године. Био је то израз потреба у даљем
развоју града. Крајем 19. века у Митровици расту трговина и занатство. Ове делатности доприносе
повећању стандарда становништва, али стварају и услове за подизање првих индустријских погона.
Пилане, млинови и кланице постају весници будућег индустријског развоја града. Потреба за новим и
снажнијим покретачем нових машина расла је, такорећи, из дана у дан. Тадашњи челници митровачке
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Лист “Фрушка гора” о електричној расвјети у Митровици, број 09.04.1910.

Текст од 15.10.1910.
општине доносе капиталну одлуку да се уђе у изградњу електричне централе. Почело се са припремама.
Основа скромна, почетничка. Листајући записник Градског заступништва, налазимо образложења:
„Пројекта увођења новог електричног осветљења и замене дотадашњих фењера.“ У записнику из 1911.
стоји: „Град располаже са 251 петролејских светиљки које су упаљиве. Трошкови су следећи:
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- навијачи (3)			

2.641 КР

76 Ф

		

- набавка петролеја		

3.887 КР

88 Ф

		

- одржавање			

826 КР

98 Ф

		

Укупно:		

7.356 КР

262 Ф“

Трошкови за једну светиљку 96 КР и 31 филер на годину дана или 8,58 филера за једну ноћ.
О осветљењу улица петролејским светиљкама, односно фењерима, старали су се рејонски лампери.
Трошкови паљења/гашења фењера по утврђеној сатници били су планирани као посебна ставка у
буџету града. Осветљење је било слабог интензитета и несигурно у условима невремена. Фењери су
били постављени само у прометним улицама, у центру града и местимично у градском парку.
У исто време примећено је да Митровица губи корак у развоју наспрам срединâ које су имале
сопствене централе за производњу струје.
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Прва јавна електрана изграђена је у Београду 1893. У Војводини, централу најпре добија
Бечкерек (1895), затим Сомбор (1905), те Кикинда 1906. и године 1910. Нови Сад. Међутим, у Земуну,
који географски припада Срему, изграђена је још 1901. године електрана „Земун“.
Крајем 19. и почетком 20. века почиње изградња низа локалних електричних централа и увођење
електричне енергије у градове и насеља Војводине. Систем је био аутохтон и затворен: централа, мрежа
и дистрибуција.
До краја Првог светског рата изградња јавних електричних централа и њихов улазак у погон
био је следећи:

По угледу на Земун и Нови Сад, године 1909. почели су први разговори о изградњи електране
у Сремској Митровици. На самом почетку, наредне 1910. године, формирано је Деоничарско друштво
за извођење електричног осветљења. Оно је понудило своје услуге и припремило концепт понуде за
изградњу централе у Сремској Митровици. Тадашња општинска власт – Градско заступство – разматрало
је 26. јануара 1910. концепт понуде и, уз претходно мишљење Господарског одбора за политичко-правна
питања, једногласно закључила да се понуда за извођење електричног осветљења у Сремској Митровици
прихвата у начелу као основа за даље преговоре. У записнику Градског заступништва у Митровици,
број 466/1910, пише: „Једногласно је закључено да се ова понуда за извођење електричног осветљења у
граду Митровица у начелу прихвати као подлога за даље преговоре...“
За изградњу централе понуђено је и земљиште на обали Саве. Такође, понуђено је да се нађе
решење за увођење заједничког осветљења за Сремску Митровицу и трговиште Руму.
Из записника, под бројем 21, од 17. фебруара 1911. године, види се да је поново разматрана
могућност „да град осветљење изведе у властитој режији и тиме себи омогући предузетничку добит,
те пошто жели трговиште Рума увести електрично осветљење, то да се сложи са истим трговиштем и
подигне заједничка централа уз знатно снижене режијске трошкове... Опредељење треба доставити КР
Земунске владе на коначно решење.“
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Међутим, у питању су била велика средства, која удружени деоничари нису могли обезбедити.
Ишло се корак даље, па су коришћена искуства Земуна и Новог Сада. На предлог Одбора за правна и
политичка питања, а уз претходно прибављено мишљење стручњака, одлучено је да се затраже понуде
од више извођача. Принципи јавне набавке и тендери били су изгледа „у моди“ и почетком 20. века.
Пројекат осветљења Сремске Митровице није лако пролазио. По ондашњим прописима,
целокупна документација се слала на одобрење Земаљској влади у Загреб. Најпре је општинска власт
усвојила пројекат изградње централе и разводне мреже у Сремској Митровици, а онда га је послала
на одобрење. Предмет је враћен, са препоруком да градска општина треба сопственим снагама да
финансира изградњу централе. Градско заступништво је образложило да град не располаже довољним
финансијским средствима за осветљење Митровице, те је предмет поново упутило на адресу у Загреб.
Предмет је опет враћен, али сада уз савет да се поведе шира акција код грађана, банака на емисији акција
и прикупљању средстава. Када се видело да је и ово велики залогај за новоформирано митровачко
деоничарско друштво, прибегло се другом решењу.

Архивска документација
Прикупиће се понуде за концесију, с тим што митровачка општина, као свој улог, даје на
бесплатно коришћење градско грађевинско земљиште на коме ће се централа изградити. И то је донело
резултат.
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Стара централа Муњара - почетак градње 1912. године

Стара централа Муњара 2010. година
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Након разматрања више понуда, Градско заступство, на седници одржаној 24. марта 1911. године,
одлучује да посао повери Деоничарском друштву за електрична и прометна предузећа са седиштем
у Будимпешти. Уговор су потписали градски заступници Михаило Вајс и Велимир Радак. Уговор је
закључен на 50 година. Општина је уступила концесионару земљиште („преко пруге“), а концесионар
се обавезао да поред електране изгради и високонапонску и нисконапонску мрежу у уговореном року
од 18, односно 24 месеца. Електрана је изграђена и пуштена у рад марта 1913. године.
У Електрану су уграђена два дизел мотора (280 kS), генератор (480 kWh) са разводним
постројењем у згради.
Улазни енергенти су били нафтини деривати – дизел. Иако централа са становишта „снаге“
данашњег времена изгледа скромно, ипак, био је то за оно време историјски догађај. Муња је засветлела
„далеко“ од свог извора – од своје „Муњаре“, како су Митровчани од милоште звали своју централу. До
тада је светлело само оно што се на лицу места (за)палило. Поређења ради, данас Институт у Сремској
Каменици има, као допунско решење, дизел електрични агрегат од 630 киловолтампера и 856 коња,
дакле, скоро за половину јачи од ондашње централе у Сремској Митровици. У изграђену централу
касније је уграђен мотор „на упојни плин“, односно „на топли ваздух“ сличан ономе који су Римљани
користили за грејање царских палата. За млађе Сремце да кажемо да је ова електрана била смештена
преко пруге, на локацији где је некада била Фабрика обуће „Дијана“, а у новије време кинески трговачки
центар.
Сремски дневник у свом броју од 16. 4. 1913. објављује информацију из „Муњаре“ да је „дјеловање
Муњаре дне 11. о. мј. започело.“
Све је, дакле, почело са електричном централом. Иначе, у оно време, централе су се градиле
близу места потрошње и аутономно, без великих преносних веза и далековода, снабдевали уже
конзумно подручје.
Пословање и судбина електричне централе
Прве сијалице засветлеле су у Сремској Митровици 1913. и то у условима када је Сремска
Митровица, као и цела Војводина, била у саставу Аустроугарске монархије. Капитал је био доминирајући
друштвено-економски однос, па је као такав битно утицао и на основна обележја, која су одређивла
темпо и карактер електрификације Сремске Митровице. Реч је о иностраном капиталу и његовом
интересу. Карактеристично је да је Краљевина Југославија у време после Првог светског рата била међу
малим бројем земаља у Европи која дуго није имала свој закон о електрификацији. Овај суштински
државотворни интерес препуштен је капиталу и његовим интересима и ћудима. Последица тога
биле су сталне свађе између незадовољног грађанства и градских управа с једне стране и власника
централа с друге стране. Кад је капитал добио прáво на концесије и могућност да диктира темпо и врсту
електрификације, тада је жилаво и упорно бранио то своје право. Ако би грађанство и општинска власт
до те мере угрозили капитал, тад би се представници капитала жалили врховној власти у Београду
(после Првог светског рата) и претили јој да се на овај начин ремети прилив страног капитала, те ако се
тако настави и они ће тоићи и град оставити без струје и напајања. Влада, немајући куд, а без довољног
прилива капитала, попушта и прихвата све захтеве концесионара, власника електричних централа и
мрежа.
Електрификација у својој суштини има две значајне димензије које је чине државотворном
функцијом. Грађанство је након увођења електричне енергије то доживљавало као велико културно
чак и цивилизацијско достигнуће, а привредни субјекти као нов, квалитетан и још убојити пробој ка
већој индустријализацији. Те две димензије, становништво и привреда, чине основне разлоге због чега
држава уређује укупне односе у електропривреди и уноси своје циљеве и остале перформансе у развој
електрификације. Међутим, интереси крупног, пре свега страног капитала желели су задржати уз себе
моћ овладавања овим процесима без мешања државе.
Долазак електрике Митровчанима је, поред изненађења и задовољства, увео и неку врсту
збуњености. Можда сличну оној када је у кафану Шапчанина Пере Јовановића, један посетилац донео
„нагарављено стакло“, јер му је неко рекао да прве сијалице у кафани, у Шапцу, сијају као Сунце, па се
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треба заштитити. У Лесковцу су крајем 1903. године, прве сијалице отерале мрак са улица, а лесковачке
новине објавиле „да су Лесковчани изашли масовно ноћу на улице да виде како ноћу сија сунце у
стакленки...“ Слично је било и у Ужицу, када су грађани једва чекали да ноћ падне и сијалице засветле,
а многи Ужичани палили светла у свим собама и отварали прозоре, нека светли. Брђани су силазили са
брда 1911. у Ивањицу и у чуду говорили: „Виђи, шта је мјесецова изнад Ивањице!“ Сличних чуђења и
неверица било је и код Митровчана године 1913.
Крајем 19. и почетком 20. века почиње изградња низа локалних електричних централа и увођење
електричне енергије у градове и насеља Војводине. Систем је био аутохтон и затворен: централа, мрежа
и дистрибуција.
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Када је електрана почела са радом, тада су између њеног руководства и Градског заступништва
циркулисала писма, молбе, захтеви, уредбе...
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Карта градске мреже из 1913. године

Легенда карте градске мреже из 1913. године
Тако је записнички, од 9. јуна 1913. године, под бројем 122: „...одобрено електричној централи у
Митровици да постави две електричне светиљке ‘Вертекс’ са 600 свећа код Вајсвергера и Вујашковића
уместо садашњих лучних од 400 свећа.“ Из данашњег угла посматрано, ондашње јавно осветљење
Митровице било је релативно слабо. Сијалице од 60 W смештане су на куће, и то у великим размацима,
или и на дрвене стубове електричне мреже. Само је ужи центар имао сијалице од 200 W.
Паралелно са изградњом централе изграђивана је и мрежа високог напона од 3,0 kV. Ова мрежа
је била дуга 8,8 km. Са ње је скидана трансформација путем 11 трафостаница 3/0,11 kV, чија је укупна
снага износила 190,8 kVA. Овако трансформисану енергију примала је ваздушна мрежа напона 0,11 kV
на дрвеним стубовима укупне дужине 26 km. Била је то слика прве конфигурације електричне мреже и
увођења електричне енергије у Сремску Митровицу.
Са ових мрежа скидана је струја за потребе домаћинстава и производно-занатских погона.
Кућни прикључци су извођени преко кровних носача или конзола. Интересантно је напоменути да су
1913. године донети прописи по којима су кућне инсталације могла изводити само овлашћена лица из
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Електране, а исто тако, преглед инсталација и дозвола за употребу могао је бити одобрен од Електране
(надзорни орган). Електрична бројила су се, такође, могла набавити само у Електрани.
Слични прописи донети су у Србији тек 2007. године и ЕПС их увео у своје пословање. До
тада бројила је куповао свако за себе, изводио прикључке такође појединачно, што је створило веома
шарену лепезу уређаја којима се, између осталог, и мери проток електричне енергије. Кантар (бројило)
био је у рукама купаца, а у свим делатностима он је власник продавца.

Расвета градског парка 1912.

Дијаграм оптерећења за 31. децембар 1919.
Није прошло много времена од пуштања у рад митровачке „Муњаре“, а новине сремачке
објавише 17. 9. 1919. да „већ више од недељу дана Митровица нема светло. Грађанство криви разуме
се електричну централу (Муњару).“ Уредништво је са више страна добило молбе да се једанпут путем
44

јавности рашчисти питање електричног осветљења у Митровици. Није право да ради нечијих хирова
трпи цело грађанство...
Следи образложење и оправдање Муњаре:
1. „Цену треба повисити за расвету од 15 на 60 филера по хектовату, а од 10 на 40 филера за
погон (мотора). У Београду и Суботици цене су 1 до 1,20 круна
2. Муњара је склопила уговор за набавку угља из Галиције. Кад би се ова цена прихватила, она се
обавезује да ће светла непрестано бити и дању и ноћу. На тај начин још најмање 300 радника може да се
запосли у Митровици. Банка која је Муњару кредитирала за набавку угља не може дати кредит према
садашњим ценама, јер на тај начин новац није осигуран пошто се ради с губитком.
3. Разлози за повећање цена су поскупљења материјала. Уље, које је у мирно време највише
стајало 11 круна по метричној центи, данас стоји 500 круна.
4. За овако продати киловат-сат треба око 672 грама плинског уља, које данас кошта 5 круна
за килограм, тако да трошкови плиснког уља за сваки продати киловат-сат износе 3,36 круна, к томе
долазе још трошкови уља за мазање, уздржвање стројева, зграда и ... У цену од 5,11 није садржана
амортизација, нити камата...“
Што је Митровица сада остала без светла крив је, по тврђењу Муњаре, искључиво градоначелник.
Муњара је предала дознаку за уље градској управи 1. о. м. с примедбом да уља има још само за осам дана,
а за то се време уље може добити. Градоначелник је пак 8. о. м. послао по уље. Дознаку је држао осам
дана у ладлици.
Осам година након пуштања Муњаре у погон стижу и прве критике. У Сремском дневнику од 3.
4. 1919. налазимо и следећи текст Бранка Јеремића електроинжењера.

Неспоразуми са грађанством се настављају и „Срем“ од 1. 10. 1919. доноси текст под насловом
„Три недеље без светла“.
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И некада, као и данас, било је корупције у јавним набавкама. О томе сведочи и одговор Муњаре
на оптужбе да су продали уље по скупљој цени него што су уговорили. Текст је забележен у „Срему “ од
24. 9. 1919.
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Поставило се и питање у 1920. години зашто митровачка централа није одузета од непријатеља
(Мађарска) и придодата градским властима. „Срему“ од 23. 5. 1920. доноси текст на ове теме:

Електрана у Митровици је национализована после Првог светског рата (1920) као имовина
бивше државе која је била у рату са Србијом и постала државно власништво. Економија организована
од стране државе, по правилу, посрће, па је тако и ова централа почела да губи ритам. Најпре није било
годишњих дивиденди, а онда су и акције на тржишту пале испод нормале. Почела је њихова продаја,
а они који су били близу управног одбора, као и сам председник, куповали ове јефтине акције. Тако је
председник Људевит Веслај постао нови власник Централе са уделом од 75% у акцијама, а за осталих
25% власници су постали имућнији Митровчани.
После приватизације Електране креће њен економски опоравак, ствара се акумулација. Добро
пословање Електране омогућило је новом деоничарском друштву и позамашну акумулацију, из
које је финансирана уградња новог агрегата снаге 1000 KS. Са увећаном погонском снагом и новим
генератором остварена је годишња производња од 2,000.000 kWh, што одговара данашњој потрошњи, у
просеку, у два хладна зимска дана.
У међувремену, између два светска рата, повећава се дужина мреже и број изграђених
трафостаница се у 1927. години пење на 13. Укупна снага трафостаница 1927. године износила је 377,0
kVA.
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Електрану су Немци минирали при повлачењу из Митровице 1944. године.
Минирањем Електране уништен је машински и енергетски део. Грађевински објекат, срећом,
био је само делимично оштећен.
Била је стално изражена жеља Митровчана да откупе деонице Централе и да Град постане
власник већинског пакета акција. Тако је 11. 5. 1920. одржана конференција заинтересованих грађана
за откуп акција Централе, а „Срем“ упутио је јавни позив грађанству да у што већем броју присуствују
конференцији. (19. 5. 1920).
48

Како је изгледао један обрачун за утрошену струју у Митровачкој гимназији 1933. године.

Наплате, набавке, екологија пратили су рад Централе од 1913, па до данашњих електроенергетских
објеката. Грађани су се често жалили на еколошко загађивање средине испуштањем прљаве воде из
Централе (Седница Градског већа од 04. 1. 1933)
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Баждарење мерних уређаја, такође, било је део активности које су накада, а и данас, спроводила
електродистрибутивна предузећа. Према захтеву Градског заступништва из 1933. за проверу тачности
мерних уређаја одговара Министарство трговине да ће баждарење извршити кад на Срем. Митровицу
дође ред.

Управљање Централом је такође имало својих карактеристика и у години 1933.
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Опет једна сличност са временом садашњим. Тема наплата за утрошену струју и то на релацији
Централа – јавно осветљење у граду. Тражен је у 1935. години и у оно време договор за наплату заосталих
рата или дуга.

Извор: периодичне новине “Срем”
У дневним новинама из Срема читамо један текст из 1939. године који каже:
„Други крупан проблем Града је проблем градске електричне расвете... Проширивањем струје
на разна околна места, на разна индустријска постројења, ослабила је снага расвете, но нико не мисли
да је уопште важана градска расвета и здравље очију наших грађана. Ми знамо како то добро стоји
„наше“ А. Д., а уговор је систематски мењан на штету Граду зато што су то тобож тражиле прилике и
што је то А. Д. преко својих веза вешто уверило градску општину да ће А. Д. доћи до банкротства ако
се не допусти промена уговора, па су наше градске управе ‘имали срца’ према митровачкој електрани
А. Д.. А шта би било да је то друштво заиста дошло до банкротства? Ништа више, него би поједини
акционари изгубили предузеће из својих руку и оно би данас била својина градска.“
(Напомена С. К. Просто је невероватно колико се ондашња јавност упињала у ставу да витално
предузеће преузме Град (друштво), а колико данас обрнуто да се све приватизује).
Какав би то био сјајан извор прихода за цео град да се изгради железни мост преко Саве који
би вукао целу Мачву да гравитира Митровици....
У 1939. години издата је официјелна публикација о производњи струје у „Сремској електрани“
д. д. 1927 – 1937.
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Извор података: Др Мира Кежар Димитријевић, “Положај радничке класе у Срему 1918-1941” Нови
Сад, 1982. страна 157
У истој 1939. гоидни 8. јуна у новинама се коментарише шта ради ел. централа.

Уз електрификацију уводи се и савремена опрема и нове технологије. Из године 1940. преносимо
текст о својеврсној претечи ФИД склопке, као и уређајима који користе електричну енергију.
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Исте те 1940. „Радничке новине“ констатују да је због малог пада у протоку рекâ Срем није
погодно место за изградњу хидроцентрала.

Извор података: Др Мира Кежар Димитријевић, “Положај радничке класе у Срему 1918-1941” Нови
Сад, 1982.
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Долази време у коме се зауставља електрификација Сремске Митровице. И не само
електрификација, зауставља се живот. Почиње крвави пир Другог светског рата. Срем је под окупацијом
тзв. НДХ, која је настала је после слома старе Југославије као вештачка творевина осовинских сила –
Немачке и Италије. Као државу прогласио ју је Славко Кватерник, који је убрзо власт предао Анти
Павелићу када се овај вратио у земљу 15. априла 1941. У тој власти најважније министарство било је
Министарство унутрашњих послова, које је вршило надзор над управним и нижим нивоима власти:
великим жупама, которским органима власти, те градским и општинским поглаварствима. Законском
одредбом од 10. 6. 1941. основане су 22 велике жупе у НДХ. Једна од највећих жупа била је Велика жупа
Вука, која је обухватила целу територију Срема. Власт је поверавана члановима Усташког покрета и
то једном одредбом коју је издао Главни усташки стан 29. 4. 1941. На овај начин на власт су дошли
најекстремнији елементи хрватског народа. Почело је радикално спровођење хрватства као облик
распиривања шовинизма, пре свега према Србима.

Архивска документација
55

Смена немачке и усташке власти
Срем је најпре окупирала немачка војска у времену 11-13. априла 1941. У томе су им помагали
домаћи Немци и у то време још увек ретки припадници Усташког покрета. У почетку су Сремом
владали Немци и усташе, да би се касније цео Срем предао у власт НДХ. Међутим, стално је тињало
ривалство између Немаца, који су сматрали да су они изнад власти, и усташа, које су сматрале себе
влашћу. Највећа жупа Вука имала је у свом саставу 10 срезова од којих је један био и сремскомитровачки,
затим 6 градова (међу њима и Сремску Митровицу) и 156 општина. На челу велике жупе Вука био је
домаћи Немац Јакоб Елимар.
Иако у Срему Усташки покрет није био развијен пре рата, ипак, у току рата многи Хрвати
прилазе Покрету и у селима формирају таборе на челу са таборницима, а у срезовима логоре на челу
са логорницима. Истовремено у „Службеном гласнику“ тзв. НДХ признају се посебна права Немцима
и формира организација „Њемачка народна скупштина у НДХ“ као стожер очувања виталних
интереса немачке нације у Хрватској. У погледу права Немци су изједначени са Хрватима, а имају и
бројне привилегије у однсу на друге етничке скупине. Права су остваривана у погледу културе, језика,
привреде и располагања природним богатсвом подручја. Том врстом права замењују се дотадашње
чланови управног и надзорног одбора у сремскомитровачкој централи и постављају нови „проверене
националности“ – хрватске и немачке. По „природним законима“ Хитлерове Немачке општа добра
припадају одабраној нацији. Тако се мења крвна слика управљача и руководилаца у Централи. Од
привредних предузећа најзначајнију улогу, осим ових државних, имало је и предузеће „Аграрија“ из
Осијека, које је снабдевало храном сва предзећа која су радила за рат, све војне јединице и функционере
Гестапоа. Ово предузеће откупљивало је вишкове хране из Срема.
Цео Срем је у ствари био за окупацијску власт од посебног значја као житница снабдевања
немачке војске. У својим стратешким проценама Немци су планирали да Срем преузму од НДХ и
прикључе новој „Дунавској држави“, као једне од сједињених држава великог немачког Рајха. Планови
су ишли и корак даље, те се предвиђало да се на подручју Срема населе искључиво припадници немачког
народа, који ће трајније обезбедити сремску житницу за потребе немачког народа. Претходно је требало
раселити или истребити друге народе који су овде вековима битисали. Та „прљава“ улога припадала је
привремено усташкој власти и НДХ. По овим стратешким замишљањима почеле су акције прогона и
терор против Срба у Срему. У почетку су мере биле блаже – понижења, а касније све теже и суровије.
Једна од првих законских одредби донета је 25. 4. 1941. о забрани ћирилице, и то на целој територији
НДХ, како у јавном тако и у приватном животу (писању). Затим следи списак свим жупама о томе које
се књиге сматрају непожељне и које треба повући и спалити. „Са књигама на ломачи пуцају и људске
кости“, забележи Крлежа и наговести шта следи. У циљу даље денационализације Срба, усташке власти
су извршиле и промену имена градова, па се Сремска Митровица у време окупације звала Хрватска
Митровица, Сремски Карловци – Хрватски Карловци итд.. Као да наноси историје мењају називе и
тако обележавају једно време: Шехер Митровица за време Турака, па Сремска Митровица, те Хрватска
Митровица, па опет Сремска. Прогони добијају нове облике. Виђенијим Митровчанима ограничава се
слобода кретања и обавезно је јављање уреду. После тога следе хапшења без икаквог разлога. Донет је
и Закон за одбрану народа и државе од 17. 9. 1941, којим су уведени изванредни судови, који су имали
право да суде по принципима преких судова. Дефенише се „реметилачки фактор“ и по тој основи
доноси наредба о присилном исељвању из Срема свих оних породица којњ су као колонисти насељени
после Првог светског рата. Одузета земља исељеника додељује се немачким породицама.
Једно од начина однарођавања Срба било је и насилно покрштавање. Акција ове врсте у Срему
је временски дуго трајала – од јесени 1941. до марта 1942. Миле Будак на једном збору у Вуковару
одржаном 8. јуна 1941. каже: „Или се поклони или се уклони.“ У јесен 1941. растуран је летак широм
Срема „Пријатељски савјет“ у коме се позивају „православци да пређу у католичку веру и да ће само
тако бити поштеђени од даљих прогона и терора.“ Међутим, акција покрштавања није успевала у
народу Срема. Власт због тога постаје још љућа и безобзирнија. И народ на то одговара – масовно
прилази покрету Народноослободилачке борбе. Партизани пружају све оштрији отпор бахатости и
геноцидности усташке власти.
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На појаву ове врсте сада и оружаног отпора усташе осмишљавају још крвавије злочине. Ако се
не пронађе извршилац неког (не)дела на органе власти, стрељаће се за сваког погунулог 10 талаца. То је
значило убити десетину људи, жена и деце, без обзира на њихову невиност. Усташе изненада упадају у
села и хапсе недужне, младо и старо. Партизани још жешће одговрају, пале сеоске „општине“ и убијају
највиђеније усташе. У једном извештају, који которски срез Рума шаље Министрарству унутрашњих
послова, каже се: „Прије пар дана партизани напали општинску зграду у Товарнику, спалили све књиге,
спискове и друге списе, разлупали намештај, однели 118.000 куна. Бележник Карајаковић претрпео
општи слом живаца. Привремено више није у стању да врши дужност.“ (Зборник за друштвене науке,
Матица српска, број 35 из 1963).
Врхунац одмазди и злодела настаје октобра 1942. када је акцијом усташког зликовца Виктора
Томића најпре у Вуковару, а потом и у Сремској Митровици нестало око 6.000 људи, жена и деце, а
ухапшено и злостављено око 10.000.

Каја Релић и Јованка Габошец пред стрељање
У овом периоду окупацијска власт издала је боршуру „Ми ослобађамо.“
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У овој брошури, која се као оригинални докуменат налази у Музеју Војводине, наилазимо низ
лажних и бесмислених пропагандних порука ондашње власти у Срему.

У истој брошури се налази 18 фотографија. На једној фотографији је и Моша Пијаде као
„Жидов који је убачен у сам врх партизанског покрета као идеолог комуниста.“ Следећа фотографија
је фотографија партизана Бранка Корице из Лаћарка, који је ухваћен у рејону села Манђелоса (Белићев
салаш). После хапшења и тешких тортура у полицији, одведен је на место данашњег Спомен-гробља
у Сремској Митровици на стрељање. Пред стрељање направљена је фотографија Бранка Корице
са шеширом на глави на коме пише: „Смрт фашизму – слобода народу.“ Ова фотографија је касније
плакатирана од стране Немаца и испод ње на плакату је написано: „Ухваћен бандит (комуниста) у
Срему.“ Следео је и текст претње свима онима који буду помагали или се налазе у партизанима. Бранко
Корица стрељан је 10. 10. 1942. Имао је непуну 21. годину живота.
Фотографија Бранка Корице која се налази у оригиналном документу „Ми ослобађамо“ чува се
у Музеју Војводине у Новом Саду. Сваке године кад се врата музеја отварају у оквиру манифестација
„Ноћ Музеја“, Музеј Војводине на преко 40 локација у Новом Саду излаже своје експонате. Међу њима
је увек изложен овај докуменат и фотографија Бранка Корице.
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Данашњи панорамски снимак Спомен гробља
Чување и минирање централа
После крвавог пира усташког вођства (Виктор Томић) народ у Срему пружа још жешћи отпор.
Формирају се нове војвођанске бригаде баш у Срему, па касније и Војвођанска дивизија.
У оваквим околностима централа за производњу електричне енергије се тек одржава у животу.
Штите је јаке окупационе снаге, јер од струје је, чак и у оно време, много штошта зависило, пре свега
пекаре, вода, производња хране. Посебна инструкција је била дата да се „као драгуљи“ чувају центале.
На другој страни партизани су у својим проценама и плановима имали, поред паљења жита, и нападе
на центале и поред јаких мера обезбеђења. Тако је чета партизана у Суботици, предвођена Јованом
Микићем Спартаком, минирала командни пункт електричне централе у Суботици. Слично су урадили
и сремски диверзнати, који су прошли троструко обезбеђење у Врднику и минирали електричну
централу у Врднику. Митровачка централа имала је јако обезбеђење и то директно од стране Немаца.
Уместо наставка електрификације Митровице, било је то време чување централе. Тако је прошло четири
године окупације. Заустављена је електрификација и Митровица је жмиркајући на слабом напону и с
дрхтавицом у атмосфери чекала слободу.

Диверзија сремских партизана јуна 1943.

Одлазак Немаца и онеспособљавање пруге
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ОБНОВА (1945-1958)

ОБНОВА (1945-1958)

Новембра 1944. године Митровица дочекује ослобођење у мраку. Нова власт затиче опустошену
Сремску Митровицу, слика је слична и у другим местима новоослобођене територије. У таквим
условима најпре су ангажоване радне бригаде омладине, мештана и војске у скидању јесењих усева
са њива, вађење шећерне репе и брање кукуруза. Најтежа ситуација је у болници, која је претворена у
војну болницу за прихват рањеника са оближњег Сремског фронта. Војска болници допрема заплењени
непријатељски агрегат укупне снаге 2 х 40,0 kVA. У првим послератним данима набављају се агрегати
и врши спрема погонских мотора (понекад на камионима) и генератора и тако Сремска Митровица
добија, одмах после рата, прве киловат-часове струје. Земун и Нови Сад ускачу као помоћ и донирају
провизорно разводно постројење од 3,0 kV. Посебно је важно напоменути да су Земун и Нови Сад имали
електроенергетски систем компатибилан митровачком. Имали су радни напон 3,0 kV и трафостанице у
градовима 3,0/0,11 kV.
Митровица набавља још један покретни агрегат, који је, мање или више, био лоциран у центру и
био везан за нисконапонски развод 110 V у постојећој трафостаници. Стање постаје неодрживо, јер се
становништво могло само привремено користити електричном енергијом према утврђеном распореду
одређених делова града. Шанса је виђена у воду којим је пре Другог светског рата струјом снабдевана
Рума из правца Сремске Митровице, из њене електране. Овај вод од 15 kV треба искористити и то
сада у обрнутом правцу. Из трафостанице 110/35 kV из Лединаца струја је најпре доведена до Руме.
Непосредно уз игралиште изграђена је провизорна трафостаница за трансформацију напона од 35 на
15 kV. Овај напонски ниво је закачен за вод од Руме до Сремске Митровице. У митровачкој електрани,
након поправки делимично оштећеног грађевинског објекта, уграђен је трансформатор 15/3,0 kV и
урађено ново разводно постројење. Тек након тога Митровица је успела да реши питање снабдевања
електричном енергијом града и приградских насеља – Лаћарка и Мачванске Митровице.
Aко је почетке електрификације карактерисало увођење новог и непознатог, онда је период
после Другог светског рата карактерисала бурна трансформација простора, људи и знања, стила и
навика живота. Ентузијазам којим је подизано оно што је порушено током рата вероватно нема премца
у свету. Стопе годишњег раста биле су двоцифрене. Овакав привредни и друштвени бум поставио је
пред све енергетичаре, па и оне у Сремској Митровици, велике задатке и још веће изазове.
Педесетих година прошлог века Сремска Митровица је електричну енергију добијала преко 15
kV далековода из правца Руме на бетонским стубовима, поређаним дуж пута Сремска Митровица –
Рума (Вогањски пут). Тај далековод је долазио у главно трансформаторско разводно постројење „Стара
Централа“, које је имало трансформацију 15/3 kV са три трансформатора. Ово разводно постројење 15/3
kV било је смештено у згради старе Централе. Зграда је касније коришћена за Фабирку обуће „Дијана“,
док је данас намењена пословно-трговачким пословима и налази се одмах преко пруге са леве стране
пута према излазу из Сремске Митровице. На згради старе Ценрале могла би се поставити споменплоча, јер је из ње прво кренула струја за Митровицу, а онда, када су извори електричне енергије
постали много снажнији и заједнички за све, опет је ова зграда има велику улогу у трансформацији и
преносу енергије. У њу је смештено и прво разводно постројење за Сремску Митровицу.
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Из овог разводног постројења полазило је три извода према граду и један извод у правцу КПД.
Први извод је снабдевао електричном енергијом западни део Сремске Митровице. Почеци индустрије
били су на западној страни града, па је и логично било да први извод 3 kV буде изграђен у том правцу. На
овом изводу никла је и прва трансформаторска станица - „Болница“. Веза између трансформаторских
станица (3/0,4 kV) успостављана је кабловима 3 kV типа НКБА.
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Kако су потребе за електричном енергијом биле све веће, 15 kV напон постаје недовољан. У
међувремену изграђен је далековод 35 kV Рума – Сремска Митровица и трансформаторска станица
35/15/3 kV „Сремска Митровица“, чиме је створена нова подлога за квалитетније снабдевање града
електричном енергијом.

Улична мрежа на конзолама, почетак 20. века
Електрификација се изводи из града и електрика уводи у села. Били су то велики догађаји за
свако село. Ентузијазам сељана био је практично немерљив. Сами су градили, из сопствених средстава,
мрежу ниског напона, углавном на дрвеним стубовима, који су допремани директно из шума, сирови,
понекад и са изданцима испод коре стуба. Весељу није било краја када је склопка на трафоу пустила
напон кроз жице на дрвеним стубовима. Вртели су се на ражњу јагањци, прасићи и трансформисали
као и напон, у нов квалитет, у добро расположење наливано вином и оптимизмом. Имали су наду и
веровали у боље сутра, а у томе им је електрика свесрдно помагала. Са струјом су пажљиво поступали.
Штедели су. Два или три сијалична места и рачуни за струју су показивали месечну потрошњу од 10
до 20 kWh. Креће модернизација, најпре се уводи решо на коме се брзо и без ложења може скувати
прва јутарња кафа, следи пегла, па остали уређаји. Олакшава се живот. Расте и потрошња која замењује
мануелни рад и данас достиже око 450 kWh по домаћинству или триедестак пута више!
Међутим, постојећа разводна мрежа 3 kV и капацитет трансформације 3/0,4 kV далеко заостају
за потребама града, а и расположиву количину енергије не могу на прави начин пренети и развести
до крајњих потрошача, тако да, и поред довољне количине расположиве енергије у чворној станици
35/15/3 kV, и даље остаје проблем да се она испоручи купцима и потрошачима.
У ходу се врше и организациона престројавања. На седници Управног одбора Термоелектране у
Земуну одржаног 8. 4. 1952. године извршено је припајање Термоелектрани дистрибутивних предузећа:
- Земун,
- Рума,
- Сремска Митровица,
- Инђија.
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Од тог датума није прошло свега неколико година, а на седници Радничког савета Термоелектране
„Земун“, одржане 16. 8. 1954. године, доноси се одлука о промени назива предузећа у „Електросрем“
– Земун. Промени назива допринело је стално ширење делатности и електрификације целог Срема.
Поред постојећих, у нову организацију улазе и пословнице у Иригу, Врднику и Старој Пазови. Један од
циљева новог предузећа је да ни један кутак Срема не буде неосветљен. И тако је почела интензивна
електрификација Срема. Међутим, паралелно са ширењем мреже и све већим потребама за електричном
енергијом, извори постају све више уско грло у снабдевању потрошача.
У периоду 1952-1956. пораст потрошње електричне енергије је утростручен. На једној страни
расту потребе за електричном енергијом, и то по експоненцијелној кривој, а на другој мрежа, па и
трафои постају све више ограничавајући фактори бурног развоја Сремске Митровице у то време. Све
до 1956. напајање целог града вршило се преко старог кабловског вода. Постојећа примарна мрежа је
дотрајала и врло несигурна.
Суочавајући се све више са новим захтевима и притиском грађана, припремају се додатни
програми за изградњу електроенергетске инфраструктуре у граду, и то у два правца:
а) изградња друге фазе новог напојног вода каблом у најужем центру,
б) изградња нове трафостанице у самом центру града 3/10/0,4 kVА.
У „Сремскомитровачком дневнику“ од 23. 10. 1953. читамо: „Највећа невоља Митровчана
без сумње је стално ‘петљање’ са електричном струјом. И то се највише осећа откада добија струју од
Електране у Земуну. Мало коју ноћ да град не остане у мраку“
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Како се индустрија града у то време налазила у западној зони Сремске Митровице, већ
1955. године уочило се да је електрична енергија која може да стигне до „Митрошпера“ и „Кланице“
недовољна и да је потребно предузети хитне мере да се ово уско грло превазиђе, те је те исте године
написан пројектни задатак за изградњу прикључног далековода 15 kV и ТС 15/3 kV „Митрошпер“ и
нове зидане трафостанице (500 kVА).
Митровица се у опоравку и подизању свог електроенергетског система ослања на Нови Сад
и Земун, који су имали снажније изворе, више запослених и стручњаке са већим искуством. Овакво
ослањање израстало је постепено и у организационо повезивање.

Стубна трафостаница из 1937. године која се могла видети у Сремској Митровици још читаву
деценију после другог светског рата
На седници Радничког савета Термоелектране „Земун“, од 8. априла 1952. године, разматрана је
информација о реорганизацији електропривреде и донета одлука о спајању Термоелектране „Земун“ са
дистрибуцијама у Земуну, Сремској Митровици (Пословница у Шиду), Руми и Инђији (Пословница у
Старој Пазови). Формиран је „Електросрем“ – Земун. Настављено је ширење мреже и електрификација
насеља.
Године 1956. извршено је пребацивање мреже западног индустријског рејона на нову ТС 15/3
kV „Митрошпер“ и изградња прве фазе новог напојног вода за центар града. На овај начин отклоњено
је уско грло, али само на потезу до близу самог центра. Међутим, ужи центар града наставио је да зависи
од старог кабловског вода, чија је пропусна моћ износила око 0,7 MVA.
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Далековод и трансформатоска станица почели су да се граде 1956. године. У исто време гради
се 3(10) kV далековод на дрвеним стубовима Митрошпер – Индустрија намештаја „1. новембар“.
Међутим, убрзо се показало да је и то било недовољно за индустрију намештаја која се ширила.
Буран и интезиван развој града тражи брзе и ефектне потезе у погледу снабдевања електручном
енергијом, тако да се истовремено са увођењем трансформације 35 kV развија и мрежа 3 (односно 10)
kV, као и мрежа 0,4 kV, а мења се и напон са 110 на 380/220 V.
Трансформација 35 kV подиже се у непосредној околини града Сремска Митровица (стара
Централа) у сврху напајања града и то из републичке мреже 35 kV. Веза са републичком мрежом
35 kV биће у ТС „Рума“ и то далеководом 35 kV Рума – Сремска Митровица. Тај далековод, после
трафостанице у Сремској Митровици, продужава у правцу Шида. Већ се тада у замислима инжењера
предвиђа још једна веза са републичком мрежом 35 kV и то у ТС „Шабац“, тако да у обзир долази и
изградња далековода Шабац – Сремска Митровица. У Сремској Митровици се већ планира подизање
индустрије целулозе, али у то време још нису били познати капацитети те индустрије, нити место где
ће она бити лоцирана, те још није било могуће донети решење по питању довођења електричне енергије
до ње.
У то време, постојала је и дилема око висине нижег напона (15 или 35 kV) па је у програму
инвестиционе изградње образложен избор нижег напона од 15 kV, с тим што ће се и даље задржати и
постојећа трансформација 15/3 kV и довођење енергије за град Сремску Митровицу на напону 3 kV.
Meђутим, постојећа градска разводна мрежа 3 kV и капацитет трансформације 3/0,4 kV у
граду све више заостају за увећаним потребама града, тако да, и поред довољне количине расположиве
електричне енергије у чворној станици 35/15/3 kV, и даље остаје, сада већ акутни, проблем њене
испоруке крајњим корисницима.
Да би се добила бар приближна слика скокова у потрошњи, користиће се следећи статистички
подаци о кретању укупне потрошње и вршног оптерећења за период 1953-1956. године, као и
прогнозиране вредности за 1957. годину:

Тeндeнција сталног успона укупне потрошње и вршног оптерећења је очигледна.
Стална и све већа потреба за електричном енергијом за Електродистрибуцију је била велики
проблем. Проблема је, такорећи, било на свим напонским нивоима: 15 kV, 3 kV, 0,4 (0,227) kV.
Једноставно, морало се истовремено, али брзо, интервенисати на свим напонским нивоима. Промене
су се дешавале изузетно брзо, а година је још брже пролазила, тако да се 1957. године приступило
великим инвестиционим захватима у центру града на 3 kV мрежи, а и на трансформацији 3/0,4 kV.
Најужи центар града, где је најинтензивнија изградња, а самим тим и највећа потрошња, и даље је
зависио од старог кабловског вода, чија пропусна моћ износи 0,7 MVA, док се на том подручју може
слободно очекивати захтевана пропусна моћ у најближој будућности од 1,5 - 2 MVA.
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Планом инвестиционе изградње за 1957. годину предвиђено је:
а) Проширење уских грла трансформације;
б) Довршење новог примарног напојног вода за град, односно повећање пропусне моћи
примарне мреже за напајање центра града;
в) Повећање капацитета трансформације 3/0,4 kV на истом подручју.
Проширење грла трансформације 15/3 kV решено је убацивањем новог трансформатора 15/3
kV, с тим што је за град и даље остао један трансформатор 15/3 kV и посебан трансформатор 15/3 kV за
напајање КПД. Овим заменама трансформатора повећана је снага са 820 kVА на 1820 kVА или за 116%.
Повећање капацитета трансформације 3/0,4 kV на подручју центра града обезбедиће се
изградњом следећих нових трансформаторских станица:
ТС 3/0,4 kV 250 kVА „ Градски парк“,
ТС 3/0,4 kV 250 kVА „Трг братства и јединства“,
ТС 3/0,4 kV 250 kVА „Кеј ослобођења“.
Овим радовима и додатним реконструкцијама постојећих обезбеђено је повећање капацитета
трансформације 3/0,4 kV на подручју центра града од 176 на 850 kVА, односно повећање износи чак
380%.
Изградња и пуштање у рад, године 1954, далековода 110/35 kV Београд – Нови Сад и ТС 110/35
kV „Лединци“ чини одлучујући заокрет у квалитетнијем снабдевању електричном енергијом Војвођана.
Друго важно чвориште постаје Србобран, из чије трафостанице се пружају водови даље према северу и
истоку Војводине. На овај начин помало се стварају услови за умрежавање целе Војводине. Све гласније
почињу приче и о формирању новог предузећа у Војводини. Наслућује се рађање „Електровојводине“.
Формирање новог електродистрибутивног језгра угрозило је целину „Електросрема“ у Земуну.
Најпре су у заједници Електропривреде Србије предвидели да се „Електросрем“ подели на два
дела: на сремскомитровачки и београдски срез. Заказана је седница Радничког савета „Електросрема“
– Земун, у којој овај предлог није прошао и закључено је да се о томе обавести предлагач и органи
власти. У образложењу Електропривредне заједнице речено је да је подела „Електросрема“ – Земун
неопходна ради даљег окрупњивања електропривреде. Раднички савет је одговорио да је „Електросрем“
друго по величини електропривредно предузеће у Србији и да друге треба укрупњавати. У кулоарима
(Радничког савета) говорило се да су томе „кумовали“ војвођански политичари и интереси старе
Централе у Београду, како се онда звала Електродистрибуција „Београд“.
Међутим, и поред противљења Радничког савета, одлука је донета, подељен је и расформиран
„Електросрем“ – Земун.
Улази се у ново време у коме студије, елаборати, планови, пројекти постепено потискују
импровизације у темпу електрификације Војводине, па и Сремске Митровице.
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БУРАН РАЗВОЈ (1956-1989)

И тако се дошло до новог почетка, до 28. јуна 1958. године, када је Влада Србије формирала
јединствено електродистрибутивно предузеће за подручје Војводине – „Електровојводину“.
Настала је „Електровојводина“ из малих предузећа и индустријских погона који су се бавили
производњом електричне енергије. У ново предузеће ушли су радници различитих навика, са собом
донели своје обичаје, дисциплину и донекле логику комуналног начина размишљања. Неуједначени
назори, 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 нивоа друштвеног напретка диктира темпо развијања
електропривреде. У овој врсти захтева, све се јасније уочава да извори постају недовољни, мрежа
уситњена и расцепкана, многа насеља без елeктрификације, а опрема застарела.
Били су то прави изазови за руководство и запослене из 1958. године.
Требало је у тим првим данима равнати „ред и врсту“, како унутар куће, тако и споља. Претопити
различите навике у једнообразно понашање, али и одмерити реалне кораке у премрежавању Војводине
и довођењу електрике у све њене крајеве. Био је велики напор за запослене и руководство да попуне
скоро половину простора без електрификације.
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
раздвојена производња, пренос и дистрибуција, то су у састав новог предузећа ушле само дистрибутивне
делатности дотадашњих електричних предузећа у Новом Саду и Земуну, Панчеву и Суботици. 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 насловом „Предузеће за дистрибуцију електричном енергијом у Новом Сaду“. По Закону из
1957. производња (електране) је била конституисана као посебно предузеће, које је са собом повукло и
ранији назив „Електровојводине“. Међутим, ово условно речено развлачење имена „Електорвојвоидна“
неће дуго трајати, па је 18. 9. 1958. решењем НО Општине Нови Сад, бр. 04-29333/56, конституисано
Предузеће за дистрибуцију електричном енергијом „Електровојводина“ – Нови Сад. Тако је данашњи
назив предузећа каснио три месеца за датумом оснивања јединственог предузећа за дистрибуцију у
Војводини.
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 обрачуном
дохотка и то на: шест дистрибутивних погона, Управу 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.
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
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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. Након свих
промена СОУР „Електровојводина“ је имала 25 радних организација у свом саставу, међу којима и
Електродистрибуцију Сремска Митровица. До промена је дошло и 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.

Градски трг, нисконапонска мрежа
Може се само претпоставити активност ондашњег руководства, које је требало 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
„Сремска Митровица“ и, у оквиру нових статуса, носили бакљу даље електрификације Сремске
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Митровице. И не само то, имали су и бурна догађања у вези са применом амандмана на Устав (1971,
1972).
У току 1958. године извршене су све потребне припреме, а 30. октобра 1958. године, на првој
седници радничког савета, обављено је и конституисање новог предузећа. На истој седници, усвојена су
и „Правила предузећа“ у складу са тадашњим Основним законом о управљању државним привредним
предузећима и вишим удружењима, односно Уредбом о оснивању предузећа и радњи, чиме је фактички
Предузеће предато на управљање радницима.

Архивска документација
Седиште предузећа било је у Новом Саду, а основна делатност била му је дистрибуција електричне
енергије. Споредне делатности биле су: производња електричне енергије, израда инвестиционих
програма, пројектовање, изградња и монтажа електропривредних објеката и електричних инсталација
и израда и ремонт електроопреме и постројења.
Пред пословодством су стајали следећи задаци:
1. Увести јединствену цену електричне енергије и обезбедити равноправни положај свим
потрошачима у Војводини;
2. Увести јединствене принципе планирања изградње нових и реконструкције постојећих
објеката,
3. Повећати поузданост и сигурност у испоруци електричне 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.
Предузеће је своје делатности обављало преко матичног предузећа и дистрибутивних погона и
пословница.
Дистрибутивни погони били су:
- „Северна Бачка“, са седиштем у Суботици;
- „Јужна Бачка“, са седиштем у Новом Саду;
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- „Западна Бачка“, са седиштем у Сомбору;
- „Средња Бачка“, са седиштем у Бечеју;
- „Северни Банат“, са седиштем у Кикинди;
- „Средњи Банат“, са седиштем у Зрењанину;
- „Источни Банат“, са седиштем у Вршцу;
- „Јужни Банат“, са седиштем у Панчеву и
- „Срем“, са седиштем у Руми.

Архивска документација
Електродистрибутивни део „Сремска Митровица“ био је у саставу Дистрибутивног погона
„Срем“, са седиштем у Руми, све до 1974. године.
Деонице развоја после 1958. године имале су, поред ових радно-правних, и своје економске,
организационе и техничко-технолошке карактеристике.
Од 1958. до 1977. био је период премошћавања разлика и грађења заједништва.
Од 1977. до 1989. било је време кадровског попуњавања – јачања, оспособљавања и
дошколовавања. У овом периоду се највише градило. Улагало се у електроенергетске објекте, али и у
пројекте везане за алтернативне изворе енергије – хидропотенцијал, нуклеарку, био-масу. Јачали су
сопствени капацитети за изградњу: Пројектни биро, Интерна банка...
Од 1990. године „Електровојводина“ улази у јединствени систем ЕПС-а, чиме се омогућава,
поред дотада техничког, сада и економски непосредно повезивање са изворима електричне енергије. У
овом периоду уводе се нове технологије и систем квалитета.
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После 2000. у транзиционим процесима почиње реструктурирање „Електровојводине“ и
издвајање споредних и пратећих од тзв. кор делатности.
Ове процесе пратиле су и промене у економији. У првој фази, од 1958. до 1977, концепт економије
је био заснован на утврђивању трошковних стандардâ. На тој основи, путем цена, фондова, субвенција,
од друштва су „требована“ средства за потребе електропривреде. Касније се границе са трошкова све
више померају према елементима дохотка ка слободнијем формирању зарада, па и елементима добити.
Овај економски концепт омогућио је „рађање“ периода интензивне изградње објеката - од 1977. до 1989.
У том периоду улагало се не само у електроенергетске објекте и мрежу, већ и у изворе за производњу
електричне енергије. Улагано је у изградњу ТЕ-ТО I „Нови Сад“, ТЕ-ТО II „Нови Сад“, ТЕ-ТО „Зрењанин“
и ТЕ „Дрмно“. Коришћена су средства грађана Војводине путем самоуправних интересних заједница за
ове намене. Енергана у Сремској Митровици није финансирана из ових средстава, већ је изграђена
путем кредита и тек касније укључена у систем Електропривреде Србије.
„Електровојводина“ је овим улагањима обезбедила нове изворе електричне енергије укупне
снаге на прагу електрана 617 MW. Тражило се решење, а и улагало се заједно са Електропривредом
Србије у могућности изградње нових извора електричне енергије. У том смислу, улагано је у налажење
могућих локација за изградњу постројења за производњу нуклеарне енергије. У Ковину је започет

Стубна трафостаница 10(20)/0,4 kV
рад на реализацији пилот-постројења за подводно „рударење“ угља. Финансирано је истраживање
природних ресурса, то јест коришћење био-масе и ветра. Такође, урађени су пројекти за могућност
коришћења мањих водених токова као и могућност изградње хидроелектране на Тиси, на брани код
Бечеја. У оквиру тога, разматрана је могућност изградње две хидроелектране на Дунаву.
После 1990. године „Електровојводина“ постаје део Електропривреде Србије и послује на
концепту заједничког прихода у ЕПС-у.
76

Промене су имале и своје економске метаморфозе: кренуло се од стандарда и трошкова, па
се преко елемената дохотка дошло до заједничког прихода. На овој подлози су стицани приходи,
издвајана средства за развој, тако да данас у билансу стања слављеника, на педесети рођендан
„Електровојводине“, можемо прочитати да вредност „Електровојводине“ износи 56 милијарди динара,
или у противвредности око 700 милиона евра.
Вредност огранка ЕД „Сремска Митровица“ износи око 24 милиона евра, од чега на опрему и
некретнине отпада 79%, на потраживања 16%, и на остало 5%.

Архивска документација
Узајамно су се у развоју „Електровојводине“ преплитала техничка, организациона и економска
решења. Оно што се у тим процесима издваја и што карактерише „Електровојводину“ јесте чињеница
да су у датим околностима често доношене храбре одлуке, крчени до тада непознати путеви, па је и због
тога „Електровојводина“ постајала лидер у својој делатности. Енергија лидера ради и даље, преноси се
са генерације на генерацију.
Сремска Митровица је, као град, релативно рано кренула у електрификацију, па су преко њене
енергетске конфигурације прешле све измене напонских нивоа. Само стручни људи могу разумети
напоре и обим посла који настају скидањем једног средњонапонског нивоа и увођењем новог. Мењали
су се каблови и распетљавале кабловске мреже и то не једном, већ неколико пута. Прелазило се са 3
kV на 10 kV, па на 15 kV и 35 кV да би се у последњим деценијама прешло на 20 kV. Поред мењања
средњонапонског нивоа, мења се и напонски ниво НН мреже са 3x110 V на 3x220/127 V и потом
3x380/220 V.
У време тих трансформација стасавао је кадар, пре свега стручни – инжењери и монтери,
техничари, који сада повратно дају нове импулсе усклађености развоја града и његове електроенергетске
конфигурације. Формира се јединствен поглед на концепт развоја мреже, опреме и уређаја у граду и
селима. Стручњаци Електродистрибуције „Сремска Митровица” дају смернице и дефинишу пројектни
задатак за израду Стратегије дугорочног развоја. Стратегију припрема Институт „Михајло Пупин” из
Београда, а у њој означени су коридори ширења пропусних енергетских капацитета у Митровици. То је
био један од преломних догађаја у развоју електродистрибутивне делатности у Сремској Митровици.
На бази ових процеса, који су имали много заједничког за целу „Електровојводину“, улази
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Архивска документација
се у сваку годину са новим изазовима и задацима пред запослене у Електродистрибуцији
„Сремска Митровица“.
Уласком у 1958. годину тражња за електричном енергијом и даље расте. Плановима изградње
за ту годину предвиђено је:
а) Појачање кабловске мреже 3 kV на потезу „Стара Централа“;
б) Нови кабловски вод 3(10) kV на правцу од ТС „Братства и јединства“ до нове ТС „Порта“
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Изградњом ових кабловских водова створени су услови за прикључење нових трансформаторских
станица, а и квалитетније и сигурније снабдевање електричном енергијом.
в) Изградња нових ТС 3/0,4 kV,
- ТС 3(10)/0,4 kV 250 kVА „Порта“,
- ТС 3(10)/0,4 kV 250 kVА „Хаџијина“,
- ТС 3(10)/0,4 kV 250 kVА „Кеј ослобођења“.

Панорама Сремске Митровице - новоградња
Све ове три трафостанице изведене су у лименом кућишту са средњим стубом са кога се врши
развод и могу се комплетно демонтирати и пренети на друго место. Ово пружа могућност власнику
станица, предузећу „Електросрем“ - Пословница „Сремска Митровица“ да их даље користи преносећи
их на ширу периферију.
Када се помислило да ће доћи период мањег предаха, електрификација је узела великог маха,
тако да великим корацима улази у свако домаћинство. Индустрија се убрзано гради и модернизује се, а
све то тражи мудре и ефикасне потезе у планирању и градњи електроенергетских објеката.
Са становишта Електродистрибуције у Сремској Митровици период од 1950. до 1958. био је
такорећи изненађујући и помало збуњујући. Скокови у потрошњи су годинама превазилази једноцифрен
број и требало је, уз велика напрезања, одржати мрежу у исправном стању у условима оваквих скокова у
потрошњи. Поред тога, захтеви за новим количинама електричне енергије били су из године у годину све
већи. Тражили су се виши напонски нивои, већа расположива снага и шира пропусна моћ у преношењу
енергије до крајњих корисника. Такорећи у ходу, даноноћно се „препакивао“ систем, дограђивало се и
реконструисало, скидала једна и постављала друга мрежа. Није било времена
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за неку озбиљнију, дубљу стратешку процену, енергетску студију. „Гасио се пожар“ тамо где је
било најкритичније, отклањала уска грла и парцијално уводила боља решења. Запослени у Дистрибуцији,
стално на терену и по свим условима, или отклањају кварове услед прекомерне потрошње, или уграђују
део нове опреме и далековода. Данас многих од њих више нема, али остали су знаци, остале навике
да живимо у цивилизованијем друштву захваљујући, између осталог, и дугогодишњем коришћењу
електричне енергије и њених благодети.

Панорама Сремске Митровице - Житни трг
Већ су деценије иза нас, стечено је велико искуство, али и нешто још драгоценије за развој и
будућност. Почело се са увођењем у размишљања студијâ, дугорочних пројектата, јасније концепције и
стратешких визија најрационалнијег електроенергетског снабдевања привреде и становништва. То даје
нову димензију деоницама које пристижу. Већ 1959. године сачињавају се први вишегодишњи развојни
планови, а у оквиру њих направљен је идејни план за проширење електричне мреже града Сремска
Митровица за период 1959 - 1961. године.
Потрошња и даље расте и то по стопи од 30% годишње, из чега следи закључак да се може
за наредни период од десет година очекивати вршно оптерећење града Сремска Митровица од око 5
MVА. Овде нису узети у обзир велики нови потрошачи електричне енергије чији се почетак градње
ускоро очекује, као што су фабрика шећера и фабрика целулозе. Колико су ово велики скокови у расту
потрошње, илуструје и поређење са данашњим растом потрошње, које се креће од око 1 одсто, или чак
и испод 1 одсто годишње.
Све ово указује на неопходност реконструкције градске примарне мреже и трафостаница,
како би се отклонила уска грла у преносу и трансформацији електричне енергије и њеног обезбеђења
у довољним количинама. Основна концепција решења градске примарне кабловске мреже усвојена је
овим идејним пројектом, омогућујући тако прелаз примарне мреже 3 kV на 10 kV најдаље у 1960. години.
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Општи подаци за решење по овом идејном пројекту су следећи:
а) Извор напајања: ТС15/3 kV на трансформацији 35/15 kV,
б) Врста примарне мреже: кабловска са каблом НКБА 10 kV, пресека 3х50 mm2 и 3х25 mm2, у
центру града замкаста, а периферна ваздушна.
в) Тип нових трафостаница: лимени оклопљени разводни ормани фабричке производње, са
трансформацијом 10(3) kV и трансформаторима снаге 100 – 400 kVА, пролазног типа, са кабловским
секундарним излазима

Далековод 20 kV у Срему
Прогноза оптрећења извршена је с обзиром на развој града у будућих десет година.
У то време Сремска Митровице је имала око 18.000 становника , а просечан годишњи пораст
до тада био је око 800 становника. Ако се претпостави да ће се тај пораст задржати убудуће, што је
врло вероватно, с обзиром на развој индустрије (нова индустријска кланица, фабрика шећера,
фабрика целулозе), може се очекивати да ће број становника Сремске Митровице достићи и до 30.000
становника. Интересантно је напоменути да је по стопи раста становинштва Сремска Митровица, по
попису становника из 1961. године, била на трећем месту, одмах после Београда и Новог Сада.
Концем 1958. године вршно оптерећење градске мреже (без индустрије) износило је 1200 kVA,
а већ почетком 1959. ово оптерећење је порасло за даљих 400 kVA. Расте учешће вршног оптерећења по
становнику. Пораст учешћа становништва у енергетским величинама има утицаја и на прогнозу будућег
енергетског оптерећења по јединици површине, водећи рачуна о чињеници да је Сремска Митровица:
- град који се протеже на великој површини (углавном преовлађује нискоградња) и
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- град у коме је основна индустрија сконцентрисана у два периферна центра, те не утиче
директно на градску мрежу, већ се може издвојено посматрати.
Може се очекивати да ће укупно оптерећење за ужи део градског подручја износити око 2 MW,
а шире градско подручје око 3 MW. Овом анализом дошло се до решења да градска мрежа мора имати
четири примарна извода 3(10) kV из чворне трафостанице 35/15/3 kV.
Тада се јавио проблем: како решити снабдевање електричном енергијом Мачванске Митровице.
Могућа су два решења: или одустати од напајања из правца Сремске Митровице па ићи неким другим
правцем, рецимо, из Шапца, или изградити 10 kV вод из ТС 10/0.4 kV „Братство-јединство“, која се
налази на локацији тзв. Златног јелена.
Поред градње нових кабловских водова, предвиђена је градња нових трансформаторских
станица и то:
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Војвођанска“,
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Пошта“,
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Сутјеска“,
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Војарна“,
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Лењинова“,
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Каменита ћуприја“,
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Мишкинова“,
ТС 3/10/0,4kV – 400 kVА „Стевана Сремца“,
ТС 3/10/0,4kV – 250 kVА „29. новембар“,
ТС 3/10/0,4kV – 250 kVА „Железничка станица“,
ТС 3/10/0,4kV – 250 kVА „Матије Иванића“,
ТС 3/10/0,4kV – 100 kVА „Планинска“,
ТС 3/10/0,4kV – 100 kVА „Станка Пауновића“,
ТС 3/10/0,4kV – 100 kVА „Петра Прерадовића“,
ТС 3/10/0,4kV – 100 kVА „Стевана Сремца 2“.
Трансформаторске станице су произвођача „Хидромонтажа“ – Марибор, а сви ови
електроенергетски објекти предвиђени су да се изграде у периоду 1959-1961. године. Свакако да је
ово био најкапиталнији део електроенергетске инфраструктуре у том периоду и у огромној мери је
поспешио привредни развој Сремске Митровице.
Године 1960. отпочиње изградња Фабрике шећера у Сремској Митровици, за чију изградњу је
неопходна додатна електрична енергија. Већ 1959. године издата је електроенергетска сагласност од
стране тадашње Заједнице електропривреде Србије за прикључење градилишта гарђевинске фирме
„Трудбеник“ из Београда, која је градила Фабрику шећера у Сремској Митровици. Тим решењем
трансформаторска станица за градилиште 15/0,4 kV снаге 250 kVА прикључује се на 15 kV далековод
„Сремска Митровица – Рума“. Свакако да је у то време један од приоритета поред прелаза са примарног
напона 3 kV на 10 kV био и прелаз са секундарног напона 220/127 V на напон 280/380 V.
У рејону центра било је 1958. године 1508 потрошача, од чега је њих 1060 имало дотрајале
електричне инсталације: у породичним кућама таквих је било 810, у стамбеним зградама 178, а у
предузећима и установама 72 потрошача. Стање опреме и инсталација било је следеће:
- Електрична бројила 110 V, власништво предузећа „Електросрем“, а налазе се код приватних
лица, неопходно је заменити бројилима 220 V - 1064 комада;
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- Електрична бројила 110 V власништво предузећа „ Електросрем“, а налазе се код потрошача у
зградама стамбене заједнице, заменити бројилима 220 V - 158 комада;
- Трофазна електрична бројила 3х110 V, власништво предузећа „Електросрем“, а налазе се код
потрошача, такође, заменити бројилима 380 V и 380/220 V - 67 комада;
- Електромотори, апарати и сијалице за преправку електромотора - 99, укупан број апарата за
преправку - 949, укупан број сијалица 110 за замену - 6315 комада.
Инвестиционим програмом из 1959. године, предвиђено је да се из Трансформаторске станице
„Мишкинова“ продужи кабловски вод 15 kV до будуће локације за нову кланицу („Митрос“) и да се
на тој локацији изгради трансформаторска станица 15/0,4 kV, чиме су створени услови за градњу, а
и даљи развој Месне индустрије „Митрос“. На овај начин је заједно са „Шећераном“ почела изградња
индустријског и енергетског комплекса у источној зони Сремске Митровице. Индустрија се пребацује
са првобитне западне на нову индустријску зону, у источни део Сремске Митровице.
Године 1959. „Генералпројект“ из Београда урадио је пројекат за изградњу трансформаторске
станице 10/0,4 kV за потребе казнено-поправног завода у Сремској Митровици. Развојем индустријске
делатности у индустријском погону „Дубрава“ Казнено-поправног дома у Сремској Митровици знатно
су порасле и потребе за електричном енергијом. Трансформаторска станица је била испројектована као
лимена, произвођача „Хидромонтажа“ – Марибор, а прикључни вод 10 kV био је на дрвеним стубовима.
У то време то је била ТС са највећом појединачном снагом од 2х630 kVА.
На локацији код пијаце ниче стамбени блок „Центар“ као прво урбанизовано насеље у Сремској
Митровици, а заједно са њим и нова лимена, пролазна ТС 10/0.4 kV „Куле“, произвођача „Хидромонтажа“
– Марибор.
Посебно велики део посла односио се на прелазак тзв. секундарног напона са 220/127 V на
380/220 V, јер је тај део активности практично улазио у сваку кућу. Према предвиђеном програму
прекопчавања разводне мреже ниског напона у појединим реонима Сремске Митровице са напона
110V на напон 380/220 V сви потрошачи су били дужни да преправе своје инсталације за нови напон.
Наредбу о прекопчавању мреже и преправци електричних инсталација донео је Народни одбор
Општине под бројем 05-6273/1-59, на дан 14. 8.1959. године. По правилима предузећа предвиђено је да
преглед електричних инсталација врше контролори предузећа „Електросрем“. На исти начин се радило
и у осталим деловима града.
Увођењем новог напона створене су погодности и за коришћење електричне енергије, и за
савременије облике јавне расвете, која је већ тада била превазиђена по технолошким решењима, и то у
најужем центру града (улице: Маршала Тита, Браће Радића, Трг братства-јединства и Бориса Кидрича).
Већ 1956. године испројектована је улична расвета са светлећим арматурама са флуоросцентним
цевима, које ће бити постављена на бетонским стубовима само за ту намену, а у деловима ужег градског
језгра светиљке ће бити постављене на затегама, причвршћеним на околне објекте. Са овом врстом
нове расвете град Сремска Митровица није заостајао за осталим, далеко већим градовима.
Године 1959, у време када се прелазило на следећу, вишу трансформацију, са 15 kV на 35 kV, у
погону дистрибуције били су на пракси средњошколски ученици тадашње Школе ученика у привреди.
Један од мајстора, поприличан шерет, саветовао је ученицима да ће своје ципеле најбоље сачувати ако
их намажу изолационим (трансформаторским) уљем. Неки су послушали савет и - остали без ципела.
Изградњом 10 kV мреже и преласком са 3 kV на 10 kV отворен је велики „вентил“ потреба
за електричном енергијом. Притисак је учинио своје, па су падови напона на 15 kV, а самим тим и 10
kV мрежи били велики. Морало се хитно решавати у ком правцу ће кренути техничко опредељење за
решавање овог проблема.
Године 1958. напон од 35 kV долазио је до Сремске Митровице из правца Руме, путем 35
kV далековода на бетонским стубовима. Овај далековод је, преко Врдника, био везан са изворном
трансформаторском станицом 110/35 kV „Лединци“.
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За избор дугорочнијег решења било је неопходно урадити планирање потрошње у наредном
периоду, тим пре што се већ тада знало да 1960. године у погон улази Фабрика шећера са снагом од 2,5
MVA, а да ће нова Фабрика целулозе и папира, чији се крај изградње очекује 1962. године, имати потебе
за 16,8 MVA. „Матрозова“ потреба биће исказана све до изградње сопствене термоенергане, али и тада
ће требати 5 MVA из електропривредног система. Ако се овоме додају и остали потрошачи, укупно
вршно оптерећење биће 23,2 MVA.
Међутим, време изградње нових објеката и нагли прилив становништва нарушавали су све
планске пропорције. Због тога је припремљен Идејни пројекат перспективног плана развоја електричне
мреже у Сремској Митровици за период 1960-1980. године, који је урађен у Предузећу за дистрибуцију
електричне енергије „Електровојводина“. Овај пројекат је верификован и одобрен на седници Народног
одбора Општине Сремска Митровица од 10. априла 1961. године. У овом елаборату обрађена је изградња
и рекострукција електричне мреже на бази перспективног развоја града за наредних 20 година. Задатак
је био изузетно тежак, а за његову израду као подлоге служили су:
- Пројектни програм;
- Подаци добијени од „Електровојводине“;
- Подаци и подлоге и Генералног урбанистичког плана града, као што су: решења о коришћењу
- грађевинског земљишта, план национализованих површина, намена површина и специфична густина
становништва;
- Друштвени план развоја Сремске Митровице.
Код израде овог пројекта проучене су електричне мреже других градова у нашој земљи, а
коришћени су и подаци из стране литературе.
Елаборат је подељен у четири дела. У првом делу су разрађени општи и технички подаци, као
и анализе тренутног стања, а нарочито прогноза за потребама електричне енергије, која ће послужити
као подлога код израде другог дела елабората. У другом делу су разрађени економско-технички подаци
и карактеристике будуће мреже, то јест дата су принципијелна, идејна решења: секундарне мреже,
трафостанице, јавно осветљење и примарна мрежа. У трећем делу је спецификација са предмером и
предрачуном, као и цена коштања предвиђених радова, док је у четвртом делу главни пројекат изабраних
типова трафостаница 10/0,4 kV.
На основу статистичких података добијених од Статистичке службе Народног одбора Општине
Сремска Митровица, у граду живи 24.500 становника. У табели су дати подаци неопходни за прогнозу
потрошње електричне енергије за период 1956-1959. године.
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Трансформаторска станица 35/10 kV 2x4 MVA “Север”
Према процени годишњег прираста становника планиран је раст од 1,76%, што је много веће у
односу на југословенски просек. Тада је процењено да би Сремска Митровица имала 40.000 становника
у 1980. години.
Како је просечан век трајања електричне мреже у експлоатацији 30-40 година, то ће 1980. година
уједно представљати и доба потпуног оптерећења пројектоване мреже.
По овој студији јавно осветљење ће имати инсталисано 150 kW. Индустријски потрошачи нису
третирани зато што су били лоцирани у источној зони града, па је требало да буду прикључени на
трансформаторску станицу 110/35 kV и на властите трансформаторске станице 35/10 kV. Студија је рекла
да ће се нисконапонска мрежа развијати као кабловска и надземна. Светиљке ће на саобраћајницама
бити живине од 400 W, док ће у споредним улицама бити стубне светиљке са заштитним стаклом и
сијалицом са влакном 220 V, 200W. Трансформаторске станице биће са максималном инсталисаном
снагом 400 kVА, а напајаће се преко четири кабловска извода 10 kV.
Међутим, брз технолошко–технички развој у електроенергетици у кратком времену даје нова
свременија и боља решења код каблова и трансформаторских станица, тако да ће већ после десет
година ова студија, по којој је кренуо развој електрификације Сремске Митровице, претрпети корените
измене, не само због техничко-технолошке револуције, него и због привредног и демографског развоја
града, који је био много интензивнији.
Све до 1960. за одржавање електроенергетских објеката није било иоле озбиљније механизације,
нити опреме. Примера ради, висеће светиљке (на сајли) усред раскрсница одржаване су уз помоћ
двокрилних мердевина висине 8 метара, које су монтери (најчешће ученици) преносили углавном на
двоколицама (платформа на два точка) гурајући их испред себе.
Посебно критично било је у 1961. години, јер је оцењено да би, ако се не изгради нова ТС
110/35 kV и остане напајање преко далековода 35 kV, пад напона био 29,3%, а не би биле задовољене ни
термичке могућности проводника.
85

Сремске новине о реконструкцији нисконапонске мреже у Сремској Митровици 60-тих година
Предложеним решењем је предвиђена изградња 110/35 kV снаге 20 МVА, која ће се повезати
преко 110 kV далековода са ТС 110/6 kV „Шабац“.
Постројење 35 kV имало би:
- једну ћелију за трансформатор,
- мерно поље 35 kV,
- једну ћелију за Комбинат шећера (будућу ТЕ Фабрика целулозе и папира),
- једну ћелију за ТС35/10 kV „Сремска Митровица“,
- једну ћелију за ДВ 35 kV Рума.
Предвиђено је да изградња овог објекта буде завршена у августу 1961. године.
Изградњом трансформаторске станице 110/35 kV „Сремска Митровица 1“ град Сремска
Митровица постаје снажно електроенергетско чвориште у Срему, које више није имало великих
ограничења за електричном енергијом, што је био нов подстицај и стимуланс за још бржи привредни
развој града. Ова трафостаница налази се данас на локацији Јарачки пут, у близини фабрике шећера и
„Матроза“.
Приградско насеље Мачванкска Митровица добила је електричну енергију крајем друге
деценије двадесетог века. Од тада па до 1961. године у електричној мрежи ништа није „дирано“, мада
се потрошња електричне енергије многоструко повећавала. Увече, баш кад им је струја најпотребнија,
електрични напон, који званично износи 110 волти, толико се „сроза“ да је то недовољно за обичну
расвету. На почетном делу Улице Први новембар напон износи 30 до 80 волти. Око Бродоградилишта
„Сава“ напон се углавном креће око 80 волти. А већ нешто даље од бродоградилишта напон је далеко
слабији. Волтметар мери у домовима Мачвана напон од 50, па 40, те 30 волти.
„Несерећа, брате“, почео је да се јада обућар Микица Јелкић. „Чкиље нам сијалице већ неколико
година. Деца погубише вид. Ставе столици на астал па седну на њу, а сијалица уз образ па опет слаба
вајда. Ја, кад имам посла, оставим га за време око поноћи. Тад је струја боља и радим. Пролазници
примећују: ‹Овоме мали дан па још и ноћу ради.’“
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ТС 110/20/35 kV “Сремска Митровица 1”
Причу је вредело регистровати као показатељ о томе како се струја стидљиво пробијала уз
чкиљаву сијалицу све до данашњих дана када је то постало право и једно од основних цивилизацијских
тековина друштва.
Промене у напону походиле су и део града с друге стране Саве – Сремску Митровицу. Сремска
Митровица користи, почетком шесдесетих година прошлог века, електричну енергију из хидроелектрана
„Јабланица“ и „Зворник“ и Термоелектране „Костолац“. Напон градске мреже је онакав какав се добија
из тих извора. Међутим, за време зимских месеци напон редовно опада због већег оптерећења мреже.
Делови града који се налазе у близини трафостаница углавном имају струју нормалног напона, али
то није случај и са периферијом града, која прима струју слабијег напона. Очекује се реконструкција
градске мреже и уједначавање напона.
Међутим, време је ипак показало да изградња ове трафостанице није решила све проблеме,
него је омогућила нове правце развоја електроенергетике. Године 1962. урађен је идејни пројекат чвора
35 kV Сремска Митровица у коме је, између осталог, предвиђена и градња 35 kV далековода у правцу
Босута, на који ће се прикључити и нова ТС 35/10 kV „Митрошпер“, чиме ће се стећи услови за гашење
15 kV напона на „Митрошперу“, а створити услови за, у то време огромне, могућности за проширење
„Митрошпера“, са аспекта електричне енергије.
Те 1962. године донета је одлука да се на територији града Сремска Митровица подиже
трансформаторска станица 35/10 kV. Она ће служити за напајање града и околних места квалитетном
електричном енергијом и биће изграђена као пролазна, тако да се преко ње, напоном 35 kV, напаја ТС
35/10 kV „Митрошпер“.
У згради старе централе постоји један трансформатор 35/10 kV, али су зграда и опрема у врло
лошем стању, те је неопходно што пре извршити пребацивање потрошача на нови будући извор
електричне енергије ТС 35/10 kV „Север“ на локацији старог вашаришта.
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Напајање будуће ТС 35/10 kV „Север“ вршиће се преко постојећег далековода 35 kV из
новоизграђене трансформаторске станице 110/35 kV „Сремска Митровица“. Према идејном пројекту,
у првој фази поставиће се један трансформатор 35/10 kV снаге 4 MVA, а у другој још један исте снаге,
тако да је перспективно у неком дужем временском периоду решено снабдевање града и околине
електричном енергијом, барем се тада тако мислило.
Житељи Мачванске Митровице у 1962. години доносе Одлуку о увођењу самодоприноса за
реконструкцију електричне мреже. Интересантна је била тзв. конструкција финансирања. Вредност
радова је 12 милиона динара, од тога „Електровојводина“ улаже шест милона, Народни одбор Општине
два, Бродоградилиште „Сава“ такође два, а преосталих два обезбеђује се из средстава самодоприноса.
На другој страни у Сремској Митровици изградња трафостанице ТС 35/10 kV почела је, дакле,
1962. године као инвестиција Дистрибутивног погона „Срем“ из Руме и уз учешће Народног одбора
Општине Сремска Митровица. У образложењу и елаборату за изградњу ове трафостанице записано
је: „да је Сремска Митровица један од ретких градова који имају развијену индустрију, а чија је градска
мрежа под напоном од 3 kV, која никако не може да задовољи потребе града. Градска мрежа Сремске
Митровице изграђена је још 1912. године, па је већ дотрајала.“ Даље је констатовано да се изградњом
ове трафостанице стварају најбитнији услови и за реконструкцију градске мреже, која ће моћи да се
прикључи на ову, у оно време моћну, трафостаницу. Градска мрежа је у то време представљала једно од
горећих проблема града.
Било је ово време самоуправљања и сталног преиспитивања организација и промена које су
се вршиле такорећи у ходу. Тако је у 1963. години, након детаљне економске анализе, донета одлука о
укидању пословнице у Шиду у оквиру Погона „Срем“ у Руми и њено припајање пословници у Сремској
Митровици. У Шиду ће остати само испостава. Анализа је показала да 5.600 претплатника, колико их
је тада било у Шиду, не обезбеђују рентабилно пословање пословнице. Тако је на територији Погона
„Срем“ у Руми конституисано само три пословнице: у Сремској Митровици, Руми и Старој Пазови.
У истој 1963. години у априлу месецу пуштена је у пробни рад Фабрика целулозе и папира
„Матроз“. То је један нови велики потрошач електричне енергије у Сремској Митровици. Само за 1963.
годину, и то од априла па до краја године, уговорена је продаја ел. енергије „Матрозу“ у висини од
10,005.720 kWh
Крајем новембра 1963. године пуштена је под напон новоизграђена ТС 35/10 kV у Сремској
Митровици. У њој је постављен један трансформатор снаге 4 MVA. Међутим, већ у току пуштања
показало се да је трафостаница преуско димензионорана јер је скоро потпуно оптерећена иако на њу
није било прикључено сво оно подручје са којим се рачунало. Због тога је одмах закључено да се у
наредној 1964. години приступи изради и друге етапе, у којој би се уградио још један трансформатор од
2,5 MVA, а нешто касније, 1965. и 1966, још један од 4 MVA. Паралелно са овим извршена је и припрема
за стандардизацију напона. Наиме, сви 3 kV напони прешли су на нови 10 kV напон.
Сви нови далеководи 35 kV граде се тада најновијом технологијом и са округлим
армиранобетонским стубовима са проводницима АЛЧЕ 3х70 mm2 са заштитним ужетом. У најстрожем
центру града, у функцији је још увек била мрежа на кровним носачима са бакарним проводницима,
изграђена 1912. године, која више није била у могућности да подмири потрошаче довољном количином
електричне енергије. До тада су вршене појединачне интервенције на нисконапонској мрежи, па је
извршена њена делимична реконструкција због свођења на новограђене трафостанице, а у току 1964.
године извршено је каблирање мреже у центру.
Изградњом нове кабловске мреже повезани су ТС „Пошта“ , ТС „Порта“ , ТС „Братствојединство“ и ТС „ Др Хаџије“, чиме је омогућено напајање сваког вода са више страна. Ово су били први
кораци у изградњи подземних нисконапонских мрежа у Сремској Митровици.
За потребе запослених у новоотвореној Фабрици за производњу целулозе и папира „Матроз“
урађен је пројекат Стамбеног насеља „Никола Тесла“, где је комплетан нисконапонски развод
испројектован и изведен подземним кабловима, а јавно осветљење је урађено на гвозденоцевастим
стубовима са живиним светиљкама.
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Трансформаторска станица 35/10 kV “Исток” у Сремској Митровици
Овакав приступ типизацији кабловске нисконапонске мреже и јавног осветљења биће стандард
у дужем временском периоду у развоју градске мреже у Сремској Митровици, а и у „Електровојводини“.
Идентичне мреже граде се и у новопројектованим насељима - Деканске баште 1961. године
и Матије Хуђи, као и јавно осветљење у тим насељима и ужем центру града. У осталим деловима
града нисконапонска мрежа гради се као надземна на дрвеноимпрегнираним стубовима са бакарним
проводницима, а на њима је светиљка за јавно осветљење са сијалицом 125 W са ужареним влакном.
У истој години интензивно се ради на изградњи 10 kV мреже, али сада са појавом уљних каблова,
тако да се полажу деонице које повезују трансформаторске станице у северозападном делу града,
али и дуж централних градских зона. Паралелно с кабловским водовима, 1964. године, ничу и нове
трансформаторске станице, заједно са отварањем градње нових стамбених блокова – насеље Деканске
баште, трансформаторске станице: „Бранко Радичевић“ „Плажа“, али и на тадашњој периферији ТС
„Станка Пауновића“ и ТС „Петра Прерадовића“
Дана 23. априла 1964. године завршено је демонтирање трансформације електричне енергије
35/15 kV пуштањем у погон далековода од 35 kV „Чвор“ и ТС 35/10 kV „Север“ у Сремској Митровици.
Тако су коначно створени услови за ликвидацију ове нестандардне трансформације на подручју
Срема. Запослени у Погону „Сремска Митровица“ су истовремено својим средствима извршили
реконструкцију ТС 15/3 kV „Запад“ („Митрошпер“) на 35/10 kV па је тиме Сремска Митровица добила
две „тридесетпетице“, две трафостанице од 35/10 kV. Скоро у исто време угашена су и постројења у
згради бивше електране.
Паралелно са градњом електроенергетских објеката решавало се и питање пословне зграде у
Пословници „Сремска Митровица“. Радне просторије пословнице смештене су у згради која је грађена
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за потребе приручних радионица због чега су услови рада били више него лоши. Ови проблеми
су мотивисали руководство да, решавајући проблем пословног простора, реши и неке актуелне
проблеме запослених у погледу стамбеног питања, па је крајем 1964. године одлучено да се у центру
града подигне стамбено-пословна зграда, у којој ће бити четири двособна и два једнособна стана
за запослене у пословници, а у приземну зграду пословни простор за пословницу. Био је то објекат
„Електровојводине“ у центру града (поред кафане „Ловац“).
У 1964. години отпочела је интензивна реконструкција уличних стубова. Дотадашњи дрвени
стубови замењују се металним дуж целе Улице Моше Пијаде и Кидричеве. Део је то концепта
модернизације и реконструкције електричне мреже у граду.
Те године ниво река у летњим месецима је био изузетно низак. Оваква хидролошка ситуација
одразила се и на производњу електричне енергије. Предузимају се мере за рестрикције у потрошњи. У
срезу Сремска Митровица одржава се састанак са свим великим потрошачима електричне енергије и
утврђују дозвољене квоте потрошње. Међутим, оне се крше. Одржава се и друга седница 18. септембра
1964. и одређују гранични лимити у потрошњи. Опет исто – пробијања. Немајући другог излаза,
електродистрибуција уводи рестрикцију у потрошњи како за привреду тако и за грађане. „Дани без
струје“ – био је тих дана наслов у „Сремским новинама“.
Године 1965. почела је припрема за изградњу будуће фабрике сточне хране „Провамин“, те је
требало решити снабдевање електричном енергијом тог објекта у источној зони града. Техничким
решењем предвиђена је изградња новог кабловског вода од ТС 10/0,4 kV „Мишкинова“ до раскрснице
пута за Руму и Јарак, поред будуће локације ТС 35/10 kV „Исток“.
Наставак све интензивнијег развоја града Сремске Митровице показао је да и новоизграђена
ТС 110/35 kV „Сремска Митровица” постаје уско грло, и то из следећих разлога:
- Индустријска ТЕ-ТО има два агрегата и то један од 12,5, а други од 6 МVА. Тренутно стање је
да се из већег агрегата може добити 10 МVА због техничких недостатака турбине, док је мали агрегат
ван погона, због замене турбинског кола. Агрегат ће бити оспособљен за погон до почетка прераде
шећерне репе.
- За време кампање, која траје од септембра до јануара, и шећерани треба 18,5 МVА тако да се
16 МVА подмирује из ТЕ-ТО, а 2.5 МVА узима из система. У осталом периоду Комбинату (Шећерани)
треба 16 МVА и за то време ТЕ-ТО ради са великом машином од 10 МVА, док остатак од 6 МVА узима
из система. За кретање и малог агрегата ТО нема довољно количине паре, те се не може рачунати на
испомагање система од стране комбината.
- Даље проширење Комбината („Матроза“ и Шећеране) предвиђа се за 1970. годину.
Електрификацију је увек пратила живост и радост мештана. Преписујемо запис из „Сремских
новина“ из 1965. године о томе како је струја дошла у Раденковић: „Кад смо ових дана посетили
Раденковић, већ на самом улазу у село дочекала нас је музика са радио апарата и грамофона. Давнашњи
сан овог малог села да добије електричну струју дивно се остварио. Зато није чудо што је одржано
велилко народно славље оног дана када су засијале прве сијалице... Поред новца, мештани су
учествовали и у добровољном раду приликом доношења и постављања судова... Очекује се да ће се ових
дана за Дом културе купити телевизор, чиме би мештани имали извесну разоноду. Једини телевизор,
који је купио сеоски учитељ, увек је посећен. Кад је у кући једне старице засијало светло – кажу да је
старица одушевљено рекла: ‹Тек сад видим у каквом сам мраку провела свој век.›“ Прве сијалице у
Равњу засветлеле су, такође, уз народно весеље 26. априла 1966.
Максимално оптерећење енергетског чворишта ТС 110/35 kV 20 МVА забележено 3. 3.
1966. године износило је 21 МVА. Енергетске потребе конзума, изузимајући комбинат („Матроз“ и
„Шећерана“), расту трендом од 12% до 15% годишње. Потребе конзума 1966. године износе 68 GWh. Ако
се на ово дода потрошња електричне енергије коју је комбинат вукао из система електропривреде од 14
GWh, произлази да је преко система 110/35 kV испоручено 82 GWh. Производња ТЕ-ТО на генератору
у 1966. години била је 78 GWh,тако да су укупне потребе овог енергетског чворишта у прошлој години
160 GWh.
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У максимално забележеном оптерећењу од 21 МVА учешће комбината било је само 5,5 МVА, па
се јасно види да је постојећи трансформатор преоптерећен, те због свега овога, треба увести још један
трансформатор 110/35 kV.
Поред овог предлога, због дужина далековода 110 kV на који је прикључена ТС 110/35 (ДВ
110 kV „Зворник –Лединци“ је 185 km, а ДВ 110 kV“ Зворник- Срем. Митровица“ је 127 km), а и због
оптерећења, треба у блиској будућности размишљати о увођењу трансформације 220/110 kV у Сремској
Митровици и Новом Саду.
Године 1966. сви електричари са села повучени су у своје централе, па тако и у Сремској
Митровици. Разлог – досадашња организација одржавања електричне мреже била је застарела и
неефикасна. Набављена су нова возила („ландровери“) па је покретљивост радне снаге била већа и
ефикаснија. Ово су почеци стварања мобилних екипа. Поред тога мења се и систем наплате. Укидају се
инкасанти и прелази се на чековне књижице са годишњим предрачуном, тако да потрошачи сами плаћају
утрошену струју сваког месеца. На крају године, зависно од евидентиране потрошње, врши се коначан
обрачун, па се реализују доплате или исплате разлика. Међутим, ово увођење чековних књижица
није лако прошло. Листајући „Сремске новине“ тих година, налазимо да је у њихову редакцију дошао
радник Бранко Буквић и жалио се: „Ово са плаћањем електричне енергије веома је незгодно. Радим
сваког дана осим суботе... па просто не знам када да плтим рачун за струју. Суботом сам слободан,
али тада не раде шалтери ‹Електровојводине›. Овако морам да изгубим по три четири радна сата“. И
друга страна – Електродистрибуција „Сремска Митровица“ одговара да сами не могу да учине ништа
јер је радно време прописано јединствено за целу „Електорвојводину“. У 1966. уведен је први рачунар у
Електродистрибуцији „Сремска Митровица“ за обрачун и наплату ел. енергије.

Први централни рачунар у Електровојводини Gamma 10
Развој и подмирење потреба у електричној енергији били су императив и у периоду 1960-1970.
године. Стижу један за другим захтеви за проширење конзума, али стижу и нова техничка решења, тако
да је 1967. године испројектована, а убрзо и изграђена прва нисконапонска мрежа АлЧе 4х50+1х16 mm2
на челичним цевастим стубовима са лирама (луковима) за јавно осветљење на потезу од ТС 10/0,4 kV
„Мишкинова“ до Војарне.
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Обука запослених из Електровојводине за коришћење централног рачунара
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Индивидуална стамбена изградња се сели у североисточни део града (преко пута Хардијевог
млина,односно Житопромета) Улица радиначки пут, те је 1967. године било неопходно изградити
стубну трансформаторску станицу у овом делу града.
У градњи дистрибутивних трансформаторских станица 10/0,4 kV година 1968. била је
прекретница, јер је усвојено типско решење зидане трансформаторске станице типа „Електровојводина“,
тако да ничу прве трафостанице овог типа у Улици 1. новембра ТС10/0.4 kV „1. новембар“ и у Радничкој
улици ТС 10/0. 4kV „Радничка“. Ови објекти су таквог типа да је манипулативни простор за високи напон
10 kV и ниски напон 0,4kV у затвореном простору, споља офарбане зеленом, за „Електровојводину“
препознатљивом бојом.

Зидана трансформаторска станица 10(20)/0,4 kV
Година 1967. била је једна од најважнијих година у електроенергетском развоју града зато што
је развој привреде у источном делу града исцрпео последње резерве из 10 kV мреже која је била тамо,
а и стамбена изградња у централним деловима града тражила је хитно решавање тог проблема, па је
после анализа и прорачуна донета одлука да се поред пута Сремска Митровица – Вогањ изгради јако
електроенергетско чвориште 35/10 kV 2х8 MVA, које ће решити све ове проблеме. Одмах је почела
градња овог постројења, тако да је већ 1969. године почела градња зидане трансформаторске станице
35/10 kV „Исток“ 2х8 MVA, као типског објекта „Електровојводине“, са тада најновијим техничким
решењима и опремом која је била последња реч технике. Објекат је завршен и пуштен у погон 1970.
године, тако да је индустријски део града у источној зони добио снажно чвориште 10kV, те је у догледно
време решен проблем са електричном енергијом. Омогућило је то изградњу нових објеката, фабрика:
„Корн“, Хладњача „Пинки“, Лука „Легет“ и нова зидана ТС10/0,4 kV „Митрос“, који омогућавају
најинтензивнији развој Месне индустрије „Митрос“ у њеној вишегодишњој историји.
Мрежа 10 kV није се ширила само у правцу индустрије, него су ницали и нови изводи у правцу
града, чиме је омогућено поузданије и квалитетније снабдевање потрошача електричне енергије у самом
граду.
Да се ништа није препуштало случају сведочи и Студија перспективног развоја 35 kV мреже
„Електровојводине“ у периоду 1968-1980, из децембра 1968. године, у којој је предвиђено да се ТС 35/10
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kV „Митрошпер“ прошири са 1,6 MVA на 2,5 MVA. За ове радове било је неопходно, због габарита
трансформатора, срушити улазна врата да би се исти унео, а потом поново направила нова. Ово је био
и крај проширења ТС 35/10 kV „Митрошпер“ на 2,5 MVA, али је овом студијом било предвиђено да
се у непосредној близини ове трафостанице направи нови типски објекат 35/10 kV 2х4 MVA „Запад“.
Поред овог објекта, Студија је показивала да је у граду Сремска Митровица било неопходно направити
још један објекат 35/10kV „Југ“. Као што бива са већином студија, и ова је убрзо доживела не само
корените измене, него је „Електровојводина“ кренула концепцијски сасвим другим путем у развоју
дистрибутивне средњонапонске мреже.
Сваке године понаваљају се сличне приче: наплата, искључења, губици у разводу. Тако су
1971. године улице Сремске Митровице неколико дана биле у потпуном мраку. Електродистрибуција
је искључила градску јавну расвету јер Општински комунални фонд није платио своје дуговање за
потрошену електричну енергију.
У „Електровојводини“ је већ постало стандард усаглашавање тзв. насловних спискова за
инвестиције у наредној години. Тако је било, рецимо, и по Завршном рачуну за 1972. годину, по коме
су опредењена средства за заједничке инвестиције и донет Програм за 1973. годину. У том програму
предвиђена је изградња ТС 110/20 kV „Сремска Mитровица – 3“.
Било је ово време самоуправљања и великих права не само радника, већ и колектива у којима
су запослени остваривали своја права. На једном од зборова радних људи из Пословнице „Сремска
Митровица“ и испоставе из Шида донета је одлука о конституисању основне организације удруженог
рада (ООУР-а) у Сремској Митровици. Ову статусну промену оспорили су, такође, на зборовима радних
људи запослени у Радној јединици Дистрибуције „Рума“ на територији Руме, Инђије и Старе Пазове.
Румљани покрећу спор пред Уставним судом САП Војводине ради утврђивања уставности Одлуке
Збора радних људи у Сремској Митровици. Уставни суд Војводине од 11. маја 1973. године доноси
одлуку да су испуњени услови за организовање основне организације удруженог рада Дистрибуције
„Сремска Митровица“ у саставу радне организације „Електровојводина“ из Новог Сада. Суд је одлуку
образложио тиме: „да се резултати рада на територији мобилних екипа у Сремској Митровици и Шиду
могу потврдити као вредности на тржишту, односно у радној организацији“. Поред овога, у образложењу
се и истиче: „да у технолошком смислу делатност радних људи са подручја Сремске Митровице и Шида
представља целину“. Били су то довољни разлози да се одбаци приговор Руме и од тада па до данас
Електродистрибуција „Сремска Митровица“ је део или огранак „Електровојводине“. Скоро пуних 40
година.
ООУР у Сремској Митровици почела са радом 1. јула 1973. године конститусањем органа,
избором радничког савета и директора. Од тог дана уплате потрошача пристижу на њен жиро рачун.
О овоме су благовремено обавештени потрошачи. По новој систематизацији нова организација имаће
79 радних места, уместо досадашњих 41. Из Руме је преузето 16 радника и то 11 из Дистрибуције, а
5 из „Изградње“. Неопходно је примити још 22 радника, претежно монтера. Убрзо су формиране и
заједничке комисије ООУР „Сремска Митровица“ и ООУР „Рума“ за утврђивање деобног биланса.
Временом мењали су се организациони облици, па су се тако све оснонве организације удруженог
рада изјашњавале на својим зборовима о прихватању самоуправног споразума о удруживању у Радну
организацију „Електровојводина“. На збору радних људи у Сремској Митровици, одржаном 12. октобра
1973. године, донета је одлука о прихватању самоуправног споразума. Овлашћени су да Споразум
потпишу: Стјепан Фогораши и Богдан Ракић.
У оно време метод рада био је дубоко прожет самоуправљањем и то не само у колективу,
већ и шире. На иницијативу руководства из Митровице тако је, примера ради, са Организацијом
социјалистичког савеза из Шида договорен састанак за новембар 1973. са представницима свих месних
заједница у Шиду. На састанку ће бити присутни руководећи људи из Електродистрибуције „Сремска
Митровица“ и на њему анализирати: начин снабдевања ел. енергијом подручја, физичко стање
електроенергетских објеката, пројекције годишњег и дугорочног развоја електроенергетских објеката
на датом подручју. Као резултат оваквих ангажовања склопљени су уговори са месним заједницама о
улагању заједничких средстава у електроенергетске објекте. Тако су у 1974. закључени уговори са:
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Кузмином (на 300.000 динара), Бачинцима (на 160.000 динара), Кукујевцима (на 60.000 динара),
Вишњићевом (на 60.000 динара) Лаћарком (на 170.000 динара) и Ердевиком (на 100.000 динара).
И избор директора имао је своју самоуправну боју. На Збору радних људи, одржаном 26. 2.
1974. године, донета је одлука о расписивању конкурса за избор директора и именована је комисија за
спровођење тог конкурса. Прича се на овај начин и завршила. Збор радних људи, на седници одржаној 26.
марта 1974. године, након спроведене процедуре, поставио је Богдана Ракића за првог директора ООУР.
У образложењу је речено: „Богдан Ракић се од 1951. налази непрекидно на раду у електропривреди.
По занимању је електротехничар. Члан је СКЈ од 1948. године, а познат је као друштвени активиста и
добар стручњак.“ Дало ми је ово повода да се као један од двојце аутора ове монографије подсетим на
сарадњу коју сам, као члан Извршног већа Општине Сремска Митровица, имао са Богданом Ракићем.
Органи власти у општини су у оно време активно и одговорно пратили „дисање“ митровачке привреде.
Најбржи подаци су били они о кретању индустријске производње, извоза и запослених. Они су излазили
месечно и то, по правилу, двадесетак дана када месец истекне. Били смо помало нестрпљиви, а и ти
подаци су нам били, условно речено, далеки. Богдан и ја смо осмислили један бржи и практичнији
модел праћења. Направили смо неку врсту корелационе зависности између индустријске производње
и потрошње електричне енергије, тако да смо, такорећи, дневно знали када неко предузеће уведе трећу
смену ради извоза или реализације неког великог посла, када има застој у производњи и слично. Имали
смо дневни дијаграм увида у „дисање“ индустријске производње у Сремској Митровици. Ми смо већ
крајем месеца знали какве ћемо податке о темпу индустријске производње добити за двадесетак дана
од Покрајинског завода за статистику. И то је Богдан Ракић, ентузијаста и човек који широко прихвата
нове иницијативе и савремена процесе у дистрибуцији електричне енергије.
Како су се ствари даље развијале, то је постојећа локација постала све више уско грло за
ефикасно обављање делатности дистрибуције ел. енергије. Руководство одлучује (април 1974) да купи
ондашњи објекат „Љубљанске банке“ – филијале у Сремској Митровици, у коју би, након адаптације,
могло сместити своје пословне просторије. Услов је био да „Љубљанска банка“ испразни целу зграду,
а то је значило да обезбеди стан и исели станара који је у тој згради становао. Како ово није урађено,
то није дошло ни до реализације овог посла. Као прелазно решење изграђена је једна монтажна
барака за седам канцеларија и рестораном друштвене исхране у дворишту пословно-стамбене зграде.
Истовремено и паралелно са Заводом за урбанизам града на изналажењу нове локације која би трајније
решила пословни простор Електродистрибудије у Сремској Миторвици.
Нов квалитетан скок у развоју настаје седамдесетих година када се „Електровојводина“
опредељује да тростепену трансформацију замени двостепеном. Jeдна трансформација мање смањује
губитке, трошкове опреме и обим посла. Уводи се двадесетокиловолтна мрежа и опрема, а избацује
„тридесетпетица“ као „вишак“ трансформације.
Крајем седамдесетих година „Електровојводина“, а у оквиру ње и Сремска Митровица, почињу
тада пионирским корацима да развијају надземну нисконапонску мрежу на армиранобетонским
стубовима. Први почеци били су 1965. године када је никла прва мрежа на овој врсти стубова елипсастог
облика са проводницима АлЧе 4х50 +16 mm2, и то у новом насељу између Оборске улице и железничке
пруге.
„Електровојводина“ ће касније развити свој тип армиранобетонског стуба (четвртасти), који
ће производити „Бетоњерка“ из Сомбора и све надземне нисконапонске и високонапонске мреже ће
се градити на овој јединственој врсти стубова у целом ЕПС-у. Истовремено долази и до заокрета у
типу дистрибутивних трансформаторских станица 10(20)/0,4 kV што због пораста оптерећења, што
због нових техничких решења граде се зидане трафостанице са равним крововима за снагу од 400 KVA
или 630 KVA. Први објекти овакве врсте изграђени су у новопројектованим насељима: „Матија Хуђи“,
„Стеван Сремац“, „КПД“ и тако даље.
И ово опредељење неће бити дугог века, тако да ће већ после десетак година нова техничка
решења у типу дистрибутивних трафостаница довести до престанка градње зиданих трафостаница.
Долази до крупних заокрета у путевима трансформације енергије. Избацује се 35 kV
трансформација и уводи директна трансформација 110/20 kV. Избачена је тростепена и уведена
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двостепена трансформација, што је за оно време представљало малу револуцију у дистрибуцији
електричне енергије. Овако велик подухват резултат је вишегодишњег рада креативних и стручних
потенцијала „Електровојводине“. Сектор за енергетику израдио је Студију „Систем развођења
са напоном 20kV у градским мрежама ‹Електровојводине›“, која је дала даље смернице за развој
дистрибутивне мреже у „Електровојводини“, а самим тим и у граду Сремска Митровица.
Основне смернице ове студије су:
- Градиће се ТС 110/20 kV са две или три јединице 31,5 MVA. Планирање ће се вршити за најмање
20, а највише за 30 година;
2

- Систем развођења 20 kV вршиће се проводницима од бакра 95 mm2, а од алуминијума 150 mm
са кабловима полиетиленским типа ЕП. Величина и тип ТС 20/0,4 kV нису стриктно дефинисани.

Почетком седамдесетих година ничу нова насеља у Сремској Митровици, као што су Блок
Б, а у њима и нове надземне електричне мреже на армиранобетонским стубовима и новим типом
дистрибутивне трансформаторске монтажнобетонске станице, тада првог произвођача у бившој
Југославији „ТСН“ – Марибор. Идентичан приступ је и у новоформираном насељу „Северно од
Планинске“.
Нове трансформаторске станице више се не пројектују, а ни не изводе 10 kV кабловима, већ
20 kV кабловима, а то су лагане припреме за увођење 20 kV напона у електродистрибуцију. Стари
дрвеноимрегнирани стубови надземне нисконапонске мреже замењују се новим, армиранобетонским
стубовима.
Индустријска зона почиње да се развија и у североисточном делу града дуж Вогањског пута,
тако што се грађевинска фирма „Пролетер“ са локације старе циглане сели на нову локацију, гради се
Дистрибутивни центар Трговинског предузећа „Војводина“, а самим тим почиње да се шири и кабловска
мрежа дуж северне стране Вогањског пута.
Развој привреде и демографска кретања с једне, и промене у техници дистрибутивне делатности
с друге стране, довеле су у питање претходне студије о развоју електропривреде, које су практично биле
превазиђене, те је било неопходно урадити нову студију перспективног развоја електродистрибутивне
мреже.

ТС 110/20/35 kV “Сремска Митровица 3” у Лаћарку
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Почетком јуна 1975. године почела је изградња прве фазе ТС 110 kV „Сремска Митровица 3“
у Лаћарку, капацитета осам мегават-ампера, која ће побољшати снабдевање запасног дела Сремске
Митровице. Те године је планирано да изградња друге фазе ове трафостанице буде 1977. По капацитетима
ова трафостаница („Запад“) би тада била равна већ изграђеној 110 kV („Исток“).
Године 1976. написан је пројектни задатак за израду идејно-перспективног решења електричне
мреже Сремске Митровице за период од 1976-2000. године , а посао је поверен реномираној кући Електротехничком институту „Никола Тесла“ из Београда.
За квалитет студије, поред добрих и квалитетних података из претходног периода, било је још
теже предвидети шта ће се дешавати у периоду од наредних двадесет четири године. Ниједна студија
није могла предвидети шта ће се дешавати у том периоду, а поготово у деведесетим годинама прошлог
века. Међутим, за разлику од других студија, ова студија је опстала и после њеног рока, до 2000. године.
Осим Електродистрибуције „Сремска Митровица“ у изради ове студије биле су укључене многе
институције, као што су Привредна комора Срема, Завод за урбанизам, Завод за друштвено планирање,
Завод за статистику, покрајинске институције и многе друге.
Према подацима из 1975. године, градско подручје снабдевало се из 105 трансформаторских
станица 10(20)/0,4kV, укупне инсталисане снаге од 43,6 MVA. Од овога је чисто индустријског карактера
21 трансформаторска станица, инсталисане снаге од 16,21 MVA. Те исте године, за потребе града,
потрошено је 84.243 МWh електричне енергије са вршном снагом од 17,6 МW и губицима од 4,27%. У
исто време Фабрика целулозе и папира „Матроз“ потрошила је 50.163 МWh, односно вршну снагу од
13,16 МW.
По статистичким подацима из 1971. године просечна потрошња у kWh по становнику била је:

Поредећи ове величине, види се да потрошња електричне енергије у граду Сремска Митровица
(без „Матроза“) одговара просечној потрошњи становника Хрватске и да је нешто већа од потрошње
просечног Југословена.
Фабрика целулозе „Матроз“, изузетно велики потрошач за размере града, диже потрошњу за
готово 5%. Место Сремска Митровица може се по потрошњи мерити са градовима тада најразвијеније
републике.
Крајњи резултат ове студије је да се у Сремској Митровици до 2000. године изграде три ТС
110/20(35) kV, тако што би већ постојећа ТС 110/35kV „Сремска Митровица 1“ у источној индустријској
зони града Сремске Митровице 1985. године добила трансформацију на 20 kV. Предвиђено је да се
1980. године у западном делу Сремске Митровице изгради трансформаторска станица 110/20(35) са
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трансформацијом 110/20kV и енергетски трансформатор 20/35 8 MVA. По студији је, такође, предвиђено
да се 2000. године у североисточној зони града изгради и трећа трансформаторска станица 110/20 kV.
Фабрика целулозе и папира „Матроз“ ће, према плановима развоја фабрике, због њеног
проширења и повезивања са ТЕ-ТО, у нову Енергану уградити и трећи агрегат снаге 32 MVA, а веза
са електроенергетским системом ће и даље ићи преко ТС 110/20/35kV „Сремска Митровица 1“, где би,
после гашења напона 35kV, требало уградити два трансформатора од по 16 MVA преносног односа 20/6
kV.
У граду ће се развијати 20 kV кабловска мрежа, вретенаста са кабловима типа и пресека из
анализе увођења напона 20 kV у мрежу „Електровојводине“.
Даљи развој кретао се уз стриктно поштовање динамике која је предвиђена студијом, тако да је
1974. године почела изградња постројења будуће трансформаторске станице у западном делу Сремске
Митровице, прво као постројење 35/20 kV. Истовремено је дошло до проширења погона Дрвног
комбината, те није било могуће обезбедити више потребе за електричном енергијом из ТС 35/10 kV 2,5
MVA „Митрошпер“. И испомоћ градске дистрибутивне мреже је била немогућа, па је прво направљено,
тада већ усвојено, типско решење зграде, у којој је смештено разводно постројење 20 kV и команднонадзорна плоча, док је 35 kV пројектовано и изведено као постројење на отвореном, тако да је 27. 9.
1976. године из ове нове трафостанице преко трансформације 35/20 kV напојена прва мрежа 20 kV у
западној зони града.

Индустријска зона 70-тих у Сремском Митровици
Градњом постројења 110 kV на локацији ове трафостанице, и развој мреже је даље текао,
тако да је 27. 11. 1979. године наступило ново поглавље у развоју електродистрибутивне мреже
Електродистрибуције „Сремска Митровица“, јер је пуштена у погон трансформација 110/20 kV 1х31,5
MVA на локацији Запад у Лаћарку - „Сремска Митровица 3“. Овај објекат је везан преко два далековода
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110 kV са трансформаторском станицом 220/110 kV на Лежимирском путу. Пуштањем у погон
овог електроенергетског објекта град Сремска Митровица са околином постао је јако електроенергетско
чвориште, које ће бити генератор привредног и стамбеног развоја града. Овакав приступ ће бити и у
наредном периоду.
Пред Електродистрибуцију постављао се сада, као императив, да се у што краћем временском
периоду постојећа градска мрежа 10 kV замени новом 20 kV мрежом и да постојеће градске
дистрибутивне трансформаторске станице 10/0,4 kV буду адаптиране за напон 20 kV, или да место њих
буду направљене нове. Скидање и реконструкција компленте мреже био је велики подухват и изазов за
све запослене.
Период од 1975. до половине осамдесетих година био је период када су полагани километри и
километри нових каблова 20 kV, када је годишње по десетак трафостаница прелазило на овај напонски
ниво, али паралелно са овим пословима ницала су и нова насеља као што су: Блок Б – друга и трећа фаза,
Насеље Понтонски Мост, Насеље Марко Перичин Камењар, Спортски центар, градња нове болнице,
проширења и изградња нових погона у фабрици „Дрвни комбинат“, „Фудин“, Лукњ „Легет“, „Казненопоправни дом“, „Пролетер“ и многи други, те није било ни мало једноставно то електроенергетски
пропратити, а да сви буду задовољни.
Током 1976. године интезивно су спровођене активности на упису зајма за струју. У
сремскомитровачкој општини формиран је одбор од 35 чланова и политички актив од 155 чланова
који је координирао све акције на упису зајма у висини једномесечног личног дохотка запослених.
Акцију је водила ондашња општинска организација Социјалистичког савеза радног народа (ССРН).
На тематској седници Социјалиситичког савеза, посвећеној акцији на упису зајма, констатовано је да
у сремскомитровачкој општини на домаћинства отпада 40% укупне потрошње струје, док је данас тај
однос битно промењен и домаћинства учествују са 88%. Године 1966. било је великио учешће привреде
у структури потрошње. Кад се укупна потрошња сведе по глави становника, тад је она у просеку
износила: у Србији 1.500 киловат-часова, у Војводини 16.000, а у сремскомитровачкој општини чак
26.000 киловат-часова по глави. По овом податку Сремаска Митровица је у оно време била у свамом
врху Југославије. Податак показује да је град на Сави имао велике инсталиране капацитете у привреди
по глави становника.
У октобру 1976. одрађена је обука свих структура у експлоатацији за руковање ТС 110/20(35) kV
„Сремска Митровица 3“ (или „Запад“), у то време у првој фази 110/10 kV.
Новине су пренеле вест у 1977. години да су „радни људи и грађани Општине Сремска
Митровица уписали знатно више средстава за зајам за електроенергетске изворе него што је планирано.“
Планирано је било 61,9 милиона динара, а уписано 85,3 милона динара или за 37,75% изнад плана. Зајам
је уписало 26.334 становника. На овај начин улагагана су значајна средства овог подручја у нове изворе
електричне енергије.
Вечити „рат“ између електродистрибуције и купаца око нередовних плаћања био је стална тема
и јавних галсила. Тако су 1978. купци преко медија упозорени „да уколико своја дуговања не измире до
петка 8. децембра, њима неће бити искључена струја, а у противном остаће у мраку.“
Већ наредне 1979. године на страницама „Сремских новина“ отвара се расправа на тему да ли
је искључење струје противзаконита мера. Разматрајући жалбе грађана, Суд у Шиду констатује: „да
потрошачи треба да измире своје обавезе у уговореном року, а ако то не учине, треба да буду опоменути
и тек, ако у наредних тридесетак дана не уплате дуг, тад ‹Електровојводина› може да их искључи.“ Суд
је даље констатовао да није у реду да „Електровојводина“ искључује струју нередовним платишама, а да
их претходно не опомене.
У години 1981. наслућују се већ први предзнаци друштвене и економске кризе. Извршно веће
Скупштине Општине Сремска Митровица закључило је: „да сви потрошачи ел. енергије треба да буду
упозорени на потребу штедње и усвојен план ограничења коришћења електричне енергије у широкој
потрошњи – за десет или 20 одсто, односно по два или четири часа дневно.“ Ово су први знаци кризе у
друштву и електроенергетском систему.
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Планска искључења се повећавају. Сремскомитровачка електродистрибуција у 1982. обавештава
потрошаче да се од трочасовног прелази на петочасовно искључења потрошње већ од 8. децембра.

Извор “Сремске новине”
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У 1983. отварају се јавне расправе на теме: „Зашто смо без струје“, „Врзино коло струје“, па
наслови „Штедња, па опет штедња и тако стално“. А потом долази мали предах и утеха – увозна струја
ублажава тешкоће. Међутим, било је то време у коме је девизни биланс био најнегативнији. Многе
фабрике стају због несташица девиза и увозних компоненти. Ускоро нема девиза ни за увоз струје.
Бележимо и став радника „Агроруме“ да обезбеде довољне количине кукуруза за увоз струје
за потребе предшколских и школских установа у Руми. Захтеву се није могло удовољити из техничких
разлога. Оваквих и њима сличних иницијатива било је широм Срема.

Велики снег 1984. завејао је путеве, а због изузетно ниских температуру попуцали су електрични
водови и без струје остала многа фрушкогорска села. Снег је буквално завејао ауто-пут, прекрио га, па
су мештани из суседних села носили храну, чај и кафу заробњеним возачима у снежним сметовима.
Посебно драматично је било између Гргуреваца и Бешенова. „Сремске новине“ преносе: „Да би отклонили
квар на једном далеководу, морало се ићи пешеке кроз поља. На овај задатак, у два сата после поноћи,
кренула су два млада монтера Павле Берисављевић и Никола Цвитановић. Пробијајући се пешке кроз
сметове, стигли су до седам часова до места на којем је требало отклонити квар. Непосредно после тога
засветлело је у ова два фрушкогорска села.“
У 1985. години струја је поскупела за 33,5% и том приликом је речено да је у укупну цену урачунат
и „допирнос од 14 одсто, који грађани и привреда плаћају за изградњу Термоелектране ‹Дрмно›. Тако
становници Војводине и даље плаћају најскупљу струју у Југославији.“
У периоду од 1981. до 1985. на подручју Електродистрибуције „Сремска Митровица“ егзистирали
су следећи средњи напони: 35 kV, 20 kV и 10 kV, са различитим системима уземљења. Претежан део
мреже био је 10 киловолтни напон, који се напајао из ТС 110/20 kV, што је због различитих система
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релејне заштите онемогућавало њено деловање, а самим тим и велики број непотребних испада из
погона, чиме је велик део конзума остајао без напајања (кварови на мрежи 10 kV). Једини излаз је
био што пре заменити мрежу од 10 kV са 20 kV. Поред својих проблема дистрибуција је имала посебне
потешкоће са адаптацијом и заменом туђих електроенергетских објеката 10 kV, које су по правилу били
препрека и значајно успоравали активност у овом правцу. У закашњењу се посебно истицао ЖТО.
Преласци на напон 20 kV постојећих надземних дистрибутивних водова 10 kV и трафостаница 10/0,4
kV били су условљени њиховом адаптацијом за виши напонски ниво (замена изолације и опреме на
високонапонској страни).
Године 1986. Раднички савет Електродистрибуције „Сремска Митровица“, након великог броја
жалби грађана, открио је да је компјутер у рачунарском центру „Електровојводине“ „варао“ потрошаче.
Била је то системска грешка у обрачуну, али и узбуна у Дистрибуцији и целој „Електровојводини“. У
Дистрибуцији „Сремска Митровица“ закључено је да се свим потрошачима који су оштећени доставе
уз извињење и нови обрачуни и са њим се врати више уплаћених средстава тој категорији потрошача.
Удруживањем средстава са Општином Сремска Митровица, а и са привредом, развој је
добијао на убрзању, тако да се 1986. године, уз уважавање студије, али и потреба, кренуло и у увођење
трансформације 110/20 kV на трансформаторској станици 110/35 kV у источном делу града. Напредак
у технологији је резултирао и новим техичким решењима, како у грађевинском делу, тако и у уграђеној
електроопреми. Направљена је нова зграда разводног постројења 20 kV са припадајућом расклопном и
мернозаштитном опремом, која је, као и код градње електроенергетских објеката у претходном периоду,
била последња реч технике. На овом објекту је, поред увођења трансформације 110/20 kV, увођена
и технологија даљинског надзора путем савремене информатичке опреме из Диспечерског центра у
Сремској Митровици. Крајем 1987. године завршени су радови на увођењу трансформације 110/20 kV
и на пуштању система даљинског надзора, те је овај објекат по том решењу био један од најсавременијих
у „Електровојводини“. Родила се адаптирана, модерна, „стодесетка“ „Сремска Митровица 3“.
Да би објекат био у комплетној функцији, било је неопходно припремити градску средњонапонску
мрежу 20 kV за повезивање. Све ово поново је захтевало велика финансијска средства, али тадашња
повољна привредна кретања су то омогућила, тако да је убрзо комплетна индустрија (осим „Матроза“
и „Шећеране“) у источној зони града прешла на напон 20kV. Градска дистрибутивна мрежа је напајана
из две јаке електроенергетске тачке, две „стодесетке“, ТС110/20/35 kV 2х31,5 MVA „Сремска Митровица
1“ и ТС110/20/10 kV „Сремска Митровица 3“.
Електродистрибуција „Сремска Митровица“, а и град, као и у претходним периодима, имали су
визију електроенергетског развоја на дужи период, што ће се касније и потврдити.
У доба социјализма вечита тема јавности и електродистрибуције биле су нивои зарада запослених
у дистрибуцији. Тако је у 1988. забележено: „Просечна зарада у Електродистрибуцији „Сремска
Митровица“ већа је за 2,6 пута у односу на августовска примања у привреди сремскомитровачке
општине.“ На свако поскпуљење струје (надо)везује се, као константа, питања јавности о зарадама
запослених у „Електровојводини“.

Извод из “Сремских новина” 80-тих
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА У ПОГОРШАНИМ 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 противречности: 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 имале
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“,
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Електродистрибуција „Сента“;
Електродистрибуција „Сомбор“;
Енерготехника „Јужна Бачка“;
„Одржавање и услуге“, Нови Сад;
„Пројектни биро“
године.

Оваква организација „Електровојводине“ трајала је читав овај период, све до 23. јула 2003.

Трг Ћире Милекића у Сремској Митровици
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 је 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 Сремској Митровици, где близина границе чини своје. На детаљу се примећују
промене; на пример: у структури возила, у саобраћају 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.
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На прилазу граду, на таблама за ознаку места, рупе су од метака. Аутомобили и возила са сиренама
у пратњи, све су чешћа и видљивија појава. 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 електричне енергије 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 дохват 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
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. Запослени и руководство у Дистрибуцији „Сремска Митровица“ препуштени су сами себи.
У периоду од после Другог светског рата па све до краја осамдесетих година прошлог века
Сремска Митровица се у том степену преображавала да је било веома тешко пратити те промене, а
још теже предвиђати их. Све се у основи мењало, почев од навика, стила живота, до цивилизацијских
достигнућа у комуналном опремању насеља и архитектонско-урбанистичком изгледу града. Пратила
је то и електрика, такорећи на сваком кораку. А онда, долази изненада смирење, живот полако стаје,
успорава се циркулација у привреди. Мајстори на бандерама могу да одахну, али не знају каквог је
карактера предах и шта он доноси.
Довршава се прелазак на 20 kV мрежу и опрему. Прво се кренуло са полагањем каблова 20 kV
и то у појасу централне зоне, од запада ка истоку, дуж улица 29. новембра, Стари шор и Паланка, па у
насељима Матија Хуђи и Понтонски мост, затим у новим насељима Северно од Планинске и Блок „Б“,
као и у индустријској зони у истoчној зони града.
Ничу нове монтажнобетонске трансформаторске станице 20/0,4 kV: „Порта“, „Доктора Хаџије“,
„Аутобуска станица“, „Понтонски мост“, „29. новембар“, „Сирмодекс“, „Николе Тесле“, „Ђуре Даничића“,
„Босутска“, „Нова болница“, „Војарна“, „Спортски центар“. Да би се ове трансформаторске станице
повезале, било је неопходно положити километре и километре каблова 20 kV израђених од умреженог
полиетилена типа ЕР и ЕХР.
Јужни део града, који је и уједно и најстарији део Сремске Митровице, прескочен је, јер је
антички Сирмијум, односно широко археолошко налазиште, изузетно отежавао ископ за полагање 20
kV каблова.
У експанзији су индустријски погони, али се модернизују и домаћинстава. Технолошки напредак
чини своје. Свако домаћинство се модернизује куповином нових, више софистицираних уређаја на
електричну енергију, који, осим количине енергије, сада захтевају и већу поузданост у снабдевању.
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Потрошња електричне енергије и даље расте. Све то Електродистрибуција „Сремска Митровица“
прати градњом нових водова високог и ниског напона, трансформаторских станица. Прекиди у
снабдевању сведени су на минимум.
Митровица се шири, гради и сија. Једно друго прати и прожима. Отвара се спортска хала у
Сремској Митровици, која споља, а и изнутра, сија као по дану, симболично приказујући везу између
енергије и напретка.
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Чује се зујање бандера, као у „Еолској харфи“ Данила Киша, а сремски електричари, у миру и
без напрезања, као да чују трансформаторе где свирају лагани сремачки бећарац: „Сва се Сава у таласе
дала... Митровице, граде покрај Саве...“.
Инспирисале су жице и бандере чак и уметнике. И они су се бавили електроенергетским
објектима, не само електричари. Слушали су Сремци и харфе, баш као и Данило Киш кад је био дете.
Ево његове приповетке инспирисане бандерама, жицама и изолаторима:
Еолска харфа
У својој деветој години имао сам харфу. Она се састојала од електричне дрвене бандере и шест
пари жица везаних за порцеланске изолаторе налик на распарен комплет за чај. (Један сам изолатор
окрњио праћком, пре него што сам открио, у оквиру мог еолског инструмента, музичку функцију тог
комплета од кинеског порцулана).
Како је овим описан систем за штимовање, могу прећи на остале делове. Да би се, дакле, добила
еолска харфа, потребно је још (поред поменутих порцеланских дугмади за штимовање жица) имати
најмање две електричне бандере од обичног накатранисаног јеловог стабла. Идеална раздаљина између
стабала износи педесет метара. Бандера треба да буде дуго изложена (од 5 до 10 година најмање)
наизменичном утицају киша, мраза и сунчане жеге, тако да се, под наглим променама температура
(између +36С и -22С) дрво распукне, уздуж. А распукнуће се, као жалосно срце кад схвати да је коначно
и неопозиво престало бити стабло, дрво, зелен-бор, и да је, коначно и неопозиво, постало електрична
бандера.
Тада када рањено, напукло стабло схвати да је заувек ту укопано до колена и изнад колена, и да
му, дакле, нема бекства, тада му не остаје ништа друго него да гледа у даљину, ка шумама које му машу
главом.
И да схвати да су му најближи пријатељи, пријатељи и другови, она друга два стабла на неких
педесет метара од њега, лево и десно; исто тако ојађена и укопана до колена у црну земљу.
Када се, дакле, бандере споје жицама и намести им се на главу, уместо зелених грана, тај кинески
комплет за чај (шест пари преврнутих шоља из којих неће моћи пити ни птице), тада ће пропевати,
тада ће почети да свирају у своје жице. Треба само наслонити уво на бандеру; но то није више никаква
бандера, то је сад харфа. Неки неискусни читаоци (који никад нису наслањали уво на дрвену електричну
бандеру) помислиће да је ту сад потребан ветар. Не, идеално време за такву харфу је врели јулски дан,
каникуле, када јара трепери у ваздуху а “баба тера козлиће”; кад је стабло суво и звонко као да је шупље.
Умало не заборавних: идеално место за постављање такве харфе јесте уз обронке неког прастарог
друма. Ова о којој причам била је постављена уз Поштански пут, изграђен још у доба када су Панонију
насељавали Римљани. Захваљујући тој чињеници, стуб харфе, попут антене, хвата звуке и из давнина;
мелодије допиру из прошлости и из будућности.
Један комплет жица хвата целу октаву у молској скали, и, преко доминанте, лако прелази у дур.
Толико о самом инструменту.
Сад се само треба осврнути да се уверите да нема никог на Царском друму, никог у житу, никог
у јарку, никог на хоризонту. Уколико наилазе кола натоварена сеном, луцерком или житом, хитро се
сакрити у одводни канал испод друма и сачекати да кола прођу.
Јасно вам је: ту је потребна самоћа. А и шта ће вам то да причају о вама да сте луди као ваш отац
и да се питају што ли то наслањате главу на електричну бандеру. Неко ће још помислити да сте толико
блесави да верујете да се у сувој, напуклој електричној бандери роје пчеле, па сте се полакомили на мед;
неко ће можда рећи да ослушкујете долазак савезничких авиона и да о томе извештавате неког, а неки
могу ићи у својим фантазијама тако далеко да ће помислити како примате неке тајанствене поруке из
етера.
Зато је (између осталог) најбоље проверити да нема никог на Царском друму, никог у житу,
никог у јарку, никог на хоризонту.
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Признајем, када би неко неупућен у музику наслонио уво на бандеру, заиста би помислио да
чује далеко брујање авиона и одмах би побегао с друма и сакрио се у јарак, или би потрчао главом без
обзира да обавести село да наилази ескадрила бомбардера. Но то је само први (погрешан) утисак; то
је само пратња, басови, у којој слух дечака препознаје звук времена; јер из дубине времена и историје
допиру звуци као са казара, далеких звезда. (Мирис истопљене смоле ту је само надражај, као кад се у
храму пале миришљаве траве, сандалово дрво или тамјан. Ево, док држи склопљене очи, ево шта му
пева харфа на уво, да ће ускоро престати да ради као слуга код господина Молнара; да се његов отац
неће никад вратити; да ће напустити уџерицу са набијеном земљом уместо пода; да ће доспети најзад у
Црну Гору код деде; да ће имати нове књиге; да ће имати 1500 оловака, 200 налив-пера, 5000 књига; да ће
му мајка ускоро умрети; да ће срести девојку коју ће вечно волети; да ће путовати; да ће видети мора и
градова; да ће – продирући у далеку историју и у библијска времена- истраживати своје мутно порекло,
да ће написати причу о еолској харфи од електричних бандера и жица.
(Данило Киш, Рани јади, БИГЗ, Београд, 1990, стр. 117)

Осветљење у градском парку
Таман кад су помислили да могу мирно слушати зујање бандера и да се центар Европе сели
у Србију, Сремци са бригом почели се да прате вечерње вести о збивањима у Југославији, у другој
половини осамдесетих.
Близина границе са Хрватском и Босном и Херцеговином, а и пријатељске и родбинске везе са
становништвом из ових република, још више је забринуло Сремце.
Кроз град, уместо аутомобила, све чешће пролазе војна возила са људима у униформама
разног колорита. Уместо трактора и камиона са шећерном репом и кукурузом, у бандере поред пута
ударају невешти тенкисти. Град постаје ноћу сасвим пуст, а ноћну тишину мало-мало пара звук рафала
из разног наоружања, погађајући успут и надземну мрежу по улицама, у насељеним деловима града.
Електродистрибуција је све више окренута крпљењу поломљених стубова и проводника, а све мање
градњи нових електроенергетских објеката.
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Година 1991 – почетак велике кризе деведесетих. Много је неликвидних, велика је беспарица.
Време у коме су се стручне екипе из Дистрибуције довијале на разне начине да наплате дуговања за
струју, да дођу до својих пара. Неке од неликвидних фирми прилажу Електродистрибуцији као залог
благачничке записе који гласе на доносиоца. У то време у Срему је постојала Срембанка. Она је у својој
пословној политици донела одлуку да не прима благајничке записе од правних лица на наплату за оне
дужнике који су неликвидни и који имају велике дугове према банци. Одлуком нису обухваћена физичка
лица. Ову „рупу“ у пословној политици банке схватили стручни људи у Електродистрибуцији „Сремска
Митровица“ и пред саму Нову годину послали десетак монтера у банку са благајничким записима који
гласе на доносиоца да их наплате. Као пратњу послали су и обезбеђење које ће у холу чекати наплату
од укупно три милиона динара. Паника на шалтерима Срембанке, испразниће Банку пред Нову
годину. Консултације шалтеских службеника са шефовима, директором Банке. Нема друге, до исплате.
Монтери су се вратили са три милона динара, уплатили те износе на рачуне Електродистрибуције и
на књиговодственим картицама раздужили тадашње дужнике. Био је то, како новинар „Сремских
новина“ закључује, „препад радника Електродистрибуције „Сремска Митровица“ на сопствене паре
у „Срембанци“. Тема упада у банку протезала се у неколико бројева „Сремских новина“, на чега су из
Електродистрибуције само одговорили да су ишли по своје новце или по своје право у банку. Историја
се не понавља, али се понекад римује (Марк Твен). Да ли и данас радници електродистрибуција морају
вршити препад за сопствене паре. Додуше више на упадом у банку или у платни систем, а још мање
са чарапом на глави, али зато много јачим инструментима у глави и комбинацијом разних начина за
долазак до „својих пара“. Услови нису исти као 1991. па су и мере и начини деловања другачији. Међутим,
оно што је заједничко је посвећеност послу и компанији у којој се прима плата и обезбеђује социјална
сигурност запослених. Монтери и финансијки менаџмент из огранка Сремске Митровице били су као
тим на истом задатку, овога пута у наплати електричне енергије, али не на стубу и код домаћинстава,
већ у финансијским каналима оног доба. Посвећеност и тимски рад увек дају резултате, некада и данас.
У години 1993. инфлација расте из сата у сат. На крају године није било довољно нула да се измери
стопа инфлације у односу на почетак године, па је та година избирисана из статистике, а вероватно и
из сећања. Инфлација погађа и рачуне за струју. Од очитавања бројила па до доставе рачуна износи на
рачунима бивају до те мере обезвређени да се најчешће рачун измиривао „једним кокошијим јајетом“.

Лимена трафостаница 10/0,4 kV
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Дакле, једна од најтежих година деведесетих била је 1993. Инфлација милијардерска, не може
се живети од редовних плата и пензија. Сналази се ко се како снађе. Једино је струја на дохват руке
свима. Немилице се користи и за грејање. Електродистрибуција упозорава потрошаче да постојећа
нисконапонска мрежа не може издржати све већа оптерећења. Кварови су све учесталији. Неровоза
расте код становништва, привреде али и у Дистрибуцији. Много је проблема у насељу Орао, у Дудари,
Малој Босни, па и у Улици Бориса Кидрича. Електричне енергије има довољно, али је проблем у
оптерећењу које електрична мрежа не може да издржи. Електордистрибуцији су остали само апели
и молбе потрошачима да не укључују истовремено електричне апарате у становима, јер се само на тај
начин могу избећи још већи проблеми.
Индустрија почиње да посустаје, види се по потрошњи електричне енергије, а фабрички кругови
су све запуштенији. На другој страни, касарна у Сремској Митровици све је пунија. Џинс одећу у граду
замењују разне маскирне униформе са разноразним капама са још чуднијим ознакама. Неки од њих се
такмиче ко ће разбити више порцеланских изолатора. Кида се порцеланска дугмад за штимовање жица.
Бандере више не зује, већ више као да стењу под тешким теретом. Дошло време невремена.
На врата нам куцају санкције, а стандард становништва још брже пада. Нестаје много чега, а
потрошња електричне енергије у домаћинствима вртоглаво расте, јер у недостатку других енергената
струја је на дохват руке. Никог не мора да се пита, а плаћање, ако буде новаца у породичним новчаницима...
Стиже нова невоља Дистрибуцији - наплата.
Стамбена насеља Орао, Понтонски мост, многе школе, а и градска топлана остају без нафте,
равничарска зима се увлачи у кости, а осугурачи прегоревају, испади система су све чешћи и већи.
Притисак на Електродистибуцију расте такорећи из дана у дан. Медији „пуне уши“ народу да
електричне енергије има довољно и да нам нико ништа не може. Раубује се цео електропривредни
систем Србије. Аграр и енергетика плаћају велику цену. На све могуће начине које техника познаје,
Електродистрибуција покушава да заштити своју мрежу, али народ то неће увек да разуме.
Почињу и први протести, митинговања у насељима која су имала централно грејање на нафтне
деривате којих више нема, па је притисак на електроенергетска постројења толико велик да испадају
цели трафо-рејони. Почињу редукције, али медији и даље чине своје, обећавају немогуће. Народ своје
незадовољство све више и чешће испољава у кругу Електродистрибуције.
Залихе материјала су све мање, а проблема хиљаду, помоћи ниодкуд. Праве се импровизације,
чак таквог карактера, које струци и науци, у нормалним условима, никад не би ни пале на памет.
Дубиоза постаје све већа и већа. Осим препуних џакова безвредних пара, у Електродистрибуцији нема
ништа. Возила стоје и гаражама, јер нема горива, на интервенције се иде пешке. Купују се бицикли да би
се брже стигло до неког дела града. Сами себи постајемо смешни, али све више и жалосни.
Рестрикције постају све жешће, електричне енергије више нема него што је има. Опрема се све
више квари. Скида се део опреме са једног краја да би се други окрпили. Секу се уши да би се крпило...
Кризи се не види крај, а суноврат је све ближи.
Од модерних мрежа враћамо се уназад. Нема више бетонских стубова, јер нема цемента
и гвожђа, а нема ни дрвеноимпрегнираних стубова. Секу се и купују стубови багрема, онако све са
лишћем, и стављају на места поломљених бандера. Овако није било ни на почетку електрификације.
Сваки дан смишљају се нови провизоријуми да би електрична енергија стигла у сваки део града.
Колоне прогнаних бивају све веће, а број становника у граду расте брже него у време привредног
развоја града из периода 1960-1970.
Без икаквог плана, на рубним деловима града ничу дивља насеља, а са њима и дивље мреже са
свим и свачим; свако зна своја „права“, а Електродистрибуција обавезе и у томе остаје на ветрометини,
препуштена сама себи. Броје се зиме: ‘92, ‘93, ‘94, ‘95...
Проблеми се настављају и у 1994. Председник Општине Сремска Митровица позива тадашњег
дирекора Електродистрибуције Момчила Станојевића и Ђорђа Фаора, његовог првог сарадника, на
разговор у општини на тему: „Да ли има могућности да се повећају квоте дозвољене потрошње струје“.
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Мома и његов сарадник објашњавају да је реч о хаваријским редукцијама чији налози долазе из ЕПС-а.
Дозвољена дневна квота за ово подручје је 1,1 до 1,3 милона киловат-часова струје. Међутим, и у овако
изузетно тешким условима Дистрибуција „Сремска Митровици“ је изградила нових 13 трафостаница.

Монтажнобетонска ТС 10(20)/0,4 kV
Напокон, постепено се укидају санкције.
Међутим, од инвестиција још нема ништа, али треба дати трансфузију израубованој мрежи
и постројењима. Мењају се, додуше скромно, нагорели каблови и проводници у центру, али и на
периферији. Све је већи притисак за електричном енергијом. Зна се како треба решавати проблем,
али и даље се нема чиме. Потрошња електричне енергије бележи неславне рекорде, али не због рада
индустрије, већ због грејања домаћинстава, прасилишта, пилићарника и свега онога чему електрична
енергија није смела бити супституција.
Систем се некако стабилизовао, нема градње нових објеката, али ипак све функционише.
Друштвени производ Србије је на крају 1999. био мањи за 40 одсто у односу на друштвени
производ почетком деведесетих година прошлог века. Оставља то дубоког трага на привреду и
становништво, чије последице диретно осећа електродистрибуција и у Сремској Митровици.
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 „file-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.
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Једна од ових трафостаница је изграђена у насељу Орао па су, како су то новине пренеле, „хиљаду
станара градског насеља Орао, или званично названог Васа Стајић, од прошле недеље имали разлога за
задовољство. Више неће бити под сталним рестрикцијама струје, која им је иначе једини извор грејања.
У проширење трафостанице и нове каблове Скупштина општине и Електродистрибуција су уложиле
120 хиљада динара.“
И лопови су се навикли да читају саопштења електродистрибуције о програму искључења и
рестрикцијама. „Тако је уочи Нове године због рестрикције ел. енергије отказао аларм на продавници...
Први који су је то вече посетили билси су лопови, обили и однели робе у вредности од ... динара.“
„Било је то“, како новинар каже, „јубиларно 25. обијање исте продавнице у року од годину дана. Једном
је власник продавнице ‘блокирао’ лопова, предао га полцији, а они га задржали на инфомративном
разговору и одмах пустили на слободу“.
У овим тешким временима деведесетих у 1995. наставља се електрификација Сремске
Митровице. Реконструише се јавна расвета у насељу Јалија и поправља у две улице треће фазе Блока Б
(улице Владимира Обрадовића Каменог и Марка Милановића). У периоду између 1989. и 1995. уведен
је у све три трафостанице 110 kV на подручју огранка ЕД „Сремска Митровица“ (заједно са Шидом)
систем даљинског управљања и надзора из подручно-управљачког центра у Сремској Митровици.
Највећи технолошки подухват за оно време
У 1996. години уводи се нови пословни информациони систем, и завршава рад на првом великом
рачунару у „Електровојводини“ - HONEYWELL. 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 огранку Сремске Митровице. 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.
У години 1997. одржан је Први сусрет инжењера „Електровојводине“ (СИЕВ). Тема је била
унапређење техничког сектора, иновације и креације у електродистрибуцијама. У овој години је
сачињен и Елаборат о изградњи баждарнице за бројила електричне енергије и уклопних часовника и то
пре свега за потребе целог сремског подручја (Електродистрибуције „Рума“ и „Сремска Митровица“)
– прва 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 Чајавец – 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
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рачунара, 104 штампача, 113 возила, набављана је и остала опрема.
Средином 1997. у Сремској Митровици је пуштен у рад нови пословни информациони систем
(ПС) базиран на најсавременијим хардверским и софтверским решењима.
Довијало се на различите начине у односима између купаца и електродистрибуције. Тако је
почела и тзв. авансна продаја струје у 1999. години. Домаћинствима је понуђено да од 16. августа могу
авансно да купе струју по садашњим ценама, коју ће моћи да потроше у зимском периоду од октобра
ове до марта наредне године. Сваки потрошач моћи ће да купи најмање 600 а највише 9.000 kWh.
У Лаћарку коначно и мала свечаност 22. децембра 1999. поводом уградње пдругог енергетског
трансформатора од 110/20 kV снаге 31,5 МVА у ТС „Сремска Митровица 3“, која се налази у Лаћарку.
На овај начин значајно се повећавају капацитети две сремскомитровачке „стодесетке“ („Сремска
Митровица 1“ и „Сремска Митровица 3“).
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
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, 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.
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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 између 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.
Плански начин размишљања, студије и елаборати, постаје 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.
Трансформаторска станица 110/35 kV „Сремска Митровица 1“ у источној индустријској зони
града почиње да постаје уско грло.
У јеку највећих припрема за изналажења решења за овај проблем догађа се Рамбује и таман када
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се Електропривреда, а и Електродистрибуција опоравила, звук трансформатора замењује звук сирена
и бомби.
Сремска Митровица, као ни већина градова, није била поштеђена акције НАТО снага, цинично
названих „Милосрдни анђео“, па су се прве бомбе сручиле на касарну у Сремској Митровици.
Велики је страх да се на листи циљева не нађе Фабрика целулозе и папира „Матроз“, јер је
тик уз трансформаторску станицу 110/20/35 kV, која је значајна и у систему Електропривреде, и у
електродистрибутивном систему Електродистрибуције „Сремска Митровица“.

Графитна бомба
Бомбардовања тек опоравњене Србије прате и чести распади електроенергетског система,
редукције електричне енергије постају поново незаобилазна појава. Требало је имати смелости и
храбрости, те уз звуке сирена манипулисати на електроенергетским постројењима да би електричну
енергију имао водовод, болница, пекара и индустријске зоне на истоку и западу града. Добро планирани
развој електродистибутивне мреже је у знатној мери ублажио изузетно тешко стање.
Све инвестиције у тек мало привредно уздигнутој држави стале су, а расположива материјална
и финансијска средства су усмерена на обнову разрушених великих електропривредних постројења.
Енергетичари Електродистрибуције „Сремска Митровица“ и „Електровојводине“ поново се
враћају проблему уског грла снабдевања електричном енергијом „Матроза“ и налазе техничко решење
како да превазиђу овај проблем, али највећи проблем су финансијска средства. Како каже народна
умотворина: „Цедила се сува дреновина“, и донекле проширује постројење 20/35 kV на објекту 110/20/35
kV „Сремска Митровица 3“ у западној зони града. Године 1999. уграђује се други трансформатор 110/20
kV 31,5 kVА и реконфигурише градска мрежа 35 kV пребацивањем на трансформаторску станицу у
западној зони града.
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Овај период у развоју електрификације Сремске Митровице може се назвати, након „бурних“
деведесетих, периодом консолидације, како огранка за дистрибуцију електричне енергије у Сремској
Митровици, тако и мреже и објеката у самом граду. Три појаве доминирају.
Прво, расте део конзума и нових купаца електричне енергије. У овом периоду на територији
Сремске Митровице инстaлиран је нови капацитет „Сирмијумстила“, између осталог и као један од
највећих потрошача ел. енергије у покрајини. Иако се овај купац не води у књигама електродистрибуције
као купац Електродистрибуције „Сремска Митровица“, већ је то директни потрошач о коме води
рачуна Управа, ипак овај купац има утицаја на укупно коришћење електроенергетске опреме у Сремској
Митровици.
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 најпре 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 прoмене стање неовлашћеног коришћења електричне
енергије.
Постојеће стање условљава да се део техничког кадра повлачи са редовних послова и ангажује
на контроли мерних места, утврђивању крађа и подношењу пријава. Један просечан радни месец у
дистрибуцији започињао би 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 „Сремска Митровица“ на 44.000 мерних
места 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, које 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 позатварати, исконтролисати,
избаждарити и на крају смањити? Овај узрок изазива само нове последице у пословању система и зато
је он проблем структуралног карактера.
Несавршеност мерних уређаја је добрим делом наметнула технологију рада у пракси
дистрибутивних предузећа. Сваког првог почиње читање. Најчешће је тако подељено да домаћинства
читају студенти, а привреду професионалци из дистрибуција – монтери из Сектора одржавања.
Студенти су, с једне стране, недовољно обучени, а с друге, монтери сматрају да је то посао који не
одговара њиховим квалификацијама. Проценат неочитаних је релативно висок, а они погрешно очитани
реагују рекламацијама и негодовањем. Можда је, ипак, највећа штета што су монтери, квалификована
радна снага, одвојени бар два или три дана, почетком сваког месеца, од свог редовног посла одржавања
система.
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Свакодневни рад на терену
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, оних који су прихватили
споразум о репрограму, а не плаћају, којима се дуг гомила више месеци уназад и слично. 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 Сремска Митровица пошаље се месечно око 9000 опомена, од чега на адресе становништва
око 8000, а на привредна предузећа и установе око 1000. Помножи ли се овај број са трошковима
слања дописа путем ПТТ-а, добија се цифра која сваког месеца одвуче из касе Електродистрибуције
позамашну суму, и то само зато да би се нередовне платише могле исључити са мреже. Услов за то је да
им је саопштен износ дуговања и дат примерен рок за плаћање.
Улази се у наредни месец, опет први, опет читање. Чита се неколико дана. „Штоперица“ није
иста код свих, па тако један месец може да има више очитаних дана, те то постаје изузетно осетљиво
за оне купце који су на ивици зона, могу лако да пређу из „плаве“ у „црвену“ - због једног или пар
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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 губици на нисконапонској мрежи су 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.

Пословна зграда Електродистрибуције “Сремска Митровица”
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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.

Железничка улица - платани
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.
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 су 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 приближно једном трећином, а
да 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
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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.
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 ресурсâ 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 раста потрошње у домаћинствима, 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. Данас терети
сутра.
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%.
Изласком из деведесетих, улази се у нови период, у коме се у основи мења друштвени и
економски концепт друштва. Транзиција и приватизација постају мера свих ствари и активности.
Друштвена својина, по убрзаном сценарију, мења и налази нове власнике. У томе има и брзоплетости,
па неки нови власници нису дорасли одржавању ни постојеће производње.
У првој фази, након периода бомбардовања, када је све стало, индустријска зона на истоку и
западу града поново почиње да оживљава, а и град је живнуо. У времену опоравка нема проблема у
снабдевању електричном енергијом, нарочито индустријских потрошача.
Међутим, прилив избеглог и привремено прогнаног становништва чини своје. Ничу читава
нелегална насеља и врши се притисак на Електродистрибуцију за прикључење на мрежу. Незадовољство
испољавају људи који су направили нове бесправне објекте, а и становници који се налазе тик уз њих,
и то због пада напона.
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Услед преоптерећења проводници почињу термички да се деформишу, и најмањи ветар их кида.
Проблеми су све већи, али у том периоду постају и нерешиви, што због недостатка пара, а највише због
нелегалности новоподигнутих објеката. Губици електричне енергије расту.
Долази и двехиљадита година, која собом носи петоoктобарске промене, а и велике заокрете у
електропривреди.
У основи се мења друштвени и економски систем. Почињу да се осећају и прве негативне
последице транзиције и продаје друштвеног капитала – приватизације. Последице су најтеже код
великих привредних гиганата у Сремској Митровици. Са радом престаје „Шећерана“, делимично:
„Митроз“, „Млекара“, „Провамин“. Највећи митровачки гигант „Матроз“ најпре посустаје, а затим и
престаје са радом. Слично је и са „Дрвним комбинатом“. Привреда посрће репродукући нове социјалне
случајеве у становништву. Проблеми наплате излазе у први план. Трнсформатори раде у „леру“. Нови
власници капитала не успостављају редован режим рада и производње у купљеним фабрикама.
На другој страни, почиње да оживљава стамбена изградња, и то прво са надоградњама у
стамбеним насељима Деканац и Матије Хуђи. Равне кровове почињу да замењују коси са становима
у поткровљу. Сви ти нови стамбени објекти (надоградње) не могу без електричне енергије. Добро
планирање из претходног периода показује сада пуни ефекат, јер ни један захтев за надоградњу
није одбијен због уског грла у нисконапонској или средњонапонској мрежи. Почињу да се граде и
прве нове стамбене зграде у Доситејевој и Водној улици, са малим трошковима око прикључења на
електродистрибутивну мрежу.
У 2000. години у Лаћарку пуштене су у рад две нове трафостанице у Улици железничкој снаге
250 киловат-ампера и мештовити нисконапонски вод, као и трафостаница у Улици Кикиној.

Извор: “Сремске новине”
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Година 2001. стеже зима и становништво масовно укључује грејалице као најиздашнији извор
за грејње. Због пада темрпературе и повећане потрошње ЕПС поново уводи рестрикције у снабдевању
струјом. Тим поводом актуелни директор дистрибуције у Сремској Митровици дипл. инж. Момчило
Станојевић каже: „На свака четири сата искључује се по једна од постојеће четири групе потрошача.“
Крајем 2001. године стижу прве донације које Електропривреда Србије добија из иностранства
као помоћ израубованој мрежи у претходном периоду и рату. Један мали део те помоћи добија и
„Електровојводина“, а у оквиру ње и Електродистрибуција „Сремска Митровица“. Добијена је једна
монтажнобетонска трансформаторска станица са опремом и трансформатором, која се уграђује у
новоизграђено нелегално насеље Мала Славонија.
Наговештава се почетак градње првог булевара у Сремској Митровици, од Румске Малте ка
Лаћарку. Планира се и градња нове 20 kV мреже због преласка јужног дела града на напонски ниво 20
kV. Почетак 2003. године личи на шездесете, када се интезивно ширила мрежа 10 kV. Копају се ровови
за каблове у старом језгру града, све оно што је остало недовршено крајем деведесетих. На 20 kV напон
прелазе трансформаторске станице „Стадион“, „Плажа“, „Стевана Сремца 1“ и „Стевана Сремца“. Гради
се нова монтажнобетонска трансформаторска станица „Канализација“ и цео потез дуж реке Саве после
дугог низа година прелази на напон 20 kV.
Почиње градња првог булевара у граду, а са њим и реконструкција нисконапонске мреже на
потезу од Румске Малте до Палате правде.
Реконструкција и поправке јавног осветљења у граду добијају у интензитету у 2002. Почиње се
на територији Месне заједнице „Слободан Бајић Паја“, а наставља у целом граду.

Током 2003. изграђена је трафостаница МБТС 20/04 kV „Марка Аурелија“ и кабловског вода 20
kV на локацији Мини-привредни центар „Нови Чикас“ у Сремској Митровици.
У сарадњи са локалном самуправом и америчком хуманитарном организацијом „ИРД“ насеље
Мала Славонија добија најновију нисконапонску мрежу. Био је то технички заокрет ка најновијим
техничким решењима у стратегији градње и развоја нисконапонских мрежа са самоносивим кабловским
снопом Х 00/0 3х70+51.5+2х16 mm2.
Наставља се замена старе, дотрајале нисконапонске мреже на дрвеним стубовима новим
техничким решењима, уз које се граде и нове нисконапонске мреже у Водној улици, затим у улицама:
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Бранка Радичевића, Стевана Сремца, Проманада, Рибарска обала, (Кеј Ђуре Салаја), Милоша Обилића,
Драгиње Никшић, Лукијана Мушицког, Паробродска, Тараса Шевченка, Петра Драпшина, 1. новембра...
Прекиди у снабдевању електричном енергијом су сведени на минимум, а квалитет је у границама
прописаног.
Становници око 130 кућа у насељу Мала Славонија на територији Месне заједнице „Слободан
Бајић Паја“ неће имати више проблема са снабдевањем струјом, јер је у међувремену у 2004. изграђена
у том делу нова трафостаница.
Као и у већини градова, тако и у Сремској Митровици, 2005. године почиње да се размишља о
реконструкцији централног градског трга. Предстоји велики грађевински захват који, између осталог,
захтева и реконструкцију комплетне инфраструктуре, где спада и нисконапонска мрежа са новим јавним
осветљењем. Прва кабловска нисконапонска мрежа у граду, а и прва расвета на канделаберима сада је
испројектована и биће изведена као нова са кабловима већег пресека, са светиљкама футуристичког
облика. Такође, и осветљење градског парка ће добити сасвим нови изглед (прва расвета градског парка
изведена је почетком прошлог века, а касније је било више промена).

Део електричне расвете у градском парку
У Сремску Митровицу почињу да свраћају пословни људи из иностранства интересујући се за
слободне локације ради изградње објеката. Интересовања су различита, а и врста објеката који би се
градили, али им је свима исти именилац – имати довољно електричне енергије на тој и тој локацији.
Студија развоја, коју је урадио Институт „Никола Тесла“ и по којој је великим делом рађен
развој електродистрибутивне мреже и постројења, има потрврду на терену, само што је временски
помак, због збивања у периоду 1990-2000. године, померен за више од десет година.
Једног летњег дана 2005. године долазе два млада, модерно и ноншалантно обучена човека,
са реченицом: „Ми бисмо да правимо ваљаоницу арматурног гвожђа на Вогањском путу у Сремској
Митровици.“ После дугих разговора, дошло се до податка да за нову фабрику треба 14,5 МVА. У
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главама стручних људи зазујало је као у трансформатору. Овај податак је забрујао и у холовима управне
зграде „Електровојводине“ и већина га је примила са неверицом. Међутим, захтев је био прецизан и
јасан и то је, до данашњег дана, по одобреној снази највећа издата електроенергетска сагласност у целој
„Електровојводини“. Сагласност за прикључење не би могла бити издата да нема резерве у извору
напајања, а то је ТС 110/20/35 kV „Сремска Митровица 1“ на Јарачком путу. Полажу се два 20 kV извода
од овог електроенергетског објекта до новог металног гиганта „Металфер“, који се налази на Вогањском
путу.
Да би се привукли инвеститори, који по Сремској Митровици стално меркају погодне локације
за отварање нових индустријских погона, потребно им је нешто понудити, па локална власт доноси
одлуку да дуж приступног пута ауто-путу, поред хиподрома, формира Индустријску зону „Север“ и
ту се уз земљиште нуде две монтажнобетонске трафостанице 20/0,4 kV снага 2х630 kVА и 1х630 kVА.
Интересената има више, али се са конкретним захтевом појављује „Генералауто“ и „Њу Сирмијум“
(New Sirmium) за велики шопинг-мол центар. Место потрошње за неку будућу индустрију сели се на
север града.
У међувремену, у источној зони града, ничу фирме дуж пута као што су „Хидротерма“, „Јонекс“,
„Славијамед“, „Интерекс“, „Филипкомпани“, „Мелер“...
У понедељак, осмог октобра 2006. године, пуштена је у рад нова трафостаница у оквиру постојећег
електроенергетског објекта у индустријској зони као део новог Индустријског парка „Језеро“.
Наставља се са реконструкцијом градске мреже. У 2007. на траси дугој осамсто метара стари
дрвени стубови замењују се бетонским носачима и уноснијим кабловским склопом.

Тродимензионална пројекција Трга Светог Димитрија
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У Индустријској зони „Север“ у близини ауто-пута Е-70, која се простире на 17,5 хектара, почело
је инфраструктурално уређење земљишта. Почиње се са изградњом у 2007. прве од предвиђених двеју
трафостанице 1x630 и 2x630 киловат-ампера, чиме се стварају додатне снаге за нове потрошаче у овој
зони.
У Мачванској Митровици велико славље. Дана 18. новембра 2008. пуштена је у рад нова ТС
110/20/35 kV, чија је вредност 2,2 милиона евра. Овај значајан објекат у рад је пустио актуелни министар
енергетике др Петар Шкундрић. Непроценљив је значај ове трафостанице за цело сремскомитровачко
подручје с оне стране Саве.
Сремска Митровица добија неки другачији облик, што се тиче привреде, али добија и статус
града. Електродистрибутивна мрежа, која је годинама била врло мало оптерећена, полако али сигурно
почиње да буде оно за чега је планирана, а и изграђена. Како се у електроенергетици каже, вретено
између два велика електроенергетска чворишта, трансформаторских станица 110/20/35 kV на истоку и
западу града, без проблема прима нове купце (потрошаче) електричне енергије.
Као што електрична мрежа у граду стоји разапета између истока и запада, тако је и први
митровачки булевар све ближи западу, а дуж њега ничу нови стамбени објекти пословно-стамбеног
типа са разним захтевима у погледу потреба за електричном енергијом, али са временским кашњењем
од петнаестак година.
На уласку у Сремску Митровицу никла је прва раскрсница са кружним током саобраћаја,
осветљена путем централног стуба у средишту раскрснице. После ове прве раскрснице изграђене су
још три у различитим деловима града. Све четири урађене су по истом принципу, са осветљењем путем
средишњег стуба.
Градски кеј, урађен седамдесетих година прошлог века, био је осветљен тек само до половине, од
Водне улице према истоку. Давно се указала потреба да се кеј осветли целом дужином. Пре свега због
недостатка финансија, али и због различито виђених приоритета, то је урађено тек током 2007. и 2008.
године, од Босутске улице до теретног моста.
Средствима града и Покрајинског фонда за капиталне инвестиције урађена је 2008. године
тотална реконструкција Улице краља Петра (некадашња Бориса Кидрича), од поште до СДК. У оквиру
те реконструкције урађена је и реконструкција једне од првих нисконапонских мрежа, која је ишла
преко кровова, новом кабловском која задовољава у дужем времену потребе за електричном енергијом.
Расвета, која је била међу првима у граду на цевастим стубовима са лирама, замењена је новом, на
модерним стубовима са најновијим расветним телима, тако да „Банкарска улица“ сада по свим
решењима изгледа светски.
Најважнији електроенергетски објекат за град из шестдесетих година Трафостаница „Сремска
Митровица 1“ већ је довољно израубована, те је неопходно урадити њену реконструкцију. Струка каже
да је потребно проширити постројење на исток и тим поводом већ се улази у откуп земљишта да би се
могле предузети даље активности. Вредност предвиђених радова је два милиона евра.
Поново се иде испред времена да би се направио прави амбијент за привреду, али и за широку
потрошњу (домаћинства).
У Електродистрибуцију је одавно ушла савремена информатичка опрема са разним програмским
пакетима који омогућавају бољу поузданост и квалитет.
Таман кад се помислило да ће доћи до предаха у електроенергетици, кад пред нас стиже нови захтев
од фабрике „Металфер“. Они желе да у продужетку већ постојеће фабрике направе ливницу гвожђа. По
потребама за електричном енергијом овај потрошач ће морати да направи сопствену трансформаторску
станицу 110/6 kV 2х31,5 МVА, а тиме се потврђује и Студија развоја електродистрибутивне мреже да у
североисточном делу Сремске Митровице треба да буде још један објекат 110 kV.
Био је ово само део приче о ритму раста, застоја, па опет раста града, а са њим и електрике у
протеклих сто година од када је прва електрична сијалица засветлела на улицама овог града. Нешто
још важније прихватили смо од генерације пре нас – да планирамо шире и више „како бисмо дочекали
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време онакви какво нас оно тражи“, како рече Шекспир. Увек смо ми то време дочекивали спремни, зато
и меркамо откуп земљишта на истоку „Сремске Митровице 1“. Верујемо да ће Митровица направити
нови бум, раван ономе из педесетих и шездесетих година прошлог века. Верујемо у Митровицу и њену
атрактивност, која је доказивана вековима.
Векови и даље зуре у Сремску Митровицу и прате нас данашње да ли смо достојни предака
наших. Делима показујемо да јесмо, део ових записа писали смо и на источној страни „Сремске
Митровице 1“, писали на странама сталних проширења и иновација. То је најбољи начин да се одужимо
временима прошлим, али и да спремније дочекамо времена која ће од Сремске Митровице направити
средњоeвропски град погодан за живот и туризам. Светлеће у Митровици поново и живот се одвијати
пуним плућима као некада у древном и величанственом Сирмијуму. Бакљу су нам, кроз сва искушења,
донеле генерације пре нас. Знамо чврсто и високо да је држимо и у временима садашњим – записаше
аутори ове монографије у својим мислима и помало надањима.
Међутим, на ове зраке нових светлости Сремске Митровице сенку баца „бољка“ овог времена
– крађе електроенергетских објеката се настављају, попримају још драстичније размере. Актуелни
директор Дистрибуције Ђорђе Фаор каже да је само у 2010. години поднето 30 кривичних пријава. Већ
се секу и жице под напоном.
Упркос овоме нове технологије корачају у корак са растом Електродистрибуције. Тако је у 2011. у
Сремској Митровици почела реализација пројекта „Дигитални Срем“, чиме се повећавају капацитети за
пренос података. Омогућава се дигитални систем радио-веза и знатно проширују пропусни капацитети.

Тродимензионална пројекција Житног трга
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Наши пењачи на радничким спортским играма: Војислав Милошевић, директор др Тихомир Симић,
Синиша Дивјак, Борис Дошен и Слободан Коларић

Одбојкаши: горе слева на десно Зденко Ковачић, Раденко Озинковић, Предраг Јовановић, Александар
Мудрић, доле Дарко Јеленковић, Ненад Панић, Младен Сантрач, Пера Лаћарачки
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Пецароши: Радован Ћуркић, Радомир Ракић, Александар Мудрић и Рада Павић
Синдикат радника огранка „ЕД Сремска Митровица“
Синдикална организација огранка „Електродистрибуције Сремска Митровица“ делује и ради као
саставни део Синдиката ПД „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад. Сви од укупно 101 запосленог радника
чланови су Синдиката, а чланови Повереништва су укључени и у рад појединих органа и комисија у
Синдикату „ЕВ“. Из наших редова именовани су председник Одбора за радно правну заштиту, члан
Комисије за вредновање радних места, члан Одбора за израду и праћење колективног уговора и члан
Одбора за спорт и рекреацију. Један од најзначајнијих успеха овог Синдиката је доношење новог
Колективног уговора у фебруару месецу 2010. године, којим је знатно побољшана основна права као
и материјални и социјални положај радника у „Електровојводини“. У раду Синдиката такође треба
истаћи и релативно велики број радника ( до 15%) овог Огранка који су сваке године упућивани на
рекреативни одмор и рехабилитацију. У Синдикату овог огранка знатан број радника је учествовао
на радничким и другим спортским играма, где истичемо пре свега успехе наше риболовачке екипе –
прваци општине Шид, прваци општине и зоне Сремска Митровица и прваци РСИ „Електровојводине“,
те успехе одбојкашке и куглашке екипе. Синдикат огранка је кроз Фонд за солидарну новчану помоћ
пружио помоћ свим радницима који су му се обратили доделом средстава за лечење или куповином
медикамената радницима или члановима њихових породица.
Гранска организација пензионисаних радника у Електровојводини,
Подружница у Сремској Митровици
Оснивачка скупштина је одржана у мају 2002. Године. Први председник је био Михајло Чутовић,
ел. техн. Чланови Извршног одбора били су: Стеван Цвердељ, Павле Вац, Марко Војводић и Гојко
Грујичић.
У мају, сваке године, одржаване су редовне годишње скупштине.
На предлог Извршног одбора усвајани су, на овим скупштинама, годишњи програми – планови
рада Подружнице.
Извори наведених средстава били су:
- приходи од стране Електровојводине
- приходи од чланарине
Средства су била рационално трошена, углавном за следеће:

- помоћ болесним члановима за покриће дела средстава за лечење код тежих обољења;
133

- покриће трошкова за бањско лечење и опоравак појединих чланова;
- обележавање празника жена 8. марта (са скромним поклонима);
- помоћ породицама умрлих чланова;
- покриће дела или целине трошкова у реализацији плана посета значајних верских,
културних, привредних и других објеката на подручју наше земље.
У периоду 2002.- 2011. Године остварене су посете, и то:
- посета-обилазак манастира Крушедол, где је очувана најбогатија српска сликарска
ризница северно од Саве и Дунава и постао маузолеј знаменитих Срба. Посећени су и остали
манастири на Фрушкој Гори и то: Старо и Ново Хопово, Раковац, Шишатовац и др.
- посета музеју Никола Тесла у Београду, где је изложен велики број проналазака у
електротехници (преко 1.000) и патената. У овом музеју је Урна са његовим земним пепелом
(златна лопта на каменом постаменту )
- посета значајним објектима за производњу ел. енергије ХИДРОЕЛЕКТРАНАМА
„ЂЕРДАП 1“ и „БАЈИНА БАШТА“;
- користећи посете хидроелектранама, посећени су (и виђени) археолошки локалитрти
„ЛЕПЕНСКИ ВИР“ и манастир Рача;
- посета за српску културу значајним објектима у Сремским Карловцима;
- посета велелепном храму посвећеном Светом Сави на Врачару у Београду;
- посета прелепом Авалском торњу, саграђеном на Авали, висине 205 м, и споменик
НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ на Авали;
- посета ДВОРЦИМА ВОЈВОДИНЕ, ПОСЕБНО ДВОРЦУ „Фантаст“, саграђен 1915. год.,
данас најпознатији војвођански дворац, са капелом Светог Ђорђа, коју је осликао знаменити
Урош Предић;
- посета, у нас и у свету познатом ДРВЕНГРАДУ и планини Тара, и незаборавна вожња
чувеним Ћиром узаном пругом кроз предео ШАРГАНСКА ОСМИЦА.

Пензионери: посета манастира Раваница 2009. године
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Пензионери: Мокра гора 2007. - видиковац

Пензионери: обилазак хидроелектране “Перућац” 2008. године
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ПОДСЕТНИК НА ВРЕМЕНА ПРОШЛА

ПОДСЕТНИК НА ВРЕМЕНА ПРОШЛА

Сећање: Стева Нешковић
Стева Нешковић је као електричар почео да ради 18. марта 1960. у дистрибуцији Сремске
Митровице. Било је то време у коме су Сремску Митровицу са четири стране опасивале велике
трафостанице и то: ТС 35/10 kV у кругу Дистрибуције („Север“), затим ТС 35/10 kV код Шећеране
и Матроза (Исток), те ТС 110/35 kV „Сремска Митровица 1“ код Царине и на истоку ТС 110/20 kV
„Сремска Митровица 3“ (Лаћарак).
Стева је привремено радио и у оквиру румске Изградње. Остао му је у сећању јутарњи распоред
екипа. Један шеф изда налоге, истребује се материјал, комплетира екипа и опрема, те све то убаци у
камион, а онда истоварај све то, јер је други шеф одредио у том тренутку значајнији приоритет. Била је
и то нека врста „координације“ у послу, тренутно и ад хок, на лицу места.
Возни парк дистрибуције чинили су један трактор и једно теренскио возило „газ“. Од возила у
круг је још једино улазио „фића“ директора Ракића. Све се радило ручно. Утоварао и истоварао трафо
тежак и до 400 килогарама. Фосне, полуге, чекрк на „газу“ (при)помагали су да се колико-толико олакша
утовар, истовар и постављање трафоа. Једном се у Шиду десило да, таман када су трафо мало подигли
изнад пода камиона, он се откачио и пропао кроз под камиона. Требало је сада много више напора и уз
помоћ мештана и трактора одглавити трафо из пропалог пода. Године 1972. први пут је видео теретно
возио са механичком руком („хиаб“) кое је дошло из Новог Сада и постављало трафо у центру Лаћарка.
Била је то за мајсторе електричаре велика новост и револуција у технологији њиховог посла.
Слична технологија посла, ручна, била је и са стубовима. Норма је била да осам људи на дан
поставе пет стубова. „Хиаб“ са одговарајућом бургијом за бушење рупа имао је норматив: три човека
поставе на дан 20 стубова.
Посао је био изазован, али и опасан. Задатак је био расплет каблова у трафостаници старе
Централе. Било је то време у коме је терориста Хркач подметнуо бомбу у бисокоп „20. октобар“
у Београду и у коме су страдали посетиоци биоскопа. Дакле, време помало и страха од диверзија и
експлозија. Стева је на радном задатку. Седи на торби пуној алата и припрема каблове, спојнице. Један
крај кабла од њега је удаљен неких 130 центиметрара. Кад одједном нешто пуче, крај тог кабла скочи
и одлети до плафона и онако ужарено упаљен млатара около. Стева, што од притиска ваздуха, што од
експлозије, стровали се низ степенице и то на начин као да је доле дубока вода и да он скаче на главу.
Дежурни је грешком укључио извод у тој трафостаници и дошло је до експлозије, ватре и густог дима,
јер је горело олово и изолација на каблу. Кабл се скратио за 35 центиметара. Експлозија се надалеко чула.
У близини се нашла и милиција, која је одмах дојурила, и њена интервенција се свела на питање: „Шта
се десило“. Непосредно уз место догађања пролазила је једна старица и имала много јаснију дијагнозу
од милиције: „Шта радите кад не знате“. После овог доживљаја Стева није више желео ни у биоскоп да
води супругу. Плашио се експлозије.
Трафостаницу у кругу („Север“) ремонтовали су суботом и недељом и то ноћу кад, како Стева
каже, народ спава. Садашњи диспечер Сава Цвијановић брише, чисти растрављаче. Опет грешка у
манипулацији. Сава је на конструкцији. Пуштена је струја уместо искључења уземљења. На Сави је све
137

изгорело, само је остала крагана од ролке и ципеле. Довољно је било 0,2 секунде док заштита не проради
да струја учини своје. Пликови по телу су велики као шака. Једина срећа у несерећи је што је Сава остао
жив. Кад је све прошло, онда су Саву „дирали“ да се, кад год се озноји, осети на печену прасетину.
Радио је Стева на разним пословима, почев од читања, преко искључења нередовних платиша до
интервенција у Сектору експлоатације. Једног свог комшију у улици ухватио је да краде струју. Комшија
му је запретио да гледа своја посла, а не да завирује како он троши струју. Враћајући се једном бициклом
са живе воде и са окачена два балона, „ревносни“ комшија изненада излете и гурне га с бициклом у
јарак. Када је отишао у пензију, дуго се повлачио по судовима у суочавању са крадљивцима струје.
Здравко П. и Јован Л. били су тандем на послу. Здравко често није спавао код куће, јер га је увек
неко за нешто потраживао и сачекивао. Тако су њих двојца једном приликом копали рупе за стубове.
Јован то брже ради, а Здравко никако да стигне. Сходно својој природи осмисли решење, скрати свој
метар за двадесетак центиметара којим мере рупе. Ставе два различита метра у рупе, оба показују
дубину од 70 cm. Јован голим оком види да дубине нису исте. Да би га убедио Здравко клекне у рупу
и покуша да је мери по своме. Обе мере нису биле баждарене, Здравкова мера (метар) скраћена је за
двадесет центиметара.
Мешали су се електричари и шверцери у временима невремена. Криза – као дубок снег. Година
1993, све се шверцује и дилује. Обилазећи једном у то време трафостаницу у Кузмину, Стева примети уз
трафостаницу, у кругу, једну велику шарену шверцерску торбу – кофер. Био је то толико велик кофер,
и то на точковима, да је достизао по врх главе Стеве. Стева и његов другар загледају торбу кад неко
издалека трчи и виче: „Људи, не дирајте то, то је моја торба! Све ћу вам објаснити! Пошто овде нико не
залази или ретко залази, то сам нашао згодно место да сакријем торбу са цигаретама као магацин, из
које односим штеке и продајем код босутске пумпе (бране)“, коментарише новоприспели власник торбе.
Отвори жицу, убаци торбу и из ње сукцесивно носи пакле цигарета на продају. За њега је трафостаница
служила за шверцовање цигарета.

Панорама Сремске Митровице - пешачки мост
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Сећање: Павле Вац, електромонтер
Још као мали показивао је интересовање за технику, посебно физику. Да би ту своју глад некако
задовољио, отац га једног дана одведе на праксу у електродистрибуцију. Циљ му је био да упише средњу
електротехничку школу, која 1957. још није била у Сремској Митровици. Најближа „дестинација“ је
била Осијек, али тамо су места била попуњена. Реши да чека наредну школску годину и нови упис. Да
би ту годину премостио, уписује се на занат електричарски. Почиње учење и шегртовање, до подне
посао, по подне школа ученика у привреди. Посао је заволео. Била је то права мора за његову мајку.
Родитељи интелектуалци, отац судија, уважен грађанин вароши Митровице, а син на занат. Посебно
када га мајка види у граду на бициклу са замашћеном мајсторском торбом. Бицикл је тада био основно
превозно средство монтера. Поред бицикла и мердевине су биле у каталогу основних средстава
електродистрибуције, јер је на њима требало доћи до високих расветних тела. Мердевине, дужине
до осам метара, ученици су гурали на специјално направљеној платформи за те намене са дрвеним
точковима. Сељачка кола без лотри претворена су у платформу. Једном су њих двојица шегрта гурали
ова дрвена колица са мердевинама од Сремске Митровице до Лаћарка по тандркавој калдрми. Гледајући
ову двојицу шегрта, неке маме су плашиле своју децу: „Ако не будете учили, гураћете колица као она
двојица.“
На послу – рад по групама и платним разредима од I до V. Пракса, искуство и додатно школовање
су основе напредовања у електромонтерском занату. Уписује вечерњу школу за висококвалификоване
раднике. Поред тога услови у којима су радили, постављали каблове и ширили електричну мрежу
били су „почетнички“, нигде цртежа инсталација, пројеката, све помало импровизовано и на брзину.
Павле се сећа једне информације да су радници Електродистрибуције у Београду, радећи на Теразијама,
користили цртеже Аустроугарске, на којима је био катастар свих подземних и надземних инсталација.
У овако импровизованим условима посао је, по природи ствари, опасан. Када експлодира
струјни напонски трансформатор, тада делови лете свуда около и до 60 метара удаљености. А може
сваког часа да експлодира.

Градски парк
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Не напрежу се само трансформатори, већ још више и запослени. Приликом извођења радова
на поправци кабла у насељу Трива Витасовић Лебарник у Лаћарку сретну се Паја Вац и једна старица.
Био је новембар, време хладно, кишовито, блатњаво. Квар је био на каблу 10 kV на коме „виси“ цео
Лаћарак. Услед накнадног насипања кабл је био затрпан на дубини од око два метра. За ископ је био
ангажован и багер. Пумпа избацује стално надолазећу воду како би се у „бљузгавом времену“ могло
радити на откаљањању квара на уљном каблу. Цео Лаћарак је без струје. Пословођа и монтери улажу
натчовечанске напоре у каналу, у некој врсти каљуге, промрзли, покисли до голе коже. У једном моменту
наиђе горе поменута старица:
- Децо моја, шта то радите по овом времену, што се толико патите? Зар нисте то могли радити
и летос?
- Знате бако, кад је топло, много се знојимо – одговори „мудро“ Паја Вац.
Постепено у посао се уводи нова технологија, најпре механичка рука, а потом и мерна кола за
идентификацију квара. Пре тога локација квара, нарочито подземног кабла, одређивала се примитивно
и приручним средствима. Почињало је све од дојаве потрошача, затим изласка на терен, ослушкивања
трасе и пуцкетања испод земље. Посебно је било много кварова када су положени први подземни
каблови 20 kV, који нису били доброг квалитета. Како су мајстори међу собом говорили, долазило је
до квара кабла „на здраво“ без физичког оштећења. Развојем технологије те прве генерације уљних
каблова 20 kV замењивани су новим пластифицираним. Поред увођења нове технике и технологије
било је потребно стално учити, едуковати се, па је и то био саставни део приче Павла Ваца и његових
трансформација струје и људи.
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Сећање: Слободан Пјевац, електротехничар
Слободан Пјевац из „Матроза“ прелази у Електродистрибуцију „Сремска Митровица“ не
место диспечера. Година 1984, права временска салаука, снег висок и преко метар. Фрушкогорска села
одсечена су, не само због снега, већ и због нестанка струје. Требало је по снегу ићи трасом далековода
и откривати квар. Имали су и посебне „крпље“ за ходање по снегу како монтери не би пропадали кроз
дубок снег. Ишли су тако сатима и сужавали поље квара. Кад су дошли до трафостанице на Мутаљу, где
је био квар, тад се дежурни из екипе „опсети“ да је заборавио кључ трафостанице. Мрак је продужен за
још неколико сати, ангажовани су и трактори из села само да се што пре добави кључ за „откључавање
квара“.
Пјевац је био и друштвено ангажован. Бирају га у два мандата за председника синдиката и то
у време када је поново тема било спајање са Румом. Све ово је био период из 2005. године када је била
реорганизација у ЕПС-у, а самим тим и у „Електровојводини“, и у неким варијантама ЕД „Сремска
Митровица“ требало је да буде погон ЕД „Рума“. У то време је Слободан бранио ставове и интересе
своје сремскомитровачке дистрибуције.
Након једне ноћне интевениције враћена су возила у круг, а Тројан Живановић, као дежурни,
примети на возилу трагове крви, те пошаље једног од запослених да оде до куће радника који су ноћас
„радили“ на терену да види шта се то десило. Кад тамо затекене комплетну екипу: Звонимира Цањара,
Бору Ракашевића и Добросава Андрића како на рему гуле неку животињу. Прво образложење: „Свињче
је испало из камиона, сломило ногу и нама је било жао да се пати, те смо га ставили у кола и приклали у
дворишту.“ Кад се придошли мало боље загледао, оно свиња има велике рогове. Био је то јелен из доба
ловостаја и забране ловљена јелена.
Пјевац је радио на различитим местима, да би на крају из диспечерског центра прешао у
МИЗ (мерење и заштиту) и то на мерна кола, којима се идентификује квар на кабловским водовима.
Најпре је била приручна опрема за идентификације квара у једном старом комбију, који се, да ли
срећом или нажалост, запалио на једном послу у кругу „Биг була“ у Бачинцима. Након тога у 2010.
електродистрибуција набавила је нова и савремена мерна кола, која уз помоћ радара врло брзио и
екфикасно идентификују квар на каблу. Слободан чак додаје да треба више времена да се кола и опрема
распреме него да нађу квар, толико је техника напредовала. Паралелно са техником ишла је и обука, у
Минхену, на терену, у пракси. И тако стално све до данашњег „Тотал опсервера.“
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Сећање: Богдан Ракић, човек са најдужим директорским стажом у Електродистрибуцији
„Сремска Митровица“
Све је почело одмах након Другог светског рата и уписом у средњу електротехничку школу,
најпре у Београду, а онда и у Зрењанину. Највећ број послератних ђака у Зрењанину смештен је у
интернат, па тако и Богдан. Немаштина и различитиа годишта давали су шаролику слику ђака у
тим првим посларатним данима. Међу њима било је редовних ученика, али и оних старијих који су
ратовали, па су директно са рата улазили у скамије средњошколаца. Неки од њих су носили и пиштоље
у торби - навика из рата. У тој генерацији Богдан је био један од најмлађих. Године 1948. завршио је
средњу електротехничку школу и, по ондашњој пракси, јавио се на распоред. Била је то планска
расподела кадрова на који је печат и потпис стављао директно надлежни министар. Богдан добија
решење за распоред у електродистрибуцију у Земуну. У то време спајају се Централа и Дистрибуција
у јединствено предузеће. Затим, 1952. формира се „Електросрем“ за цело подручје Срема. Назиру се
обриси уређеног система са центрима у сремским градовима: Инђији, Руми, Сремској Митровици и
Земуну. Технички директор јединственог предузећа био је дипл. ел. инж. Богдан Попов, који је завршио
факултет у Београду, чији је отац био предратни министар шумарства и руда. Непосредно уз њега у
стручном погледу расте и развија се млади Богдан Ракић. Као свог човека од поверења Поповић шаље
Богдана у Митровицу на петнаестак дана да помогне пословима у пословници. Године 1954. добија
решење и премешта се за стално у Сремску Митровицу. После четири године долази до великих
организационих промена. Планом Републике предвиђено је да се за подручје Војводине формира ново
електродистрибутивно предузеће „Електровојводина“ - Нови Сад. Предстоји гашење „Електросрема“.
„Електросрем“ се противи. Раднички савет не прихвата промене. Међутим, „сила бога не моли“. Гаси се
„Електорсрем“. По градовима широм Војводине формирају се погони за послове електродистрибуције.
Предвиђа се да једно од седишта погона буде и у Сремској Митровици. У то време Сремска Митровица
је била центар среза са седиштима свих среских органа у граду. Због недостатка пословног простора
за рад новог погона одлучује се да се формира погон електродистрибуције за цео Срем са седиштем
у Руми. Тако је у Руми формиран погон са пословницом и у Сремској Митровици, као део Погона
„Рума“. Васа Пирошки именује се за директора Погона, који након тога доноси решење којим се за шефа
пословнице у Сремској Митровици поставља Богдан Ракић и то је трајало тако све до јесени 1973. када
су се Рума и Сремска Митровица раздвојиле. Од тада је Богдан Ракић директор основне организације
удруженог рада сремскомитровачке дистрибуције са пословницом у Шиду.
Пребирући по својим сећањима, Ракићу су се посебно урезале у свест електрификације
сеоских насеља. Када је дошао у Сремску Митровицу, струју су имали само Сремска Митровица са
Мачванском Митровицом, села Лаћарак и Мачванска Митровица, Мартинци и Кузмин. Онда почиње
да се шири електрификација, село по село. Ракић је на сталним преговорима општине, месне заједнице
и електродистрибуције. Свако од њих учествује делом својих средстава у подизању електроенергетских
објеката у селима. За свако село урађен је пројекат у складу са тада важећим прописима. Међутим,
за пројектована решења требало је много пара. Траже се јефтинија решења, уместо импрегнираних
стубова користе се храстови стубови. Било је и багремових стубова, толико свеже одсечених да су на
њима израстале и младице – пролистао далековод. Мрежа је била двофазна, па и једнофазна, а ретко
трофазна. Иако се и онда знало да овако половична решења нису била добра, ипак је и то било боље,
него да се годинама чека на електрификацију сеоских насеља. Огромна испомоћ је била у енергији и
вољи мештана да што пре добију струју, па су тако ангажовани паори да преносе стубове, копају рупе,
развлаче проводнике. Последње електрификована насеља биле су Стара Бингула и Јамена. У споредним
улицама уводе се само две жице, нула и фаза. Касније то постаје ограничавајући фактор и, што неко рече,
ситотиња увек два пута плаћа. Журило се. Када се све заврши, тад се у електрификованом селу уводи
нова врста енергије; окрећу јагањци и прасићи, уз прангије и пушке –сремачки. Поред ангажовања
мештана велика помоћ је била у људима који су „на својим плећима носили“ развој сеоских месних
заједница одмах након рарта. У Дивошу је то био Станко Прокић Каплар, у Лаћарку Трива Корица, у
Мартинцима Мирко Крстић, у Јамени Славко Липић... Свако село имало је свог „градоначелника“ са
којим се договарало и преговарало. Били су то људи који су свим средствима крчили пут прогреса у
својим местима. И багремови стубови добро су послужили.
142

Што се тиче саме мреже у граду може се констатовати да су били ретки градови који су у
свом развоју преживели такве промене напонских прилика, високог и ниског напона као Сремска
Митровица. Сремска Митровица, Лаћарак и Мачванска Митровица имали су три промене напона и то
3 kV (1913), 10 kV од 1982. и потом 20 kV. Кад је у питању ниски напон, и ту је било великих померања.
До 1962. Митровчани су били прикључени на мрежу 3x110 V да би постепено своје кућне инсталације
пропремали и били прикључени на стандардни напон 3x380/220 V. Богдан Ракић је претурио „преко
главе“ две велике трансформације: скидање 3 kV мреже и увођење 10 kV мреже и објеката, а само десет
година касније (од 1962. до 1972) скида се 10 kV и прелази се на 20 kV. Посебно драматично је било у овој
првој замени. Поред средњег напона мењао се напон са 110 V на 330/220 V и то у сваком домаћинству.
За просечно образоване читаоце само да кажемо да су до тада (1960) по кућама били разводи изведени
тако да су биле упредене две жице омотане пластиком и спуштене од плафона до шалтера са напоном
од 110 V. Требало је сада у свим кућама скидати ту инсталацију и уводити нову штемајући у зиду и
полагајући нове каблове са напоном од 330/220 V. У тој акцији било је и отпора. Неки су се правдали да
немају пара, па је морала интервенисати инспекција, други су сматрали да је напон од 330/220 V опасан
и да може да убије људе, па неће ту врсту „убица“ у својој кући.
Јамену, као најудаљеније село у шидској општини, снабдевала је дистрибуција из Осијека.
Требало је један вод довести до црпне пумпне станице. Урађени су пројекти и изведени радови,
али и овде са багремовим стубовима и осталим јефитнијим решењима. Долази надзорна екипа из
„Електорсалавоније“ и констатује да су радови изведени мимо пројекта и неће да потпише записник о
колаудацији и преузимању далековода. Настаје натезање између инвеститора, извођача радова и
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надзорне екипе. И све то у Месној заједници Јамена. Састанку привремено присуствује па га напусти
партизанска легенда овог краја Славко Липић, иначе, први човек Месне заједнице Јамена. Улази и
излази, нервозно шета. Види да нема договора. Једног момента уђе, погледа све присутне, не седа, мало
одмакне крајеве раскопчаног сакоа тако да се јасно види пиштољ за појасом. Надзорни орган попушта
и потписује решење. Посебно је било тешко у Јамени 1991. године када је, услед ратних дејстава,
прекинуто снабдевање села из правца Хрватске. Како довући струју са шидске стране када је пут до
Јамене прекривен густом храстовом шумом па би свака надземна мрежа имала великих проблема са
грањем, а 18 километара је до Моровића? Подземни кабл је превише скуп и и то у време у коме су уведене
санкције Србији. Изградња из Руме прихвата се посла да, ипак, изгради подземни кабл до Јамене. Један
од њених запослених, који је радио на овим пословима, нагазио је на нагазну мину и тешко је повређен.
Изнет је уз помоћ кашике булдожера, јер други нису смели ићи по њега у минско поље.
У организационом смислу био је велики изазов за Ракића да оспособи ново издвојено предузеће
из ЕД „Рума“ да стане на своје ноге и да га касније развија. У почетку помоћи нема ни од куд. Румљани
се љуте на издвајања, Нови Сад је далеко. Помоћ је потражио у својима, у инжењеру Станојевићу,
затим инжињеру Стеви Радованову, инжењеру Вукану Малбаши и економисти Стевану Асурџићу.
Из општине стиже помоћ у кадровским решењима. Општина додељује као испомоћ правника Насеа
Младеновског и економисту Николу Виталића Бату. Сви су они имали велик допринос у оспособљавању
новоформиране основне организације удруженог рада електродистрибуције у Сремској Митровици.
Велик, а и немерљив допирнос у овим процесима имала је и општинска власт, чији је председник у то
време био Ђорђе Стојшић.

Житни трг у Сремској Митровици
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Сећање: Момчило Станојевић, дипл. ел. инж.
Момчило Станојевић се најпре запослио у Заводу за урбанизам Сремске Митровице. Потом је
1969. године прешао на рад у Службу енергетике погона Електродистрибуције „Рума“, који је покривао
у то време цео Срем.
Почектом осамдесетих година у „Електровојводини“ се размишља о укидању трансформације
35//10 kV,односно преласку са 10 kV на 20 kV напон у разводу. У ту сврху се у службама енергетике
свих делова „Електровојводине“ по јединственој методологији и параметрима приступа изради
„Техноекономске анализе варијантних решења“. Мома, тада већ шеф енергетике у ЕД „Рума“, води тај
посао. Резиме анализе је: „У посматраном временском периоду, са становишта инвестиција и губитака
у ел. мрежи, напон 20 kV био би исплативији свега за 2%, при чему је у разматрање узет само рурални
део конзума. Из чега се на први поглед дало закључити да је увођење напона 20 kV неисплативо.“
И поред таквог става многих инжењера, па и Моминог, више инстанце су донеле одлуку да се том
послу приступи, што ће, бар у почетној фази развоја мреже 20 kV, имати за последицу пад погонске
спремности, а затим и далеко већа улагања од планираних.
Ижињера Станојевића у Руми је затекла активност раздвајања електродистрибутивних делова
Сремске Митровице и Руме (1973). Баш у то време, на инсистирање своје супруге, доносе одлуку да
промене место боравка и да се из Руме преселе у Сремску Митровицу. Иако је био доста уздржан што
се „цепања“ ЕД тиче, Момчило постаје „сумњив“ у овом рашчишћавању, на чијој је он страни. Чак је на
партијском састанку један од ревносних чланова закључио: „У нашим редовима има извесних другова
који се јавно не изјашњавају, а тајно раде на издвајању Сремске Митровице из Руме.“ Мома је знао на
кога се гађа. Због тога је доживљавао доста непријатности.

Рад у отежаним условима
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Преласком у Сремску Митровицу још три године руководи Енергетиком, а затим постаје шеф
Експлоатације и неколико година једини дипломирани електроинжењер у том сектору. Посао му је
био олакшан тиме што је, и поред малог броја људи, имао добре сараднике, а посебно изузетне мајсторе
свог заната. Помиње: Павла Ваца, Ђуру Димитришина, Раду Рашковића, Звонимира Цањара и др. „Част
ми је била да радим са тако пожртвованим и одговорним људима“, каже Мома.
Спрега инжењера Станојевића и мајстора практичара давала је резултате. Изградњом
трансформације 110/20 kV и припадајућих надземних и кабловских водова 20 kV Експлоатација је
суочена са новим изазовима. У почетку у пракси ће се испоставити да изолациони ниво надземних
водова, као и врста кабла са којом се рачунало за напонски ниво 20 kV, што се и претпостављало,
апсолутно не задовољавају. Мрежа 20 kV у дужем временском периоду постаје ноћна мора за службе
одржавања, па и за потрошаче. Уз велико залагање и стручност радника погонска спремност је ипак
одржавана на задовољавајућем нивоу.Током времена каблови се замењују квалитетнијима, а исто
тако и изолатори. Ситуација се стабилизује. „Проблеми преласка на 20 kV напон оставили су дубок,
неизбрисив траг у сећању на све у Експлоатацији, а посебно на мене“, каже Мома, „и то пре свега због
брзоплето донете одлуке у вези са изолацијом водова 20 kV“. Прелазак на 20 kV напон био је изазов
за свакога ко се тиме бавио,али и велика школа за оне који су хтели да науче, што се ретко догађа у
радном веку људи електроструке. После 15 година рада у Експлоатацији Мома сматра да је одржавање
електроенергетских објеката најзахтевнији и најодговорнији посао у електродистрибуцији, што
нажалост никад није у довољној мери уважавано.

Трг Светог Стефана у Сремској Митровици
На послу експлоатације стално се ради под тензијама, ванредним и тешким околностима.
Пример: страдао је трансформатор на ТС 35/10 kV („Исток“), температура напољу – 15ºC. Јутро без
струје се није смело чекати, јер ова трафостаница снабдева гро сремскомитровачке индустрије, која је у
то време радила. Стиже резервни трафо из Новог Сада. На њему је неколико центиметара леда. Требало
је скоро пола ноћи да се демонтира стари и стави нови. Успело се негде око три сата по поноћи. Читаво
вече, као и увек у сличним околностима, шеф Експлатације Мома је са радницима на терену.
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Било је и стручних савета диктираних директно из собе, пред спавање. Једне касне зимске
вечери Мому буди телефон. Зове шеф пословнице у Шиду. Обавештава га да је једини трафо 110/20
kV у шидској трафостаници испао из погона, те да је скоро цела општина Шид, наравно, у мраку.
Описује му редослед догађаја, из чега Мома закључује да је вршио недозвољене радње у ТС без
посредства надлежног диспечера, које су могле имати катастрофалне последице по трафо и постројење
трафостанице, односно прекид у испоруци електричне енергије потрошачима и до неколико дана.
Наравно да диспечер, коме се после неуспешног укључења трафоа шеф пословнице обратио, није хтео
да комуницира и прихвати одговорност, па је одговорност пребачена на Мому. Мома најпре изнесе своје
утиске, изгрди шефа пословнице, а онда, немајући куд, мора сам да донесе одлуку шта да се ради. Шид
и подручје су у мраку. Онако у пиџами шета по соби и смишља редослед активности. Шефу пословнице
саопштава да предузме радње како му он диктира и да се после сваке радње јави Моми. Инструктажа и
предузимање мера трајали су два сата. На крају су са олакшањем успели да врате трафо у погон.

Пешачки мост на Сави

Зграда петроварадинске имовне општине

Пребирући по својим сећањима, Станојевић каже како је стално био свестан опасности рада на
електроенергетским објектима, па чак и онда када људски фактор не затаји. Пример су могуће експлозије
мерних трансформатора. Један је у постројењу 110 kV ТС „Сремска Митровица 1“ тако експлодирао
да су делови порцеланског кућишта били дубоко заривени у суседне зидове, а енергетски трафоо и
постројење просто били изрешетани. Срећом никог није било у близини. Да буде ствар незгоднија, баш
тај мерни трансформатор је имао недавно компленту контролу уља и осталих елемената и ништа није
указивало на слабе тачке.
У међувремну (1991) инжењер Станојевић постаје директор Електродистрибуције „Сремска
Митровица“ наследивши ту функцију од Богдана Ракића. Постаје директор у тешко време када нам
свет уводи санкције, када неорганизовани приливи избеглог и привремено расељеног становништва
запоседају подручје Срема и посебно Сремске Митровице. Као да невољâ никад није доста, на све ово
долази и сурово бомбардовање НАТО снага и прекиди у снабдевању (графитне бомбе). Цела деценија
проведена је у пословном грчу и психичким стресовима. Требало је у тим условима сачувати изграђено
и обезбедити купцима комфор на који су навикли кад је у питању електрична енергија. Инжењер
Станојевић има утисак као да је целу једну деценију руководио кризним штабом у коме је сваки дан
доносио неку нову врсту напетости.
Маркс је једном записао да су односи међу људима поводом ствари теме којима се бави политичка
економија. И овде су односи међу људима, поводом ствари која се зове електрична енергија, теме којима
се бави директор дистрибуције, али и неки други органи. Тако је једном приликом испао један далековод
из функције. Тражили су грешку дуж трасе и нису је могли наћи. Изолатор је био пробијен рупом
величине игле која се није могла видети голим оком, двогледом, нити открити било којим уређајем.
Чекали су ноћ па да обилазе трасу и виде где варничи како би идентификовали квар. Опет је Шид дуго
без струје. Поводом ствари (мрака и стује) стиже и екипа из Удбе да пропита руководство зашто баш
25. маја (рођендан друга Тита) Шид нема струје. Тако су се поводом струје за истим столом лице у лице
нашли представници власти (Државне безбедности) и руководство Дистрибуције.
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Момчило посебно подсећа на таласе досељавања људи. Први велики талас је био шездесетих
година када је расељаван цео један крај око Бања Луке и велик број новодолазећих се настањује у
насељу Мала Босна у Сремској Митровици и у Лаћарку, а други после 1991. године. Оба имиграциона
таласа притискају инфраструктуру Сремске Митровице, па и ону електроенергетску. Дивља градња и
нелегални прикључци су били тема наметнута дистрибуцији.
Инж. Станојевић се сећа и времена у коме је припремана изградња садашњих пословних
ообјеката, а ради пресељења електродистрибуције са старе нефункционалне и тесне локације на нову.
Данас признаје да се том приликом користио и малим лукавством. Радећи у Заводу за урбанизам, знао
је технолигију посла код обезбеђења грађевинског земљишта и издавања урбанистичких услова. У
то време на старом вашаришту у Сремској Митровици пролазила су два вода 35 kV напона. Поред
тога на том земљишту су били остаци асфалтне базе, која је коришћена за изградњу ауто-пута.
Једном речју земљиште је било, како се то урбанистичким језиком каже, „загађено“, па самим тим
није било атрактивно за градњу. Сходно плановима развоја мреже 20 kV, Мома је имао сазнање да
ће у догледно време далеководи 35 kV изгубити значај и бити демонтирани, па је предложио да се за
дистрибуцију затражи баш то, данас веома атрактивно земљиште. Завод је одредио урбанистичке
услове, а пројектантска кућа из Загреба „Атријум“ израдила је пројекте. По тим пројектима изграђене су
садашње зграде дистрибуције у Сремској Митровици. Далеководи су угашени и демонтирани почетком
осамдесетих, најпре један па други.
Мома, као и директор пре њега Богдан Ракић, посебно су поносни на решња озелењавања круга
електродистрибуције, који је пројектовала Наталија Филиповић и у коме се налази чак 15 Панчићевих
оморика (што је неуобичајено за локалне климатске услове) и друго веома ретког дрвеће и украсно
шибље.
Инжињер Станојевић посебно жели да нагласи да никада неће заборавити помоћ и пажњу која
му је дата од стране предузећа и људи у њему у време када се разболео. У томе посебну улогу имају
Бранислав Ђорђевић, Ђорђе Фаор и Синиша Корица.
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Сећање: Добрисав Андрић, електромонтер
Добрисав Андрић је био још као ученик од 1. фебруара 1972. на пракси у Електровојводини,
а након војске и стални члан колектива Електродистрибуције „Сремска Митровица“. Као омладинац
сврстава се у ред друштвено активних радника и постаје члан разних самоуправних органа и тела. У
том својству затиче га и рашчишћавање статуса са Румом.
У пословном смислу као млад мајстор учествује у монтирању нових и демонтажи старих водова
и трафостаница поводом замене 10 kV инсталација на 20 kV напон. Као почетник и полетом задојен
млад човек хтео је много и на брзину. Било је ту и ситних пропуста на послу, кратких спојева на јавној
расвети када електрични лук истера цео један извод. Тако је при једној уобичајеној замени сијалица на
јавној расвети електрични лук избацио извод на коме је у то време „висио“ цео Лаћарак. Срећом што
у таквим околностима није било несреће на послу. Међутим, ни године ни искуство нису били сами
по себи гаранција да до невоља са струјом неће доћи. Пред сам одлазак у пензију, као искусни мајстор,
уместо да искључи растављаче, он укључи уземљење, те дође до кратког споја на растављачима. Добро
урађена заштита на воду одреаговала је и спречила несрећу.
Као главни монтер водио је екипе на ремонте, отклањање кварова, једном речју дуго година је
био човек из прве линије очувања поузданости у испоруци електричне енергије у Сремској Митровици
и околини.
Сећања навиру у распону од шегртовања до дружења за време 1. маја, 29. новембра, Нове
године...
Као шегрт сећа се мајстора који су слали шегрте да донесу лицну за високи напон или ситуације
у којој пошаљу шегрта у суседну папирницу да купи ампер струје.
На једном послу два радника Ж. Т. и Д. Б. добили су налоге да интервенишу на нисконапонском
изводу, а при себи нису имали кључ од ормана. Д. Б. скине капу са главе, ухвати се за „Џонсонов
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на високом напону у намери да га одврне, изгуби равнотежу и седне на болцну на трансформатору.
Панталоне му изгоре на месту дебелог меса, а на стражсњици остане „бушотина“, чије се контуре и
данас примећују. Срећом и од бушотине има горе, могло је бити и знатно тежа несрећа на послу.
Андрић се сећа опреме и промена технологије процеса у коме је мануелни рад све више замењиван
савременијом опремом. Подсећа на време када је Паја Вац конструисао „луноход“. Од сејалице су узели
два точка, направлили платформу са удубљенем за стубове, те на њима гурали стубове преко орања.
У оквиру својих друштвених активности учествовао је у формирању омладинске организације
предузећа и у оквиру ње су организовали одлазак омладинаца на радне акције у Словенију после
земљотреса (Посучје), затим у поткопаоничким селима, такође након земљотреса (околина Медвеђе).
Двоструки је ударник и носилац знатне значке „Југела“.
Посебно му је остало у сећању ставови сремскомитровачке дистрибуције поводом намере
Покрајине и „Електровојводине“ да се у програм уведе и изградња нуклеарне цетнрале у Војводини.
Једини је сремскомитровачки огранак био тај који није гласао за ово опредељење. Било је притисака,
љутњи, доласка делгације из Новог Сада, али ништа није вредело. Колектив је остао на позицији против.
У то време председник Радничког савета био је Ђорђе Фаор, који се баш на овом питања „турчио“, што
би рекли Сремци.
Са сетом се сећа добрих старих времена у којима је солидарност међу радницима била велика,
почев од решавања стамбених проблема до оних у здравству, школству и другим областима.
Шеф Продаје у сремскомитровачкој дистрибуцији био је једно време човек који се бавио
рашљама и висковима, читао Настрадамуса и Ериха фон Деникена, те све провераво кроз висак. Дође
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странка са рачуном за рекламацију, љута, зајапурена, а шеф узме висак, стави га изнад рачуна и каже
да је рачун исправан. Странци је остало само да збуњено гледа и крсти се. Какву је то тенологију увела
сремскомитровачка дистрибуција у односе са својим незадовољним купцима.
Сећања: Драгорад Гаџурић, дипломирани правник
Драгорад Гаџурић је од 10. септембра 1975. у Електродистирибуцији „Сремска Митровица“.
Претходно је радио у општини и Шумском газдинству „Сремска Митровица“. У дистрибуцију је
дошао након економског и правног „развенчавања“ са дистрибуцијом у Руми и конституисање
сремскомитровачке дистрибуције као самосталне организације у саставу „Електровојводине“. Подсећа
да је економски део образложења издвајања носио Бата Виталић, а правни део Насе Младеновски,
обојица претходно запослени у Општини Сремска Митровица.
У односу на свој „занат“ наглашава да је у почетку била велика самосталност делова у нормативи,
јер нису постојали јединствени правилници, нити ИСО стандарди. У томе му је много помогло искуство
нормативца у општини. У својој функцији у огранку електродистрибуције у Сремској Митровици
покривао је правне теме, општу службу, обезбеђење, спремачице. Све време је био једини извршилац и
сам себи шеф.
Било је много предмета који су прошли кроз његове руке, много решења која је припремао, а која
су имали делом утицаја на судбине појединаца или фирми. Најтежи предмети су они које је наследио,
а који ни до дан данас нису решени. Издваја два, један из области имовинско-правних односа са својим
првим комшијом Л. И. и други са једним купцем из Лаћарка Л. Ш., чији је дуг временом премошћивао
и 400.000 динара. Била су то стална натезнања са њим пред судом и пред бандером.
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Сећа се и трагичних ситуација. Измештање трасе далековода са будућег новог насеља – Блок
Б. Насеље је толико брзо расло, па и нелегално (пре решења дизане куће), да се није стигла изместити
цела траса. Управо на том делу копан је бунар и кад се цев дужине 6,7 метара усправила и додирнула
жице, дошло је до несреће. Суд је утврдио постојање објективне одговорности и „Електровојводина“
је морала надокнадити штету – да исплаћује стипендију деци настрадалог човека. Слична ситуација је
била и на фудбалском стадиону у Соту (поред Шида) када је недовољно обезбеђен кабл из једне куће
„преко пута“ напајао свлачионицу клуба. Настрадао је, срећом не и најтеже – смртно, један фудбалер.
Иако је све је урађено мимо прописа и правила, импровизовано и без дозвола, шидски суд је, након
неколико рочишта и пресуда, ипак утврдио објективну одговорност „Електровојводине“. Досуђена је
солидарна накнада штете Фудбалског клуба „Раднички“ из Шида од стране „Електровојводине“.
Било је много спорова и са крадљивцима струје, а Гаџурић и са ове дистанце има горак укус
у устима кад је реч о благим казнама и преиначењима квалификација за крађу (условне казне или
новчани прекршаји).
Посебно интересантан је био и један радни спор са запосленим. Радник Т. Н. је био референт
МИЗ-а. Реч је о човеку склоном индивидуалном раду, док се у тимски рад никако није уклапао. Стално
је измишљао разлоге да буде сам у неком послу. Кад је требало изаћи на терен, тад је приговарао
великој буци у комбију. Тражио је да се бука измери и усагласи са прописима. Док то не ураде
надлежне инспекције, захтевао је посебно путничко возило којим би он ишао на терен мимо комбија.
Било је више таквих захтева, па је то све скупа „дозлогрдило“ руководству, које је поднело пријаву
дисциплинској комисији. Терало се тако све до Суда удруженог рада у Сремској Митровици. У то време
сремскомитровачка дистрибуција једина није имала раднички савет, па све теме за одлучивање ишле су
непосрено на Збор радних људи. Директор је сматрао најдубљом демократском процедуром када сви
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учествују у одлучивању. Суд удруженог рада заказао је јавну расправу поводом овог случаја на Збору
радних људи Електродистрибуције. Закључак: решење о отказу. Може се само замислити како је у оно
време било тешко дати отказ раднику и сви су се о томе изјашњавали.
Сећање: Драган Мандић, монтер – пословођа
За Драгана Мандића може се рећи да је дете „Електровојводине“. Од 1965. године уписао се у
школу ШУП – електромонтер и у електродистрибуцији учио занат. По завршетку школе запослио се у
Електродистрибуцији 1968. године, где је провео цео свој радни век.
Понављају се приче о дрвеној платформи и мердевинама. Подсећа да су зими имали и санке
у својим основним средствима, па су и њих гурали на снегу са мердевинама на њима. Дојадило је то
шегртима, па су се одлучили на несвакидашњи подухват. У то време грађевинско предузеће „Пролетер“
је изводило неке радове у кругу електродистрибуције. Шегрти украду „јапанер“. За млађе читаоце, то је
нешто слично грађевинским колицима, само имају два велика точка и већу запремину за ношење терета,
али су точкови од гуме и на надувавање. Реше да на „јапанер“ ставе платформу за мердевине, јер је то
много лакше гурати него на колским точковима. Аутора ових редова, као економисте, интересује како
је прошао инвентар у „Пролетеру“ и да ли су уоште приметили да фали „јапанер“, али исто тако како је
нова опрема запримљена у књигама Електордистрибуције. Или је то била ванбилансна евиденција која
се није показивала свима.
Мандић је посебно запамтио 1966. годину када су дрвене стубове пренослили преко Босута,
али тако да су се скинули у купаће гаће и као дереглије или сплав гурали стубове преко реке Босут на
другу страну.

Ррад на електроенергетским објектима
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Године 1971. изводили се неки радови у Сремској Митровици испред самоуслуге „Липа“ на путу
за Лаћарак. На паузи су поседали на велики канал који одваја пут од тротоара и сваки је изнео своје
замашћене замотуљке за доручак. Ту се врзмао и један псић који је осетио масноћу на трави. Кад је
Звонимир Цањар извадио свој замотуљак и онако нераспакованог оставио га на траву да би нешто
рекао првом колеги до себе, пас га је зграбио и појурио за њим у непознатом правцу. Звонимр се дао у
трк за псом не би ли од лопова одузео оно што лопову и не припада. Ко је на крају остао гладан не сећа
се више ни Драган Мандић.
У Вишњићеву се градио мешовити вод и постављала трафостаница. Одвезени су радници на
терен да две недеље копају рупе и прирпемају постављање вода. Лазар Скорупан и Јово Лазикић раде
заједно – у пару. Скорупан је старији и мање агилан у копању рупа. Јова ископа две рупе, а Лазар за исто
време две полурупе. Кад Јова не види, Лазар оде па доврши његове полурупе. Сутрадан се обојци диве
како су у исто време ископали исти број рупа.
Из свог вишегодишњег искуства има и једну поруку. Када се иде трасом далековода, било да
се тражи грешка или врше ремонти, онда је увек проблем било премошћавање канала и дупла шетња
около трежећи ћуприју. Да би скратили време, поставили су једном прилоком мердевине преко великог
Генералног канала у Лаћарку испод трасе. Радник Пешут је први кренуо преко постављеног „моста“ и
од силног вибрирања мердевина на средини пута изгубио равнотежу и упао у канал у коме увек има
воде. Идеја је да се неупотребљиви бетонски стубови поставе преко канала испод траса како би се
омогућило монтерима да брзо прођу трасом, а не да губе време тражећи ћурприје.
Сећање: Ђорђе Ивковић, елетротехничар
Дошао је са породицом сада већ давне 1957. из Нових Јанковаца у Сремску Митровицу.
Цела породица била је железничка – деда па отац. Железница је ушла у крв. Није могла да мимоиђе
ни Ђорђа. И он је почео на железници и пекао занат у контакт-мрежи. Године 1978. прелази на рад у
Електродистрибуцију „Сремска Митровица“ и тако све до до јуче (31. 12. 2011) када је отишао у пензију.
Велик део времена проводио је као диспечер. Сменски рад и велика одговорност на послу
пратили су његове радне задатке добрим делом током његовог рада у дистрибуцији. Учио је, поред
манипулација, и односе с љидима, потрошачима. Неретко му се ноћу јављају купци са повишеним
адреналином да саопште како немају струје. Прво питање Ивковића: „Где нема струје?“ Странка
најчешће одовори само улицу и број, заборави место. Најчешће је то био најфреквентнији назив улица у
Срему: Фрушткогорска улица, број.... После пар сати сада већ довољно нервозна странка се јави и каже:
„Нема струје, а рекли сте да ће екипа одмах на терен!“ Кад јој кажем да није навела место, она љутито
саопшти место и залупи слушалицу. После сат поново зове, и Ђорђе јој на то каже да је рекла место, али
није сачекала да јој он каже како то место не снабдева Митровица већ Инђија. Било је и оних странака,
разговорљивих, у смислу: „Молим вас да одмах дођете да поправите струју, деца ми немају шта да једу!“
На то ће Ђорђе: „Како немају шта да једу?“ „Па нема струје“, одговара странка. Ђорђе прихвата ту врсту
дијалога, те уђе у додатно објашњење: „Па, струја се не једе!“ И тако, било је свега.
Посао диспечера тежак је и одговоран. Посебно у условима редукција. Долазиле су читаве
делегације у време планских редукција да протестују на тему да неки кварт има више струје од
њих. Још ако су се у тим протестима умешали и национални предзнаци, онда су они добијали и
политичке конотације. Посебно су били агилни они из Мале Босне, који су оптуживали руководство
„Електровојводине“ за националну дискриминацију над њима зато што су они из Мале Босне. Било је
то време у коме су диспечери и радници падали с ногу, а незадовољних је било још више.
Често диспечеру јављају: „Мајсторе, пуши вам се стуб у селу... у улици...“. Кад изолатор изгори
и струја директно иде у земљу, тад се диже пара око стуба и он се, по нашим потрошачима, „пуши“.
Навикао је Ђорђе на ову врсту информација, а сада у пензији му требају информације неке друге врсте.
Жељан је да прочита неку добру књигу, а да не стрепи од телефонског позива и узнемиравања. Још
увек књиге чита по деоницама, било оним железничким или овим електроенергетским. Доћи ће време
када ће их читати мирно, лалински, равномерно и „ситно тамбурашки“ са сремачким одсјајем мисли из
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књига у њему. Нада се да своју синусоиду исправи и у читању. Да промени начин живота и прилагоди
га новим околностима. Ту способност прилагођавања понео је између осталих и из „Електровојводине“.

Градски парк на тргу Светог Димитрија
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ДИРЕКТОРИ ЕД “СРЕМСКА МИТРОВИЦА”

ДИРЕКТОРИ ЕД “СРЕМСКА МИТРОВИЦА”

Ото Андрејевић, први руководилац
Пословнице ЕД “Сремска Митровица
после другог светског рата

Богдан Ракић, директор
у периоду од 1972. до 1989. године

Момчило Станојевић, директор
у периоду од 1990. до 2003. године

Ђорђе Фаор, директор
у периоду од 2003 до данас
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ПОРТРЕТ ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗ 2011. ГОДИНЕ

ПОРТРЕТ ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗ 2011. ГОДИНЕ

Електродистрибуција Сремска Митровица је електродистрибутивни огранак Привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о., Нови Сад, чију руководећу
структуру чине:
Директор огранка – Ђорђе Фаор, дипломирани електротехнички инжењер
Извршни директор за пословни систем – Драган Миловановић, дипломирани електротехнички
инжењер
Извршни директор за пословни систем - Србислав Сарић, дипломирани инжењер електротехнике
Сектор за експлоатацију, руководилац – Горан Палковић, дипломирани инжењер електротехнике
Сектор за енергетику и инвестиције, руководилац – Душко Виторовић, дипломирани инжењер
електротехнике

Колегијум ЕД Сремска Митровица: Србислав Сарић, Горан Палковић, Мирјана Батало, Зорица Перге,
Ђорђе Фаор, Биљана Вељановски, Душко Виторовић и Драган Миловановић
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Сектор за економско финансијске
економиста

послове, руководилац – Зорица Перге, дипломирани

Сектор за трговину електричном енергијом, руководилац – Мирјана Батало, дипломирани
економиста
Сектор за логистику, руководилац – Биљана Вељановски, дипломирани правник
Пословница „Шид“, шеф – Бранко Јошић, дипломирани електротехнички инжењер

Пословница Шид

Шеф Пословнице Шид Бранко Јешић
У надлежности огранка „Електродистрибуција Сремска Митровица“ је напајање електричном
енергијом купаца на територији две општине: Сремска Митровица и Шид.
Поређењем Прегледа реализације ел.енергије по местима потрошње на конзумном подручју
„ЕД Сремска Митровица“ у периоду 1991. год - 2011. год, може се закључити следеће:
- број регистрованих купаца је са 38.511 порастао на 44.260, тј. за 15%. Највећи пораст броја
купаца забележен је у категорији ,,широка потрошња - остала комерцијална потрошња” и износи 69%.
- потрошња ел.енергије повећана је са 256.475 МWh на 351.233 МWh, тј. за 37%.
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Уколико се узме у обзир и повећање броја купаца, потрошња ел.енергије у наведеном периоду
увећана је за 17,9%. Највећа потрошња ел.енергије уочена је у категорији ШП-домаћинства, док
индустрија бележи пад потрошње. Овакав закључак је очекиван имајући у виду цену ел.енергије,
као и повећану потрошњу ел. енергије за време грејне сезоне, док је са друге стране пад индустријске
потрошње резултат затварања великог броја предузећа са нашег подручја. Последица тога је и величина
губитака ел.енергије, што се може видети из следеће табеле:
Упркос наведеном „ЕД Сремска Митровица“ за 2011.годину има најмање губитке у Привредном
друштву.

Петерсен пригушница на ТС “Сремска Митровица 1”

Натписна плочица на Петерсен пригушници

Стратешка опредељења огранка „ЕД Сремска Митровица“ из области инвестиција су:
- Обезбедити поуздане ТС које ће бити довољног капацитета да прате очекивани будући развој
на овим просторима,
ниво,

- Максимално убрзано изводити адаптацију свих електроенергетских објеката за 20kV напонски

- Радити на сталној реконструкцији дотрајалих средњенапонских и нисконапонских ел. мрежа.
(далековода, кабловских водова, мешовитих водова , нисконапонских надземних ел. мрежа,...)
Комплетан конзум „ЕД Сремска Митровица“ се напаја електричном енергијом из следећих
трафостаница:
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ТС 110/35/20 kV “Сремска Митровица 1”: Године 1969. на ТС “Сремска Митровица 1”, пуштен
је у погон енергетски трансформатор 110/35 кV , снаге 31,5МVА, док је 1988. године пуштен у погон
енергетски трансформатор 110/20кV , снаге 31,5МVА. Напомињемо да је само постројење 110 и 35кV
на овој трансформаторској станици у експлоатацији још од 1961. године. Из ове ТС се напаја источни
и јужни део града Сремске Митровице као и насељена места: Гргуревци, Велики Радинци,Бешеново,
Бешеновачки Прњавор и Шуљам. Преко трансформације 110/35кV (ТС “Сремска Митровица 1”) и
35/10кV (ТС “Исток”), напаја се део индустријске зоне на истоку града Сремска Митровица, као и
насељена места: Шашинци и Ерем. У наредном периоду ће се извршити комплетна реконструкција
разводно постројење 110 kV и разводно постројење 35 kV са проширењем капацитета на ТС 110/35/20
kV „Сремска Митровица 1“, уградњом трећег трансформатора снаге 31,5 MVA (други трансформатор
110/20 kV). Ова ТС у будућности треба да буде спремна да одговори очекиваним захтевима у погледу
развоја нових индустријских објеката. Тренутно се потенцијалним будућим инвеститорима могу
понудити капацитети на неколико опремљених индустријских зона на северним и источним ободима
Сремске Митровице. То су индустријске зоне: „Север“, „Језеро“, „Привредни центар“ и „Привредни
центар исток“. Опремање неопходном електроенергетском инфраструктуром
још неколико
индустријских зона, („Север 2“, „Радиначка петља – југ“) је започето у току 2011. године.

ТС 110/20/35 kV “Сремска Митровица 3”: 1х 31,5МVА је пуштена у погон 1979. године, а 1999.
године је изграђена друга фаза ове ТС, тако да је данас ТС 110/20кV “Сремска Митровица 3” снаге
2х31,5МVА. Из ове ТС се напаја западни и централни део града Сремска Митровица, као и насељена
места: Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Чалма, Дивош, Стара Бингула, Лежимир, Шишатовац и Манђелос.
Преко трансформације 20/35кV ( на ТС “Сремска Митровица 3” постоје два енергетска трансформатора
20/35кV, укупне снаге 10+8 МVА ) и трансформације 35/10кV, ова ТС напаја северни део града Сремска
Митровица ( ТС 35/10кV “Север”), као и насељена места: Кукујевци, Ердевик, Бингула (ТС 35/10кV
“Кузмин”), Босут, Сремска Рача и Вишњићево (ТС 35/10кV “Босут”).
ТС 110/20 kV “Шид” 1х 31,5МVА је пуштена у погон 1978. године. У току 2008.године завршена
је изградња друге фаза ове ТС, уз додавање енергетског трансформатора 1х20 МVА, тако да је ТС
110/20кV “Шид” сада (1х31,5 + 1х20) МVА.Из ове ТС се напајају насеља: Шид, Моровић, Адашевци,
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Вашица, Илинци, Јамена, Батровци, Гибарац и Бачинци. Преко трансформације 20/35кV ( на ТС
35/10кV “Шид” , постоји један енергетски трансформатор 20/35кV, снаге 10 МVА и један енергетски
трансформатор трансформације 35/10кV, снаге 4 МVА ) напајају се насељена места: Беркасово, Сот,
Бикић До, Љуба, Моловин и Привина Глава.

Пословна зграда ЕД Сремска Митровица
ТС 35/10 kV “Исток”, Сремска Митровица 2х 4МVА је пуштена у погон 1970. године. Већ дуже
време, један од два ЕТ 35/10кV ,снаге 4МVА је искључен (резерва ).
ТС 35/10 kV “Север”, Сремска Митровица , 2х 4МVА је пуштена у погон 1962. године. Већ дуже
време, један од два ЕТ 35/10кV ,снаге 4МVА је искључен. (резерва )
ТС 35/10 kV “Босут” 1х 1,6МVА је пуштена у погон 1964. године.
ТС 35/10 kV “Кузмин”, 1х 4МVА је пуштена у погон 1964. године, а 1995. године је додат други
енергетски тансформатор 35/10кV, снаге 4МVА , тако да је данас ТС 35/10кV “Кузмин” снаге 2х4МVА.
ТС 35/10 kV “Шид” 1х 4МVА је пуштена у погон 1964. године.
Број запослених у ЕД Сремска Митровица
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Реномирани светски часопис “Фајнаншел тајмс“ сваке две године сачињава листу
најатрактивнијих дестинација за инвестирање. За 2012. и 2013. у конкуренцији су била 153 града и
регије. Критерији су, између осталог, били трошкови и брзина израде документације. На овој врсти
конкурса Сремској Митровица је припало треће место по атрактивности . Сремска Митровица је
уређивање индустријских зона почела 2005 тако да су се данас профилисале три новије индустријске
зоне: „Север“ s 80, „Језеро“ 25 и „Радиначку петљу“ с 200 хектара грађевиснког земљишта. У овом
тренутку у зонама Сремске Митровице ради 12 нових погона.
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Потврђује се поруке векова према којима је ово подручје одувек било атрактивно за усељавања
становништва, капитала и знања. На обу историјску димензију развоја ово време додало само нове
подстицаје. Градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић тим поводом каже.
Поред доброг позиционирања Града уз ауто пут, реку и магистралну желчезничку пругу ми
смо прибавили земљиште баш уз те путеве које можемо ставити на располагање инвеститорима, па
кад је реч о великим инвеститорима и бесплатно. Чак смо у овкиру својих могућности дали и локални
подстицај као и комплетан инфраструктурни сервис. Скратили смо процедуре од захтева до добијања
грађевиснке дозволе. Нама нису само атрактивне тзв гринфилд инвестиције, већ паралелно са овим
покушавамо и оживети старе индустијске капацитете – закључује градоначелник Недимовић.
Када се овим природним и радом створеним потенцијалима додају и расположиви енергетски
подаци онда заиста Сремска Митровица има високо место у рангирању најатрактивнијих локација у
Европи.

Дворишни део ЕД Сремска Митровица
166

Безбедан рад на терену
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Императив за будућност је наставити са поузданим снабдевањем купаца квалитетном
електричном енергијом и временом овај квалитет подизати на све виши ниво. Да би се ово могло
остварити, један од најзначајнијих предуслова је квалитетно стратешко планирање изградње нових и
модернизације постојећих електроенергетских објеката, са проширењем њиховог капацитета.
Средњорочним планом „Електродистрибуције Сремска Митровица“, за период од: 2012.- 2021.
године, предвиђа се укупни пораст потрошње електричне енергије од око 15%. Овај податак је посебно
интересантан, када се упореди са планираним порастом потрошње електричне енергије на средњем
напону, који за посматрани период износи око 30%. Може се закључити да нас очекује интензиван
развој индустрије на подручју конзума „Електродистрибуције Сремска Митровица“. Највећи пораст
се управо очекује у оквиру индустријских ( радних ) зона у Сремској Митровици.
Повољан географски положај Сремске Митровице, који се пре свега огледа у чињеници да се
град налази непосредно уз аутопут Београд – Загреб , да кроз град пролази магистрална железничка
пруга Београд – Загреб, да је релативно близу Београда ( аеродором ) и Новог Сада, те да се налази на
пловном делу реке Саве, ствара климу привлачности за будуће инвеститоре.
Тренутно у непосредној близини града, на северним и источним ободима, постоји више локација
које су одређене за ову намену. Од раније, ту се налазе радне зоне: „Привредни центар“ , „Привредни
центар – МИВ“ и Привредни центар Исток 1“.
Нове индустријске зоне су: „Језеро“, „Север“, „Север 2“ и „Радиначка петља – југ“. Неке од ових
индустријских зоне су данас делимично опремљене електроенергетском инфраструктуром ( „Језеро“ и
„Север“ ), док се опремање осталих очекује у наредном периоду.
Привредно Друштво „Електровојводина“, „Електродистрибуција Сремска Митровица“ је
препознало значај ових активности и њихов утицај на будући развој града и квалитетнији живот
свих грађана Сремске Митровице и околине. То је допринело да се активно укључи у опремање
електроенергетском инфраструктуром, наведених индустријских зона .У складу са тим, у току 2011. године
је закључен Уговор којим се за предметне послове опремања електроенергетском инфраструктуром
радних зона „Север 2“ и „Радиначка петља –југ“, предвиђа учешће „Електровојводине“, у висини од:
65,91% целокупне инвестиције.
Како би средњенапонска дистрибутивна ел. мрежа била спремна да квалитетно преузме будућа
повећана оптерећења, интензивно се ради на планирању и реализацији комплетног њеног преласка на
20kV напонски ниво. Тако на пример, у склопу горе наведених радова на опремању нових индустријских
зона , планира се и прелазак комплетног конзума на северном ободу града Сремска Митровица на
напон 20kV.
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Поред тога, неопходно је у наредном периоду извршити комплетну реконструкцију РП 110 kV
и РП 35 kV са проширењем капацитета на ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“, уградњом трећег
трансформатора снаге 31,5 MVA (други трансформатор 110/20 kV). Предметна ТС у будућности треба
да буде спремна да одговори очекиваним захтевима у погледу развоја нових индустријских капацитета.
Исходована је комплетна инвестиционо техничка документација и са радовима се започело у току
2010. године. Завршетак предвиђених радова на 110 kV се очекује до краја 2012. године. Комплетан
прелазак конзума предметне ТС на 20 kV се планира до 2015. године.

Аутор Ђорђе Фаор, дипл. инж. ел, директор Огранка „Сремска Митровица”
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Писање монографије о електрификацији Сремске Митровице било је нешто другачије у односу
на осталих шест монографија, и то како у погледу садржаја, тако и у погледу метода.
У погледу садржаја био је то својеврсни испит пред поштовањем векова у којима је град на
Сави био увек на неки начин осветљаван. Прва археолошка налазишта кажу да је на простору данашње
Сремске Митровице још пре 7.000 година организован живот. Паљене су ватре и на центрима окупљања,
дан је продужаван у ноћ – осветљавало се и тада. У Митровици из великих дубина времена извире
нека посебна енергија. Она је стално доводила народе на ове просторе, они, пак, савијали су своја
станишта, онда су долазили други, па разарали и уништавали, да би опет, након стравичне тишине
после пустошења, дошли неки трећи и тако стално. У Митровици живот дуго траје. Очигледно да су
локација, положај и услови они зраци који се не виде, а делују. Приметио је то и капитал у времену
садашњем, па дошао на изворишта на којима живот од вајкада постоји. Аутори ове монографије имали
су само задатак да, поред ових невидљивих зрака, препознају и оне видљиве, пратеће. Да кажемо да је
у Митровици одувек светлело и како. Једноставно, видели смо светлост из давнина, као да векови зуре
у нас.
Прошло је збирно 5.000 година пре нове ере у споријем ритму и примитивнијим облицима
живота уз ватру, лук и стрелу. Онда долази 34. година пре нове ере када се на просторима Митровице
подиже велико римско војно утврђење – Сирмијум. Ритам живота добија у убрзању.
Велика концентрација становништва уноси нов квалитет живота. Обликују се тргови, јавне
чесме, радионице. Ватре у осветљењу замењују специјално израђиване бакље. Римљани у III веку уводе
савременији облик јавног осветљења – уљане светиљке и посебне лампе које су се звале луцерна. Лампе
су употребљаване за осветљење кућних просторија и јавних места, као што су чесме, тргови. Светлело је,
дакле, и у Митровици (Сирмијуму) и у III веку наше ере. Додуше, биле су то жишке различитих облика.
Римску светиљку карактерише, пре свега, округла форма, ниски резервоар, површина пљосната, лагано
удубљена, тзв. диск, готово увек декоративан.
После Римљана долази средњи век у коме овде поново једни народи смењују друге. Светли
и даље, само сада уљане лампе замењују фењери на гас и фењераши. Са фењером у руци ушли смо у
почетак ХХ века.
На улазу нам је речено да фењер оставимо на полицу историје и редове овог рукописа почнемо
исписивати под светиљкама које се не осете, а светле, не види се њихов извор, а светлост је присутна,
нити се чује клопарање бројних склопки, трансформатора, разводника или „зујање бандера“ као код
Данила Киша, а светиљке су бешумне. Почиње прича о увођењу електричне енергије у живот који траје.
На нов начин осветљавају се тргови Келта, Римљана, Словена... – Митровчана.
У погледу метода монографију су писала два аутора: Ђорђе Фаор и Синиша Корица, уз драгоцену
помоћ коаутора Богдана Ракића и Момчила Станојевића. Редакцијски одобор, који смо сачињавали нас
четворица, практично је био и аутор ове монографије.
Богдан Ракић, најстарији међу нама, био је и директор електродистрибуције са најдужим
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стажом. Он ме је подсетио на тезу Бекона да „постоји младост мисли као младост доба.“ Богдан је у
себи носио младост размишљања у свим животним добима. То зелено дрво мисли било је драгоцено
за испис ове врсте текстова. Посебно је драгоцено његово сведочење о трансформацијама напонских
нивоа од 3 преко 10 до 20 киловолтног напона, и то у само пар деценија. Израстања из „кратких
панталона“ осветљења до моћних снага електроенергетског система у Сремској Митровици бележена
су по казивању доајена митровачке електродистрибуције Богдана Ракића.
Богдана је на директорској функцији заменио дипл. ел. инж. Момчило Станојевић. Струка,
знање и размишљање попели се на највиши пиједестал Моминих радних и пословних критеријума. Као
директор уносио је то и у организацију посла. Као да је за њега Т. Бернар написао мисао: „Боље је уопште
не размишљати, него не размишљати довољно.“ Подигао је лествицу или праг захтева према својим
сарадницимма, посебно у области технике, на виши ниво, па је и то било драгоцено у уобличавању овог
текста. Насупрот овоме разливала му се негативна енергија према свима онима за које важи девиза
Николе Буала: „Незнање је увек спремно да се само себи диви.“ Цео живот је „ратовао“ са таквима и
великим причалицама. Момчило би утеху донела народна пословица: „Да се речи купују, мање би се
говориле.“
Најмлађи, али и најновији директор електродистрибуције у Сремској Митровици, дипл. ел.
инж. Ђорђе Фаор спојио је у себи „Мому и Ракића“ и поврх тога још нешто и додао. Отиснуо се из
технике у економију и то по обрасцу Дидроа: „Расипник је гори од тврдице, јер троши не само своје
него и туђе.“ Ваљда је зато директор Фаор преузео заставицу најбољег огранка у Електровојводини и
то од директора румске дистрибуције Живана Равића, који је ову заставицу понео у 2010, а Ђорђе Фаор
у 2011. У CV (си-ви-ју) актуелног директора читамо још нешто: „Храбар човек – није онај који се не
боји, већ онај који зна да савлада своју плашљивост.“ (Макарченко) Има Фаор у себи сремачке куражи
да покори страх и пресавије табак, те отпише вишима од себе казујући им често шта је шта.

Редакцијски одбор: Момчило Станојевић, Синиша Корица, Богдан Ракић и Ђорђе Фаор садашњи
директор Електродистрибуције “Сремска Митровица”
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За мене могу да кажем да сам по опредељењу Сремац, а по завичају Митровчанин, па је и то
носило и подизало посвећеност у исписивању ових редова. Уносио сам себе и своју енергију у напонски
електрицитет митровачких стремљења ка још светлијој и перспективнијој будућности.
Редакцијски одбор се посебно захваљује Музеју Срема, Архиву Срема, Сремским новинама,
а посебно кустосу у Музеју Срема Борисаву Чекеринцу, који су својом срдачношћу, стручношћу и
отвореношћу допринели да документа из прошлости посведоче о томе како су генерације Митровчана
запослених у електродистрибуцији носиле процесе електрификације Сремске Митровице. Преплитали
су се жице, струја и напори митровачких електричара у уношењу вишег прага цивилизацијског живота
и на улице града покрај Саве. О томе сведочи и пише ова монографија.
У име редакцијског одбора, Синиша Корица
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Јошић Бранко
Ракић Радомир
Јеленковић Дарко
Миловановић Драган
Бјелобрк Жељко
Максимовић Мирослав
Коларић Слободан
Јездимировић Гордана
Анђелковић Милисав
Радивојков Милош
Живановић Горан
Ужвар Бранислав
Паушић Дарко
Дошен Борис
Мајсоторовић Милутин
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Станојевић Иван
Ждињак Драгана
Манојловић Весна
Поповић Раде
Сарић Биљана
Радивојков Милан
Милошевић Војислав
Мандић Предраг
Јовановић Предраг
Кнежевић Мирослава
Брочиловић Дарко
Грбатинић Милан
Дивљак Синиша
Панић Ненад
Палковић Горан
Аничић Милан
Јокић Милан
Микић Стево
Бешовић Јадранка
Богаљевић Бранислав
Сантрач Младен
Трбук Горан
Вељановски Биљана
Комленић Драган
Лаћарачки Пера
Пендо Александар
Бурлица Игор
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Ракић Богдан
Малбаша Вукан
Милосављевић Марија
Мудринић Александар
Ћавар Стипо
Мандић Драган
Берисављевић Павле
Обрадов Станислав
Цањар Звонимир
Филиповић Риста
Фогораши Стјепан
Пешут Слободанка
Сувић Нада
Ивановић Василије
Лукић Радослав
Војводић Марко
Пешут Златко
Вац Павле
Лукић Радо
Вујчић Милољуб
Бјеливук Драган
Нарад Јосип
Чутовић Михаило
Радовановић Боривоје
Станојевић Момчило
Матајић Матија
Врачевић Жарко
Лазикић Јован
Ракашевић Бора
Матић Борислав
Вујчић Љубица
Мирковић Живан
Ивковић Петар
Драгичевић Петар
Михајловић Милан
Бараношић Павле
Умрлић Софија
Јосифовска Божица
Радованов Стеван
Божић Никола
Асурџић Стеван
Ђурић Стјепан
Јокић Живко
Цвердељ Никола
Пашић Бошко
Јашо Јарослав
Радвањ Мирослав
Пуљић Мартин
Лепињица Лазар
Киш Рудолф
Цвердељ Стеван
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Крсмановић Милош
Посавчић Антун
Рогуљ Марјан
Комненић Јово
Мраовић Благоје
Поњарац Здравко
Димитришин Георгије
Нешковић Стеван
Грујић Живорад
Сентов Радмила
Варга Јосип
Воларић Антун
Бућан Вида
Новаковић Стеван
Јеленковић Слободанка
Живановић Трајан
Грујичић Гојко
Симеуновић Драгољуб
Рашковић Радован
Бођвански Владимир
Булић Ђура
Делић Радислав
Вишњић Анка
Ђурашиновић Владислав
Живановић Живан
Андрић Добрисав
Воларић Никола
Кузминац Радосава
Гојковић Злата
Кичиња Владислав
Тривановић Драган
Недимовић Томислав
Шарошковић Јовица
Гаџурић Драгорад
Недељковић Рада
Рољић Илинка
Иковац Нада
Курајић Јасминка
Коруга Мирјана
Бркић Босиљка
Киш Дудок
Охмут Иван
Теплица Аница
Момчиловић Мара
Коњух Радица
Ивковић Ђорђе
Вујасиновић Радомир
Новаковић Живана
Росић Зорица
Цвитановић Никола
Стојановски Душан
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Грандић Милош
Вићентић Драгутин
Ковачић Вера
Петровић Милинка
Данчуловић Милан
Јовковић Миодраг
Моврић Ранко
Сабљак Ката
Петровић Миланка
Брњашевић Јулка
Пувача Магдалена
Јеремић Никола
Сенчанин Љиљана
Ковачевић Бранко
Зечевић Љубица
Ковачевић Вера
Тешић Милоје
Радић Милан
Аћимовић Ђорђе
Јовановић Сава
Јездић Никола
Пуљић Вера
Ужвар Иванка
Матић Румена
Јанковић Јелена
Калањи Даница
Јефтић Драгица
Ракашевић Љубиша
Томић Лазар
Јокић Драгољуб
Чупић Александар
Вучковић Мирослав
Рајц Златко
Јањатовић Радивој
Радуловић Радомир
Сувић Никола
Васић Бранислав
Маркетановић Жељко
Станковић Братислав
Одак Мирко
Адашевић Јосип
Јаковљевић Зоран
Пеликант Душко
Стојисављевић Мирослав
Јокић Драгица
Мацурић Зоран
Ђорђевић Живота
Лајић Драгица
Брња Петар
Божић Ђорђе
Стевановић Живорад
Лепињица Среван
Радвањ Владимир
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Џалета Мирко
Здравковић Илија
Петко Душан
Докмановић Стеван
Кремић Драган
Пајић Жељко
Мартиновић Горан
Јоретић Милан
Прлина Јован
Милић Раде
Безбрадица Јово
Матић Бранислав
Драгановић Радомир
Фогораши Златко
Паушић Златко
Добријевић Сима
Гајић Видосава
Бабић Томислав
Добројевић Ђорђе
Начев Петар
Пајић Жељко
Миловановић Живан
Милић Раде
Дивљак Милан
Јевтић Милан
Шимић Иван
Радвањ Владимир
Мартиновић Горан
Дрезгић Ненад
Ђурић Милан
Митровић Милован
Пувача Магдалена
Хрецешин Мишко
Павков Гојко
Марчок Мирко
Суботић Радослав
Бојиновић Лазар
Милић Раде
Милошевић Миодраг
Микулинац Стјепан
Павловић Мирослав
Ћосић Богдан
Саватовић Небојша
Марковић Драган
Рацковић Глигорије
Милић Раде
Николић Драган
Москов Василије
Јелача Душко
Дробац Жељко
Стојисављевић Божа
Костић Бранислав
Шефамац Горан
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Валент Самуел
Хорват Ирена
Благојевић Сава
Рајаковац Гордана
Тадић Иван
Нешковић Љиљана
Ђачанин Верица
Вукин Дејан
Павлов Биса
Мидановић Станко
Степановић Радица
Палић Бранко
Михаљевић Нада
Субић Милица
Милановић Рајко
Палић Миле
Ђурић Јовица
Рудић Радослав
Самојковић Милица
Равлић Жељко
Табић Бранка
Бачић Златко
Туршијан Марица
Самарџија Зоран
Филиповић Радислав
Алаџић Жељко
Докић Љиљана
Вујанић Владимир
Ратић Слободанка
Тодоровић Ленка
Живановић Гордана
Сремац Бранислав
Грине Соња
Ковачевић Љиљана
Ђурђевић Петра
Боројевић Аница
Јовановић Драган (1961)
Видојевић Јадранка
Сабол Зорица
Хан Весна
Прерадовић Никола
Аризановић Јасна
Миљковић Мирослав
Бобаљ Јелица
Пањик Јадранка
Купрешан Слободан
Миланковић Милица
Даничић Никола
Чикара Зоран
Чајић Винко
Томић Милан
Попин Снежана
Давидовић Снежана
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Барић Љубица
Цвитановић Ружица
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Ајзеле Јосип, монтер (главни)
Асурџић Стеван, економиста
Берисављевић Павле, монтер
Бјеливук Драган, монтер
Божић Никола, ел.техн.
Варга Јосип, монтер
Властанић Стеван, физ. Радник
Вац Павле, монтер
Војводић Марко, ек. Техн.
Воларић Антун, возач
Врачевић Жарко, монтер
Грујичић Живан, физ. Радник
Гусковић Звонко, монтер
Димитришић Ђура, монтер
Длоухи Јосип, ел. монтер- пословођа
Драгичевић Петар, монтер
Живановић Живан, монтер
Зиндовић Петар, монтер
Ивановић Василије, инк. -продаје
Јашо Јарослав, монтер-пословођа
Јосифовска Божица, дактилограф
Коман Марија, чистачица
Киш Рудолф, монтер
Крсмановић Милош, инкасант
Лазикић Јован, физ. Радник
Лепињица Лазар, књиговођа + продаја
Лукић Радослав, монтер
Малбаша Вукан, ел.инж.
Мандић Драган, монтер
Матајић Матија, инкасант
Матић Борислав, монтер
Мауковић Александар, монтер
Милосављевић Марија, књиговођ-продаја
Мирковић Живан, монтер
Мраовић Благоје, возач
Мудринић Александар, ел.техн.-продаја
Музен Михајло, монтер
Муслимовић Аманулах, монтер
Нарад Јосип, монтер, послов.
Нешковић Стеван, монтер
Обрадов Станислав, монтер-послов.
Пешут Златко, монтер
Пешут Слободанка, књиг.-продаја
Посавчић Антун, монтер
Радвањ Мирослав,монтер
Радовановић Боривоје, књиг.-магацин
Ракошевић Борислав, монтер
Ракић Богдан, ел.техн.
Ракић Драган, монтер
Рогуљ Марјан, монтер
Скорупан Недељко, монтер
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58.
59.
60.
61.
62.
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Станојевић Момчило, дипл.ел.инж.
Стјепановић Ђорђе, монтер
Сувић Нада, књиг.-продаја
Увалић Никола, инкасант
Филиповић Риста, књиг.-продаја
Фогараши Стјепан, књиг.-продаја
Цањар Звонимир, монтер
Цвердељ Стеван, монтер
Ћавар Стипа, инкасант
Чвиљ Васо, физ. Радник
Чутовић Михајло, ел. техн.
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