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РЕЧ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Електровојводина се определила
за јединствен пројекат – монографије о
електрификацији највећих градова Војводине,
центара огранака Електровојводине. У том
склопу излази и четврта по реду монографија
Електрификација Суботице.
Део је ово нашег задужбинаштва
према прошлости, али и понуђених
електроенергетских подлога онима који
се још предомишљају о местима, условима
и правцима инвестирања. Монографије
на јасан начин изражавају наш однос
према изграђеном и достигнутом. Нисмо
подлегли фетишизирању прошлости нити
тези да нас она води. Напротив, искористили смо оно најдрагоценије што нам је прошлост оставила:
надахнуће, инспирацију и обавезу да будемо достојни наследници онога што су бројне генерације пре
нас оствариле. Да понесемо високо уздигнуту заставу континуитета у електрификацији Војводине
примерено временима садашњим и реалном стању у окружењу. У једном поглављу дате су могућности и
неискоришћени потенцијали електроенергетске инфраструктуре као позив инвеститорима да улажу у
Суботицу која је опремљена сигурним и поузданим електроенергетским објектима. То се може, између
осталог, прочитати у овој монографији.
Монографија представља и допринос култури развоја комуналног система Суботице у коме је
електроенергетска инфраструктура само један али врло важан њен део. То је део слика о прошлости,
које су као и друге монографије рађене и друштвено верификоване на крилима ентузијазма и без ознака
профитних критеријума. И тако, у најширем смислу речи, и Електровојводина постаје задужбинар јер
је изнедрила једну едицију, која није израз уског пословног интереса на коме, на једној страни, пише
улог (трошак), а на другој корист (профит). Генерацијама које долазе оставили су приче о томе како
се деценијама струја пробијала војвођанском равницом и то понекад кроз њену блатњаву варијанту,
а најчешће кроз раскошну лепоту панонских простора доносећи нове квалитете и садржаје у животу
људи. О тим скоковитим праговима у цивилизацијским померањима система вредности на више скале
живљења говори ова монографије.
Део је то и друштвено одговорног односа и понашања Електровојводине према сопственој
прошлости, али исто тако још веће обавезе према временима која долазе. Одговоран однос свих
генереација електричара у Суботици хтели смо провући, као заједничку нит, кроз ову монографију.
Зато њу чине и жице и људи, али и друштвене околности у којима је остваривана електрификација
начина живота на северу панонске равнице.
На крају ми остаје још да се захвалим и честитам аутору, редакцијском одбору, руководству
ЕД Суботица, штампачу и свим онима који су својим радом допринели да светлост дана угледа и
монографија Електрификација Суботице.
Директор Електровојводине
Др Тихомир Симић
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ИСТОРИЈА СУБОТИЦЕ

Изграђена на ветрометини, на раскрсници путева, овај је град вечито био место бурних
историјских догађаја, те је судбину овог места битно одређивао положај на путу између Европе и Азије,
а историјски на граници двеју сукобљених сила – Угарске и Турске.
По свему судећи, у годинама након повлачења Татара на исток, по уредби мађарског краља Беле
IV, преживело становништво је из разасутих села повучено на, у војном смислу, одбранљиве просторе.
Тај део садашњег центра града, које лежи у околини фрањeвачке цркве, сматран је идеалним местом за
стварање насеља, који се може одбранити, на коме је и ердељски војвода Јанош Понграц од Денгелега
1740. подигао тврђаву, али ни она није успела да одоли људима и времену. Од ње су до данас остали
трагови на унутрашњем зиду торња фрањевачке цркве. Чињеница је да је споменуто место било
једно узвишење налик острву, које је било обухваћено водом са свих страна, на северу са пространом
Јасибаром, јужно мочваром Млаке, које су биле повезане на западној страни са потоком. И на крају,
источно, Рогина бара је заокруживала овај стратешки водосистем.ужив

Стара Градска кућа
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Иако је утврђено да су људи на овом простору живели још пре три хиљаде година, име града први
пут се појављује у писаној форми на једном документу с краја XIV века (1391). У том документу бана и
великог жупана жупаније Бодрог име града се налази у облику Забадка или Зободка. Томе се уопште не
треба чудити, јер од тог доба име насеља Суботице у разним списима се појављује у више од 200 разних
облика. Szabadka, који се и данас користи на мађарском језику, појављује се тек 1679, али пре тога, још
из 1533. године, позната ја варијанта са једним t – Szabatka. Варијанта на српском језику Суботица први
пут се појављује 1653, али отприлике десет година раније можемо наћи варијанту Суботича.

Средњовековно насеље у току XV столећа постаје пољски град (опидум), у почетку као
краљевско имање, а затим као имање породице Хуњади, односно Корвин. Краљ Матија град дарује свом
рођаку Јаношу Понграцу Денгелегију, војводи из Трансилваније. Он је био тај који је, имајући у виду
опасност од Турака, ојачао суботичко утврђење, које се почетком XVI столећа спомиње као castellum.
Затим је уследила битка код Мохача (1526. год.), што је означило и крај петстогодишњег средњовековног
мађарског краљевства, што је за добар период времена одредило и судбину Суботице.

Данашња Градска кућа
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После Мохачке битке на историјску сцену ступа једна од тајанственијих личности суботичке
прошлости – Цар Јован Ненад, који је био самозвани српски цар и који је створио једну пролазну
независну државу на подручју данашње Војводине 1526/1527. године.
Битком на Мохачком пољу 29. августа 1526. Турци су уништили војску угарско-чешког краља
Људевита Јагеловића, који је и сам ту погинуо. После ове битке Угарска престаје да постоји као независна
држава, а њена територија је подељена између турског и хабзбуршког царства.
Краљ Људевит није имао деце, што је проузроковало поделу Угарске на две странке: једна
странка бира за краља Ивана Запољу, угледног угарског властелина, а друга странка проглашава краљем
Угарске Хабзбурговца Фердинанда, шурака Људевита. У борбу између ових супарника умешао се и
вођа српских плаћеника Јован Ненад, кога су савременици, због црномањастог лица, звали Црни човек.
Не зна се тачно ко је био Јован Ненад. Он сам тврдио је да је потомак византијских и српских
владара. Неки савременици су га сматрали изданком српских деспота, а други човеком ниског рода. Он
се одмах после Мохачке битке појавио између Тисе и Дунава на челу једне српске чете, за кратко време
протерао је Турке из Бачке и загосподарио над целом Бачком, као и над деловима Баната и Срема. Тиме
је створио једну пролазну независну државу за чију је престоницу изабрао Суботицу. На врхунцу моћи
Јован Ненад се у Суботици крунисао за српског цара.

Поглед на железничку станицу
Војска му је бивала сваким даном све већа и почетком 1527. године бројала је око 15.000 људи. Када
су његови противници заузели Суботицу, Цар Јован Ненад је пренео своју престоницу у град Сегедин.
У први мах Цар Јован Ненад пристао је уз Запољу, али мађарски племићи, чија је имања по
Бачкој присвојио, удаљише Запољу од њега, те он почетком 1527. године пристане уз Фердинанда.
Борбе око угарског престола сматрао је Цар Јован Ненад само привременим занимањем, а главним
задатком сматрао је борбу против Турака за ослобођење српских земаља. Фердинанд се налазио у првој
половини 1527. изван Угарске припремајући се за борбу против Запоље, који је у то време слао једну
војску за другом против Цара Јована Ненада да га уништи пре Фердинандовог доласка у Угарску.
Прву Запољину војску, под вођством Владислава Чакуа (Csaku), поразио је Цар Јован почетком
априла, а у покољу је погинуо и сам Чаку. И другу војску краља Запоље, под вођством ердељског војводе
Петра Перињија, победио је Цар Јован крајем априла код Селеша на Тиси, а Перињи се с муком спасао.
Трећа војска, целокупна снага Ердеља и горње Угарске, под вођством Перињија и бискупа Цибака,
однесе, крајем јуна, на Седфалском пољу победу над царевим четама. У крвавом покољу је пало око
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8.000 царевих људи. У року од месец дана цар се опет прибрао од страшног пораза и попунио проређене
редове својих чета. У то време је ушла у Угарску и Фердинандова војска те Цар Јован крене њој у сусрет.
Успут је свратио у Сегедин где га је из заседе смртно ранио пушчаним зрном један Запољин присталица.
Цар Јован Ненад умире од ране 26. јула 1527. у Торњошу (данашња општина Сента). Фердинандова
војска наишла је на слаб отпор јер су Запољине чете биле проређене и изморене борбом против Цара
Јована те је Фердинанд за кратко време протерао Запољу из Угарске. После смрти Цара Јована његова
војска се убрзо потом расула, што је био крај и његове државе.

Зграда Градске библиотеке
Током времена Цар Јован Ненад је постао легендарна фигура за Србе. Многи историчари га
сматрају зачетником данашње Војводине, а у Суботици му је подигнут споменик са натписом: Твоја је
мисао победила.

Катедрала „Марије Терезије”
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Према Алекси Ивићу (Историја Срба у Војводини, Нови Сад, 1929), главна заслуга цара Јована
лежи у томе што је он први дошао на мисао да на земљишту јужне Угарске створи засебну покрајину
словенског карактера. Он је ту мисао и остварио те је тиме постао зачетник данашње Војводине.
Његовом смрћу уништена је и његова творевина, али идеја коју је он унео међу Србе у Угарској није
више могла да се уништи.
1542. град је доспео у руке Турака, а у утврђењу је била стационирана османлијска војска.
Град се ослободио османлијско-турске владавине у другој половини 1686. године. Војска католичкохришћанског савеза под командом Лавослава Хабзбурга I дубоко је продрла на Балкан и због тога
је суботичко утврђење изгубило свој војни значај. Делимично је разрушено, а делимично је из њега
изграђена фрањевачка црква и самостан. То је означило нову еру у историји града. Настале су велике
промене. Тачније речено, тада је започето стварање садашњег лица Суботице. Њени становници
припадали су српском и буњевачком живљу, које је било насељено у то несигурно подручје да би чувало
границу. Пошто се Османлијска империја поново ојачала и потиснула хришћанске трупе све до Дунава,
бечки двор је у XVII и XVIII веку створио граничарску зону Тиса – Марош, у коју је била сврстана и
Суботица. На овом простору српске војничке породице су уживале велике привилегије. У међувремену
Ференц Ракоци II створио је самосталну мађарску државу, али је истовремено и заратио са такозваном
српском народном милицијом, што је изазивало погибију становништва.
Коначно, од 1720-тих година стишала са ратна бука у околини града. Подручје је кренуло
путевима развоја, постепено се повећавао број становника. Привилегијом из 1743. године Марија
Терезија прогласила је Суботицу слободном коморском вароши, за шта су Суботичани даровали царици
150 коња. За одану службу суботичких граничара хабзбуршком двору Марија Терезија прогласила је
Суботицу 1779. слободним краљевским градом. За ову важну одлуку Суботичани су поклонили царици
пет хиљада златника и платили откуп 166.666 форинти. Статус слободног краљевског града донео је
Суботици већу аутономију и ново име – Maria-Theresiopolis. Од те године почиње плански и убрзанији
развој града.
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Палићко језеро
Статус слободног краљевског града дао је још већи полет развоју. Град је и даље привлачио
људе предузетничке воље, а то је довело промени структуре становништва. Већину су и даље чинили
Буњевци и Срби, али је било и све више Мађара и Јевреја. Овај процес није пореметила ни мађарска
револуција и борба за слободу 1848/49. Нажалост, након пада револуције, као револуционарни град,
Суботица је морала поднети и издашну казну. У време Војводства Србије и Тамишког Баната, између
1849. и 1860. године, у строго централизованом систему, пажња се ипак посвећивала и култури. Овде је
1853. изграђено позориште и многе квартовске школе. После аустро-мађарске нагодбе 1867, све до 1914.
године, у Суботици се убрзано развија грађанско друштво, а значајан је и развој самог града захваљујући
првенствено појави железнице. 1869. Суботица је била укључена у јужну железничку магистралу, која
је повезивала Сегедин и Ријеку, а 1882. године је свечано пуштена у рад главна пруга између Пеште и
Земуна, након чега је била изграђена садашња зграда железничке станице 1887. Захваљујући овим двема
пругама, Суботица је постала најважнији железнички чвор јужне Мађарске, што је уједно значило и
то, да је највеће село Европе конзервативних схватања преко ноћи постало значајни индустријскотрговински, али и спортско-туристички и бањско-летовалистички центар Средње Европе.
Овде морамо да се осврнемо на Палић, који је на крају прошлог века био један од најпознатијих
лечилишта и спортски центар средње Европе. Све више имућнијих грађана је започело градњу на
обалама Палићког језера, које је располагало муљем лековитих својстава. Све то је у неку руку имало
психолошку позадину, био је то бег у природу од притиска владе. Процват Палића гарантовало је
покретање трамвајског саобраћаја. То је омогућило да Палић постане омиљено летовалиште не само
имућнијим грађанима, већ и свим становницима града и околине.
У међувремену, од 1880-тих година, индустрија града је попримила све већи значај у земљи.
У то се подразумева веома развијено занатство, али и велика индустрија, која је у то време још ипак
била у повојима. 1885. године основано је Удружење занатлија, које је објединило рад великог броја
занатлија Суботице, али истовремено и помогло им је у решавању њихових проблема. Зечетник праве
индустрије била је циглана Титуса Мачковића (1878), која је произвела грађевински материјал за већину
данас познатих грађевина. Крајем деветнаестог века почела је са радом кланица Хартмана и Конена
(претходница данашњег 29. новембра), која је била у целој монархији једна од најзначајнијих извозних
предузећа. Нешто касније, 1904. године, прорадила је Клотилд фабрика за производњу сумпорне
киселине и вештачког ђубрива (претходница садашње Зорке).
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Прва средња школа, претеча гимназије, отворена је у Суботици 1747, музичка школа 1868, дом
за старе 1766, Палић постаје лечилиште 1845, прва штампарија основана је 1844, прве новине изашле су
1848, прву биоскопску представу приказао је овде Анђело Бјанки из Печуја 1899, а Александар Лифка
отворио је први стални биоскоп 1919. Ђуро Стантић освојио је прву олимпијску медаљу у Атини 1906,
а Иван Сарић полетео је авионом сопствене конструкције 1910.
У развоју Суботице крајем XIX века најлепши пример је показан у урбанистичком и
грађевинарском смислу, чији су трагови и данас уочљиви. Овде спадају цркве, затим касарне (пошто
је захваљујући железници град постао велики војно-интендантски центар), али и грађанске, односно
јавне зграде. Међу њима првенствено гимназија, синагога, Рајхлова палата, низ кућа за издавање у
близини железничке станице, или грађевине на главној жили куцавици града – на корзоу. Врхунац
свега овога ипак чини јединствен споменик грађевинарства – Градска кућа.
1884. године адвокат Лазар Мамужић је постао градоначелник. Родом Буњeвац, Мамужић је
занесењачки градио школе, болницу, судску зграду, и наравно, наручио је пројекат за градњу нове
(треће) градске куће. Његови политички противници су се с њим спорили управо због скупих грађевина,
а коначан исход је била његова смена. На његово место је дошао Карољ Биро, који је у свом изборном
програму, 1902. године, стао уз значајнији развој града, али кад је сео у столицу градоначелника, ретерирао
је. Истина, само привремено, јер 1905. године на предлог Бироа градска скупштина прихвата такозвани
пешчани план, који је имао за задатак да обезбеди паре за изградњу нове градске куће. Суштина овог
плана је била да се прода необрадиви песак у својини града, а да се из таквог прилива започне изградња
Градске куће. Продаја песка је успела више од очекиваног. У релативно кратком времену у касу града
слило се пола милиона круна, што је било довољно за почетак извођења великог пројекта. У пролеће
1906, на предлог градоначелника Бироа, усвојена је одлука о расписивању конкурса за градњу новог
седишта града. Конкурс је званично расписан у лето 1906. године у оквирима надлежности надзорног
одбора, закључно са 1. јануаром 1907. године. Само дан пре истека рока конкурса из Будимпеште је
стигао конкурсни рад Марцела Комора и Дежеа Јакаба, који је добио прву награду стручне комисије.
Ова два архитекта обојица су били ученици надалеко познатог мајстора градње из Будимпеште Едена

Осветљена Градска кућа
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Ленера, који је пројектовао безброј палата са краја XIX и почетка XX века. Био је познати присталица
сецесионизма, овог новог стила (jugendstul или art nuovo), који се као грађевинарски и украсни принцип
скоро једино одомаћио у средњој Европи.
Интересантно је напоменути да конкурсни рад Комора и Јакаба ни случајно није био истоветан
са касније изграђеном Градском кућом. Наиме, пројектанти су на главни трг Суботице замислили једну
барокну грађевину марије-терезијанског стила, са трошковима од близу 1,200.000 круна. Као место
градње су предлагали стару (другу) градску кућу у стварном барокном стилу, која је била спратна, сa
једним торњем и њену околину. Значи, замисао је била да се прво сруши стара зграда и на њеном месту
да се изгради сад већ стварно монументална зграда. Ову замисао (план) су прихватили и политичари
и стручњаци. И онда – велико изненађење. Децембра 1907. године, када је већ била обезбеђена и
министарска дозвола за градњу, Деже Јакаб обавештава руководство града да има нову, јефтинију,
варијанту. По томе, будућу знаменитост Суботице не би градили у барокном, већ у сецесионистичком
стилу. Овај сецесионистички пројекат, међутим, министарство у Пешти је одбило. На крају Биро је
лично издејствовао грађевинску дозволу и у лето 1908. године свечано је започето рушење старе (друге)
градске куће и околних зграда. У међувремену, два овдашња мајстора Ференца Нађа и Лукача Кладека
задужили су изградњом нове палате градске управе. Овај огроман подухват започет је у јесен 1908.
године. Са тадашњом технологијом градње требало је створити једну, не било какву, зграду. Према
плановима, била би дугачка 105 метара, 55 метара широка у више нивоа (понегде чак четвороспратна),
са дуплим подрумом, и на укупно више од 15.000 квадратних метара корисне површине.
20. августа 1910. године у оквиру велике свечаности освећена је нова градска кућа. После тога
углавном су се одвијали унутрашњи радови. Требало је уградити близу 500 прозора и врата, требало је
обезбедити загревање и осветљавање правог лавиринта ходника и стотинак канцеларија, украшавање
већница и чекаоница, изградити степеништа итд. Сви ови радови, дело вредних руку неколико стотина
мајстора, учинили су јединственим грађевинским ремек-делом Градску кућу.
Развој Суботице, без икаквих ломова, трајао је све до 1910-тих година. Крајем Првог светског
рата српске и француске јединице ушле су у Суботицу 13. новембра 1918. На великој народној скупштини
у Новом Саду, 25. новембра 1918, проглашено је уједињење Баната, Бачке и Барање са Краљевином
Србијом, док је коначна граница нове државе утврђена у Тријанону 4. јуна 1920. Једна од централних
личности овог значајног догађаја био је Блашко Рајић, жупник из Суботице.
Почетком Другог светског рата, 12. априла 1941, Суботицу су окупирали Мађари, а ослободили
су је 10. октобра 1944. Суботички партизански одред и јединице Црвене армије. У току самог рата и тзв.
Хортијеве ере масовних погубљења, холокауста и бомбардовања страдало је близу 7.000 Суботичана.
У завршним борбама на железничкој станици погинуо је командант одреда Јован Микић Спартак,
југословенски репрезентативац и рекордер у атлетици. Није занемарива и чињеница да су комунистичке
власти по ослобођењу града вршиле одмазду, што је довело до нових погубљења 1944-45.
година.

У оквирима социјалистичке Југославије почиње нова ера, која је трајала до краја 1980-тих

Почетком деведесетих мења се економски и политички систем. Промена ове врсте оставља
трага и на Суботицу. 5. октобра 2000. поново промена система. Две крупне промене у кратком периоду,
у две деценије, оставиле су трајне последице и на Суботицу.
Аутор: Бошко Крстић
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ПОЧЕТАК ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ (1896-1941)

Електрицитет ће, поред ваздуха, хлеба и воде, постати свакидашња потреба човечанства,
визионарски је запис још из 1901. године, Ђорђа Станојевића, професора Велике школе. И би тако.
Електрична енергија је можда највећи изум и тековина модерног доба, подигла је праг цивилизације и
постала део општег добра човечанства.
А не тако давно, тридесетих година 19. века (1831) револуционарно откриће енглеског физичара
Мајкла Фарадеја о електромагнетној индукцији било је претеча открића електричне енергије. Четврт
века касније научник Холмс конструише динамо за производњу једносмерне струје. Године 1866
Сименс израђује генератор једносмерне струје. Непосредно након тога уследиле су и прве сијалице
којима је кренула њихова масовна употреба и широка примена електричне енергије. У овом летопису
открића остале су урезане речи Американца Беренда, изговорене 1917. године, када је додељивао Тесли
Едисонову медаљу: Од појаве Фарадејевих експерименталних радова о електрицитету ниједна велика
експериментална истина није изречена тако једноставно и тако јасно као опис открића господина
Тесле о производњи и коришћењу полифазних наизменичних струја.
Управо овај Теслин изум, посредством америчке компаније Вестингхаус послужиће за изградњу
хидроцентрале на реци Нијагари. Производња струје на овој електрани почела је с јесени 1895. године.
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Крајем XIX и почетком XX века капитал је био доминантан друштвено-економски однос
у Аустоугарској монархији па је утицао и на прве кораке у електрификацији. Електрификацију је
започињао и ширио капитал и то не домицилни локални, већ интернационални. Карактеристично је да
је Краљевина Југославија, у време после Првог светског рата, била међу малим бројем земаља у Европи
која није имала свој закон о електрификацији. Овај државотворни интерес препуштан је капиталу и
његовим интересима и ћудима. У оно време биле су честе свађе и сукоби грађанства и града с једне
стране и капитала с друге у поводу електрификације насеља. Кад је капитал добио право на концесије,
онда га је дуго и жилаво бранио као стечени монопол. Уколико би отпор грађанства и градова био
превелик, представници капитала су се жалили врховној власти у Београду и тражили заштиту својих
права. Користили су се и политиком, претили да се на овај начин ремети доток капитала и спречавају
инвестититори да улажу у Југославију и запошљавају. Ако се притисци наставе, и они ће отићи, а то ће
бити лоша порука за остале. Влада, немајући куд и без довољног прилива капитала, попушта и прихвата
све захтеве концесионара. Користили су се сви облици лобирања. Тако је, рецимо, представник страног
капитала у новосадском Електричном предузећу господин Брек имао личне присне везе са кнезом
намесником са којим је често играо голф па је све то користио у борби против покрета Новосађана да
тему електрификације истргну из руку капитала и преселе у државну надлежност. На овој подлози и са
овом врстом ратова почела је и електрификација Суботице.

Плински канделабр
За обраду овог дела монографије аутору је изузетно много помогла публикација која је објављена
1972. године у издању Електровојводине, и Суботица-транса поводом 75 година електрификације
Суботице и увођења трамваја. Било је више аутора, а главни и одговорни уредник био је Мирослав
Галер, који се спомиње и у делу монографије који се односи на поглавље Подсетник на времена
прошла. Аутори књиге су Звонимир Стилиновић, дипл. инжењер; Геза Милер, дипл. инжењер; Карољ
Киш, дипл. инжењер; Петар Ивковић, дипл. правник; Карољ Марки дипл. економиста; Грго Бачлија,
правник; Јосип Нађ, дипл. инжењер; Мирослав Галер; Младен Поповић; Лајош Халгато, инжењер;
Милан Дубајић, историчар Градског музеја у Суботици и Бела Дуранци, кустос Градског музеја у
Суботици. Ова публикација нас води кроз електричарски рат Суботичана са власницима различитих
капитала и представља оквирну скицу друштвених односа кроз који је у почетним фазама пролазила
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електрификација Суботице. Уосталом и цела ова монографија представља панораму времена, околности
и друштвених односа у оквирима у којим је вршена електрификација Суботице.
Суботица има и низ специфичности у односу на опште тенденције увођења електрификације од
стране међунарoдног капитала.
Главни покретач развоја, па и увођења електричне енергије, била је крајем XIX века жеља
становника и руководилаца града да повежу Суботицу са језером Палић. Воде језера Палић су се од
1852. године употребљавалe за лечење од реуме и других болести, тако да је то временом постајала
лековита бања, коју су масовно посећивали грађани Суботице, Сегедина и осталих градова. Прве
кораке на повезивању Палића и Суботице реализовао је ондашњи градоначелник Суботице Лазар
Мамужић основавши Друштво за Палић. Циљ Друштва је да од Палића направи модерно купатило.
Најпре се формирала идеја да се Суботица и Палић повежу коњском железницом, тј. железницом са
коњском вучом. До тада становници су путовали до Палића пешке или коњском запрегом. Како време
одмиче, тако се уводе нове технологије у повезивању Палића и Суботице. Године 1887. најављује се
градња пруге Палић – Суботица – Градска шума. Грађанин Антал Ороси добио је право на предрадње у
вези са изградњом пруге. Пруга би била дуга 8 km са парним погоном и уским колосеком. Идеју је даље
разрађивао инж. aрхитекта Титус Мачковић, који је оставио дубоке трагове на урбанизацији Суботице
све до Првог светског рата. Он је отворио питање вучне снаге железнице на тој прузи и практично
закорачио у тему изградње електричне централе, првенствено ради давања погонске снаге железници.
Као и у другим градовима, и овом темом бавили су се Градски савет Суботице, бројне комисије, одбори,
а темом се бавила и тадашња штампа. Године 1889. долази и до првих конкрентих потеза. Градски савет
на седници од 21. августа 1889. прихвата комисијски преглед будуће трасе пруге уског колосека између
Суботице и Палића.

Према изворима наведене публикације групе аутора, ондашњи градоначелник Лазар Мамужић
и архитекта Титус Мачковић били су чести гости Будимпеште. У једном од тих сусрета упознали су
Јаноша Бобулу, једног од уредника Словенских новости, познатог градитеља и посланика у парламенту.
Водио је неколико градилишта у Будимпешти и имао велики утицај на теме развоја. У овим контактима
дошао је до сазнања о могућности градње пруге у Суботици. Контакти су уродили плодом и већ 14.
новембра 1889. склопљен је уговор између града и Јаноша Бобуле. Међутим, из данас непознатих разлога
пруга није почела да се гради, већ се продужила расправа о тој теми. Претпоставља се зато што Бобуле
17

није имао довољно средстава за реализацију пројекта. Он је био, пре свега, градитељ, а не инвеститор.
У својим размишљањима Јанош Бобуле је претпостављао да се промет Палића подесетостручи, да ће
и сиромашни свет моћи да иде да се купа у лековитој води, да ће земља дуж будуће трасе пруге знатно
да поскупи и да ће топла лековита купка моћи да се употребљава и зими. (Група аутора) На крају, ипак,
Јанош Бобуле добио је сагласност Министарства трговине на годину дана да почне изградњу пруге.
Посао се даје у концесију на 90 година. По истеку овог рока власник је дужан да Граду бесплатно преда
пругу на даље коришћење. Град се обавезује да концесионару уступи земљиште бесплатно, а концесионар
се обавезује да пругу изгради у року од годину дана, а најкасније да у року од три године пругу отвори
за саобраћај. Суинвеститор у целом пројекту била је Бечка банка која је у међувремену одустала од
финансијског праћења овог пројекта, тако да је цео подухват доведен у питање. Технички део служби
је инсистирао да настави са мерењима и да прави детаљне пројекте пруге. Ушло се у 1892. годину када
градска власт идеју поверава будимпештанском предузећу Bach i Schwarzenberg. Ова година је значајна и
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по томе што се тада први пут уводи могућност изградње електричне централе за електричну вучу возова.
Тако је Szabatkai Hirlap од 17. марта 1892. године донео чланак под насловом Палић са електричним
осветљењем. (Група аутора, исто). Паралелно са пругом отварала се тема и генералног уређења Палића.
Помињала се и концесија за уређење. Дефинисање услова за изградњу по моделима Швајцарске, затим
артески бунари, јавно осветљење и слично. Градска власт је помало затезала спровођење ове идеје јер
се плашила да то води ка одрицању од аутономних права Града. У међувремену Бобула је изразио
спремност да промени своју понуду и прихвати идеју изградње железнице са електричним погоном.

Док је у Суботици трајала ова врста расправе, дотле се у суседној Сенти плинска пилана
преоријентисала на електрични погон. То је давало нов подстрек Суботичанима, нарочито имућнијима,
да се жртвују и уложе свој новац у чудо технике. Са грађанском класом Суботице Бобуле налази
заједнички језик. Заједно склапају уговор са будимпештанским предузећем Ganz за испоруку кола и
материјала за пругу, с тим да изградња буде готова до краја јуна 1893. Представници Ganz-а долазе у
марту 1893. у Суботицу са намером да почну са радовима. У међувремену вршене су измене пројекта
такорећи у ходу. Уместо железнице уског колосека са парном вучом пројектује се железница са
ваздушним проводницима електричне струје. Био је то довољан разлог да Градски савет на седници
од 5. јула 1893. године уступи бесплатно земљиште Јаношу Бобули за изградњу електричне централе.
Међутим, Јанош Бобула упада у зону недостатка финансијских средстава, па да би кризу превазишао
оснива деоничарско друштво за изградњу железнице. Штамапни су купони на доносиоца за исплату
годишње дивиденде улагачима. Била је то конструкција финансирања изградње електричне железнице
до Палића. На седници Деоничког друштва од 8. јуна 1893. године донета је одлука да се осим трамвајске
пруге изгради погон, тј. фабрика за производњу електричне енергије, која ће поред погона за трамвај
служити и привредницима за осветљење.
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Кад су почели први земљани радови на прузи то је изазивало велико интересовање Суботичана
па су многи одлазили на Сегедински пут да виде како се то гради електрична железница. У исто време
у Суботици започета је велика пропаганда за употребу муње у кући. Многи су и зазирали од новог
плашећи се да ће стварно муњу довести у кућу. Агенти су ишли од куће до куће и објашњавали предности
електричног осветљења. На челу акције стајао је Ђула Гомбош. Борци за електрификацију имали су и
додатне аргументе на железничкој станици која је већ имала осветљене радне просторије и станицу.
У међувремену инвеститор Јанош Бобула поново пада у финансијске тешкоће. Почетком 1894.
затражио је продужење своје концесије са Министартством трговине као и корекције у капиталу.
Међутим, ни 1894. Суботица још не добија струју, нити трамвај. Почињу и први неспоразуми. Оптужен
је у то време познати спортиста Лајош Вермеш да није уплатио свој износ као улог у деоничарском
друштву. Лајош тврди обрнуто и долази до сукоба Лајоша и Бобуле. Спор је изгубио Вермеш јер није
био упућен у правила новчаног и меничног промета. Иако је добио спор, Бобула више није имао
средстава за наставак изградње, те долази до отвореног расцепа у Деоничарском друштву. Почетком
1894. Бобула се повезује са немачким финансијером Ернестом Линдхеимом из Беча и преноси на њега
концесију. Градски савет прихвата измене у концесионом праву. Радови од тада добијају у замаху.
Линдхеим тражи дозволу да пругу продужи до Градске шуме и железничке станице, као и дозволу за
изградњу електричне централе. Град са новим концесионаром склапа неколико уговора, али су они
често мењани. У коначним уговорима Ернесту Линдхеиму је издата концесија на 60 година с тим да
град има право после 35 година да откупи целу имовину Предузећа. У противном, након истека 60
година, цела имовина неоптерећена прелази у својину града бесплатно. Даље је, такође, уговорено да
електрични трамвај и електрична централа послују као јединствено предузеће.

Акција од 100 круна издата 30. септембра 1893. године од стране Деоничарског друштва
које је основао Јанош Бобула
У међувремену Ернест Линдхеим умире и наслеђује га Вилим Линдхеим, познат као послован
и богат човек. Вилим Линдхеим оснива 8. августа 1897. акционарско друштво Суботичка електрична
железница и осветљење д. д.. Нови власник, концесионар, склапа уговор са Сл. Кр. Градом Суботица
јуна 1895. године. У уговору у члану 1 стоји: Предузетник се обавезује да ће на подручју Сл. Кр. Града
Суботице за потребе давања електричне енергије потребну опрему подићи. Ако предузетник за једну
годину од доставе владине дозволе не започне испоруку електричне енергије, дужан је сваке недеље
платити глобу од 100 форинти, која се административним путем убира од њега. У члану 2 је речено
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да град ставља концесионару у наредних 20 година право на коришћење путева и јавних тргова града
ради полагања каблова или жица за провођење електричне енергије. Систем осветљења је далеководни
систем са паралелно скопчаним трансформаторима изменичне струје. После првих 20 година Град може
дати и другима дозволу да полажу каблове у сврхе оствељења Суботице. У члану 6 је констатовано да се
Електрична централа има од дана отварања непрекидно држати у погону и у ту сврху имају се потребни
резервни стројеви и остала резерва држати у приправности да не запиње приватно осветљење и пренос
енергије. Уговором су дефинисани квалитет енергије, затим цена, попусти и олакшавајуће околности.
У члану 10 је речено: У првих 10 година остваривање и одржавање структуре електричне светлости
провешће се само у времену у ту сврху одређеном по радницима предузетника и по тарифи, а свота
одређена за ове трошкове има се предузетнику исплатити по дотичним приватницима за осам дана
рачунајући од дана доставе предатог им рачуна.

Факсимил концесионог уговора са Јаношом Бобулом
о изградњи и експлоатацији железнице са парном вучом
Иако је Линдхеим склопио уговор са Градом јуна 1895, ипак није се те године кретало са
радовима. Материјал је довлачен, а Линдхеим још није имао коначно одобрење министра трговине,
21

који је добио тек јула 1897. године. После интервенције градских челника започињу озбиљнији радови.
Полагане су шине и убрзо стижу и прва трамвајска кола у Суботицу.

Паралелно с пругом грађена је и електрична централа. Први водови и каблови постављају се
на улицама Суботице у 10, 11. и 12. месецу 1896. године. Новоизграђена електрична централа дала је
најпре енергију за осветљење и то 19. децембра 1896, а тек идуће године, и то 7. септембра 1897, и за
погон трамваја.

Електрична централа са ремизом из првих година
Према налазу наведене групе аутора постојала је комисија која је требало да донесе одлуку о
изградњи електричне мреже у граду. Линдхеим моли надлежно министарство да му дозволи изградњу
електричне мреже у Суботици. У исто време Електрична централа обавештава Градски савет да је са
даном 19.12.1896. почела са испоруком струје за осветљавање станова у Суботици што се сматра и
првим почецима електрификације Суботице. Настављају се радови на изградњи пруге, која је коначно
довршена крајем августа наредне, 1897. године. Тако су електрична централа и трамвај нераздвојно
везани у почецима електрификације Суботице. Нешто слично дешавало се и у Новом Саду, само десетак
година касније. Опет су трамвај и струја ишли заједно. Пуштањем трамваја у саобраћај уносио се и
нов квалитет у живот Суботичана. Међутим, било је и друге врсте неспоразума. Коњи су се у почетку
плашили трамваја и његове црвене боје па су чак и сељаци протестовали тражећи да трамвај ограничи
велике брзине.
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Након првих сијалица у Суботици створила се атмосфера па и читав мали покрет за шире
увођење електричне енергије у град, у болнице, школе и друге установе. Суботица се сврстава у мали
број градова ондашње Аустоугарске који су први добили електрично осветљење. У Војводини је то
била индустријско-јавна електрана у Старој Пазови (1892), затим јавне електране у Сенти и Зрењанину
(1895), па јавна електрана у Суботици и индустријска у Беочину (1896) и јавна електрана у Вршцу и
индустријска у Панчеву (1897).
У аналима Суботице записано је да је највећу заслугу за напредак града и увођење електричне
енергије и трамваја имају градоначелник Суботице Лазо Мамужић (1847 – 1916), који је био
градоначелник осамнаест година и то од 1984. до 1902. године и инжењер архитекта Титус Мачковић.
Ново се, као уосталом увек, тешко пробијало. Имали су они против себе конзервативну средину,
опозицију, штампу, а морали су се посебно борити и са концесионарима и њиховим уским интересима.
На другој страни Вилхем Линдхеим био је врло предузимљив и човек од иницијативе. Изналазио
је разне начине и модалитете како да шири број потрошача за осветљење и коришћење електричне
енергије. Још у оно време инсталације је уводио под повољним условима (кредитирање купаца). Ширио
је свој бизнис свугде где је наслућивао интерес. Процењивао је да ће се дуж пруге и јавног осветљења на
потезу Суботица – Палић подићи интерес за изградњу кућа па је прешао на изградњу стамбених зграда
и вила на кредит. Изградњу и куповину зграда везивао је за велике попусте у коришћењу трамвајске
линије. Био је, у оно време, већ довољно зрео за професора маркетинга.

Колико је Суботички пелцер заједничке изградње трамваја и електричне централе у оно
време био јак, довољно говори податак да су министарства из Будимпеште добила нова надахнућа, те
разматрали пројекат увођења трамвајске линије Апатин – Сомбор, што, међутим, никад није остварено.
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Вилим Линдхеим је умро 7. јануара 1898. године у Бечу. После његове смрти долази до
попуштања радне дисциплине у Предузећу. На то упућују бројне критике упућене Предузећу и његовим
намештеницима поводом честих прекида у снабдевању струјом, недоличног, грубог и самовољног
понашања трамвајског особља. Све чешћи су и сукоби Града и Деоничарског друштва због неиспуњавања
обавеза из Уговора о изградњи других пруга, ширења електрификација и цене електричне енергије.
О предузећу се често расправља и на седницама Градског савета. Године 1900. долази до кулминације
незадовољстава грађана и градске власти радом предузећа. С друге стране, у самом предузећу опада
ниво рентабилитета јер после првих усхићења са пругом све је мање путника и оних који желе да се
возе трамвајем. Управни одбор често мења директоре. Долази и до померања у промету акција. Све
већи пакет акција купују Белгијанци, па су тако 1900. већински власници постали власници капитала
из Белгије. До власничких промена долази поново 1924. када акције купује америчка компанија Charles
Bill Mac, Daniel jr. Предузеће Суботичка електрична жељезница и осветљење д. д. је 1901. променило
седиште своје дирекције па се она сели из Будимпеште у Суботицу.
Како је изгледала борба за тржиште и купце показује и понуда Суботичке електричне железнице
и осветљења упућена житељима Палића да уколико направе зграду у режији овог Предузећа, добиће
прикључак бесплатно, па чак и извођење унутрашњих инсталација. Карте за хладно купатило на Палићу
продаване су у трамвају.
Карактеристично за Суботицу је и то да се у овом периоду паралелно водила немилосрдна
борба између изграђене градске плинаре и електричног предузећа за примат осветљења Суботице.

Гужва на трамвајској станици приликом соколског слета у Суботици одржаног 1936. године
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Раније изграђена плинара испоручивала је плин за осветљење градских тргова, важнијих зграда, па и
станова. Била је то борба између струје и плина, која је са различитим осцилацијама трајала све до 1933.
године када је коначно победила електрична енергија.
Град је предузећу поставио 1909. године неку врсту ултиматума: или ће оно обезбедити
осветљење Палића или ће град набавити потребан електрични уређај и тако обезбедити производњу
електричне енергије у сопственој режији. Таква озбиљна претња града уродила је плодом и под овом
врстом притиска наставило се са електрификацијом Суботице. Осветљење на Палићу завршено је 1910.
године.
Таман се један проблем разреши, отварају се други на релацији предузећа – Град (обавеза за
изградњу пруге од Палића до Александрова и до Дудове шуме). У исто време у предузећу се уочавају
насељена места на којима се остварује профит. Пруга постаје све мање рентабилна, а струја све веће
стопе профита одбацује. Примарни интерес предузећа је да се струја све више троши и продаје. Једна
мала дигресија и паралела са временом садашњим. Од једног овако логичног интереса да се заради на
што већој продаји коњуктурне робе (струје) ми смо данас дошли у ситуацију да подстичемо и дајемо
посебне бенефите, попусте у ценама, оним домаћинствима која троше испод 350 kWh месечно.
Сходно логици ширења интереса за већим профитом Предузеће предлаже Граду да одобри
програм електрификације Александрова. Приговор је уложила плинара тврдећи да она има искључиво
право на увођење осветљења у Суботици. Истовремено је и она поднела понуду да осветли улице
приградског насеља Александрово. Међутим, градски савет није прихватио ниједну од ових понуда што
је разочарало грађане Александрова. Овим ратом између Плинаре и Суботичке електричне железнице
и осветљења, као и неодлучности власти, може се тумачити релативна спорост у увођењу електричне
јавне расвете, а и то што је струја споро улазила у домове Суботичана. Ова врста оклевања градских
власти допринела је успоравању електрификације Суботице.
Рат и година 1914. само су даље компликовали и онако компликоване односе на релацији Град
– Предузеће. У току рата предузеће је обавештавало грађанство да наставља са радом без обзира на
извршену мобилизацију људства и чак да се перспективе за електричну железницу и осветљење шире с
обзиром на раст петролеја и осталих цена. У другој години рата Предузеће се укључује у хуманитарне

Фудбалски клуб Централе из 1927. године
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акције, отвара касе у трамвају за помоћ пострадалима и слепим путницима. У 1915. години први пут
уводи жене као кондуктере што је у јавности са симпатијама примљено.
Сталан сукоб Предузећа и Града био је због цене осветљења и возне карте у трамвају. Тако
је било и после 1. априла 1916. године када је Предузеће повећало цене. Реаговали су грађани,али
и предствници Града. Жалили су се Министарству трговине, па чак у жалби навели и политичке
конотације. У протесту представника града стоји између осталог и ово: И последњи становник зна да
под именом „Суботичка електрична жељезница и осветљење д. д.“ послује једна инострана фирма, која
са нама стоји у ово време у непријатељским односима. Ту фирму сачињава имовина једног предузећа из
Брисела. Околности да веома често мења директиве и горе поменута одлука о повећању цена изазвала
је највеће незадовољство. (Група аутора, страна 82). Међутим, протест није уродио плодом, нове цене
осветљења су остале на снази.
Да би се смириле тензије између Града и Предузећа тадашњи директор централе Белгијанац
Жан Бостелика доноси одлуку да се пруга продужи од центра Палића до купалишта Велики штранд
(1921). Настављају даљу градњу пруга до Градске болинице па до Александрова (1922).
Године 1924. Белгијанци продају своје акције америчкој компанији Charles Bill Mac Daniel jr.
Нови власници убрзо увиђају да садашњи капацитет електричне централе не може да подмири растуће
потребе града те се припремају за нове инвестиционе подухвате с једне стране, а друге уочавају, такође,
да лоши односи с Градом могу и њима шкодити. На дан 12. фебруара 1925. године представници
америчке компаније подносе Градском сенату комплексан елаборат или Меморандум о намерама, како
се наводи, у интересу сређивања односа с Градом. Крајњи циљ је обнављање (продужење) Уговора о
концесији.
Град формира специјалну комисију, која треба да размотри захтев и предложи Градском савету
одговарајући извештај са закључцима. Извештај комисије имао је на првој страни следеће:

Прва страна меморандума
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Задња страна меморандума
Налази комисије и захтеви за продужење концесије још неколико година су разматрани на
седницама Градског савета да би га тек 1933. године позитивно решили. Не чекајући продужетак
концесије, нови власници су извшили обимне реконструкције у самој електричној централи, а делимично
и саме мреже. Компанија има и шире намере. Први пут се тада рађа и идеја о електрификацији целе
Војводине. Већ 1926. године она предузима и прве кораке у овом правцу преузимајући електричну
централу у Сомбору. Августа месеца Предузеће отпочиње попис свих потрошача и њихових сијаличних
места ради утврђивања тачних података о потрошњи и оптерећењима. У исто време и Град повлачи нове
потезе, покреће иницијативу за снижење цена електричне енергије јер то води стабилизацији укупних
цена и размаху привредних активности. Обнавља се рат око цена. На крају је постигнут споразум да се
цена утврди према златној подлози америчког долара и да се мења и усклађује са променом долара на
берзи. Утврђена је нека врста паритета у ценама.
У међувремену Град је упао у финансијске тешкоће па је престало улагање у Палић, чак је било
евидентно његово руинирање. Зато се Град одлучује да Палић изда у закуп. Расписује се тендер и
најповољнију понуду даје предузеће Електрична жељезница и осветљење д. д. После дугих преговора
коначно је 1927. године Палић дат у закуп на десет година предузећу за осветљење. Почела су нова
инвестирања на Палићу: бетонирање обала, уређивање паркова, реконструкција хотела.
У 1927. години највећи потрошач електричне енергије биле су Државне железнице које су
трошиле око 28% укупне производње електричне енергије у Централи. Због тарифе и нивоа цена
дошло је до правог малог рата између Државне железнице и Централе. Чак су железничари успели да
обезбеде и посебну централу која ће снабдевати Државне железнице струјом. Реаговала је Централа и
протестовала код Града јер је она једина имала право на концесију електричне енергије у граду.
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Новине су крајем 1927. године пренеле информације из електричне централе чији се отисци
препознају и у времену садашњем. Инж. Милан Манојловић, тадашњи директор Електричне централе,
дао је изјаву на захтев многих новинара а поводом жалби грађана на честе прекиде у снабдевању
електричном енергијом. Директор је објашњавао да је дошло до квара на подземном каблу, који је
пробијен због високих подземних вода, а копање трасе кабла иде тешко јер је земљиште залеђено. Друга
информација из јануара 1928. године је да се грађани буне због, како они кажу: кажњавања публике
јер Електрична централа искључује са мреже све оне који нису у року од 5 – 6 дана платили рачун за
утрошену електричну енергију, скидају се бројила и поновна укључивања наплаћују се 15 динара по
потрошачу. И поводом ових акција у јавности се отворила полемика да ли је то законито и морално
или није. Има ли право Централа да кажњава или је то право резервисано само са правосудне органе.

Још једна појава повезује прошло време са овим садашњим – крађа струје. Почетком марта 1928.
године у Предузећу је констатовано да контролни струјомер Предузећа показује знатно већу потрошњу
од оне која се добија очитавањем струјомера код потрошача. Централа обавештава грађанство да ће
против сваког потрошача који се ухвати у крађи струје покренути ригорозне мере кажњавања. Уједно
је замолила грађане да поднесу анонимне пријаве против свих оних за које сумњају да краду струју. Ова
тема од 1928. године па до данас није сишла са дневног реда дистрибутивних предузећа. Мењала је само
облике и начине испољавања. Данас ће се у Електровојводини инсталирати посебан телефон, уписан
на рачуну и на возилима, за позиве грађана да пријаве неовлашћено коришћење електричне енергије.
По Уговору о концесији Град је имао право да откупи имовину Предузећа по истеку 35 година.
Овај рок је истицао 1932. године. Концесионари америчког капитала су тражили пре истека рока да
се Град изјасни о намери да откупи Централу или продужи уговор о концесији. Правни савет Града
је још 1928. разматрао могућност да откупи само електричну централу и дистрибутивну мрежу, али
не и трамваје и пруге. Наступа 1929. година као година кризе и поново се заоштравају односи Град
– Централа и то на најосетљивијој теми – цени електричне енергије. Град упозорава на пад куповне
моћи становништва и тражи смањивање цена електричне енергије. Град доноси самосталну одлуку о
снижењу цене. Централа се жали министарству, а оно одбија могућност да Град самостално утврди цене
електричне енергије.
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Карактеристично је да половином јула 1929. године на седници управног одбора Деоничарског
друштва за електричну железницу и осветљење за председника изабран Милан Стојадиновић, бивши
министар финансија и каснији председник југословенске владе.

Бројило на жетон из суботичке баждарнице
У јулу 1929. године у Вршцу одржана је Скупштина савеза градова Војводине на којој се чула
идеја да са направи једна велика централа, која би снабдевала струјом северну Србију, тј. Војводину. Ово
су били први знаци размишљања о електропривреди Војводине. Главни мотив је био то што би струја
из јединственог извора била много јефтинија у односу на расцепканост малих комуналних производњи
електричне енергије.
Данијел Мац, највећи акционар, откупљује 1929. године све акције Деоничараског друштва
Електричне железнице и осветљење са намером да своју делатност шири даље и откупи Бечкеречку
централу и изврши нова улагања у Сенту, а мрежу рашири по селима. Паралелно са овом намером

Бројило из 1930. године
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Зрењанину је понуду доставила и шведска фирма Електроисток, која би граду плаћала закуп централе
од 700.000 динара годишње. Градска власт је ову понуду сматрала повољнијом те одбила Данијела
Маца. На овај начин почела је међусобна трка и конкуренција страног капитала на запоседању ресурса
ондашње Војводине.
Услед сталних трвења градова и власника централâ, електричне централе се организују и у Београду
формирају Југословенску заједницу електропривредних предузећа са циљем да штити интересе власника.
Било је ово претеча потоњег ЈУГЕЛ-а, - Југословенског удружења електропривреде, чији је директор, једно
време после Другог светског рата, био и некадашњи директор Електровојводине Василије Васа Пирошки.
Сасвим изненада, новембра 1930, пронела се вест да се шведски фабрикант шибица Ван Креугер
интересује за суботичку Електричну железницу и осветљење и да се између њега и Данијела Маца воде
преговори. Вест је потврђена крајем новембра 1930. и преговори су завшени. Креугер успешно купује
централе у Суботици, Сенти, Новом Бечеју и Врању, млин у Сенти, Типка зграду у Суботици, палату за
дирекцију предузећа у Београду и преузима у закуп Палић. Суботичка електрична железница и осветљење
прелазе у власништво шведског капитала и фирма Електро инвест из Стокхолма. У власништву Швеђана
централа је остала све до ослобођења и конфискације шведског капитала у ФНРЈ у јуну 1946. године.
Представници шведског капитала убрзо посећују тадашњег градоначелника Суботице Селимира Остојића и
упознају га са позамашним инвестиционим намерама у погледу реконструкције и проширења централе, као
и програм ширења електрификације у Суботици. За узврат траже од Града продужење концесионог права
и обезбеђење монополног положаја у испоруци еллектричне енергије. Тако се електрификација Суботице
вршила под притиском интереса крупног шведског капитала. Међутим, чим је време мало одмакло, Град
тражи од Централе снижење цена електричне енергије јер је стандард пао, а и остале цене падају. Чак су
занатлије и трговци најавили општи штрајк док електрична Централа не снизи цене.
Нови власници убрзо увиђају да ће им Палић доносити губитке па нуде Палић у подзакуп
ранијем власнику Штранда Јаши Човићу, који понуду прихвата. Господин Човић издаје у даљи подзакуп
хотеле, кафане и друге меке објекте.

Велика тераса на Палићу

Женски штранд на Палићу

Уговор о концесији централе на 35 година истицао је 13. јула 1932. године. Тај датум дизао је
тензију између нових шведских власника и Града. Пред тај датум расту и притисци грађана и јавности
на електрично предузеће, између осталог и зато што предузеће принудно наплаћује испоруку струје
као ни једна индустрија у земљи. У против акцију су кренули и представници Предузећа и одржали
1. марта 1932. године посебну конференцију за штампу на којој упозоравају да је због дотрајалости
опреме и мреже реално очекивати све веће испаде у испоруци струје. Без нових улагања и инвестиција
немогуће је обезбедити стабилност у испорукама. Убеђују грађане да, ако би се Град одрекао права
откупа Централе, Предузеће би инвестирало у набавку новог турбогенератора од 2800 коњских снага
30

(2,059 МW). Надаље извршила би се изградња нове мреже, а реконструисала стара. Смањила би се и
цена струје за осветљење што је било посебно погодан мамац за грађанство. Извршен је довољно јак
притисак на грађанство и Град није могао остати на све то равнодушан. Да би Град одлучио о тако
крупном питању, као што је продужетак концесије или откуп електричног Предузећа, руководство је
поставило неких девет питања Правном одбору Града. Због карактера питања и њиховог значаја, можда
сутра и за концесије, код нас у наставку се даје интегрални текст свих девет питања:
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Пре одлучивања о продужењу концесије Градски савет је поставио девет питања
свом радном телу - Правном одбору.
Постаје посебно драматично како се приближавао 13. 7. 1932. године када истиче и последњи рок
за изјашњавање Града. У међувремену град је формирао посебан одбор, који је наставио да преговара са
Предузећем о низу попуста на тему испоруке електричне енергије.
И напокон, почетком априла 1933. споразум се ближи крају. Споразум је био много шири.
Постигнут је договор да се укине електрична централа при Државним железницама, а за узврат
суботичко електрично предузеће ће снабдевати железницу под посебно повољним условима. Нови
уговор је потписан 8. децембра 1933. године. У уговору је ново и то што је Граду дата слобода да може
увести и друга предузећа у снабдевању Суботице, а електрично предузеће је за узврат добило право
да шири електрификацију и на друга околна места. Од дана ступања на снагу новог уговора Централа
је дужна изградити нове подземне каблове по овим улицама: Краља Александра; Карађорђевог трга;
Парка краља Петра; Трга војводе Путника; Манојловићеве, Војновићеве; Позоришне; Цара Душана;
Паје Кујунџића; Вилзонове; Поштанске; Агине; Албине; Рудићеве; Штросмајерове, Соколске; Јелачићеве,
Трга Ћирила и Методија; Крујпежићеве; Зрињског трга, Пашићеве; Фра-Јесе трга; Кнез-Михајла; Ивана
Антуновића и преко тзв. Пашићевог радијалног пута, који ће се отворити све до Милоша Обилића, а
у осталим улицама ваздушни водови. На овој основи, у спрези Града и интереса капитала, ширено је
осветљење и електрификација суботичких улица.
Предвиђено је да нови уговор важи до 13. јула 1957. године. На тај дан ће цело предузеће, и то
бесплатно, прећи у власништво Града – писало је у уговору.

Стара зграда Главне поште
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Октобра 1934. године за новог директора суботичког електричног предузећа постављен је
дотадашњи технички директор Звонимир Стилиновић, дипл. маш. и ел. инжењер. Он постаје промотер
нових идеја и остаје директор све до почетка рата. Директорску каријеру наставља и после рата, али то
је време о којем се пише у другим поглављима ове монографије.
Пред сам рат, средином 1939. године, коначно је народним посланицима подељен текст нацрта
Закона о електрификацији. Суштина овог закона је била у томе да се убудуће право на изградњу
електроенергетских објеката поверава држави, бановини и општинама, а концесије приватним лицима
могу се давати само ако за такве објекте не покаже интерес држава, бановине и општине. То су први
трагови ограничења пласирања приватног капитала у електроенергетске објекте. У ствари, то су први
наговештаји чувања ресурса државе, јер су и купци електричне енергије најдрагоценији ресурс једне
земље. Монографију смо започели констатацијом да није било закона о електрификацији, а завршићемо
овај део да је ипак пред сам Други светски рат дошао нацрт Закона о електрификацији.
Електрична мрежа и јавно осветљење
Први киловати струје потекли су мрежом Суботице 19. децембра 1896. године. Првих девет
месеци струја је служила само за осветљење, а у септембру 1897. као корисник се придружује и трамвај.
У првим годинама напајање мреже вршила су два једнофазна генератора, напона 2000 V, снаге по 50
kVА, док су за напајање трамваја била два истосмерна генератора напона 550 V снаге по 66 kW.
Почетни једнофазни систем није био погодан за коришћење електромотора тако да је струја
служила само за осветљење. Светлећа тела биле су сијалице са угљеном нити, које су трошиле око 50
вати. Тамо где се желело јаче осветљење коришћене су лучне лампе. У централи се водило посебно
рачуноводство за трамвај, а посебно за осветљење. Много већи ниво рентабилитета показивао је погон
осветљења, што је омогућило даље инвестирање и ширење мреже.
Концесионар Линдхеим поднео је још 4. јула 1896. године Градском савету на одобрење план
изградње мреже у Суботици. Градски савет 4. августа даје сагласност на план мреже и одређује трасе
подземних и надземних водова. Након одобрења брзо се и ефикасно радило на инсталирању електричне
мреже у Суботици, тако да је мрежа била под напоном већ 19. децембра.

Мрежа Суботице из 1896. године
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По плану прво је обухваћена електрификација најужег центра града. Инсталирана је мрежа у
најужем центру града, а потом се ширила преко данашње Улице београдски пут све до Градске болнице.
Овај део града је био напајан надземним водом напона 2000 V, који су испред железничког надвожњака
каблирани. Употребљавана су два типа дрвених стубова: један обични, а други са заштитним бетонским
постољем. Трансформаторске станице у данашњем смислу речи нису постојале, већ су то били само
трансформатори на којима су били приграђени високонапонски и нисконапонски осигурачи без
икаквих расклопних уређаја.

Споменик Цару Јовану Ненаду - Црном
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Уговором о концесији било је предвиђено проширење мреже. Била је обавеза предузећа да
мрежу уводи свугде где по процени има потрошње – по једној сијалици најмање 500 сати годишње. У
првим годинама мрежа је била дуга 17.260 m, од чега надземна 12.680 m а кабловски део 4.580 m. Већ
1908. године мрежа је дуга 65.112 m.
Развој привреде стављао је пред Предузеће нове задатке. Стасавају нови производни погони,
који траже преуређење са једнофазног на трофазни систем. У 1908. години преузимају се обимни
радови на преуређењу централе и мреже на трофазни систем. Трансформатори нису били трофазни,
већ су три једнофазна трансформатора повезана у трофазни.
Мењају се и сијалице. Уводе се сијалице са металном нити. У 1913. години електрична мрежа се
шири и на приградско насеље Александрово.
Прва већа реконструкција мреже извршена је 1925. године. Постављена је тада и прва парна
турбина снаге 800 kW, а изграђено је и потпуно ново разводно постројење напона 2 kV.
Дужина мреже се ширила па је тако са 65 km 1908. повећана на 133 km 1928. године. Међутим,
и поред тога, мрежа још увек није покривала цео град. Према статистици у граду Суботици било је 1930.
године 13.500 домова, а само је 6.380 имало струју или једва 50%.
Велика привредна предузећа граде сопствене електране, тако да је Суботица имала 1930. године
производњу струје од:
Суботичке електричне железнице и осветљења
Ел. централа „Државних железница“

2.922 МWh
677 МWh

Индустријске електране („Зорка“)

1.500 МWh

Јавна расвета Суботице : петролејски фењери (бели кругови) и плински канделабри
(тамни кругови) пре електричне јавне расвете
Електрификација Суботице добија у интензитету 1934. године. Поставља се улично осветљење
на територији целог града и електрична мрежа продире у споредне улице. Овај период проширења и
реконструкције јавног осветљења траје од 1933. до 1937. године. Ове године на градску мрежу са две
линије напона 2 kV прикључена је и Зорка, која је до тада имала свој агрегат за производњу струје.
Године 1935. на Суботичку електрану прикључује се и градска мрежа Сенте.
Што се тиче јавне расвете она је пратила урбанизацију Суботице и промене у технологији
светлећих тела. Почињало се са дрвеним, багремовим стубовима на које су стављани петролејски
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фењери. У почетку је било око 110 оваквих фењера у најважнијим улицама Суботице. Специјална лица
– двориштари обављали су паљење и гашење фењера.
Старе књиге су записале да су Суботичани видели прво електрично осветљење још 1880.
године када је један агент донео вражију машину и жељу да покаже грађанству ново чудо од технике –
електричну лампу. Он је донео са собом мали агрегат и на тргу демонстриро прво електрично осветљење
у Суботици. Коментари су били различити, од усхићења до неверице. Један је чак коментарисао: Гле,
пали без шибице! Чисто стакло нема ни где да упали.
Затим настаје дуг период дискусије да ли је боље за јавно осветљење увести гас или електричну
енергију. Заговорници гаса су тврдили да је за јавно осветљење потребно много више средстава за
електричну енергију него код инвестиција у гас. Време је одмицало и јалово се трошило. Новоформирана
Плинара позива грађане и власт да уводе плин у домове и јавно осветљење.
5. фебруара 1890. године први пут у вечерњим сатима упаљени су гасни канделабери по улицама
града. Осветљене су главне улице и тргови, док су у споредним улицама остале петролејке. Улице у
Суботици постају лепше јер се, поред већ посађеног дрвећа, сада примећују и обликовани ливени
стубови плинских канделабера, који својим лепим изгледом одају пријатан изглед улице у вечерњим и
ноћним сатима. Улицама је дат печат скица XIX века.
На целој територији града уграђено је 1100 канделабера.

Стари канделабри у центру Суботице
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Међутим, убрзо грађани протестују због слабог интензитета осветљења на гас и петролејке
као последице вероватне штедње у коришћењу гаса. Некако у исто време провлачи се електрично
осветљење Палића. Рат између плина и струје се наставља. Ратују Плинара и Електрична централа. Лете
дописи Градском савету, аргументи и контра аргументи. У игри је све: инвестиције, цена, власништво и
концесије (Централа на 35 а Плинара на 7 година).
5. октобра 1897. године два инжењера Електричног предузећа инсталирају две јаке лампе на
централној позорници суботичког позоришта. Публика је била изненађена луксузним осветљењем.
И тако је струја почела да односи победу. Дефинитивно је победила 1933. године када је све јавно
осветљење града прешло на електричну енергију.
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ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

У старој Југославији су се 1940. године све више осећале последице започетог рата. То је имало
директно за последицу отежано функционисање предузећа за производњу и дистрибуцију електричне
енергије, што се најбоље види из једног записника октобра 1940. године. Заједнице електропривредних
предузећа у коме се каже да је све више отежано снабдевање угљем и другим репроматеријалом електричних
централа. Због отежаног снабдевања цене расту, па су централе затражиле повећање цена електричне
енергије. Захтеви за повећање цена, и у оно време, образлагани су сличном методологијом као и данас. „То се
најбоље види ако се упореде цене од пре две године у ком периоду цена електричне енергије није мењана, а у
том интервалу угаљ је поскупео за 77%, дрво за 90%, наднице за 35%, а сировине за 45%“.

Зграда основне школе из XIX века која постоји и данас
Међутим, убрзо долази до напада Немачке на Југославију, а Суботицу окупирају трупе
хортијевске Мађарске. Електрична централа и дистрибуција струје долази под војну управу
мађарских власти, иако се власничка структура не мења. Налоге и диспозиције даје војна управа
не мешајући се у власничке односе. Септембра месеца 1942. мађарско министарство за снабдевање
издало је наредбу о повећању цена електричне енергије за 10% односно 15%. Наредбом је дата
могућност да се разлика у цени (старе и нове) може платити бескаматно у шест рата ако премашује
вредност просечне једномесечне потрошње.
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Зграда старе железничке станице
На дан 10. септембра 1944. године Суботички партизански одред извршио је диверзију на
постројења електричне централе.
Диверзија је извшена ноћу између 10. и 11. септембра. Суботички одред је по свом доласку
из јужне Бачке у базу у околини Бачке Паланке бројао само једанаест бораца да би се при доласку
на подручје Суботице број чланова одреда повећао на 54 борца. Штаб одреда, чији је командант био
Јован Микић Спартак, одлучује да изведе диверзију на електричну централу. Акција је подељена у две

Командни пулт електричне централе који су минирали партизани
борбене групе. Једна је имала задатак да изврши диверзију на прузи Суботица – Сегедин, а друга је
имала задатак да дигне у ваздух разводно постројење и разводну таблу. Међутим, воз није наишао тако
да ова диверзија није извршена, али је зато акција на минирању централе успешно изведена и Суботица
је била дванаест дана у тоталном мраку. Власти су сакупиле више малих динамо-машина и некако
успоставиле електрични напон у мрежи. Суботички партизански одред имао је још 20-ак диверзија
и стално се ширио. Један број радника централе добровољно се пријавио у Народноослободилачку
борбу и заједно са комплетним Суботичким партизанским одредом улазе у састав Осме војвођанске
бригаде. У знак сећања на Осму војвођанску, подигнут је споменик „Сећању и животу“ у облику стално
присутне „прозивке ”по коме се и данас назива један део града Суботице.
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ОБНОВА (1945-1958)

После Другог светског рата долази до крупне промене система па и другачије форме живљења.
Колективитет замењује индивидуалистичку филозофију. Мења се економски, политички и правни
систем у земљи. Мења се логика и филозофија живљења. Са становишта ове монографије значајно је
да тема електрификације постаје тада, не само државно питање број један, већ улази у најужи фокус
деловања органа власти, као подлога за индустријализацију земље и основа за општи напредак –
електрификација и индустријализација земље.
Суботицу и њену околину ослобађају 10. октобра 1944. године јединице Народноослободилачке
војске и Црвене армије. Тиме је уједно дошао и крај приватном капиталу и Деоничарском друштву
Суботичке електричне жељезнице и осветљење. Већ током 1945. формиране су посебне комисије при
народноослободилачким одборима за утврђивање ратне добити. Добит је утрвђена, између осталих, и
код Суботичке електричне жељезнице и осветљења, најпре је одузета добит, а онда је и констатовано
да се предузеће за време окупације путем управног одбора повезало са утицајним личностима из
Мађарске. Био је то довољан разлог да се 1946. године изврши конфискација целокупне имовине шведске
фирме Електро Инвест Актиболагет из Стокхолма у ФНРЈ, па у склопу тога и Суботичке електричне
жељезнице и осветљење. Имовина Суботичке електране прелази у државну својину и то 11. децембра
1946. године. Извршена је и званична примопредаја. Предузеће је предао тадашњи управник Централе

Суботица педесетих година прошлог века
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инж. Стеван Вернер, а примио у име Електричног предузећа Србије, подружнице за Војводину, тадашњи
управник подружнице у Суботици инж. Владимир Љубојевић.
Већ 31. марта 1947. године Влада Народне Републике Србије решењем број В. С. 253 оснива
Суботичко електрично предузеће са седиштем у Суботици и пословницама у Сомбору, Апатину, Бачкој
Тополи, Бездану, Сенти и Старом Бечеју. Предузеће је припадало у надлежност Министарства индустије
НР Србије. Ово Министарство доноси „Правила о организацији и раду Суботичког електричног
предузећа“. За потписивање фирме овлашћен је Живојин Стевић, директор, а у његовом одсуству
заменик директора инж. Стеван Вернер.

Прва омладинска радна акција у ослобођеној Суботици
Крајем 1947. године Извршни одбор Градског народноослободилачког одбора Суботице донoси
решење којим се дотадашње јединствено предузеће дели у три засебна предузећа, и то: Суботички
електрични трамвај, Електрична централа и Енергија.
Енергија се бавила електродистрибутивном делатношћу и пословала као самостално предузеће
до 1. јануара 1953. године када се поново спаја са Централом у јединствено предузеће под називом
Електрана.
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Влада Федеративне Народне Републике Југославије донела је 14. 3. 1950. године решење којим
се електрична предузећа, укључујући ту и суботичко, преносе из надлежности Владе Југославије у
надлежност Влада Република. Ово решење потписали су тадашњи Председник владе Јосип Броз Тито
и Никола Петровић, као министар за енергетику. Влада НР Србије ставља под своје административнооперативно руководство сва електрична предузећа у Србији, па и суботичко, и тако је било све до 27.
јуна 1950. године и увођења радничког самоуправљања.
Министарство електропривреде НР Србије решењем број 6537 од 15. марта 1950. године
ставља под сопствено административно-оперативно руковођење следећа предузећа: Електрану Земун
из Земуна, Новосадско електрично предузећа из Новог Сада, Суботичко електрично предузеће из
Суботице, Шумадијско електрично предузеће из Вреоца, Нишко електрично предузеће из Ниша,
Тимочко електрично предузеће из Зајечара, Термоелектране Костолаца из Костолца, Хидроелектране
на Дрини из Зворника, Електрично предузеће Београд из Београда, Предузеће за електрификацијау
Истока „Електросисток“ из Београда и Електропројект из Београда.
За електрификацију Суботице посебно је била значајна 1953. година када су се поново спојили
Енергија и Централа и када је формиран режијско-инвестициони одбор, или скраћено РИО, чији је
главни задатак била инвестициона активност и ширење електрификацје. Одбор је живео све до 1958.
године када се дистрибутивна делатност издвојила из предузећа и ушла у састав тада новоформиране
Електровојводине. Припајањем Енергије Електрани (1. 1. 1953) наступа период велике електрификације
конзумног подручја предузећа, нарочито околних места.
Ове организационе промене пратиле су и промене у систему јавне расвете у Суботици. Раније
је већ констатовано да је прва озбиљна реконструкција система јавне расвете извшена 1934. године. У
току рата било је успостављено једно место за паљење и гашење јавне расвете – у Градској кући.
На основу Генералног пројекта за енергетску мрежу извршена је реконструкција јавне расвете,
која је у том облику трајала све до 1960. године. Те године долази друга велика реконструкција јавне
расвете у Суботици. Концепт јавне расвете био је припреман за полуноћни/целоноћни рад због штедње.
Из појединих, махом стубних, трафостаница излазило је више водова, лауфера, за поменути систем. На
периферији града било је само неколико светиљки за целоноћно осветљење.

Зграда биоскопа „Јадран”
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Што се тиче саме електране она је поправљена након диверзије у Другом светском рату. Већ
1950. године у њу се уграђује један парни котао производње Борсинг из Берлина. Овај котао произведен
је 1924. године и демонтиран из Бајлонове пиваре у Београду. У циљу проширења капацитета набављена
су још два котла од Stein Muler и два котла од Schlick Nickol. У наредној, 1951. години уграђује се акционореакциона парна турбина BBC произведена 1922. године, снаге 220 kVA и генератор снаге 2740 kVA 50
Hz. Овом новом турбином омогућен је рад система на 50 Hz уместо на 42 Hz.
Прелазак Суботичке електране на фреквенцију 50 Hz 1951. године и прикључење великог броја
насеља из околине Суботице, односно нових потрошача, резултирало је великим порастом оптерећења
и већом производњом у термоелектрани, која је достизала максимум 1956. и 1957. године када је
годишња производња термоелектране Суботица достизала 27 GWh и оптерећеност од 5,5 МW. Након
1957. године, прикључењем Суботице на земаљску мрежу, производња електране у Суботици нагло
опада и 1958. године износи 18,6 МWh. 1958. године почиње буран развој града Суботице, јер је то
период када потрошња у домаћинствима, како у Суботици тако и околини, нагло расте. Прикључењем
на земаљску мрежу престају и ограничења у испоруци електричне енергије и упоредо се повећавају
капацитети дистрибутивне мреже градњом нових далековода и трансформаторских станица. Још 1957.
године изграђена је мала типска трафостаница 35/10 kV са трансформатором снаге 4 MVA, која је била
привремена до изградње трафо станице 110/35 kV, као прве напојне трафостанице за Суботицу на 110
kV напонском нивоу. Истовремено је грађен и далековод Нови Сад – Суботица као напојни вод за
Суботицу. Тај далековод је прво пуштен под напон од 35 kV и прикључен на поменуту привремену ТС
35/10 kV, а затим на напон 110 kV.
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Стални пораст производње електричне енергије захтевао је и проширење транспортних
путева за дотур све веће количине горива, угља. Изграђен је посебан индустријски колосек са трећом
шином, којим се омогућила манипулација железничким вагонима у самом дворишту електране. Са
индустријским колосеком модернизује се и допрема угља у енергану и то са тзв. косим транспортерима
или гуменим тракама, којима се угаљ пребацивао до места истовара. Како расту потребе града
за електричном енергијом, тако се траже стална проширења котлова у енергани па и котларнице.
Реконструишу се постојећи котлови и уводе нови (Шкода из Плзања). Старији котлови се демонтирају и
продају другима. Почиње и рушење старог димњака изграђеног још 1895. године, који је у међувремену
и накнадно дограђиван.

Прва примењена 110 kV опрема у Електровојводини

Друга генерација 110 kV опрема у Електровојводини
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Реконструкцијом турбине – Staal и преласком на 50 Hz, те постављањем BBC турбине проширен
је капацитет електране на 6.865 kVА. То је омгућило да се погасе све мале и ситне локалне електране
у суседним местима (Бајмок, Стара Моравица, Стара Кањижа, Чока, Бачка Топола, Чантавир) и да се
снабдевање ових места врши из суботичке електране путем далековода и трансформаторских станица.
То је захтевало изградњу квалитетније мреже за повезивање ових места. Тако је 1947/48. изграђен
далековод Сента – Чока напона 35 kV у дужини од 6 km. Вод је изграђен на дрвеним стубовима
израђеним у сопственој радионици, а прелаз преко Тисе на челичним стубовима висине 30 метара.

Детаљ из централе

Трансформаторска станица 35/10 kV „Александрово”
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Раније већ поменути Режијски инвестициони одбор РИК имао је задатак да планира
електрификацију Суботице и осталих места. На електрификацији многи радови извршени су у
сопственој режији. Тако је, на пример, разношење стубова вршено путем запрега и добровољним
радом мештана на копању јама. Коначно, 1953. електрификују се и сва насеља око Суботице источно од
Палића: Хајдуково, Шупљак, Бачки Виногради, те насеље Келебија, северозападно од града. Интересано
је напоменути да су мештани Шупљака још 1931. године својом петицијом тражили од градског савета
да се њихово место електрификује, а, ето, жеља им се испунила тек 20 година касније. Били су то
једнофазни системи напајања с напоном од 2 kV. На примарном воду је био само један проводник, а као
други служила је земља. Секундарна мрежа је била једнофазна, напона 220 V са два проводника.
Овакав развој мреже у околини Суботици изискивао је ново, велико оптерећење и потребу за
још већом производњом у Централи. Кулминација ове врсте оптерећења достиже 1956. године када је
годишња производња ТЕ Суботице износила 26 до 27 GWh а оптерећење око 5,5 МW. Већ наредне 1957.
године део Суботице се приључује на нову енергетску мрежу Србије, па постепено опада произвдоња
у Електрани.
Потрошња електричне енергије у Суботици порасла је са 7,5 GWh у 1947. на 16,5 GWh у 1957.
години. Интересантна је и структура потрошње у којој доминира индустрија са 55% док домаћинства
учествују са 19,5%. Остали купци носе 25,5%. Данас је однос у потрошњи потпуно обрнут.

Рачун из 1958. године
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Упоређујући податке из 1957. и 1939. године, види се да је потрошња у Суботици утростручена,
а дистрибутивна мрежа у свом језгру остала је иста после реконструкције почетком тридесетих година.
Вршено је проширење мреже, како у високонапонском тако и у нисконапонском делу. Међутим,
то проширење мреже вршено је једноставним додавањем каблова и водова без прорачуна и јасне
концепције како треба у будућности да изгледа мрежа Суботице. Повећавала се на сличној подлози и
снага дистрибутивних трафостаница, тако да је она крајем 1958. године износила 11 МVА. У исто време
пресеци, како примарне тако и секундарне мреже, остали су непромењени. То је имало за последицу
велике губитке у мрежи са напоном од 2 kV односно 105 и 220 V.

Крајем овог периода градска дистрибутивна мрежа већ је била застарела и неоспособљена да
дистрибуира веће количине електричне енергије. Неизбежна је била једна темељна реконструкција мреже
са преласком на више стандардизоване напоне. Године 1957/1958. израђен је пројекат перспективног
напајања града електричном енергијом, те пројекат дистрибутивне мреже са стандардизованим
напоном од 10 kV, односно 380/220 V са етапним преласцима на ове напоне. Према концепцији овог
пројекта градска мрежа се напајала путем трију трансформаторских станица напона 35/10 kV, који се
пак напајају водовима 35 kV из трафостанице ТС 110/35 – Наумовићево. То су следеће три станице:
- ТС 35/10 kV Термоелектрана снаге 2x8 МVА. Она је требало да замени постојеће чвориште
мреже на напону 2 kV са чвориштем напона 10 kV и да у перспективи напаја источни део града, који
се простире источно од железничке станице. Станица је грађена у две етапе на месту старог развода у
термоелектрани и дефинитивно је завршена 1966. По овом пројекту први трансформатор, напона 35/10
kV, снаге 8 МVА, постављен је 1961. године, а други 1969. За напајање ове станице била су предвиђена
два вода напона 35 kV. Први вод изграђен је још 1957. године и повезивао је привремену станицу ТС
35/10 kV Александрово са термоелектраном, а други вод је изграђен тек 1969, који је повезивао ТС
110/35 kV Наумовићево до ТС 35/10 kV Термоелетрана.
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-ТС 35/10 kV Центар, снаге 3x8 МVА, лоцирана је у центру града. Изграђена је у циљу формирања
новог чворишта будуће мреже 10 kV која би напајала центар и цео западни део града. Стављена је у погон
1964. године са једним трансформатором снаге 8 МVА. Други је постављен 1969, а трећи 1971. године.
-ТС 35/10 kV Александрово снаге 2 x 4 МVА. Ова трафостаница треабало је да напаја индустријску
зону јужно од Александрова. Први трансформатор снаге 4 МVА постављен је 1957. године. На овој
трафостаници биле су прве сабирнице у Суботици на напону 10 kV. Овај први трансформатор на 35/10
kV замењен је 1970. године трансформатором снаге 8 МVА.

Нисконапонска мрежа из педесетих
Ове три тридесетпетице биле су основа идеје и пројекта којим се постепено замењује напон од 2
kV у Суботици са новим, квалитетним напоном од 10 kV. Паралелно са овим, постепено се реконструише
и секундарна мрежа и прелази на четвороводни систем напона 3 x 380/220 V. Године 1958. изграђени
су први водови напона 10 kV, и то из 35/10 kV Александрово, један за напајање индустрије, а други до
Калварије и даље до хемијске индустрије Зорка. И трећи вод је ишао преко Александрова до Градске
болнице. Да би се растеретили водови са 2 kV напоном, то су код Калварије, на западном и јужном
делу града, постављене провизорне трансфомраторске станице 10/2 kV, које су биле прве прикључене
на водове 10 kV и тако напајале секундарну мрежу напона 2 kV. На овај начин постепено се прелазило
на мрежу електропривреде и растерећивали су се каблови напона 2 kV из термоелектране и они су
служили за напајање центра града.
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Расвета језера Палић из педесетих година
На бази ових идејних пројеката из 1957. године почиње осмишљено реконструисање целе
градске мреже и прелазак на квалитетнији напон од 10 kV. Према пројекту реконструкције било је
предвиђено да се прелазак на стандардни напон од 10 kV изврши у времену од 1958. до 1964. године.
Међутим, пројекат је завршен 1966. године.
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Од три наведене тридесет петице данас је још само у погону ТС 35/10 kV „Индустрија“
у Суботици.
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БУРАН РАЗВОЈ (1958-1989)

Почетак бурног послератног развоја електрификације Суботице везује се за 28. јуни 1958.
године који је означио нов почетак за сва електродистрибутивна предузећа у Војводини па и за
суботичку дистрибуцију. Све већа потреба за електричном енергијом, као незаменљивим чиниоцем
развоја и живота, доводили су најпре, после Другог светског рата, до проширења и јачања капацитета
локалних електрана у градовима. Када то није било довољно да се прати раст потрошње, тад се
ушло у фазу међусобног обједињавања и повезивања више ТЕ (термоелектрана) у снажнији систем.
Повезиване су термоелектране Земуна и Панчева, Сенте и Суботице. Међутим, и то постаје недовољно.
Извори за производњу ел. енергије у Војводини постају основни и ограничавајући фактор даље
електрификације. Развојем преносног система и ослонцем на много издашније изворе за производњу
електричне енергије у Србији почиње и другачији, квалитетнији развој електропривреде у Војводини.

Зграда нове општине у Суботици
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У припреми за повезивање извора и мрежа у јединствен систем у Војводини је за три године (у другој
половини педесетих) изграђено 82 километра нових далековода 35 kV и пет нових средњонапонских
трафостаница, чиме је инсталирана снага ове трансформације повећана са дотадашњих 47,3 МVА на
72,3 МVА, што представља раст од 53 одсто. У то време доминира средњонапонска мрежа од 2 kV; 3
kV и 6 kV и нешто мало водова 15 kV, тако да су ови нестандардни напони и губици у мрежи од 26%
представљали основне препреке даљем развоју мреже и побољшања квалитета услуга дистрибуције
купцима. Недовољни извори, нестандардни напони и превелики губици у мрежи били су основни
технички разлози који су диктирали нов концепт у развоју електропривреде у Војводини.
На Видовдан, 28. јуна 1958. године сва дотадашња дистрибутивна и производна предузећа у
Војводини улазе у састав новоформираног предузећа Електровојводина, са седиштем у Новом Саду.

Решење о оснивању из 1958. године
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Формирањем јединственог предузећа, претече данашње Електровојводине, ушло се у обједињавање свих
расположивих ресурса и кадровских потенцијала, који је требало да дају одговоре на премошћивању
наведених проблема и на нове фазе у развоју преноса и дистрибуције електричне енергије. Били су то
прави изазови за пословодство, раднике, технику и организацију.
Пред пословодством су стајали следећи задаци:
1. Увести јединствену цену електричне енергије и обезбедити равноправан положај свим
потрошачима у Војводини;
2. Увести јединствене принципе планирања изградње нових и реконструкцију постојећих
објеката;
3. Повећати поузданост и сигурност у испоруци ел. енергије са сталним смањивањем губитака
у мрежи;
4. Увести типизацију и стандардизацију напона и опреме;
5. Успоставити јединствене услове експлоатације електроенергетских објеката и постројења на
подручју Војводине.
Током рада, циљевима су придодавани нови, све у зависности од дате ситуације и створених
околности.
Требало је изаћи из стања у коме није било могуће удовољити ниједном захтеву за добро снабдевање:
ни количином, ни квалитетом, нити непрекидношћу снабдевања. Оснивањем предузећа почиње
савладавање ових задатака, али и његова унутрашња изградња – организациона, кадровска, техничка,
развојна, финансијска. Почињало се другачије, плански и пројектима. За директора новоформиране
Електровојводине поставља се дотадашњи директор новосадске дистрибуције Александар Чанак, који је
добрим делом обликовао пословно, техничко-технолошко и организационо устројство новог предузећа и
дао снажан печат будућности Електровојводине. Дуго се међу запосленима препричавао његов мото да: нема
„не може“, све може и мора, алудирајући на велике захтеве које је оно време поставило пред Електровојводину
и запослене у њој. Чанак је био строг, ауторитативан, радан, а посебно осетљив на неизвршавање задатака
руководилаца. Први је био на улазу у круг предузећа, пре шест часова, а у шест би наредио портирима да
затворе врата и да се свако ко закасни, њему обрати са образложењем.

Зграда Економског факултета у Суботици
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Било је великих изазова и за раднике. Електровојводина је настала из малих, уситњених, мање
или више локалних предузећа. У њу су радници унели и различите навике, са собом донели своје
обичаје, дисциплину и неки комунални начин размишљања. Неуједначени напори, па и предрасуде,
те недовољно познавање заједничких потреба отежавали су прве кораке јединственог предузећа.
На другој страни, проблеми другачије природе. Започиње бум у потрошњи електричне енергије, а
развој конзума и општег напретка диктира темпо електрификације. Требало је у тим првим данима
равнати ред и врсту, како унутар предузећа, тако и споља, претопити различите навике у једнообразно
понашање, али одмерити и реалне кораке у премрежавању Војводине. Чак би се могло рећи да је цело
раздобље од 1958. па до 1977. године било време премошћавања разлика и изградње заједништва. Тек од
1977. па до 1989. године почиње, у правом смислу, уједначено дисање Електровојводине. Пристигли су
нови млади и стручни, пре свега производни и инжењерски кадрови, који су омогућили да се отпрати
време од 1977. до 1989. године, у коме се апсолутно највише изградило електроенергетских објеката и
постројења у Војводини и њеној новијој историји.
У периоду од 1958. до 1977. године из оближњих сеоских насеља повучени су квалификовани
радници, монтери, и формиране су у почетку екипе за изградњу, а касније и мобилне екипе. У прво време,
монтери су били на једном месту, па су свако јутро технички директори и руководиоци експлоатације
одређивали екипе за одржавање и за изградњу. Убрзо долази до раздвајања техничких екипа изградње
и експлоатације. Како послови одмичу, тако се све јасније оцртавају контуре нове организације, али и
побољшања у начину функционисања. Израђују се прве норме и нормативи радне снаге, одржавања,
ремонта и ревизије електроенергетских објеката. Нормативи се шире и на наплату електричне енергије.
У то време потрошена електрична енергије се наплаћивала од стране инкасаната. Сваки инкасант
имао је норму од приближно 1.800 купаца. Ако није којим случајем затекао власника бројила код куће,
инкасант је знао где ради па право на претплатников посао и тамо наплаћивао рачун за струју.
Растом изградње објеката и порастом искуства запослених мења се и профил трафостаница.
Од стубних, преко лимених и зиданих, долази се до монтажнобетонских трафостаница, које се
интензивније уводе у другој половини седамдесетих, да би данас ова врста трафостаница доминирала
на енергетској карти Суботице.

Учитељски факултет са наставом на мађарском језику
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Ништа мање сложени задаци нису били ни пред техником. Најпре је требало нерационалну
средњенапонску мрежу од 3, 6 и 15 kV свести на стандардну 10 kV мрежу. Био је то велик подухват
реконструкције чије идеје су отворене још 1957. године на концепту реконструкције мреже у Суботици.
У овом периоду завршено је увођење стандардизованог напона од 10 kV. Врло брзо након тога показује се
и то недовољним за задовољење потреба бурног развоја овог времена па се иде у још револуционарнији
подухват увођење директне трансформације са 110 kV на 20 kV, чиме се из процеса избацује једна
трансформација као непотребна и нерационална и то 35 kV.
Направљена је свеобухватна техничко-економска анализа, у којој је расветљавано енергетско
стање, губици, напонске прилике, инвестиције. Све дистрибуције добиле су задатак да направе сопствену
анализу преласка са једне трансформације на другу и усвоје најповољнија техничко-економска решења.
Анализирана је оптималност дужина мреже у односу на пренету снагу и испоручену енергију, густина
трансформаторских станица, губици у преносу и друго. Била је дилема да ли до великих потрошачких
центара (на пример до Инђије) градити више паралелних 10 kV далековода или један већег напона (20
kV); исто тако, постојећи систем је захтевао више трафостаница 35/10 kV. Требало је одговорити на бројна
стручна питања: о оптималној појединачној снази трансформатора 110/20 kV, о најпоузданијој једнополној
шеми трафостанице, затим у мрежи дефинисати носећи стуб 20 kV, изолаторе, потпоре, врсту и пресек
проводника. Посебан проблем био је избор каблова. Произвођачи у том тренутку нису били спремни да
произведу квалитетан кабл за напонски ниво 20 kV па је у почетку било лутања. Касније су први положени
каблови замењени новијима. У ЕПС-у ове анализе нису с добродошлицом примане и било је много резерви,
па и оних злобника који су говорили да самосталци у Војводини спуштају напон са 35 kV на 20 kV. Било је и
онда, као и данас, разних врста политичких добацивања. Дилеме нема – струка је пресудила, без обзира на
напоре, па по оној народној, Јово наново, кренуло се у нову реконструкцију.
Стандарди у опреми, елаборати и пројекти, као и техничке препоруке ЕПС-а уносе нов квалитет
у начин рада дистрибуција Електровојводине. Потискују се импровизације, све се више ради плански
и унапред добро осмишљено. То су били невидљиви а крупни искораци у начину рада дистрибутивних
предузећа.

Пословна зграда дистрибутивног погона Северна Бачка Суботица
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Организација
Иако тема ове монографије није огранак Електровојводине у Суботици, већ је тема
електрификација Суботице, ипак је тешко раздвојити предузеће које је креирало, предлагало и изводило
електроенергетско умрежавање града (огранак ЕД Суботица) од саме електрификације Суботице.
Дистрибуција је мењала статусе и облике организовања и то као саставни део организационог
престројавања Електровојводине као целине. Електровојводина је диктирала темпо и правце развоја
својих делова. Јединствено предузеће основано је решењем Извршног већа Народне скупштине Народне
Републике Србије 28. јуна 1958. године. Пошто је још увек био на снази закон из 1957. године, којим су
раздвојени производња, пренос и дистрибуција, то су у састав новог предузећа ушле само дистрибутивне
делатности дотадашњих електричних предузећа у Новом Саду, Земуну (с погоном Рума), Панчеву и
Суботици. Било је девет погона. У састав предузећа ушли су и капацитети преноса, и то они испод
110 kV, који на основу члана 26 тадашњег Закона о електропривредним организацијама не припадају
предузећу Електроисток Београд. Предузеће је регистровано код Окружног привредног суда у Новом
Саду 17. 7. 1958. године, и то под називом Предузеће за дистрибуцију електричне енергије у Новом
Саду. По закону из 1957. године производња електране била је конституисана у посебно предузеће, које
је са собом одвукло и ранији назив Електровојводине. Међутим, ово условно речено развлачење имена
Електровојводина неће дуго трајати па је тако 18. 9. 1958. решењем НО Општине Нови Сад, бр. 0429333/1/58, конституисано Предузеће за дистрибуцију електричне енергије Електровојоводина, Нови
Сад. Тако је данашњи назив предузећа каснио три месеца за датумом оснивања јединственог предузећа
за дистрибуцију у Војводини. Новим решењем Окружног привредног суда у Новом Саду извршена је
29.12.1958. године промена назива у Електровојводина, предузеће за дистрибуцију електричне енергије,
Нови Сад. Истовремено, производни део (електране) добијају нов назив – Електрана. Међутим,
самосталност производње није дуго трајала. Дана 14. 5. 1959. Електровојводини се припаја и предузеће
за производњу електричне енергије Електрана.

Проширени колегијум Електровојводине који је након оснивања предузећа недељама радио на Палићу
У међувремену, 1962. године, у предузећу је укинут погон Пренос. Делови Преноса који су
одржавали објекте напона 35 kV прешли су у погоне електродистрибуција, а екипе електромонтаже
оснивају нов погон Електросервис са седиштем у Новом Саду.
60

Након доношења новог устава СФРЈ спроведена је реорганизација предузећа, која је закључена
усвајањем Статута од 3. 12. 1964. године. Предузеће се дели на радне јединице, са самосталним
обрачуном дохотка, и то шест дистрибутивних погона, Управом предузећа, Погоном за пројектовање
и изградњу и Домом одмора на Иришком венцу. Један од тих погона је и погон Електродистрибуције
Суботица.

Раднички савет Погона “Северна Бачка” - Електровојводина, изабран јануара 1959. године након
седнице одржане у Пословници у Бачкој Тополи
У ходу су вршена организациона престројавања и прилагођавања законима и интересима
целине. До нове комплетне реорганизације Електровојводине долази 1972. године у оквиру процеса
усаглашавања са амандманима на Устав. Формирају се основне организације удруженог рада, као основне
привредне ћелије, са самосталним обрачуном и исказом дохотка, прихода и трошкова. Тако је до краја
1972. године Електровојводина имала 14 организационих облика. Поред Управе дистрибутивних делова,
у саставу су и Топлана Нови Сад, Топлана Суботица, Фонд за газдовање становима, Изградња и Дом
одмора на Иришком венцу. Оваква организација предузећа остала је све до 1977. године када је, након
ступања на снагу Закона о удруженом раду, усаглашавана организација свих предузећа са тим законом.
Формирана је Сложена организација удруженог рада Електровојводина са радним организацијама у
свом саставу. Настављају се даље промене унутар СОУР-а, али то је већ тема за Електровојводину, а
не толико и за Електродистрибуцију Суботица. Након свих промена, СОУР Електровојводина имала
је 25 радних организација у свом саставу, међу којима и Електродистрибуцију Суботица. До наредне
велике промене долази када је Војводина, након промена Устава из 1974. године, донела сопствени
закон о електропривреди. Долази до разграничења између РО Електропренос у саставу СОУР-а и РО за
дистрибуцију, по посебном споразуму, по коме се стодесетке (ТС 110/x kV) преносе на дистрибутивне
делове предузећа на чијим подручјима се налазе ове трафостанице.
Може се само претпоставити активност ондашњег руководства, које је трабало да координира
и усаглашава интересе преко 20 релативно самосталних организационих јединица унутар
Електровојводине, с једне стране, а с друге да одговори изазовима највеће изградње електроенергетских
објеката у историји електрификације 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.
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Кроз сва ова организациона престројавања пролазили су радници Електродистрибуције
Суботица и, у оквиру нових статуса, носили бакљу даље електрификације Суботице. Како су ови општи
процеси у Електровојводини изгледали на терену, у Суботици показује прича која следи.
Основна и обртна средства новог предузећа Електровојводина формирана су издвајањем ових
средстава из дотадашњих Електране Суботице, Електросрема, Електричног предузећа Панчево и других.

Део Суботице познат као „Радијалац”
Првог јула 1958. године из дотадашњег јединственог предузећа Електрана Суботице издваја се
електродистрибутивна делатност и формира погон Северна Бачка са пословницама у Сенти и Бачкој
Тополи. Електрана остаје и даље као самостално предузеће, које се од тада бави само производњом
електричне енергије. У том статусу Електрана остаје све до почетка 1961. године када улази у састав
Електровојводине као самостални погон под називом Термоелектрана. Почетком 1965. године ова два
самостална погона у Суботици, електродистрибутивни и Термоелектрана, спајају се у јединствен погон
под називом погон Суботица у Суботици у саставу Електровојводине.
Крајем 1967. године и почектом 1968. године у Електровојводину уводи се нова организација
и дотадашњи погони прерастају у радне јединице. Као последица овога у Суботици се формирају
две самосталне радне јединице: радна јединица дистрибуције и радна јединица Топлана. На нивоу
Електровојводине формира се и посебна радна јединица за пројектовање и изградњу, а у њен састав улазе
сви организациони облици који су се у дотадашњим погонима бавили пројектовањем и изградњом.
Тако је и у Суботици формирана пословна јединица за пројектовање и изградњу као део или чланица
радне јединице за пројектовање и изградњу на нивоу Електровојводине. Од тада у Суботици послују
две радне јединице за дистрибуцију и топлану и једна пословна јединица изградње.
Са даљим развојем догађаја дистрибуција електричне енергије се све више помера ка интегралној
мрежи јединствене Електровојводине која има изворе у моћним капацитетима електропривреде
Србије. Термоелектрана Суботице се све више помера ка статусу хладне резерве. Један део дотадашњих
запослених не види перспективу рада у том статусу предузећа па напуштају Термоелектрану. Ново
руководство електране тражи визију новог развоја свог предузећа. У прочетку га види у два правца:
оријентација на производњу решеткастих стубова и топлификација града. Овај први правац није
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се показао оправданим. За други правац развоја наводимо стенограм из записника са 12. седнице
Радничког савета Електране Суботице одржане 25. фебруара 1960. године. У записнику пише: Директор
упознаје Раднички савет са састанком одржаним код председника Народног одбора Општине у вези са
перспективом Електране. На овом састанку је дискутовано о даљинском загревању појединих објеката
паром, односно о претварању Електране у Топлану. За идејно решење овог проблема предвиђен је рок
до 15. марта т. г. до ког времена би се извршила и груба економска рачуница. Због краткоће рока издали
смо пројектни задатак предузећу „Архитект“ из Суботице те молим накнадну сагласност Радничког
савета за ову поруџбину.
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Као што се види, хтело се предузети нешто чиме би се ублажиле тешкоће одлуком о брисању
Електране Суботице из списка произвођача електричне енергије. Дана 1. новембра 1961. године одржан
је састанак највиших представника града и Термоелектране где су договорене даље активности на
припремама и реконструкцији Електране у правцу топлификације града. Међутим, пут претварања
Електране у Топлану није био ни мало једноставан. Требало је убедити неверне Томе у то да
топлификација није нужно зло, нити санирање Електране, већ насушна потреба времена које долази.
Процес је, на неки начин, убрзавала и једна седница Управног одбора Југословенске електропривредне
заједнице (ЈУГЕЛ), одржане 10. априла 1962. године, на којој је закључено да Термоелектрана Суботица
остаје у режиму хладне резерве али само до 1. новембра 1962. године, а од тада се брише из списка
активних термоелектрана. Кренуло се интензивно ка топлификацији града. Први топловод изграђен је
у дужини од пет километара. Средином новембра 1963. године почињу хладне пробе у Топлани. Пробни
погон је трајао због синхронизације регулације до 2. децембра 1963. године . Међу првим потрошачима
прикључени су: Раднички универзитет, Народна апотека, Хотел Патриа, Аурометал, Скупштина
општине; Зграда друштвено-политичких организација и други.
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Електрична мрежа
У погледу електричне мреже у пероду од 1958. до 1968. године изграђено је, односно
реконструисано, на подручју Суботице и Палића око 65 km надземних водова напона 10 kV, положено
је око 24 km кабла напона 10 kV и око 20 km напона 0,4 kV. У том периоду изграђено је 162 трафосанице.
Био је ово најзначајнији период у развоју градске мреже. У периоду од шездесет година, од 1908. до 1968.
године дужина градске мреже је порасла са 65 km на 421 km. Можда су још илустративнији подаци
они о снази градских дистрибутивних трафостаница. Године 1928. укупна снага свих трафостраница
на подручју града износила је 2,3 МVА. За тридесет година, све до 1958. године снага је порасла за само
10,8 МVА, да би до 1972. године била повећана на чак 46,6 МVА. И зато се овај период после 1958. до
1989. године назива буран развој.

Године 1968. на Палићу је изграђено ново чвориште са ТС 35/10 kV напајано из ТС 110/35 kV
Наумовићево. Иако су ово били велики скокови у градској електрификацији, ипак се већ тада уочавало
да се мора припремати прелаз на још економичнији систем дистрибуције електричне енергије. Наслућује
се прелазак на двадесеткиловолтни систем.
Историјски гледано, систем градске мреже Суботице, који је био фундиран реконструкцијом
из 1925. и 1927. године више или мање је задовољавао до педесетих година прошлог века, дакле 30
година. Везивањем за републички енергетски систем високог напона 1958. године постепено се санира
тешко енергетско стање. Енергија је већ стигла до прага градова. Требало ју је само моћи прихватити.
Међутим, ово преузимање није ишло лако. Улагани су велики финансијски напори и тражена оптимална
техничка решења за почетак реконструкције мреже и ликвидирање нестандардних напона. До тада
примењивани дистрибутивни ниски напон није омогућио домаћинствима коришћење електричних
апарата напона 3x220/380 V. Индустрија је такође имала велике губитке због уских грла у снабдевању
енергијом. Инсталирана снага Термоелектране од око 5 МW коришћена је не само за Суботицу већ и за
околна насеља. Диспечерска служба је даноноћно дежурала како би спечавала преоптерећења и кварове
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на опреми и агрегатима. Стара суботичка мрежа постигла је свој максимум преносних капацитета уз
огромне губитке. Прелазило се на комплетну реконструкцију мреже и њено повезивање са енергетским
прстеном Републике. Техничке службе погона улагале су велике напоре у повезивању дотрајале
градске мреже са новим постројењима стандардних напона. У том процесу морале су се поставити
привремене чворне тачке за снабдевање града: провизорне трафостанице за снижење напона са 10
на 2 kV на следећим локацијама: Термоелектрана, Фабрика Пионир у центру града; Пут браће Радић
у јужном делу, Калварија и други. Са постепеном изградњом 10 kV кабловских и ваздушних водова
ови импровизовани објекти постепено су уклањани. Напајање града електричном енергијом било је
веома отежано јер се морало, између осталог, одлучивати у овом прелазном периоду и о приоритетима
између појединих делова града, а истовремено водити рачуна о урбанистичким решењима. Након
пуштања у погон далековода 110 kV Лединци – Суботица битно се мења ситуација и почиње озбиљнија
дистрибутивна делатност у Суботици. Овако високим напонима отклањају се проблематичне тачке у
снабдевању и граду се отварају нове визуре развоја са становишта електроенергетике. Колико је тај
процес био снажан показује и податак да је максимална снага 1956. године била 3,2 МW, а већ 1966.
године попела се на 13 МW. За десет година је учетворостручена. 1958. године продато је 24.163 МWh, а
1965. продато је 65.451 или 3,4 пута више. Процес реконструкције је дуго трајао да би се 1966. године у
инвестиционом програму могле констатовати све позиције старог напона зреле за коначну ликвидацију.
По улицама су развлачени подземни каблови из нових трафостаница. Новом реконструкцијом, која
је почела крајем педесетих (1957), рачунало се да ће систем са напонима 35/10 kV и три чворишта
35/10 kV задовољити око 25 наредних година. Рачуница је била извођена на тадашњој процени раста
потрошње и оптерећења. Ипак, није се могла предвидети експанизија или бум у потрошњи у периоду
од 1960. до 1970. године. Пракса је показала да се ниво оптерећења предвиђен по истеку 25 година десио
десет година раније. Све ово захтевало је нове студије и елаборате о новим концептима снабдевања
Суботице ресурсима па и електричном енергијом. И оно најважније, студије су показале да систем
напајања напона од 35/10 kV под оваким оптерећењима постаје недовољно економичан те да треба
прелазити на директну трансформацију 110/20/0,4 kV, чиме се истиксује једна трансформација више
(35/10 kV). На основу ових студија прихвата се концепт по коме се више неће градити чворишта са
станицама напона 35/x kV већ се иде на изградњу ТС 110/20 kV. Такође је предвиђено да се у будућности
Суботица снабдева са четири стране из трафостаница 110/x kV и то: са постојеће ТС 110 kV Нумовићево,

Стари надземни прикључак

Старо мерно место
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те нове станице ТС 110 kV Исток на источном делу града у близини фабрике Север, затим ТС 110 kV
Север на северном рубу града код Дудове шуме и најзад ТС 110 kV Запад на западном рубу града. Ове
трафостанице биће снабдеване кружним водовима 110 kV из будуће ТС 380/110 kV. Процењена је и
укупна снага након њихове изградње на 200 МVА. Елаборатом је предвиђено да ће изградњом ових
нових чворишта снабдевање града бити стабилизовано до краја столећа, до 2000. године.
Прелазак Суботичке електране на фреквенцију 50 Hz 1951. године и прикључење великог
броја насеља из околине Суботице резултирао је у великом порасту оптерећења и у већој производњи
у термоелектрани, која је достизала максимум 1956. и 1957. године када је годишња производња
Термоелектране Суботица достизала 27 GWh и оптерећеност од 5,5 МW. Након 1957. године,
прикључењем Суботице на земаљску мрежу, производња електричне енергије у Електрани Суботице
нагло опада и 1958. године износи 18,6МWh. Међутим, 1958. године почиње интензивнији развој града
Суботице, јер је то период када потрошња у домаћинствима, како у Суботици тако и околини, нагло расте.
Прикључењем на земаљску мрежу престају и ограничења у испоруци електричне енергије и упоредо
се повећавају капацитети дистрибутивне мреже градњом нових далековода и трансформаторских
станица. Још 1957. године изграђена је мала типска трафостаница ТЕ 35/10 kV са трансформатором
снаге 4 МVА, која је била привремена до изградње трафостанице 110/35 kV у Наумовићеву, као првог
електроенергетског ослонца за Суботицу на 110 kV напонском нивоу. Истовремено је грађен и далековод
Нови Сад – Суботица као напојни вод за Суботицу. Тај далековод је прво пуштен под напон од 35 kV и
прикључен на поменуту привремену ТС 35/10 kV, а затим на напон 110 kV.
Јула 1959. године пуштена је у погон прва трафостаница 110/35 kV Наумовићево у Суботици
са трансформатором од 20 МVА, а напајана је новим далеководом Нови Сад – Суботица са напоном
110 kV. После пуштања у погон трафостанице 220/110 kV у Србобрану октобра 1962. године знатно
се повећала погонска сигурност и обим испоручене електричне енергије. Пуштањем у погон ТС
110/35 kV Наумовићево почиње и нагли развој индустријске производње па самим тим и развој
привреде. Услед сталног раста оптерећења већ 1962. године у ТС 110/35 kV Наумовићево поставља се
и други трансформатор снаге 30 МVА. Оба трансформатора су до дана данашњег у погону и напајају
индустријску зону у Александрову, део насеља Александрово, насеља Стари Жедник, Нови Жедник,
Ђурђин, Чантавир, који су до дана данашњег на трансформацији 35/10 kV. Од 1964. до 1970. године
број домаћинстава која су била прикључена на дистрибутивну мрежу се скоро удвостручио па се и
структура потрошње изменила.

ТС 110/35/20 kV “Суботица 1“
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Годишња структура потрошње у Суботици 1960. године за домаћинства износила је 6555 МWh,
за индустрију 13600 МWh, а за остале потрошаче 6445 МWh. Нагли развој индустрије у седамдесетим
годинама прошлог века донео је такву структуру потрошње у 1970. години у којој су домаћинства
потрошила 45500 МWh, индустрија 47200 МWh и остали потрошачи 10300 МWh. Овакав раст
оптерећења било је потребнo пратити изградњом адекватне дистрибутивне мреже, што је и чињено.

ДВ из ТС 110/35 kV “Суботица 1”
Још 1957/58. године израђен је пројекат перспективног напајања Суботице електричном
енергијом као и пројекат дистрибутивне мреже са напоном 10 kV у циљу преласка на овај напонски
ниво. Према том пројекту градска мрежа се напаја са три трафостанице напона 35/10 kV Александрово,
ТЕ и Центар.

ТС 110/20 kV “Суботица 2”
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Прва ТС 35/10 kV Термоелектрана снаге 2 x 8 МVА завршена је 1956. године, први трансформатор
постављен је 1961. године, а други 1969. За напајање ове трафостанице била су предвиђена два вода. Први
је изграђен 1957. године и повезивао је привремену ТС 35/10 kV Александрово са Термоелектраном, а
други вод је изграђен тек 1969. године од ТС 110/35 kV Наумовићево до ТС 35/10 kV Термоелектрана.
Трафостаница 35/10 kV Центар снаге 3x8 МVА изграђена је у Харамбашићевој улици у центру
града. Изградњом ове трафостанице формира се ново чвориште будуће 10 kV мреже, која је предвиђена
за напајање центра и западног дела Суботице. Ова трафостаница пуштена је у погон 1964. године са
трансформатором од 8 МVА, али због наглог раста потрошње други трансформатор је постављен већ
1969. године, а трећи 1971. године. Било је предвиђено да се у коначној изградњи ТС напаја са три
доводна напона 35 kV из ТС 110/35 kV Наумовићево, али је дуги низ година напајана 35 kV уљним
каблом извод Центар 1 и Центар 2. Водови за напајање ТС у градском подручју били су кабловски, а
ван насеља надземни. Први вод је изграђен 1965. године а други 1971/72. године. 2011. године долази до
гашења ТС 35/10 kV Центар и коначног гашења 10 kV напонског нивоа у центру Суботице и ТС 35/10
kV прераста у разводно постројење у центру Суботице са 20 kV напонским нивоом.
Трафостаница 35/10 kV Александрово снаге 2x4 МVА изграђена је ради напајања индустријске
зоне јужно од Александрова, насеља Александрово и јужног дела градског подручја. Први трансформатор,
снаге 4 МVА, постављен је 1957. године, који је био замењен 1970. године трансформатором веће снаге
због наглог развоја индустријске производње. Станица се напаја једним надземним водом напона 35
kV из ТС 110/35 kV Наумовићево (садашња ТС 110/35 kV Суботица 1). Ова трафостаница била је у
функцији све до почетка 1990. године када је угашена, а терет је преузела ТС 35/10 kV Индустрија, која
остаје једина трафостаница 35/10 kV у Суботици након гашења ТС 35/10 kV Центар.
Тзв. четворостепени систем трансформације 110/35/10/0,4 kV достиже кулминацију око 1970.
године када густине оптерећења и њихов тренд раста проузрокују опредељење електродистрибуције за
прелазак на перспективнији тронапонски систем 110/20/0,4 kV. Од тада је дистрибутивни систем града
и подручја на напонском нивоу 20 kV изградњом ТС 110/20 kV. Упоредо је почела изградња примарних
дистрибутивних капацитета, интезивно је грађена и средњонапонска мрежа, нисконапонска мрежа и
дистрибутивне ТС. У току 1975. године израђени су пројекти перспективног развоја дистрибутивне
мреже напона 20 kV за град Суботицу, који су били главна смерница за развој мреже до 2000. године.

ТС 110/20 kV “Суботица 2”
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Интезиван раст оптерећења почетком седамдесетих година проузрокује изградњу прве ТС
110/20 kV Суботица 2, па је већ 8. 8. 1974. године прибављена грађевинска дозвола за њену изградњу, а
пуштена у погон 5. 6. 1976. године. Данас у њој зује два трансформатора од по 31,5 МVА и простире се на
површини 4900 m2 , лоцирана је у Улици Тук Угарнице у близини пруге Суботица – Хоргош и у близини
фабрике Север; напаја индустријске потрошаче у југоисточном делу града, а делимично се наслањају на
приградско насеље Александрово те централне делове града као и домаћинства у источном делу града,
Месне заједнице Нови град, Кертварош, Мали Радановац. Велики део индустрије Суботице је ослоњен
на ову ТС, а инсталисани капацитети у овој ТС су попуњени.

ТС 110/20 kV “Суботица 4”
Друга ТС у Суботици напонског нивоа 110/20 kV Суботица 4 добила је грађевинску дозволу 22.
10. 1982. године, а стављена под напон 30. 9. 1986. године. ТС Суботица 4 налази се на Карађорђевом
путу на излазу из Суботице према Келебији, тренутно има два трансформатора у погону од 31,5 МVА, а
плановима је предвиђена и уградња трећег трансформатора. Површина круга објекта је 7521 m2, конзум
ове ТС покрива северозападни део Суботице, центар, затим насеља Келебија, Љутово, Црвено село,
Мала Босна.
Због изградње фабрике Азотара у јужном предграђу Суботице указала се потреба за већом
снагом и количином електричне енергије па је заједно са изградњом фабрике текло и проширење ТС
110/20 kV Суботица 1, с тим да се трафостаница проширује уградњом трансформатора 110/20 kV
снаге 31,5 МVА, тј. уводи се и 20 kV напонски ниво. Трећи трансформатор стављен је под напон 11. 11.
1987. године, који добија назив ТС 110/20 kV Суботица 1А. Нажалост, фабрика Азотара радила је пуним
капацитетом само неколико година па тај трећи трансформатор није био никада оптимално оптерећен.
Али, како се енергетска ситуација мења у последњих неколико година, указала се потреба за напајање
нових индустријских капацитета у Индустријској зони Мали Бајмок па се тај трансформатор све више
терети, а изградњом 20 kV разводног постројења Пачир и преласком Александрова на 20 kV напонску
мрежу све више ће се теретити.
Види се да је највећи раст оптерећења у Суботици био осамдесетих и почетком деведесетих
година па су у том периоду и изграђени капацитети који и данас задовољавају потребе Суботице.
Како је раст оптерећења интезивно растао крајем осамдесетих година плановима ЕД Суботица била
је предвиђена изградња ТС 110/20 kV Суботица 5 у периоду 2000 – 2005. године на локацији у близини
градске болнице у Суботици, а било је предвиђено да задовољи потребе за електричном енергијом
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следећих месних заједница: 50% Малог Бајмока, Гат, Центар 1, Бајнат и Прозивка и део потрошача са
ТС 35/10 kV Индустрија. До реализације изградње Суботица 5 није дошло из разлога што је средином
деведесетих година опала индустријска производња, много фабрика је смањило производне капацитете
па је и заступљеност оптерећења од индустријске производње опао те се може констатовати да је тренд
раста оптерећења заустављен и да плановима до 2025. године није предвиђена изградња ТС 110/20 kV
у граду Суботица. Изградњом ТС 110/20 kV Палић, пуштене у погон 1996. године, делом је растерећена
ТС 110/20 kV СУ 4 и ТС 110/35 kV Суботица 2.

ТС 110/20 kV “Суботица 4”

Нова 20 kV разделна станица Таванкут
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Раст потрошње пратила је и повећање капацитета трафостаница свих напонских нивоа.

Из ових података закључује се да је за само 8 година број трафостаница дуплиран и да је
просечна годишња стопа раста износила 12,5%.
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Реконструкцијом мреже из педесетих година прошлог века мења се и концепт јавне расвете
у Суботици. Демонтиран је полуноћни / целоноћни систем, чак и тамо где електрична мрежа није
реконструисана. У оно време није постојао прави газда за јавну расвету па њено обликовање и развој
није био резултат студија и елабората као код мреже, већ су примењивана ад-хок решења. Већ је раније
споменуто да се у време Другог светског рата јавна расвета палила и гасила са једног места из Градске
куће. Касније, све до 1960, паљење и гашење се вршило помоћу аутомата, контактора, обично 3x25 А и
3x49 А. Након тога се прешло на посебне контакторе и преклопни сат (шалтуре).
Јавна расвета је важан сегмент у комуналном животу сваког града. У развијеном делу света
развија се и посебна струка намењена теми јавне расвете. Разрађене су разне методе технологија и
економије у домену јавне расвете и то за пројектанте, изградњу, одржавање и коришћење. Нажалост,
у Суботици, као и у другим градовима, статус јавне расвете дуго није био на одговарајући начин
регулисан. Због овога грађанство и јавност често погрешно сматра да је тема јавне расвете искључиво
у домену електродистрибуције.
У погледу јавне расвете разликују се две групе њених елемената:
-

Расветна тела која су директно монитрана на стубове дистрибутивне мреже и

Расветна тела која чине целину за себе, независно од дистрибутивне мреже
(канделабри).
Године 1967. у Суботици је било 3.418 расветних тела монтираних на ваздушној мрежи. У исто
време у граду и Александрову било је око 6.000 стубова, што значи да је сваки други носио на себи једно
расветно тело. Број канделабра, као независних тела, износио је 440 комада.
Записи или нека врста времеплова из огранка Суботица у периоду 1958 – 1989
У 1962. године забележено је да се термоелектрана Суботица полако гаси. Било је то време
интезивне изградње хидроелектрана у електроенергетском систему Југославије, који ће као извор све
више потисикивати у то време мале градске термоелектране са тада јединствене електромреже Србије.
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У истој години забележена је и једна хроника о суботичком Електровојводинином клубу хокеја
на трави. Пре тога треба истаћи да је још 1950. године при електричном предузећу Суботице формиран
клуб хокејаша на трави. Брзо су пристизали и резултати. Неколико пута били су прваци Србије, а 1952.
године постигли свој највећи успех, били су друга екипа у земљи, у оној великој Југославији. Било је и
успеха у иностранству. Међутим екипа Електровојводине 1955. године расформирала се због тешког
финансијског стања у клубу. Почетком 1962. године некадашњи играчи поново су се окупили и решили
да крену старим стазама. Од Хокеј савеза на трави Југославије добијена је помоћ у дресовима и опреми
и кренуло се у нове окршаје са Цицером из Осјека и осталим клубовима ондашње Југославије.
Интерни лист Електровојводина прогласио је пет најбољих спортиста Електровојводине у 1962.
години. Међу њима су и два Суботичана. Војислав Тонковић као најбољи фудбалер Електровојводине.
Дуго година Тонковић је био и фудбалер суботичког Спартака и то оног Спартака који је био члан Прве
савезне фудбалске лиге. Највећи успех му је био када је бранио боје наше државне Б репрезентације.
Захваљујући Тонковићу, који се после Спратака вратио у свој матични клуб, Електовојводина имала је
завидног успеха и у такмичењу суботичке лиге. Други је шахиста Ладислав Фодор, који је на шампионату
Војводине освојио титулу мајсторског кандидата.

Забележено је да је 28. новембра 1962. године одржана свечана седница Радничког савета ДП
Северна Бачка на којој је дотадашњи дугогодишњи директор Беркањи Пал испраћен на нову дужност,
на место потпредседника Народног одбора Општине Суботица.
Суботица је из својих редова дала и вршица дужности директора Електровојводине инг.
Звонимира Стилиновића. С њим је обављен новинарски разговор пред наступајућу 1963. годину и он
је том приликом, између осталог, рекао и следеће: На седници Управног одбора од 17 децембра 1962.
године продискутована је методологија израде Привредног плана и натуралних показатеља за 1963.
годину. Ова методологија је достављена свим погонима и предвиђено је да се натурални показатељи
Привредног плана израде најдаље до 10. јануара наредне године. Привредни план треба да се заврши
најдаље до 31. јануара 1963, а Управни одбор би га размотиро и одобрио 15. фебруара 1963. Много
сличности са временом садашњим.
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Одувек су анализе, процене и елаборати били основа за тзв. насловни списак инвестиција за
наредну годину. Тако је било и 1962. године. Следи пројектовање, припреме и извођење. Изграђена
је ТС 35/10 kV у Суботици. Пуштен је под напон и далековод 35 kV Наумовићево – Жедник,
Бегејци - Војводе Степе и Сомбор – Светозар Милетић. У току је изградња далековода 35 kV
Александрово – Суботица и Наумовићево – Суботица Центар.
У 1963. години почела је већ раније поменута реконструкција градске мреже. Паралелно с
тим приступа се изградњи ТС 35/10 kV Суботица Центар и изградњи далековода напона 35/10 kV од
Наумовићева до Суботице.
Органи самоуправљања Северне Бачке крећу у акцију контроле електричних инсталација
код својих радника и плаћања за утрошену електричну енергију. Откривене су неправилности па и
неовлашћено коришћење електричне енергије. У интерном билтену наведена су марта 1963. године
радна места и имена радника Северне Бачке који су неовлашћено користили електричну енергију.
Покренут је и дисциплински поступак против ових радника.

Поглед на Градску библиотека са видиковца Градске куће
Погон Северна Бачка инвестирао је у нову зграду пословнице у Сенти. До уласка пословнице
Сента у састав Северне Бачке запослени у пословници обављали су своје функције у просторијама
једне приватне стамбене зграде. Погон је откупио једну стамбену зграду са четрнаест просторија и њу
адаптирао у пословне просторије.
1963. године погон Северне Бачке склопио је уговор о електрификацији још неелектрификованих
насеља: Надрљан, Трешњевац и Велебит. У првој етапи изградње предвиђено је и прикључење
пољопривредних имања из поменутих села.
Извршење радова одувек је наилазило на тешкоће. Тако се 1963. годне констатује да ТС 35/10 kV
Суботица Центар, која је те године требало да се пусти у погон, неће бити завршена у предвиђеном
року, чиме се доводи у питање несметано снабдевање западног дела града. Узрок је недостатак 35 kV
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каблова. Предложено је и алтернативно решење да се Северној Бачки допусти изградња провизоријума
и то на терет средстава Погона и на терет права у 1964. години. Дакле, није увек све лако ишло са
електрификацијом Суботице и после Другог светског рата.
Поред економских проблема (несташица каблова) долази све више и до техничких ограничења.
Експанзија у потрошњи електричне енергије усијава каблове. Тако је новембра 1963. године констатовано
да је преоптерећен далековод Наумовићево – Сента и то након укључења извода у ТС Сента за Аду и
за шећерану у Сенти. Трајно решење је изградња једног 110 kV далековода и ТС 110/35 kV код Сенте.
Није само Сента имала проблем са пословном зградом. Познато је да су запослени суботичког
погона Северна Бачка били најпре смештени у стамбеној згради, коју су користили бивши директори
централе када је она била у власништву страног капитала пре Другог светског рата. Зграда не само да
није била подесна за функције дистрибуције, већ је било и мало простора за све запослене. Смештај
је био у неколико међусобно раштрканих зграда. Зграда у којој се налази пословница и канцеларије
комерцијалног одељења предвиђена је за рушење с обзиром на то да се налази близу трамвајске пруге,
а планира се увођење дуплог колосека. Године 1963. руководство Погона је ступило у преговоре са
пројектантском кућом о изградњи нове пословне зграде у кругу Погона. У то време проблем је постојао
око недовољно јасног дефинисања статуса ТЕ у Суботици. Најпре је била идеја да се изгради једна
заједничка зграда, али због неизвесности Топлане одустало се од те идеје.
У оквиру прославе ослобођења града Суботице пуштена је 11. октобра 1964. године у погон
новоизграђена ТС 35/10 kV у Суботици. Пуштањем у погон ове трафостанице умањује се преоптерећење
ТС 35/10 kV у ТЕ Суботица. Наиме, дотадашњи капацитети јединих постројења ове врсте у ТЕ Суботица
и ТС Александрово били су недовољни за подручје града. Зато је често долазило до гушења у снабдевању
електричном енергијом. Новом трафостаницом повећани су и капацитети трансформације за 3x8 МVА.
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У децембру 1964. године и пословница у Бачкој Тополи уселила се у нову пословну зграду.
Пословница је раније била смештена у кругу електричне централе. Како је централа све више испадала
из употребе, то су хале и остале просторије бивале све више неискоришћене и празне. Договорена
је размена простора. Старе хале су уступљене ливници, а за потребе пословнице намењено је друго
земљиште на коме је изграђена и нова пословна зграда.
Било је оно време тзв. интегралног самоуправљања и доделе друштвених станова запосленима.
Запослени у Дистрибуцији Суботица формирају Стамбену Задругу, а она је за узврат била инвеститор у
подизању стамбених зграда за потребе запослених у дистрибуцији. Поред градње зграда за колективни
начин становања задруга је давала и позајмице за изградњу породичних кућа.
Из алманаха времена јул – август 1965. године преписујемо следеће: Сава Николић,
електротехничар за мерење у погону „Северна Бачка“, открио је да један погон грађевинског предузећа
„Интеграл“ из Суботице неовлашећено користи електричну енергију па му припада нагарада на основу
израчунате вредности нерегистроване електричне енергије. Исти тај радник и Петар Радуловић,
монтер из Жедника, утврдили су да је погон „Чиркеш“ у Старом Жеднику – предузећа „Агрокомбинат“
из Суботице нерегистровано користио електричну енергију и зато су добили награду. Историја се не
понавља, али се како то рече Марк Твен: често римује. Овај ритам из 1965. препознаје се и данас у
Електровојводини када, такође, радници који открију неовлашћену потрошњу електричне енергије за
то добијају посебне награде или стимулације.
Године 1965. сва речна корита у Војводни била су напуњена водом до самог врха насипа. Најтеже
је било са моћним Дунавом. Иако Суботица није била угрожена, њених 150 запослених из дистрибуције
били су на насипима и то у сменама од четири до петнаест дана. Била је то драматична борба за одбрану
Војводине од великих вода. Суботичани Северне Бачке били су на изградњи насипа код Богојева,
Плавне и Бачке Паланке. Електромонтери су учествовали на подизању расвете дуж насипа у околини
Новог Сада. Солидарност је увек била саставни део посла електричара из Суботице.
Иако се већ ушло у другу половину 1965. године ипак је било још буџака у којима није извршен
прелаз са 2 kV напона на нови 10 kV напон. Тако је 9. јула 1965. године извршено полагање 10 kV вода на
изводу Мајшански пут и урађено је прекопчавање са постојећег 2 kV вода на 10 kV вод. До закашњења
преласка овог дела града на већ стандардизовани 10 kV напон дошло је због недостатка трансформатора
одговарајуће снаге. Овај извод има око 600 m кабловског и око 9 km ваздушног вода. Поред широке
потрошње на овом изводу се налазе и нека индустријска предузећа као што су: Пахуљица, Бачкапродукт,
Фабрика скроба Скроб... У граду је остало још неколоко извода са напоном 2 kV (Стари Север, затим
једна провизорна ТС код фабрике чоколада Пионир).
Нажалост, ову врсту посла пратиле су неретко и повреде на раду са смртоносним последицама.
Тако је јула месеца 1965. године на раду погинуо електромонтер Влада Станојловић. Колектив је и овде
изразио своју солидараност и на тај начин што је отписао кредит погинулом раднику и то у корист
његовог малолетног сина.
Децембра 1965. године завршена је нова пословна зграда у Сенти.
Постојећа технологија није више могла да прати нагли пораст броја потрошача електричне енергије.
Упoтреба механичких уређаја за масовну обраду података, а нарочито за издавање рачуна, постаје уско грло.
У 1965. години сачињена је концепција и идејни пројекат за увођење савремене опреме, а већ 1966 потписан
уговор за набавку првог рачунарског система Gammа – 10 француског произвођача Bull. Набављени
систем Gamma – 10 имао је капацитет (RАМ) централне меморије 4 KB. У то време није било хард дискова,
нити терминала и монитора. Подаци су учитавани преко тзв. читача картица. Запослени из Суботичке
дистрибуције су носили податке у Нови Сад у форми читачких листа и посебно централизовано организована
служба их уносила путем бушача картица. Међутим, убрзо се показало да и Gamma – 10 не може да отпрати
све обрачуне и штамапање рачуна из свих делова предузећа. Набавља се још једна конфигурација немачког
произвођача Kienzle. Међутим и то није било довољно па се ангажују трећа лица, и то Урбис из Новог Сада
и рачунарски центар при Економском факултету у Суботици. Сагледавајући даљи развој аутоматизације
пословних процеса у Електровојводини је 1975 усвојен Програм развоја аутоматизације у Предузећу.
Реализујући овај концепт формира се посебна пословна јединица ЕРЦ Електровојводине и крајем 1978.
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уговара набавка рачунарског система Honeywell Bull 66 за чији смештај је била пројектована посебна систем
сала. За разлику од ранијих система овај нови рачунар (320 KB RАМ-а) имала је низ јединица магнетних
трака за смештај података, а системски и апликативни софтвер смештен на 4 ектерна диска капацитета од
по 23 MB.

Рачунар Gamma 10

Рачунарски систем Honeywell BULL 66
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Обука запослених из Електровојводине за коришћење првог рачунара
Мерење електричне енергије увек је изазивало пажњу струке, јавности и купаца. На подручју
Погона Суботица године 1966. постојали су веома различити мерни уређаји код купаца, а посебно код
већих потрошача из привреде. Била су то бројила разних произвођача: Ганц, Ландис, Данубик, Искра
итд. Зато је потекла иницијатива из Суботице да се на нивоу Електровојводине изврши стандардизација
опреме, да се дефинише стандард у погледу пријема мерних група код нових потрошача.
Дана 25. априла 1966. године у 14 часова диспечерским налогом Погона искључена је и последња
ћелија 2 kV са изводом Ферум (Стари Север). Овим чином коначно је укинут стари 2 kV систем у
Термоелектрани. Старо 2 kV постројење имало је 15 извода (Сента, Спојна, Жељезница, Гроњи Град,
Центрум, Ферум, Трамвај, Централа...).
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Због учесталих повреда на раду у јулу месецу 1966. године Раднички савет Погона Суботица
заоштрава питање безбедности на раду и доноси конкретне мере. Улази у кажњавање свих оних који
на било који начин имају пропуста у раду. Следе констатације па казне. У ТС 35 kV Центар у Суботици
у просторијама за АКУ батерије нема никакве заштитне опреме, изузев два пара заштитних одела; у
купатилу је шуко утикач монтиран на само 30 cm од туша; у трафостаници 35/10 kV Александрово
противпожарни апарати су неисправни, нема извода из Правилника о заштити на раду нити пак извода
из Правилника о пружању прве помоћи; на градилишту у Улици Ивана Милутиновића градилиште
је необезбеђено иако му се у непосредној близини налазе деца, а и пролазници испод стуба на коме
се одвијао рад... После ових констатација следе казне. Опет препознавања са временом садашњим.
Правилник, упутства, инструкције, контроле, санкције. Разлика је само што је то некада радио Раднички
савет, а данас менаџмент Електровојводине.

Радови на СТС
Ређају се пред нама слике онога што је пратило електирификацију Суботице. Тако је у јануару
1967. године, приликом реконструкције електричне мреже у Чоки, дошло до несрећног случаја.
Приликом привезивања проводника са старих на нове стубове дошло је до пада дрвених стубова и то
баш у тренутку када су поред њих пролазила запрежна кола са двоје лица у њима. Оба лица су повређена.
Јавни тужилац поднео је кривичну пријаву против одговорног радника Изградње Јаноша Торме из
Суботице. На расправи пред Општинским судом у Новом Кнежевцу Јанош Торма је ослобођен оптужбе
јер је до несреће дошло стицајем разних околности, а пре свег услед трулости стубова. И овакве врсте
прича пратиле су процесе електрификације.
Мењала се технологија и то не само у техничком већ и у правном и економском погледу. Од
1. маја 1967. уводи се нов начин обрачуна и наплате електричне енергије. Свим потрошачима биће
уручене нове чековне књижице као нови облик плаћања рачуна за утрошену електричну енергију.
Новом концепту све је подређено, па и промене у систематизацији радних места.
На седници Радничког савета одржаног 23. маја 1967. године усвојена је нова организација
Погона, који ће имати три радне јединице: за дистрибуцију, Изградњу и Топлану. Систематизацијом
је предивђено да у радној јединици дистрибуције буде упослених 247 радника, у Изградњи 120, а у
Топлани 43, што укупно чини 410 запослених. Међутим, Погон има 448 радника, што значи да су 38
радника вишак. Раднички савет је закључио да се сваки од 38 радника вишка испита појединачно и да
се за њих нађе одговарајући посао.
У току зиме 1966/67. дошло је до прокишњавања објекта баждарнице услед чега је део таванице
пао на баждарски сто и отштетило га. Убрзо након тога набављен је нови баждарски сто од фирме
Wiener Schvavhstrmwerke Gesellchaft из Беча.
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Дуго се у плаћању електричне енергије задржавала категорија аконтација. Када се уочи све
већи раскорак између уплата и стварнe потрошње, Раднички савет Погона, на седници одржаној
октобра 1967. године доноси oдлуку да се једнократно изврши очитавање свих потрошача у категорији
домаћинства и да се извши својеврстан попис бројила ради формирања нове базе ЕРЦ-а. Код многих
потрошача уочено је да су троцифрена бројила у регистровању потрошње прешла све цифре па се
не може са сигурности утврдити колико је износила стварна потрошња. На иницијативу општинске
организације Социјалистичког савеза Суботице покренута је једна иницијатива да месне заједнице
огранизују инкасирање за утрошену електричну енергију. Наплату би вршили на лицу места, а купцима
би зарачунавали трошак раван поштанској услузи. Месне заједнице би на овим пословима ангажовале
незапослена лица. Међутим, ова иницијатива није прихваћена.
У процесу рада са струјом нису повређивани само запослени, већ и трећа лица. Најчешће
су након повреда пресавијали табак и тужили дистрибуцију. Тако је M. Сич, стара 34 године, из
Бачких Винограда, тужила дистрибуцију. Она је радећи на њиви у којој постоји копани бунар из њега
извлачила воду путем ђерма и том приликом закачила вод 10 kV и задобила електрични удар. Њој је
услед тога ампутирана десна рука испод лакта. Суд је досудио накнаду повређеној и доживотну ренту.
Дистрибуција се жалила на пресуду јер је повређена са својом породицом самоиницијативно заменила
стари ђерам, који је био краћи, новим, који је дужи, и тиме довела саму себе у опасност. Оваквих и
сличних случајева било је још много.
ТС 35/10 kV Палић пуштена је у погон 12. јула 1968. годинe. Снага ове трафостанице биће 2
x 4 МVА. У време пуштања био је инсталиран само један трансформатор од 4 МVА. Трафостаница
има уграђених 10 извода од којих су најпре 3 била активирана. Из ове трафостанице снабдевају се
електричном енергијом: Палић, Радановац, Бачки Виногради, Хајдуково, Носа, Чурго, а посебним
изводом 10 kV и винарски подрум Словенија вино. Далековод 35 kV од ТС 110/35 kV Суботица до ове
нове трафостанице на Палићу изградили су радници суботичке Изградње. Дужина далековода је 13
километара.
Септембра 1969. године у ЕД Суботица набављено је неколико теретних возила међу којима и
хидраулична дизалица са корпом за рад на терену, као и четири возила (затворени пикапови) за рад
мобилних екипа. У исто време почела је и изградња велике гараже у кругу предузећа.
Губици електричне енергије у мрежи су некад и данас били главна дежурна тема дистрибуција.
Тако је и у извештају за 1969. констатовано да су губици у Суботици порасли за 0,08%. Тада је
закључено да се руководећи органи морају посветити решавању овог питања. У том правцу монтирана
су активна бројила на изводима 10 kV у ТС Александрово, Сента и Ада, чиме је омогућено праћење
губитака електричне енергије по изводима 10 kV. Задужује се шеф Техничког одељења да путем
Одсека за енергетику неисправна бројила доведе у исправно стање до 1. 4. 1970. године и да након
тога обезбеди сталну контролу њихове активности. У извештају је записано и следеће: У циљу детаљне
локализације губитака електричне енергије наставити са уградњом бројила за мерење укупног протока
у трансформацијама 10/0,4 kV у којима још не постоји. На овај начин добијени подаци треба да послуже
као један од главних основа за програм инвестиција, као и за интервенције на отклањању неисправности
на мерним уређајима потрошача електричне енергије.
Средином 1969. године прешло се на машинску (аутоматску) обраду података о уплаћеним
аконтацијама за утрошену електричну енергију из категорије домаћинства чиме се побољшава квалитет
евиденције и смањује број грешака.
Инжењер Карољ Киш из Суботице написао је текст о стању јавне расвете у Суботици 1970.
године. Пре описа стања јавне расвете инжењер Киш је подсетио на повезаност ЕД Суботице на
електроенергетски систем Србије. У тексту он подсећа да је електрична дистрибутивна мрежа Суботице
прикључена на електродистирибутивни систем Србије путем чворишне трафостанице 220/110 kV
Суботица 1. Из Србобрана долази далековод напона 110 kV до трафостанице 110/35 kV Суботица 1 из које
се грана 35-токиловолтна мрежа до трафостаница 35/10 kV. У граду постоје три овакве трафостанице:
Александрово, Термоелектрана и Центар. Они чине електроенергетску кичму града. У граду постоји
107 дистрибутивних станица нижег напонског нивоа и 48 индустријских трафостаница. Њихово
напајање врши се из поменутих ТС 35 kV. Домаћинства се напајају преко нисконапонске разводне
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мреже напона 3x220x380 V приближне дужине око 270 километара. Четрдесет година касније, дакле у
2010, у граду Суботици постоји 368 трафостаница ниског напона из којих се снабдева домаћинство и
101 индустријска трафостаница. Укупна дужина градске мреже је 131,9 km високог напона.
Прелазећи на систем јавне расвете у Суботици, инж. Киш констатује да су у већини случајева
светиљке монтиране на стубове електричне мреже, а укључење / искључење обавља се помоћу једног
додатног проводника (лауфер), који се води паралелно са фазама и нулом нисконапонских водова.
Командовање (паљење и гашење) врши се у дистрибутивним трафостаницама. За укључивање и
искључивање користе се посебни уклопни сатови (шалтур) који функционишу независно један од
другог по трафостаницама и раде по принципу будилника. Док се електрична мрежа градила и развијала
по одређеним стандардима, дотле је систем јавне расвете остао по страни ових процеса. Јавна расвета
се развијала од случаја до случаја, стихијски и неповезано у један целовит систем. Застарелост опреме,
појединачно и реонско укључивање и искључивање, као и нејасне надлежности у процедурама око
јавне расвете (Општина, Завод, Дистрибуција) биле су основна карактеристика система јавне расвете
из седамдесетих година прошлог века. Инж. Киш је за оно време предлагао и правце превазилажења
оваквог стања јавне расвете у Суботици. Нудио је и алтернативе у доградњи система: команда помоћу
фото-ћелија, команда помоћу тзв. штафетног система, даљинско командовање које имају већи градови
Европе.
У послу са купцима електричне енергије било је и пропуста тзв. системског карактера. Фебруара
1971. године послати су рачуни купцима после годишњег очитавања струјомера. Електронски
рачунарски центар при Економском факултету у Суботици одштампао је око 90.000 коначних рачуна
(обрачуна). У то време је на снази био систем аконтација па су се оне плаћале током године, а онда, након
очитавања, крајем године сравњивала се потрошња и уплаћени износи по аконтацијама. Када је изашло
првих четири до пет хиљада рачуна, почели су да приситижу масовни протести купаца. Протестовали
су што им претплате из прошле године после ванредног читања у априлу нису унете у рачун и у колону
плаћено. На крају је констатовано да ни једном купцу од 25.000 који су имали претплате (платили
више од аконтације) претплате нису укључене у коначан обрачун. Одмах се интервенисало. Рачунском
центру у Суботици наложено је да понови обрачун за 90.000 рачуна, а стари рачуни повучени су из
функције. Испоставило се да је погрешно састављен програм за израду рачуна па су овакве последице
биле реалност тог пропуста.
Посебно мала свечаност за запослене била је 7. септембра 1971. године када је званично положен
камен темељац за изградњу нове пословне зграде у Дистрибуцији Суботица. За извођача радова одабран
је Интеграл из Суботице. По идејном пројекту зграда ће имати облик трокраке куле са подрумским
делом, приземљем и пет спратова Основну идеју дао је инж. Карољ Киш, а пројекат је урадила једна
пројектантска кућа из Загреба.
Крајем децембра 1971. године стиже једно упозорење из Суботице. Условно речено подрхтава
напон у даљој електрификацији Суботице. Град се снабдева из једине стодесетке изграђене још давне
1958. године (Наумовићево или Суботица 1). Водом дугачким 60 km снабдева се Наумовићево из
ТС Србобран и то на термичкој граници оптерећења од 70 МW. Вршно оптерећење конзума који се
снабдева из овог правца је 1971. године 45 МW. Поред наведеног вода 110 kV на релацији Србобран
– Наумовићево у погону је и вод 120 kV Сегедин – Наумовићево, који представља резервни правац
напајања у случају квара на основном правцу према Србобрану. Оваква веза, поред своје позитивне
стране, има и негативних импликација за снабдевање Суботице. Преносно предузеће често испоручују
енергију и у правцу Сегедина тако да се на далеководу Сробробран – Суботица јавља оптерећење и до
70 МW, тј. до саме термичке границе. Напон на страни 110 kV тада износи 90 kV. То проузрокује веома
лоше напонске прилике на целом конзумном подручју Суботице. Преносно предузеће Електроисток
намерава да гради преносни вод од 220 kV или 320 kV тек после 1973. године. С друге стране у то
време једина ТС 110 kV је била ограничена како по капацитетима, тако и по инсталисаној снази, али
и по броју ћелија 35 kV. Тадашње потребе превазилазиле су могућности ове трафостанице. Веома је
нерационално и технички скоро немогуће градити нове водове 35 kV у правцу града. Идеја је била да се
одмах почне изградња нове ТС 110/35 kV ближе граду. Раније наведене три трафостанице 35 kV имају
следеће капацитете: Александрово – 8 МVА; Центар – 16 МVА и Топлана – 16 МVА. Вршно једновремено
оптерећење града износи око 27 МW. У структури потрошње у том моменту на индустрију отпада 40%
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Свечани чин полагања камена темељца за нову зграду

Нова зграда ЕД Суботица
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или 13,5 МW, а на широку потрошњу 60% или 20 МW. У то време инсталисана снага свих трафостаница
широке потрошње 10/0,4 kV износи 31 МVА, што значи да су станице у просеку оптерећене са 65%.
На другој страни годишњи раст потрошње износи 13% или 2,6 МW, што захтева годишње повећање
инсталисане снаге трафосаница 10/0,4 kV од око 3.7 МVА. На овај начин је електрификација Суботице
ширена, али и постојећа опрема постајала је уско грло за развој пропусних капацитета у снабдевању
електирчном енергијом. Четрдесет година касније, дакле у 2011. години вршно једновремено оптерећење
града износи 114,26 MW или скоро четири пута више него 1971. године. Укупно инсатлисана снага свих
трафостаница 0,4 kV у домаћинству износи 35,2 МW, а у индустрији 65,4 МW или укупно 100,6 МW.
Тешкоће ове врсте преносе се и у 1972. годину када се констатује да новоизграђена ТС 35 kV
Центар нема више слободних капацитета за нове изводе 10 kV и која је оптерећена већ са 80 одсто
своје инсталисане снаге. Поставља се и трећи трансформатор снаге 8 МVА. Међутим, енергија до ове
трафостанице се преноси путем јединог вода 35 kV, што представља велик ризик за стабилно снабдевање
купаца у околини ове ТС. Слична је и ситуација код остале две трафостанице 35 kV. Примиче се расплет
ове ситуације преко увођења новог стандардизованог напона од 110/20 kV.
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Улази се у 1973. годину у којој је на бази уставних амандмана и закона конституисана Основна
организација удруженог рада Дистрибуције Суботица. У јулу новоформирана ООУР доноси сопствени
Акциони програм штедње у дистрибуцији. У њему, између осталог, читамо да је изузетно важно имати
правилан однос према коришћењу возног парка дистрибуције: Основно путничко возило за теренски
рад које ће бити у масовној примени је „застава 750“.
Савет ООУР Дистрибуцији Суботица, на седници одржаној 27. јула 1973. године, у целини
је одобрио закључак техничког стручног савета предузећа, а у духу одлука радничког савета, и
усвојио систем трансформације 110/20 kV и развођење градске мреже Суботице 20 киловолтним
напонским нивоом. На овај начин се и суботичка ООУР придружила другима у погледу увођења нове
трансформације напонског нивоа од 20 kV. На овај начин је почела још једна нова етапа у развоју
електрификације града. Досадашњи стандардни напон од 10 kV, који је заменио стари од 2 kV, одлази у
заслужену пензију. Замењује га нови, много поузданији и ефикаснији по пропусној моћи и економичнији
у погледу коришења напон од 20 kV. Велика је то промена била за запослене, а и за грађане Суботице.

У распону година од 1955. до 1972. године порасло је максимално оптерећење у мегаватима са
некадашњих 3 на 33 или десет пута. Потрошња електричне енергије за град Суботицу износила је 1972.
године 146,024.000 kWh, што је дванаест пута више него у 1955. Данас потрошња само у граду износи
751,529.000 kWh или шест пута више него пре четрдесет година. Скокови у расту били су баш у периоду
који смо назвали буран развој да би се потом потрошња смиривала у деведесетим годинама и првој
деценији 21 века. Било је то последица развоја Суботице као града у целини.
Уз раније исказане проблеме у снабдевању електричном енергијом праве се и прве пројекције
развоја за наредних десет година, све до 1982. Процењује се да ће град 1982. години имати 96.000
становника, да ће укупна потрошња града Суботице износити 160,000.000 kWh, а масимална снага
38 МW. Због, условно речено, пренапрегнуте електроенергетске ситуације у Суботици ООУР
Дистрибуције наручује од Електротехничког завода Суботице при Вишој техничкој школи у Суботици
пројекат Развој оптерећења и потрошња електричне енергије, те избор дистрибутивног напона за град
Суботицу. Пројекат је усвојен на седници Савета од 26. јула 1973. године. У овом елаборату извршена
је нова пројекција развоја, али сада до 1990. године. У њој је забележено да ће град 1990. године имати
110.000 становника, а и низ других показатеља. Кључни закључак овог пројекта је да даљи развој мреже
на основама старе концепције не може решити трајно тему снабдевања Суботице и дистрибуцију
електричне енергије. Према датој пројекцији за задовољење нових потреба било би неопходно изгради
поред три постојеће ТС 35/10 kV још пет таквих трафостаница. Ова концепција изградње наишла
би у старту на противљење урбаниста и архитеката просторног уређења. По мишљењу урбаниста
тешко је на уском простору града сместити још пет нових трафостаница са мноштвом водова 35 kV.
Пројекат је из тих разлога разматрао могућност напуштања постојећег система напона са тростепеном
трансформацијом, тј. 110/35/10 kV и увођење двостепене трансформације 110/20 kV. У систему
двостепене трансформације град може да се снабдева са три уместо осам трафостаница (35/10 kV).
Била је ово одлука чија исправност се и данас види у Суботици.
Наставак реорганизације
Комплетна реорганизација Електровојводине извршена је након усаглашавања ондашњих
прописа са уставним амандманима 1972. године која је формирана Сложена организација удруженог
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рада Електровојводина са основним и радним организацијама у свом саставу. Оваква организација
предузећа остала је све до 1977. године када је, након ступања на снагу Закона о удруженом раду, дошло
до нових организационих промена. У новим организационим решењима уместо основних организација
удруженог рада формирају се радне организације. У том периоду из састава радне организације
Електродистрибуција Суботица издвојила се и конституисала као нова РО Електродистрибуција
Сента; из РО Електродистрибуција Нови Сад издвојила се нова РО Електродистрибуција Врбас; из РО
Електродистрибуција Рума издвојила се нова РО Електродистрибуција Сремска Митровица. Након
свих ових промена у организовању СОУР Електровојводина постојале су радне заједнице заједничких
служби и 25 радних организација.
Након што је Скупштина Војводине донела Закон о електропривреди Војводине настављено је
даље усаглашавање организационих решења Електровојводине, сада у складу са овим војвођанским
законом. У овом погледу значајан је споразум закључен између Електропреноса и радних организација
дистрибуција, којим су трафостанице 110/35 kV и далеководи 110 kV пренети на поједине радне
организације дистрибуција у складу са подручјем на коме оне обављају делатност. И то је тако трајало
све до децембра 1989. године.

ТС 110/20 kV Кањижа
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ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА У ПОГОРШАНИМ УСЛОВИМА (1989 – 2000)

Економска и политичка криза у СФР Југославији трајала је повећаним интензитетом целу
деценију, од 1980. до 1990. године. Тешкоће у отплати спољног дуга, инфлација и несташице били су
појавни облици кризе. 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.

89

На почетку ових процеса, и у Србији се тражи одговор на тзв. српско питање; на, како су
онда официјелни органи Републике говорили, неједнакост Србије са другим републикама, јер је, по
њима, Србија, издељена у три дела била неравноправна са другим републикама које у себи нису имали
аутономије. На тој основи задобија се поверење већине грађана у Србији. Долази најпре до тзв. Јогурт
револуције и Догађања народа из октобра 1988. године 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.

Палата Штедионице Суботице и околине из 1907. године
Нове политичке околности
На основу члана 1, став 1, тачка 4 те oдлуке, 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.
Оваква организација Електровојводине трајала је цео овај период, све до 23. јула 2003. године.
Оштре конотације распада Југославије
Процеси раздруживања у Југославији добијају оштре конотације и 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
инопартнерима. Имунитет привредног организма значајно је опао. Друштвени производ поприма негативне
стопе раста, тако да је Србија деценију разлаза завршила у 2000. години на нивоу од 60 одсто друштвеног
производа из 1990. године. У овој деценији је, из године у годину, падао ниво стандарда становништва и
смањиван економски потенцијал земље. Постала је готово већ законитост да, кад год стандард пада, цену
највише плаћају аграр и електропривреда. Та деценија је посебно погодила Електропривреду Србије.
Драстично је сужен маневарски простор па је било равно подвигу, у тим условима, одржати темпо стабилног
и поузданог снабдевања домаћинстава и привреде електричном енергијом.
Почетком деведесетих година прошлог века, из вечери у вече, прате се са зебњом вести о
збивањима у Југославији. У ваздуху се осећа близина рата. Становништво се наоружава. Мења се слика
Војводине, а слично је и у Суботици. 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. Аутомобили и возила са
сиренама у пратњи све су чешћа и видљивија. У град се ноћу увлачи нека необична тишина; живост
и младост се повлаче. 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. На другој страни свет је
исто тако немилосрдан, поставља посматраче на границама и не допушта промет робе са Србијом.

Рад на терену
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Свега нестаје, само потрошња електричне енергије расте
На врата куцају све оштрије санкције, 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 је ту и наплата од
трауматизованог становништва. Многе установе остају без нафте. Равничарска зима се увлачи у кости.
Прелази се на грејање на електричну енергију, 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 електро 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 заустављају 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. Препуштени сами себи, запослени и руководство у Дистрибуцији Суботица броје дуге
зиме 1992, 1993, 1994, 1995. године и тако редом.
У таквим околностима руководство дистрибуције окренуто је ка проблемима и темама из
области оптерећења трафостаница, квалитету водова, падовима напона. Централно је било уочити
слабе тачке, њих маркирати и припремити програм за наредну годину. Инвестициони програми су се
већ обликовали средином текуће за наредну годину (насловни списак) и у њима, сходно расположивим
средствима, припремали пројекти, а овога пута најчешће замене, мада има и изградње нових
трафосаница.

Типско мерно место из 1992. године
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Хиперинфлација погубна за све, па и за “Електровојводину”
Инфлација је расла из године у годину и то је све више обезвређивало приходе од електричне
енергије. Поред ниске цене електричне енергије и кашњења у плаћању стварала су нову дубиозу у
финансијском билансу Електровојводине. На другој страни, инфлација добија галопирајуће размере.
Цене су расле из дана у дан, а 1993. и из сата у сат. У таквој ситуацији руководство дистрибуције се
обраћа банкама и користи позајмице за набавку опреме и то најчешће до висине кредита где ануитет
неће прећи 20 одсто од амортизације. Траже се допунски извори финансирања и са месним заједницама.
Посебно је тешка била 1993. година са хиперинфлацијом. Пред руководством дистрибуције су
нови изазови: како у свакодневном поништавању вредности новца и без скоро икаквих прихода од
продаје електричне енергије обезбедити резервне делове, плате…? Руководство се претвара у својеврсни
кризни штаб, који се довија на разне начине како одржати мрежу и континуирано снабдевање. Део своје
енергије троши и на набавку полутки, зимница, огрева за запослене. Те године инфлација је расла из
сата у сат. Посебно је то погађало електропривреду код које од очитавања па до испостављања рачуна
прође најмање седам дана, а онда након урученог рачуна следи плаћање у року од 15 дана тако да
је доспела валута у време плаћања струје практично била на нултој вредности. Руководство се, осим
струјом, бави неочекивано и снабдевањем запослених храном, огревом, јер за обезвређени приход од
електричне енергије тешко је у породицама саставити крај с крајем. Улогу преузима дистрибуција и
дели полутке, пилиће, огрев. Требало је заиста преживети ту кризну 1993. годину у којој се није могло
живети од рада и пензија.

Рад на нисконапонском стубу
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Сналазило се на различите начине да се прегура катастрофална 1993. година. Тако директор
Електровојводине прави договор са директором Елноса, у то време највећим снабдевачем дистрибутивних
огранака, да магацини Елноса с опремом и резервним деловима буду практично отворени и доступни
свим огранцима, с тим да се промет евидентира у обрачунским (немачким) маркама, а плаћање ће се
извршити касније, када се за то стекну услови. И то је делом помогло у премошћавању тешке 1993.
године.
Руководство дистрибуције Суботица заједно с другим дистрибуцијама носи даље заставу
креативности.
Недостатак средстава се посебно одразио на опреми и њеном неблаговременом занављању
(набавци и обнављању). Расте степен отписаности основних средства. Све то још више отежава ионако
тешко одржавање. Доноси се генерална одлука на нивоу ЕПС-а о отпису дугова за струју, а од запослених
у дистрибуцији се тражи да уредно извршавају своје радне обавезе.
Руководство се окреће функцијама које поправљају квалитет рада, а не траже
ангажовање великих средстава. Циљ је очувати поузданост снабдевања електричном енергијом
и не допустити да Суботица буде у мраку и поред бројних ограничења која стижу из окружења.
Додуше, било је ограничења у испоруци електричне енергије, али она су долазила са налозима
виших инстанци о увођењу рестрикција због проблема у изворима за производњу електричне
енергије или прејаке потрошње. Да би се спасавао систем, биле су нужне редукције у испоруци
електричне енергије.
Као последица оваквог стања у окружењу из године у годину се раубују основна средства. Степен
отписаности на нивоу Електровојводине пада на 71%. У Електродистрибуцији Суботица ситуација је
још тежа. Степен отписаности опреме је 83% или што је исто степен способности само 22,71%. О томе
говоре следећи подаци из 1995. године
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У 1995. години укупна дужина мреже у km и инсталисана снага трафостаница даје се у два
наредна прилога:

У посматраној години завршена је изградња ТС 110/20 kV Палић са трансформатором 31,5
МVА. Пуштање у погон ове трафостанице предвиђено је за јануар 1996. године. Након више преговора
постигнута је сагласност са мађарском страном о коришћењу далековода 120 kV Суботица – Сегедин
за потребе прикључења ТС Палић и изграђено 4 km новог далековода 110 kV. Исте године завршава се
опремање вакуум сушаре у ремонтној радионици ЕД Суботице.
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У 1996. години се интензивно ради на развоју техничког и пословног информационог
система. Завршен је развој основних функција новог техничког информационог система, који
обухвата јединствену базу поодатка (ORACLE) енергетске апликације, и везу према SCADA систему.
Исто тако, у току су завршни радови на инсталирању пословног информационог система у области
продаје електричне енргије (ПЕЛЕН – ОРА); финасијског књиговодства (ФИНКО-ОРА); материјалног
пословања (МАТ); књиговодства основних средстава (ОСА). Ове године у Суботици је израђен
полигон за тестирање развијености система двосмерног преноса података – даљинско очитавање
бројила кроз нисконапонску мрежу. Заједничка комисија Електровојводине и Факултета техничких
наука из Новог Сада врши надзор развоја ове апликације и припрема концепт њене имплементације
у целој Електровојводини. Такође је инсталирана опрема за рачунарске комуникације и испитана
функционалност веза у ЕД Суботица.
У 1997. години наставља се инвестициона активност у ЕД Суботица. Завршава се прва етапа
доградње ТС 110/20 kV Палића и друга етапа на ТС 110/20 kV Бачка Топола. Инсталира се и нови
систем за ПУЦ у ТС Суботица 2
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 с 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 ISO 9001, или како се то уобичајено каже - уведе систем квалитета по ЈУС ISO 9001.
Иницијалне активности на пројекту увођења система квалитета (Пројекта QS), уследиле су
након доношења Одлуке о увођењу система квалитета. Прво је формиран Одбор за квалитет, као
највиши орган у систему обезбеђења квалитета, који управља Пројектом QS, надзире га и верификује
у свим фазама реализације, а којим председава директор предузећа. На својој конститутивној седници,
Одбор за квалитет је утврдио термински план Пројекта QS, почевши од маја 1997. године, закључно са
новембром 1998. године. Истом приликом именован је руководилац Пројекта QS, који је био носилац
свих активности на успостављању система квалитета.
Формиран је, такође, и Пројектни тим за развој и примену система квалитета, чији су састав
чинили руководиоци свих пословних функција предузећа.
Стандарди ISO 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 налази се 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.
96

97

Документација представља, сликовито речено, инфраструктуру система квалитета.
Израда документације система квалитета је била друга фаза у процесу увођења система квалитета
у Електровојводини. У стандардима серије ЈУС ISO 9001 постоје прецизни захтеви, који се односе на
начин документовања одвијања пословања у предузећу. У складу са тим захтевима, структуирана
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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 креирана је 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 ISO 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, Електровојводина је желела да
унапреди свој систем пословања у свим сегментима, а не само у оним која се траже изричито стандардом.
На тај начин нико није био изузет из овог пројекта, чиме се избегавају двојна правила понашања у
предузећу, што се показало као добра основа подизања квалитета рада у свим функцијама, а онда и у
Електровојводини као целини.
У 1998. години настављено је са улагањима у тзв. нематеријалне облике активе. Са институтом
Никола Тесла рађено је на изради Студије дугорочног развоја мреже 400 kV; 220 kV и 110 kV. Због честих
испада из система у сарадњи са Електроистоком сачињена је заједничка анализа испада појединих
делова ЕЕС и уграђена су мерења на ТС 110/20 kV Суботица 1.
НАТО с неба сеје мрак по земљи
Година 1999. постаје поново драматична, као и 1993. само из других разлога. Две тешке године у
једној деценији. Црни облаци су се опет надвили над Србијом.
Стиже 24. март 1999. године: сирене, узбуне, експлозије. НАТО снаге бомбардују Србију и Црну
Гору. Нису поштеђени ни електроенергетски објекти. Из ваздуха се уводи мрак на земљу. Иако се
бројчаник на сату, или сајту, друштвено-економског развоја све спорије окретао у деценији 1989-2000.
па се самим тим успоравала и електрификација Суботице, 24. марта је бројчаник и физички стао. Почео
је, чак, да се врти уназад; уместо светла, све чешће мрак.
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Од 2. до 9. маја 1999. Нови Сад, Суботица, Рума, Панчево… већим делом су замрачени, светла
су замрла. Услед дејства снага НАТО-а специјалним материјалима високе проводљивости – графитним
бомбама, долази до потпуног распада електроенергетског система, што је за последицу имало директне
штете на уређајима и опреми трафостаница.

Графитна бомба

НН мрежа Суботица
последице бомбардовања

Кад се ставе у однос сурова разарања објеката и мреже, те време потребно за оспособљавање
објеката и пуштање напона, тад се добија задивљујући учинак запослених из дистрибуције, који су
у кратком року, на опасним местима, отклањали последице бомбардовања. Цела електропривреда
Србије задобијала је тада опште симпатије јавности за изузетно херојско дело у брзини стављања
објеката под напон. И то је био својеврстан допринос запослених у Дистрибуцији Суботица поновном
успостављању стандарда електрификације Суботице, који је вредело забележити и регистровати.
Приписан је генерацији електромонтера, мајстора и инжењера из прве половине 1999. године.
Година се завршила падом индустријске производње од 25 одсто, извоза за 40 одсто и падом
реалних зарада за 12 одсто. У таквим околностима и потрошња електричне енергије смањена је за
12 одсто. На високом напону забележен је пад од читавих 30 одсто, а у томе директни потрошачи су
имали мању потрошњу за 62,7 одсто. На ниском напону забележен је пад потрошње од 3 одсто, у чему
домаћинства - 1,7%, а остале категорије на ниском напону до - 3,0%.
Због оштећења објеката и преносних капацитета, у овој години, у више наврата, су вршена
ограничења у испорукама електричне енергије, што посебно важи за мај. Суботица је била дуже у
мраку. Ограничења су настављена, мада мањих интензитета, и у јуну, августу, септембру и октобру.
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КОНСОЛИДАЦИЈА (2001-2010)

Шема управљања ДЕЕС Електровојводине
Овај период у развоју електрификације Суботице може се назвати, након бурних деведесетих,
периодом консолидације, како огранка за дистрибуцију електричне енергије у Суботици тако и мреже
и објеката у самом граду. Три појаве доминирају.
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Прво – расте део конзума и нових купаца електричне енергије на мрежи.
Друга карактеристика је велико расипање електричне енергије. 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 да се спрече разним мерама превелика расипања. Због ескалације ових
проблема најпре је Дистрибуција Нови Сад покренула иницијативу, а потом се Електорвојводина
прихватила организације Саветовања 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 активности везаних за
мерна места. Мерења и мерила су један од кључних структуралних проблема електродистрибутивних
предузећа. Зашто? У постојећој конфигурацији Дистрибуције Суботица на мерним местима мери се
проток електричне енергије, a у индустрији и снага 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 трафореонима губици су и преко 20
одсто. Једноставно, енергија се расипа. Како бројне рупе смањити, исконтролисати, избаждарити и на
крају зауставити велике губитке енергије у мрежи? Овај узрок изазива само нове последице у пословању
система и зато је он проблем структуралног карактера.

Детаљ са Градске библиотеке
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. 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
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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.

Друга генерација мерно заштитних уређаја

Најновија генерација
мерно заштитних уређаја

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 слични. Опет су
извучени мајстори са редовног посла одржавања. Акција искључења добија на интензитету када тзв.
редовне платише добију рачуне са приспећем валуте плаћања (око двадесетог у месецу) те они који не
измире своје обавезе бивају искључивани са мреже у последњој недељи месеца, што чини најчешће 70
одсто искључених. Мајстори су, по трећи пут, одвојени 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 Уредбом Владе 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, одвојени 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 Суботица има их око 34.000 месечно. Помножи ли се овај број са трошковима слања дописа
путем ПТТ-а, добија се цифра која сваког месеца одвуче из касе Електродистрибуције позамашну суму,
и то само зато да би се нередовне платише могле исључити са мреже. Услов за то је да им је саопштен
износ дуговања и дат примерен рок за плаћање.
Улази се у наредни месец, опет први, опет читање. Чита се неколико дана. Штоперица није иста
код свих па тако један месец може да има више очитаних дана те то постаје изузетно осетљиво за оне
купце који су на ивици зона, могу лако да пређу из плаве у црвену - због једног или пар дана. Даљинско
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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 савременијим мерним уређајима,
бројилима са даљинским очитавањем, 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.

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

Нова процесна бројила
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Питање се сама по себи намеће: шта је замаглило слику пропадања привредних активности, која
се није јасно могла видети на дијаграму укупне потрошње електричне енергије? Нарушени паритети
међу енергентима и промене у потрошњи? Домаћинства су 1990. године учествовала у потрошњи
са 41,1 одсто, а 2008. учествују већ са 50,8 одсто. Логично би било да учествују са приближно једном
трећином, а да са две трећине учествује остала, пре свега, привредна потрошња. Међутим, ова структура
у потрошњи показује да је код нас дошло до дубоких промена па и поремећаја у систему вредности
у годинама транзиције. Грејање на струју, привремено расељена и прогнана лица те комерцијални
губици учинили су своје и фактура постаје превелика. Ресурси се широко троше, али не у функцији
нових вредности и нових прилога за друштвени производ, већ за чување начетог и озбиљно заљуљаног
животног стандарда грађана Србије. На овој, појединачно највећој позицији у структури потрошње,
на категорији домаћинстава, забележен је раст од чак 50 одсто у 2008. у односу на 1990. годину. И то је
замаглило целу слику. Нереално је прекрило реално. Посебно велики раст потрошње имао је Нови Сад,
чак 50 одсто, и Рума, 70 одсто (Инђија и Пазова). Иако Суботица има нешто умеренији раст потрошње,
ипак, и она има 18,7% већу потрошњу у 2008. у односу на 1990.
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Напомена: Подаци без директних потрошача, а када се и они укључе, раст је износио 23,2%.
Историјски гледано потрошњу у ЕД Суботица карактерише следећа серија података:

Напомена : ЕД Сента је изашла јула месеца 1976. из састава ЕД Суботица, а поново ушла у
састав ЕД Суботица 1. децембра 2006, што треба имати у виду при тумачењу ових података од 2007. па
надаље. Подаци се односе на целу ЕД Суботица, а не само за град.
Дијаграм потрошње електричне енергије код нас не одражава само динамику привредних
активности, већ, пре свега, укупне процесе у друштву. Ако је систем вредности недовршен, појаве
неупарене, онда у те пукотине залазе и линије потрошње електричне енергије уносећи повратно нову
неравнотежу у односе између расположивих ресурса и нерационалне потрошње. Једна од великих
пукотина је и однос државе према најплеменитијем енергенту, према електричној енергији или, још
приземније, према њеној цени. Због оних 50 одсто учешћа домаћинстава, електрична енегија 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.
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Економисти су израчунали да је друштвени производ Србије 2008. тек достигао 60 одсто
онога из 1990. У велики друштвени производ Војводине из 1990. стала је 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.
Констанатан, иако умерен раст потрошње захтевао је и континуирану изградњу трафостаница
и мреже као подлоге даљој електрификацији Суботице.

Подаци се односе на целу ЕД Суботица, а не само за град Суботицу уз напомену да је 2007.
прикључена дистрибуцији и ЕД Сента.
2001. година. У овој години у Суботици је изграђена једна дистрибутивна трафостаница
СТС Максимовић на напонском нивоу 20/10/0,4 kV снаге до 160 kVA. У истој години изграђена
је електродистрибутивна мрежа и то на 20 kV напонском нивоу у дужини од 1,6 km као и на 0,4 kV
напонском нивоу у дужини од 2,5 km. Припремљен је и елаборат: Bulding of the Second Phase Substation
110/20 kV „Subotica 4“. Projekat for EU Donation.
Из периода погоршаних услова изашло се са битно израубованим основним средствима. Степен
истрошености у Суботици (85,6%) је не само висок већ и изнад просека дистрибутивне делатности
(80,%), о чему говоре и следећи подаци:
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У 2001. години мeња се однос с купцима електричне енергије. Донет је нов Тарифни систем
(15. 6. 2001) у коме је извршена промена категорије купаца; уведена је зона потрошње уместо сезона,
измењено је време промена мањег тарифног става, промењен је и начин обрачуна снаге код купаца из
категорије широке потрошње.
2002. година. У овој години изграђене су две дистрибутивне трафостанице и то ЗТС Si-Si и ЗТС Fresh
CO, обе на напонском нивоу 20/0,4 kV и снагом од 2х630 kVA. Настављено је са градњом електродистрибутивне
мреже и то на 20 kV у дужини 5,9 km и на 0,4 kV напонском нивоу у дужини од 5 km. За изградњу техничког
система управљања извршена је набавка мерних претварача за прилагођавање ТС Суботица 4. Такође је
извршена грађевинска интервенција на санацији крова у ТС 110/20 kV Суботица 4. Добијена је и употребна
дозвола за објекат за обуку и рекреацију ЕД Суботица у Кањижи.

Поглед на Народно позориште
111

2003. година. Током ове године изграђено је пет дистрибутивних трафостаница МБТС – 19,
(монтажно бетонска трафостаница) 625, 517, 423 и једна ЗТС (зидана трафостаница) Офсет штампа на
20/0,4 kV са укупном инсталисаном снагом 4150 kVA. Изграђено је 4,7 km електродистрибутивне мреже
напонског нивоа 0,4 kV и 1,9 km мреже напонског нивоа 20 kV. За ПДЦ (подручни дистрибутивни
центар) Суботица и ТС Суботица 2 и Суботица 4 набављена је радио опрема за пренос података за
СДУ.
Због гомилања дугова на нивоу ЕПС-а доноси се Одлука о одложеном измирењу дугова за
утрошену електричну енергију. Многи купци у Суботици су и на овај одложен начин измиривали своје
обавезе.
2004. година. Изграђене су четири дистрибутивне трафостанице од којих три зидане и то: 246,
Fresh 2, All Pack са укупном снагом од 3260 kVА као и једна стубна трафостаница бр. 206 снаге до 400
kVA. Настављена је и градња мреже и то 6,3 km на 20 kV и 2,3 km на 0,4 kV.
2005. година. У овој години изграђено је девет дистрибутивних трафостаница и то пет стубних
трафостаница: бр. 692, 204, 194, 195 и Агрија са укупном снагом од 1760 kVA, три зидане трафостанице:
бр. 305, Phiwa и Родић са укупном снагом од 4260 kVA и једна монтажно-бетонска трафостаница бр.
355 снаге до 1260 kVA. Изграђено је укупно 21 km мреже од чега на 20 kV 14,2 km, а на 0,4 kV 6,8 km.
Настављене су прирпеме ТС Суботица 4 за даљинско управљање.
2006. година. Изграђене су три стубне трафостанице и то: бр. 690, Бамбино и Азохем укупне
инсталисане снаге 1200 kVA и пет монтажно-бетонских: 474, 531, 239, 500 и 268 укупне снаге 3150 kVA.
Продужена је и дистрибутивна мрежа за 17,8 km (20 kV) i 3,4 km (0,4 kV).
Долази до великих промена на релацији дистрибуција – купци ел. енергије. Према новим
законским решењима власници бројила постају електродистрибутивна предузећа. У том правцу
покренута је велика акција да се свим досадашњим власницима бројила понуде уговори о преузимању
бројила и њихов прелазак у власништво дистрибуција. У истој години настављају се реструктуирања у

Палата „Рајхл”
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Електровојводини. Најпре су из дистрибуција издвојене тзв. пратеће делатности: Одржавање и услуге,
Бетоњерка Сомбор и Јужна Бачка. У другој фази долази до прегруписавања дистрибутивних огранка.
Мањи огранци улазе у веће, тако је и ЕД Сента ушла у састав ЕД Суботица. Настају нова усаглашавања
у организацији Дистрибруције Суботица.
2007. година. У овој години изграђена је једна стубна трафостаница бр. 698 снаге до 250 kVA,
три монтажно-бетонске трафостанице бр. 240, 237 и Туш, укупне снаге до 1890 kVA, као и једна зидана
трафостаница IDEA, снаге до 3260 kVA. Изграђена је нова мрежа у дужини од 25,7 km (20 kV) i 9,7 km
(0,4 kV). Извршене су припреме за реконструкцију разводног постројења у ТС Суботица 1. Извршено
је грађевинско опремање центра за штампу и ковертирање рачуна у Суботици.
2008. година. Изграђено је укупно девет трафостаница од којих су две стубне број 197 и 679
снаге до 410 kVA, три монтажно-бетонске бр. 270, 701 - Masterplast и 348, као и три зидане бр 336,
337 и Phiwa – 2 укупне снаге до 3260 kVA. Мрежа је продужена за нових 12 km (20 kV) и за 5 km
(0,4 kV).
2009. година. Настављена је градња дистрибутивних трафостаница. Изграђене су две стубне
трафостанице бр. 694 и 502 снаге до 800 kVA, затим седам монтажно-бетонских: број 612, Ауто салон
- Inter car, Медицинска школа, те број 391, 127, 703 – Асфалтна база, па број 636, 344 снаге до 6410 kVA
и једном зиданом трафостаницом Пречистач снаге 2000 kVA. Продужује се и мрежа за нових 9 km (20
kV) и 7,6 km (0,4 kV). У овој години је набављена и уграђена мерна група у оквиру центара управљања
AMR/AMM системом у ЕД Суботица (припреме за даљинско очитавање).
2010. година. Изграђена је једна стубна трафостаница бр. 392 снаге до 400 kVA и четири
монтажно-бетонске: број 361, 339, 323 и 103 са укупне снаге до 2520 kVA. Продужава се и мрежа за 16,6
km (20 kV) и 8,5 km (0,4 kV).
Подаци дати за изградњу електроенергетских објеката односе се само на град Суботицу.

Гимназија „Светозар Марковић”, Суботица
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Организација пензионера ЕД Суботица
Гранска организација пензионисаних радника основана је у Новом Саду 1993. године. На
иницијативу из Новог Сада у ЕД Суботица 15. 9. 1995. године одржана је оснивачка скупштина.
Регистрација организације пензионисаних радника извршена је 20. 11. 1995. године. Жиро рачун
отворен је 23. 1. 1996. године. Подружница пензионисаних радника у саставу је имала и пензионисане
раднике из Електродистрибуције Бачка Топола и Електродистрибуције Кањижа.

Са једног од излета
1. 10. 2001. године придружује се пензионисани радници из суботичке Топлане, а 10. 10. 2003.
године и пензионисани радници Електродистрибуције Сента. У почетку се радило у управној згради
на петом спрату у једној малој канцеларији. Залагањем првог председника Удружења Јурковић Беле
и тадашњег руководства Електродистрибуције Суботица добијене су просторије одвојене од главне
пословне зграде.
Почело је са учлањиавањем пензионисаних радника Електродистрибуције, донет је правилник
о раду, у којем су предвиђени задаци.
Активности подружнице:
- Ради на добровољном окупљању, учлањивању и организовању пензионисаних радника;
- Покреће иницијативу и организује акције и активности за побољшање личног стандарда
пензионисаних радника;
- Залаже се за здравствену заштиту;
- Организује разне видове дружења и културно-забавне активности;
- Води бригу о болесним члановима.
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Годишње, уз скроман поклон, обилазе се болесници. Сваког петка у месецу врши се мерење
крвног притиска и шећера у крви уз помоћ патронажне сестре. Излети се организују за посету разних
туристичких дестинација. Дан пензионисаних радника се прославља октобра месеца. Крајем године
одржава се састанак са Гранском организацијом пензионисаних радника у Новом Саду и осталим
подружницама у оквиру Електровојводине.
Организација Синдиката ЕД Суботица
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Најважнија улога синдиката сада, као и у претходном периоду, је борба за права као и
материјални и социјални статус чланова синдикалне организације. Управо то карактерише и обележава
синдикалну организацију која настоји да својим члановима обезбеди хумано радно окружење, кроз
активности разних одбора који су формирани у склопу синдикалне организације, затим потписивањем
Колективног уговора којим се штите интереси запослених.
Годишње синдикат упућује запослене на превентивни и рекреативни опоравак у неколико
бањских лечилишта као и на море, планине и иностранство у оквиру међународне сарадње (Румунија,
Мађарска, Република Српска). Велики део активности се односи и на солидарну помоћ запосленима,
поготово онима којима је то неопходно услед болести, елементарних непогода у складу са правилником.
Од спортских активности најзапаженији су пењачи на стуб, који су по ко зна који пут, најбољи
у оквиру Електровојводине и као такви представљају Електровојводину на Дистрибутивним играма, ту
су и шахисти који исто тако, по ко зна који пут, носе прва места и узимају учешће на Дистрибутивним
играма. Од активности синдиката на пољу међународне сарадње развијени су од давнина изузетно
добри односи са синдикатом DÉMASZ-a Сегедина из Мађарске са којима се размењују искуства из
области радно правне заштите, размене искустава као и оно најважније, дружење, кроз разне видове
спортских сусрета као што су мали фудбал, пикадо, тенис и остало.

Најбољи пењачи огранка Суботица са директором Друштва
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ПОДСЕТНИК НА ВРЕМЕНА ПРОШЛА

Сећање: Владимир Крушедолац
Владимир Крушедолац је цео радни век провео у дистрибуцији. Иако је по образовању техничар,
недостајало му је да положи неколико испита до факултетске дипломе, ипак, радио је на сложеним
инжењерским пословима.
У Електровојводину је ушао, како он каже, у време великих промена у технологији. Била је права
мала револуција када се замењивао 10 kV напон 20 киловолтним. Затим, када је грађена и пуштена прва
110/20 kV у Суботици. Још је драгоценије било учити од људи који су мисаоно могли да отпрате неку
нову идеју од почетка до краја. Био је то драгоцени фактулет живота и искуства који се могао стицати
и заврштити само на терену међу електроенергетским објектима.
Владимир је почињао у Сектору инвестиција, а затим у МИЗ (мерење и заштита), да би убрзо
постао руководилац МИЗ-а. Осим опреме Електровојводина је имала јасне инструкције и правила
у свим доменима рада. Са аспекта безбедности и заштите, функције коју је Крушедолац покривао,
посебно се издваја тзв. Црвена књига у којој су биле детаљне инструкције везане за безбедност на раду.
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Листајући своја сећања Владимир набраја кораке у технолошким иновацијама чији је био не само
сведок, већ и активни учесник. Биле су то: замене мануелног рада радом механичке руке на камиону,
затим долази корпа, те Хеншелов воз са платформом за утовар, превоз и истовар трансформатора,
па мерна кола и даљинско очитавање трафостаница високог напона, теретно интервентно возило
(тамић од 3 тоне) са резервоаром за 600 литара уља и опремом вакуумска сушара за сушење намотаја и
језгра трансформатора… Посебно је била велика промена са кабловским возилом или мерним колима.
До тада су се кварови у кабловским водовима идентификовали приученим помоћним алатима, али
доласком мерних кола идентификација квара добија у квалитету. Добија се у брзини проналаска квара
и интервенцији на мрежи. Повећава се поузданост у испоруци електричне енергије и смањују застоји.
Има се утисак да је уживо пратио премрежавање Суботице и примицање стодесетки
неуралгичним тачкама развоја индустријских зона. Почињу и прва планска размишљања о развоју
енергетике у Суботици: усвајају се концепти, програми, затим инвестициони елаборати, обезбеђују
средства, следе идејни, па главни пројекти, извођење и надзор. У ходу су решаване „дечије болести“
код изолатора и каблова; опрема која није издржала тест времена замењивана је новом, савременијом.
Прва ТС 110 kV била је изграђена за потребе јужног дела индустријске зоне у Суботици (29. новембар,
Фиделинка, Суботичка млекара). Она је имала првобитну трансформацију 110/35 kV. Касније је овде
уграђен још један трансформатор са трансформацијом 110/20 kV ради подмирења потреба нове Азотаре.
То су трафостанице Суботица 1 и Суботица 1–а (Александрово). У трафостаницу 110/35 kV у Суботицу
је ушао први вод високог напона од 110 kV. Следећа ТС 110 kV била је ТС 110/20 kV Суботица 2, изграђена
у зони јавног складишта (Север и други потрошачи). На овој трафостаници су се обучавале екипе из целе
Електровојводине јер је то била једна од првих ТС са трансформацијом 110/20 kV. Мајстори на одржавању
слали су повратне информације пројектантима о томе где су евентуално слабе тачке нове трафостанице,
а пројектанти након уважавања примедби лица са терена исте уграђивали у наредне, дорађеније пројекте
нових стодесетки. Развојем индустрије вештачких ђубрива Зорке указала се потреба за новом стодесетком
на Карађорђевом путу, пре свега због Зорке као великог енергетског потрошача. Изграђена је тако ТС 110/20
kV Суботица 4. У енергетском смислу уско грло постаје снабдевање Палића. Два трансформатора 35/10 kV
постају пуни, па и цела трафостаница, а и снабдевање је „висило“ на једном израубованом радијалном воду
35 kV. То је захтевало темељну реконструкцију енергетске зоне Палића, па је у том склопу и овде уграђна
нова ТС 110/20 kV Палић. Изграђена је још једна стодесетка и то ТС 110/20 kV Бајмок, који је покривао
приградска насеља Суботице.

Вакуумска сушара за сушење намотаја и језгра трансформатора
у Електродистрибуцији Суботица
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После рада у МИЗ-у Крушедолац постаје руководилац Експлоатације. Увек је тамо где се нешто
мери, ради, одржава. Ваљда је тај 40-годишњи немир оставио трага и онда када је 2009. године отишао
у пензију па све исто ради, само уместо жица хоби му постаје дрво. Прича је ово о једном немиру међу
жицама и миру међу дрвеном грађом. Како он каже: „То ме смирује.“ А, у ствари, нашао себе и после
Електровојводине, нашао нове стваралачке изазове. Исти ритам менталног склопа ради даље, само је
променио предмет.
Сећање: Геза Кунтић
Геза Кунтић, електромонтер и ВКВ мајстор, везан је за Електоровојоводину још од 1959. године
када је, као ученик, био на пракси у Електровојводини. Запослио се 1962. и сав радни век провео међу
жицама и трафостаницама.
У сећању Гезе Кунтића остало је време шегртовања и мајстор који никада није руке држао у џепу.
Опомињао је и ученике да изваде руке из џепова јер, ако треба нешто брзо урадити или прихватити,
како то обавити ако претходно мораш најпре руке извлачити из џепова. Хтео је да каже да морате од
малих ногу бити окренути раду и приправни на многе ситуације у животу – без руку у џеповима. Један
други мајстор Бела Чузди, иначе познати Суботички рвач, имао је друге методе (пре)васпитавања. На
некој интервенцији на кабловској мрежи обично би сео у ископан отвор, поређао около алате и то
редоследом који одговарају извођењу операција. Кад би затражио алат, а неки од шегрта дода погрешан,
тада би га одмах завитлао и бацио терајући шегрта да оде по њега и други пут пази на усаглашеност
операције и алата. И тако се учило.

Хеликоптерски превоз стубова далековода
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Геза је гро времена проводио по градилиштима и у суботичкој Изградњи. Градило се у почетку
више за Електровојводину, а касније широм земље (Југославије). Спавало се по градилиштима, најчешће
на слами и неком задружном објекту. Ређају се приче из околине Лознице (Горњи и Доњи Добрићи),
затим са литица Сурдулице, Босилеграда. Стубови су разношени хеликоптерима, или воловском
запрегом тамо где камион није могао да прође. У околини Босилеграда електрификоване су махале.
Време – негде око 1. маја. Кунтић се комбијем попео на сам врх једног брда. У међувремену, неочекивано
је пао снег. Требало је комбијем спустити се доле. Геза се обрати посади саопштењем да их неће возити
доле, нека иду пешке, а он ће покушати сам да спусти комби, с тим што је возио отворених врата у
случају потребе да искаче. После сваког напорног градилишта Геза се враћао кући „твиги“, омршавио
би по неколико килограма. На добијеном градилишту у Хрватској, на потезу од Доњег Лапца до
Грачаца, посебан проблем био је са надзорном екипом, коју је инвеститор (Хрватска електропривреда)
ангажаовао. Надзор је био из конкурентске фирме у Хрватској, која није добила посао на изградњи ове
деонице, а имали су овлашћења да врше контролу урађеног. Све време тражили су грешку извођача.
Докле је све то далеко ишло показује и то што је надзорни орган прегледао камење на терену и тражио
да ли је жица негде нажуљала камен (при истезању), а тиме би и проводник био оштећен. Врхунац
заплета десио се на изградњи деонице далековода 400 kV Обреновац - Нови Сад од Инђије према
Дунаву. Трактор гусеничар ДТ-54 служи за развлачење проводника, а испред њега креће се комби са
возачем Гезом и на тањем ужету затеже изолаторе. Изненада је пукло много дебље уже којим гусеничар
затеже проводник, а тање уже је повукло комби и то тако што га је најпре подигло, а затим набацило
на трактор гусеничар. Испред комбија ишла су два радника и држала крајеве ужета. Геза у паници не
зна шта се дешава, једино мисли шта се збило са она два радника која су држала крајеве ужета испред
комбија. Срећом сви су преживели са мањим или већим повредма ову операцију дизања комбија у
ваздух. Геза је прелом два ребра те године лечио у Сутомору на мору.

Развлачење проводника далековода
Посебни услови рада били су на изградњи далековода 400 kV Суботица 3 - Шандорфалва. Екипа
суботичке Изградње радила је деонице од наше границе (неколико километара с ове стране) па до ТС
400 kV Шандорфалва (Мађарска). Сваки дан се у 6.00 часова полазило на градилиште и у 18.00 враћало
у Суботицу. Биле су то прилике и за шверц дефицитарних роба. Из Суботице је одлазио милион и
вињак 5, а улазила кафа, сир, детерџенти. Надзорни орган били су запослени у Преносу, данашњи ЕМС.
За грађевински део од стране надзора био је ангажован Жељко Споја, грађевински техничар. Да би
„напакостили“ надзору, произвођачи (Изградња) осмислили су идеју да наговоре дежурног цариника
да на граници претресе Жељка.
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– Имате ли шта за царињене – официјелно пита цариник
– Немам – још је краћи Жељко у одговору.
– Добро, паркирајте возило на страну и отворите гепек!
Кад цариник ништа није нашао у возилу позвао је Жељка да са њим пође у службену просторију.
– Станите уза зид и испружите руке ослонцем на зид – наређује даље цариник и препипава
Жељка. Када ни овде није ништа нашо следи нова команда
– Изуј ципеле!
На крају цариник пита Жељка да ли познаје једног другара из Новог Сада? Жељко на моменат
схвати да је тај другар напаковао цело ово претресање и у себи му запретио, само кад се виде. Онако
збуњен кренуо је бос из просторије, а цариник оде за њим носећи ципеле. Сцена као из скривене камере.
Сећање: Младен Гардиновачки
Гардиновачки Младен је као дипломирани инжењер електротехнике дошао на рад у Изградњу.
Посао му је био да припрема, организује и обилази групе које су радиле на терену. Ређају се сећања
на изградњу далековода 220 kV Зрењанин – Нови Сад, затим дупли далековод 110 kV до Суботице,
па далековод 400 kV Суботица – Нови Сад, деоница од Суботице до пута Жедник – Чантавир. Следе
послови на далеководу 110 kV Бегејци – Кикинда када се на минус двадесет трактор заледио, па радови
на далеководу од Дрмна до Панчева, деоница од 22 km од Гаја до Баваништа.
Гардиновачки је најчешће био руководилац радова, а овде поменути Геза Кунтић пословођа.
Радили су заједно на далеководу 400 kV Суботица - Суботица. При сваком прелазу границе морали
су уредно пријавити спецификацију материјала коју преносе. У једној од тих спецификација била је и
тзв. паљена жица, која је служила за везивање неких елемената. Преводилац на мађарски језик лоше је
превео ‘паљену жицу’ као ‘ђујтодрот’ што би у преводу занчило фитиљ за динамит. Једног дана хитно
зову шефа градилишта инж. Гардиновачког са царине и питају: „Шта ви то намеравате да минирате
у Мађарској када сте пренели фитиљ за динамит?” После дугог међусобног разјашњења схватили су
у чему је био проблем. Паљена жица замењена терминолошки са фитиљем за динамит. Непосредно
у близини градилишта налазила се касарна са руским војницима. Развлачили су се проводници дуж
трасе. За један дан није се стигло све да се развуче и натегне, те су проводници преноћили на земљи,
чекајући сутрашњи радни дан. Надзорни орган из Мађарске упозорио је извођача радова да не сме
оставити проводнике на земљи ноћу. Разлог је био јединствен – шта ако Руси неочекивано дају узбуну у
касарни и крену тенковима преко проводника. Гардиновачки је убеђивао да не могу за један дан извући,
нашпановати и натегнути проводнике, тако да је нормално да проводници једним делом преноће на
земљи. Убеђивао је партнера из Мађарске да Руси неће баш ту ноћ дати узбуну, а, иако је дају, он је
спреман да донесе нове каблове. То је донекле умирило домаћина. Срећом, ту ноћ Руси нису излазили. У
том послу са Мађарима приметио је како је један стално присутан, наводно у све се разуме, а суштински
се не разуме много ни у електро, ни у грађевиснки део. Брзо су схватили да је то припадник обавештајне
агенције или државне безбедности. Шеф градилишта је имао посла са енергетиком и грађевинарством,
али и са обавештајним и војним аспектима изградње далековода.
Сећање: Михајло Кукла
Михало Кукла је по струци електро монтер, ВК радник. Своју причу почиње са тезом, где је
требало тамо се ишло. Интересантан је по томе што је био заљубљеник у висине, у далеководе. Волео
је да се пење и то га је испуњавало. Посао опасан а жеља велика. Присећа се и својих првих шегртских
дана у „Електровојводини“ 1962. године када су мајстори плашили да га пусте на стуб. Навика на висине
и пењања остала још из детињства када се као дете стално верао по дрвећу. Једноставно волео је да
посматра људе и живот са висине. Међутим, руководство експлоатације брзо га премешта на кабловску
мрежу. Разлог је једностван, опрема скупа, прекиди неизвесни, хаварије је тешко пронаћи, па је на овим
пословима требало ангажовати најбоље међу добрима.
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И сад навиру сећања Михајла. Техника и инструменти откривања прекида на занатско ручном
нивоу. Кад долази до прекида у кабловској мрежи распореде се људи дуж траке и ослушкују. Кад се вод
поново прикључи на мрежу тамо где се чује прасак, ту је кабел под грешком. Требало је много искуства
и „слуха“ за идентификацију квара на овакав начин. Михајло је био спреман и за ову врсту изазова.

Такмичари из Суботице на отварању Четвртих радничко спортских игара
одржаних 1971. године у Новом Саду
На једној неформалној седељци, у приватној варијанти, случајно је разговарао са тадашњим
директором електродистрибуције Петком Јовићем. Петко га пита како иде посао, а Михајло одговара
добро, само је проблем у томе што истовремено копамо канал и тражимо квар. Ту губимо драгоцено
време и од умора успоравамо откриће грешке. Од тада па до данас раздвојене су екипе на копању од
стручних радника на идентификацији квара.
Долазе нова времена а са њима и нове технологије. Права револуција у откривању прекида
на кабловској мрежу била су тзв кабловска или мерна кола. Посао физички олакшаван али стручно
напори у „владању“ софистицираним инструментима умногостручени.
Михајло посебно наглаваша компактност екипа које су радиле на кабловској мрежи у оквиру
сектора експлоатације електродистрибуције Суботице. Ишли су и у претраге честих испада. Тако су
једном раставили 20 kV спојницу и констатовали да електрични екран није био фабрички преспојен
са бакарним ужетом већ само са танком мрежицом, а треба и са једним и са другим које је отежвало
возилу да пронађе грешку.
Михајло је са сетом испратио своје време и њему другарство на послу у дружењу али није му
промакло да каже како долази неко нове време, неки нови садржаји, са другачијим системом вредности.
Повукао се и после пуних 40 година рада на терену по свим временским условима отишао у заслужену
пензију. Каже да има пуно папирнатих и новчаних признања и да му они чине лепе тренутке признања
његовој природи да се стално доказује на новим пословима и још већим изазовима.
Сећање: Ратко Пижурица
Ратко Пижурица провео је у дистрибуцији Суботица 39 година и 15 дана. Завршио је ФОН,
факултет организационих наука и у току рада мењао радна места, пењао се од доле према горе, до
самог врха, до места директора дистрибуције. Памти време у коме се и радило и дружило. Радило
у првих осам сати, а дружило по подне, за време викенда и у периоду годишњих одмора. Прожимао
се рад и забава. Постајали нераздвојни и то је давало људско лице друштвеним односима и додатни
елан у електрификацији Суботице после Другог светског рата. Са сетом Ратко примећује да се време
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променило, све се више раздваја рад и дружење. У том раздвајању нестаје дружења. Људи се отуђују.
Померано и промењено тежиште система вредности.
Ратко пребира по својим сећањима и по причању његових старијих колега, посебно Антоци
Томислава, који се сећају давне 1949 године када се струја још увек плаћала у виду паушала. Мере
за паушал биле су сијалице бломбиране за грло. Са појавом првих решоа и других „гутача“ енергије
прелази се и на мерење протока енергије (1950. године). Сећа се и времена у којима када се изгради и
засветли нова улична расвета, тада то бива и прави мали празник за становнике те улице. Славило се и
певало, заједно купци и мајстори из електродистрибуције. Био је то партнерски однос који је прерастао
у највиши стадиј, у међусобну лојалност једне и друге стране. Оно што данас сви уџебници маркетинга
жељно прижељуку, не само купце као партнере, већ више од тога – лојалне.
Ратко је пролазио кроз све фазе рада: баждарнице,контролне службе,руководиоца РЈ
електроремонт,Шефа продаје и директора. У техници учио технологију, у продаји односе с купцима
а на месту директора односе с људима и са политичарима. Електрификацију Суботице пратио је кроз
померања индустријских зона као кључних репера развлачења електроенергетске мреже. Од јужне
зоне (Александрово) па преко Северне (Карађорђев пут и „Зорка“),Јавних Скадишта,Фабрике Север
до најновијих померања зона дуж пута према Палићу. Најпре једна страна (десна страна), а у новије
време и лева стана на месту бивших касарни војске Србије. Формира се и нова индустријска зона на
изласку из Суботице према Сомбору. Зоне траже нове водове и трафостанице. И тако се наставља даља
електрификација Суботице.
Радни елан је стално храњен дружењима, поверењем и међусобним уважавањем. Додуше било
је и одступања у правилима. Другови из баждарнице су заједно, и то породично, путовали на одморе
и море. На једном од тих путовања најагилнији је по обичају био Острогонац који је био нека врста
„девојке за све“. На станици негде у Црној Гори воз стане а Сајџија Пириши да Острогонцу новац да
тркне да купи две ракије, за себе и њега. У руци носи две чашице ракије. Не може да одоли мирису
шљиве, па је своју успут на искап попио. Са једном пуном чашицом примакао се улазу у воз, кад
кондуктер опомиње да воз само што није кренуо. Немајући куд Острогонац нагне и Пилишеву чашицу
те врати празне чашице. Тако се у оно време делило: моје мени, а и мени твоје.
Из страница његових размишљања прелиставамо оне о техници и ентузијазму. Радило се и
учило. Мењала се и технологија електрификације, па су тако трансформатори некада дизани и спуштани
помоћу „Флашенцуга“ (чекрка), да би касније све то преузела машина Хиаб (возило са механичком
руком).
У РЈ Електроремонт а за време тадашњег директора Хармат Беле изборили су се за” конто“
унапређења процеса рада које им је омогућило да запослени дају свој допринос у иновацијама и
прављењу уређаје за унапређења одржавања ЕЕ објеката. Осмишљено, пројектовано, изведено и
опремљено специјализовано комби возило за ревизију трансформатора и прекидача снаге на терену. У
возило је поред резервоара за трафо уље, пумпе и осталог уграђен агрегат који је производио струју
пуштањем у погон мотора комбија. То возило је дало значајан допринос у брзини и квалитету одржавања
ЕЕ објеката на терену посебно што је имало у себи извор електричне енергије. Посебно се куповало
знање од оних који су у технологији посла даље одмакли. Тако се од Сарајевског „Енергоинвеста“
преузимало знање о одржавању и ремонте прекидача високог напона (110 kV). Знатижељни мајстори
и радници из ЕД Суботица, РЈ електроремонт одлазили су и корак даље, па трагали за још бољим
решењима. Направили су уређај за умеравање прекидача високог напона, па чак тај уређај уступали
„Енергоинвесту“. У стваралаштву и иновацијама заслужни су сви запослени јер све се радило тимски
и није се гледало колико је сати и да ли је време за одлазак кући. Посебно се истицао Ујхељи Рудолф
пословођа РЈ Електроремонт. са својим тимом, који су и у сарадњи са Др Имре Петковићем развили и
експериментално увели први даљинско очитавање у Елекровојводини.
У поратним годинама (после Другог светског рата) поштење и моралност су дубоко владали у
свим сферама друштва, па тако и у наплати електричне енергије. Била је срамота не платити рачун за
струју. Међутим, како је време одмицало тако су се шверцовале неке нове појаве, па и крађа струје. У
почетку су били примитивни алати крађе и исто тако једноставни инструменти за откривање крађа.
Касније овај рат поприма посебне софистициране размере и са једне (крадљивци) и са друге стране
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(електоропривреда). У првим фазама, присећа се Ратко, набављен је фото апарат и по два монтера би
кренула у откривање крађа. Један би позивао власника бројила и куће, а други би наслонио мердевине
на ограду и пратио кретања домаћина око бројила. Најчешће би крадљивац струје када чује ко га
зове, похитао ка бројилу и скинуо магнет или неки други уређај, а све би то овековечио фотограф
иза ограде. Био је то довољан доказ за тужилаштво и суд. Било је и случајних открића крађа. У једном
орману монтери претражују места где се скривају могући канали трошења струје мимо бројила. И у тим
претрагама случајно једном монтеру испадне шафцигер и падне на дрвену облогу врата ормана мерног
места. И зачудо прими се, остане да „виси“. Иза дрвене облоге био је снажан магнет који је успоравао,
заустављао окретање котве бројила и условио лоше мерење, односно неовлашћену потрошњу.

Хокеј клуб Електровојводина из Суботице
У продаји чији је шеф једно време био и Ратко, приче друге врсте. Година 1993. и милијардерска
инфлација. Долазе купци, старији и немоћни, дрхте пред инфлацијом и обавезама. У више случајева
Ратко је из свог џепа измиривао њихов дуг. Бескрајна захвалност ... Мала ситница за велико људско
поштовање.
Поред жица и руковођења, велика љубав био је и остао шах. Данас је он мајсторски кандидат,
Фиде судија у шаху. Фали му још један, како то шахисти кажу, бал за интернационалног судију. Пре
Ратка велики заљубљеници у шах били су Фодор Ласло фиде мајстор, Николић Саво мајстор и Тот
Маћаш мајсторски кандидат. Следи анегдота од пре 40 година. Чонка Бела, млади инжењер тек ступио у
радни однос у диспечерском центру у коме је Фодор био уклопничар. Посматра Фодора како игра шах и
све побеђује. Чонка замоли Фодора да одиграју партију шаха. Фодор га лако победи, па му предложи да
одиграју партију тако што ће он на слепо играти са њим, Чонком. Фодор и ову партију добија, па је Чонка
Бела ишао по просторији да проверава да ли негде још постоји табла са које је Фодор могао пратити
позицију фигура у партији. Није веровао да га на слепо може победити један од његових подређених
и уклопничара. Ратко 27. 01.2002. године оснива Шах клуб Електровојводина Суботица. Клуб је у овом
периоду постигао видне резултате. Из међуопштинске лиге пласирао се у северно бачку лигу.Екипу
чине запослени у електродистрибуцији и пензионери дистрибуције. Важно је истаћи да је за ово време
4 запослена освојило титуле мајсторских кандидата (Стантић Драган, Мештер Роберт, Лилиом Имре,
Лањи Ласло) и Арбутина Синиша титулу фиде мајстора.Шаховска екипа ЕД Суботица већ годинама
осваја прво место на радничким играма Електровојводине и чини костур екипе Електовојводине која
је ове године освојила прво место на радничким играма ЕПС-а.
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Сећање: Радосав - Раде Радојковић
Дошао у Суботицу из далека, из Пролом Бање (Иван кула). Запослио се давне 1959. године
као радник у браварници. На првом радном дану и први задатак – да вади и исправља ексере. Раде
прионио на посао. Добро ти то радиш, биле су прве речи руководилаца. Следи напредовање, копање
канала, вучење мреже, постављање стубова. Раде вредан и марљив схвата да из ове позиције може изаћи
само додатним школовањем. Пре тога је завршио ондашњих седам разреда гимназије. Уписује вишу
управну школу и паралелно учи мађарски језик. Тешко је било уз свакодневни напорни физички рад
у предузећу припремати градиво и савладавати бројне лекције. Зато Раде на крају свог животног пута
и каже, да би забранио студирање уз рад јер си то време избачен и одвојен од живота. Напор велик за
промену позиције у друштву. Као вредног и марљивог радника после 9 месеци убрзо га секретар погона
Галер Мирослав пребацује у општу службу да ради на теми радних односа. Након 2,5 године завршио
вишу управну школу. Постаје шеф правног сектора Дистрибуције. Доминирају теме неплаћања струје,
крађе струје, док су спорови из радних односа такорећи безначајни. Па и код нередовних платиша или
крадљиваца струје Раде је имао неку своју „линију“, преферирао је споразумно решавање спорова и кад
год је могао избегавао судске спорове. Био је „прозиван“ од стране Управе зашто ЕД Суботица има тако
мало тужби. Раде је на све то као одговор извлачио податке о највећој наплаћености и испод просечним
губицима у ЕД Суботица. Методи његови су били нешто другачији од хладних бирократских поступака.
Уместо тужбе па на суд, он је форсирао позивање странака, тражење заједничких решења, споразуме.
Неговао партнерски однос с купцима.
Негде осамдесетих игра се важна утакмица између Југославије и Шпаније. Чувар предузећа
са пушком на рамену напустио радно место и изашао да гледа утакмицу. Враћа се после утакмице
полупијан и улази у круг, а портир неће да га пусти. Обојица актера ове приче, и чувар и портир, били су
припадности мађарске народности. Чувар уперио пушку у портира и галами: И ти да си прави ишао би
да гледаш „плаве“ (Југославију), а не овако мрзиш Југославију да ти нану нанину (националну).... Позван
је Раде да смири напету ситуацију.
Александар Чанак је први директор новоформиране „Електровојводине“ из 1958. године и
човек који је оставио дубоког трага на изградњи концепта и афирмацији „Електровојводине“. Био
је строг, правичан и пре свега одговоран директор. Једном приликом посетио је Суботицу и затекао
на портиници необријаног портира који је становао преко пута портирнице. Чанак је затражио да му
да везу са секретаром предузећа Мирославом Галером и затражио да одмах дође на портирницу. Кад
је Галер дошао имао је шта да види, необријаног портира и љутог Чанка. Наредио је Галеру да седне
на портирницу и обави дужност портира док се портир не избрије. Обојици, секретару и портиру,
је смањена тзв. погонска спремност (кажњени су на плати). Више никад није било необријаних и
непристојно обучених портира.
Обилази Чанак трафостаницу у Пачиру. Трафостаница уређена, дотерана, трава покошена, а
на њој парче жице „у нереду“. Опет прорадила погонска спремност; плус десет одсто за одржавање
објекта и минус пет одсто за жицу у кругу. То су били ефекети надзора и контроле. Може ли се за време
садашње извући слична врста побуда. Довођење у ред и повећање степена одговорности за извршавање
основних задатака у послу. Треба нам и данас погонска спремност (мотивације и кажњавање).
Пред пуштање у погон нове бааждарнице у Суботици над којом је саграђена друштвена сала
договорено је да се тим поводом одржи свечана седница Централног радничког савета у Суботици.
Чанак не препуштајући ништа случају дан раније обиђе степен довршености објекта. Затекне објекат
неприпремљен за пуштање у рад. Истог тренутка изда налог да сви запослени у Управи на челу са
директором ЕД одмах крену на чишћење и рибање објекта. У колону по један па пут у брисање
просторија и уређења друштвене сале сврстао се и Радојковић Радосав – Раде.
Сећање: Томислав Зорић
Преко 8 година Зорић Томислав је био запослен као грађевински инжењер у ЈНА у својству
грађанског лица. Све формалности око преласка из цивила у активну службу у чину мајора грађевинске
службе у ЈНА су биле завршене. У том периоду Електровојводина из Суботице је расписала оглас за
пријем грађевинског инжињера или техничара. Врло брзо је добио обавештење да је примљен у стални
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радни однос као грађевински инжењер у Електровојводини погон „Северна Бачка“ Суботица. У саставу
овог погона били су Електродистрибуција, Топлана и Изградња. Средином 1966. године почео је да
ради у Електровојводини. Пре тога разговарао је са Директором погона Мирковић Душаном, дипл.
ел.инж. Са садашње дистанце може се проценити закључити далековидост овог Директора јер је пријем
грађевинца образлагао развојем предузећа, електроенергетике у Војводини и Србији, заправо све оно
што је Зорић касније радио у току запослења у Електровојводини. Први посао у новом колективу је био
на електрификацији Суботице, градња топлодалековода у армирано бетонским каналима од центра
Суботице до новог дела Суботице односно до спортске хале (Дудова шума), затим изградња паровода
од Топлане до Индустријске зоне на Мајшанском путу, такође у армиранобетонским каналима, то је
индустријска пара за радне колективе: Скробара, Ливница, Пахуљица, Жељезничар и део становништва
поред паровода.
Затим прелази на изградњу 35 kV далековода Наумовићево – Палић. Тло песковито, подземне
воде високе, замуљеност велика. Ту су грађени бетонски темељи за стубове типа „Карпош“ из Скопља.
Извођач радова је била наша Изградња, шеф градилишта Мирко Тарацки, ел.инж. а надзорни орган
Зорић Томислав. Мајстори и радници припремили су стубна места, ископ земље и оплату и чека се
бетон који стиже кипер камионима. У време чекања бетона сви се радници разбежали по околним
салашима и траже „цугу“. У међувремену стигао је камион са 3 m3 свежег бетона. Мирку Тарацком
скочио адреналин, виче, псује, позива а радника нема нигде; бетон почиње да „веже“. Зорић као надзорни
орган предлаже да њих двојица узму лопате у руке и тај бетон уграде у већ припремљене оплате. Овде
нема превише памети треба само снага. Када су завршили посао рекао је шефу градилишта да раднике
не грди већа грдња ће бити када виде шта нису урадили.
На изградњи далековода 20 kV Чока – Црна Бара дао је налог да се уклоне 12 армирано бетонских
стубова који су били лошег квалитета. Ту је било пропуста код преузимања стубова од сомборске
Бетоњерке. Настала је узбуна код извођача и управе погона, међутим налози стручњака су се морали
испоштовати.
Зорић са поносом истиче да је пројектово трафостанице типа КУЛА и кабловске трафостанице
630 kVA које су грађене заједно са напајајућим водовима на целој територији погона Северна Бачка, тј.
на територији 9 општина Бачке и Баната. Касније су ове објекте замениле такозване МБТС (монтажно
бетонске трафостанице) као рационалније.
У послу је било увек планирање, синхронизације али дешавале су се и неусклађености. Грађен је
далековод Ада-Падеј и требало је прећи Тису. У сред зиме дат је налог да се изграде темељи са обе стране
Тисе за прелаз далековода преко Тисе. Радови су извођени на температури испод -20 о C на влажном
и подводном терену. При уградњи бетона морали су се додавати адитиви против смрзавања бетона.
Темељи су завршени у зимском периоду а монтажа стубова је почела тек кроз годину дана. Понекад не
зна лева рука шта ради десна, или код нас један сектор једно, а други друго.
Зорић је највећи део послова обављао на изградњи погонско-производних објеката; од израда
Инвестиционог програма, израде идејних и главних пројеката, техничке припреме и изградња великих
и значајних објеката, другим речима све фазе од програма па до предаје објеката корисницима. Тако су
изграђени комплекси објеката у Суботици, Сенти, Кањижи, Бачкој Тополи, Бајмоку (реконструкција)
и све што је било планирано је изграђено, једино није изграђена спратна гаража у Суботици за смештај
возила.
У периоду од 1975-79. године Зорић је уз рад завршио Економски факултет у Суботици и стекао
звање дипломираног економисте. У току дугогодишњег рада је размишљао како олакшати и смањити
трошкове на изградњи електричних водова, тако је израдио пројекат који је добио одговарајући атест
и потврду Института за грађевинарство, а то је армирано бетонски „А“стуб који се масовно користи
за затезање електричних проводника на територији Војводине, а производи га Бетоњерка из Сомбора.
Користи се уместо гвозденорешеткастих стубова где су коришћени класични темељи од бетона од 6 m3,
док АБ „А“ стуб се састоји од два комада армиранобетонских стопа са укупно 0,30 m3 армираног бетона,
а користе се два линијска стуба који се иначе користе за градњу електричног вода, комбинованих у
облику слова А.
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Други проналазак му Управа Електровојводине у Новом Саду није прихватила, а сам концепт
решења није оповргла, иако би примена тог решења врло значајно смањила трошкове на изградњи
темеља за далеководе свих напона, чак и до 60% од постојећег решења. Зорићев концепт – проналазак
решава проблем темеља за затезне стубове (ГРС), а то је монтажнобетонски темељ са чашицом, уместо
до сада примењиваног класичног начина изградње темеља. Уместо 8-12 m3 бетона по стубном месту
користио би се 0,8 m3 армираног бетона. Ово решење даје могућности да се далеководи граде у свим
временским условима, а сами темељи би били много квалитетнији јер би се израђивали у халама
Бетоњерке, а постављали би се у ископане темељне јаме на траси будућег далековода. Користи се
механизација са којом располаже свака дистрибуција у Електровојводини – ХИАБ.
У Електровојводини је провео 29 године на радним местима: референта, самосталног референта,
шефа одсека, руководиоца одељења за инвестиције са три одсека (техничка припрема, пројектовање и
надзор на изградњи инвестиционих објеката). Задњих 6 година био је на дужности заменика директора
и директор Електродистрибуције Суботица. Поседује многобројна признања и орден рада са сребрним
венцом. У пензију одлази 1995. године после 40 година непрекидног рада са радног места директора
Електродистрибуције Суботица. Каже да му је драго да је у Електровојводини радио 29 година, тако
великом и значајном предузећу, у колективу који је знао да вреднује његове људске и стручне квалитете.
Узвратно је и он поштовао колектив и његову синергију.
Сећање: Миклош Варга
Миклош Варга рођен је у Никинцима (Срем) 12. априла 1875. године. Као надничар дошао је
22. априла 1896. у тадашњу Централу у Суботици, која је била у власништву белгијског капитала. Када
се запослио, зграда машинске куће тек што је била завршена, а почела је градња темеља за котлове и
турбине. Након тога уграђене су три турбине и три парна котла од по 80 коњских снага. Динама су имала
150 А. Постројење је завршено и први пут пуштено у рад 19. децембра 1896. године када је и званично
струја потекла улицама Суботице. Првих дана за 24 сата трошено је 1000 до 1500 kg угља. Међутим, ова
количина се из дана у дан повећавала тако да се већ 1933. трошило 30.000 kg угља дневно. У прво време
осветљена је само главна улица, некадашња Бориса Кидрича, а само неки локали су имали осветљење.
Првих дана било је седморо запослених да би се 1933. овај број попео на 50. У саставу предузећа био
је и електрични трамвај који је у почетку имао четири мотора и четири приколице. Миклош Варга
радио је најпре у котларници, као физички радник, упијајући знатижељно рад машине која прави
струју. Савестан на послу и знатижељан у размишљањима брзо је привукао пажњу руководства, па
су га 1907. послали у Сегедин да положи испит за квалификованог машинисту за турбине с високом
и ниским притиском. Са овом дипломом отишао је 1933. у заслужену пензију. У 91. години живота са
њим је, новембра 1966, обављен интервју, којим се сачувало сећање једног од првих радника Централе
у Суботици и уживо осветљени први дани почетка електрификације Суботице.
СУБОТИЦА: ЧУДО МУЊЕВИТОГ ОСВЕТЉЕЊА
У Суботицу је 1880. дошао заступник неке фирме која је производила електричне лампе. Његов
задатак је био да популарише електрично, односно “муњевито” осветљење, како је сам рекао. Донео је са
собом малу електричну централу и монтирао је на стражњу страну Градског позоришта, крај степеница
које су се спуштале на Позоришну улицу. Агент, човечуљак ниска раста, најпре је добовањем дао “на
знање” народу да ће се “први пут у овом граду”, приказати “електрична лампа”. Увече је ово саопштено
и позоришној публици.
Обећане вечери „граждани“ суботички дошли су на Позоришни трг, мада баш и нису имали
обичај да из својих кућа излазе после десет увече. Али, чудо које је странац обећавао, било је превелики
изазов мирним Суботичанима. Они су већ били чули за некакав нови изум, али ништа прецизније нису
знали о њему, па нису пуно ни веровали. Већина их је скептично примала новинске вести о Едисоновом
проналаску “који је искупио свет из таме”.
И тако, на централном градском тргу, окупило се више хиљада Суботичана. Поред уобичајених
фењера, трг је био богато осветљен и разбукталим бакљама. Необична ноћна игра могла је почети.
После позоришне представе, агент је испунио обећање. Попевши се на степенице, да га сви
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виде, најпре је одржао кратак пословни говор. Потом је замолио да сви угасе бакље. Окупљени свет
је утонуо у потпуни мрак. Агент је нагло укључио своју голему електричну лампу. Трг је запљуснула
блистава светлост. Хиљаде затечених људи било је немо. Агент је у муклој тишини угасио лампу. Тек
тада се из мрака зачуо жагор и негодовање.

Агент је поново укључио лампу – овог пута тишина је трајала сасвим кратко – заменили су је
повици одушевљења и громогласни аплауз. Да би доказао да “нема лажи, нема преваре”, агент је позвао
себи неколико грађана да виде како “то” ради. Наравно да су сви хтели да виде ово чудо изблиза, па
су и редари морали интервенисати и заустављати радозналце. Фасцинирана публика чудом се чудила:
“Гле! Пали се без шибице!”. Ретки срећници који су изблиза видели муњевиту лампу објашњавали су
радозналцима: “Чисто стакло! Не може ни да се пали шибицом! И не гори, само светли!”
– Видите, то је електрика! – сваки час палећи и гасећи сијалицу, значајно и поносно говорио је
мали агент. Свако паљење сијалице изазивало је одушевљено урнебесно клицање. За Суботичане, то је
дефинитивно била ноћ заноса, посебан доживљај који се памти.
Следећег јутра, мали агент је размонтирао своју централу и отишао даље да светли по
доњоземним варошима. „Граждани” суботички још су дуго препричавали ово вече.
СЕНТА: ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА – ПА ПОСЕТА ЦАРА
Сента је електрично осветљење добила 1895. године, пре Великог Бечкерека и Суботице. До тада
је, као и све ондашње доњоземне вароши, осветљавана најпре обичним, а потом и плинским фењерима.
Упоредо са напредовањем града, повећавао се и број фењера. Пред крај XIX века, Сента је била сасвим
лепо осветљена, а најосветљенији део била је Пијаца, са својих 27 плинских лампи.
Поједини одборници, међутим, проценили су да је одржавање плинске расвете компликовано и
скупо. Зато су предложили Магистрату да се Сенћани врате старом начину осветљавања петролејским
фењерима. Неко је израчунао да ће се са свега 65 петролејских фењера, на Пијаци постићи исти
светлосни ефекат као и са оних 27 плинских лампи, али да ће тако одржавање градске расвете бити
знатно јефтиније и једноставније. Магистрат је ову идеју прихватио, па је по налогу Градског већа, до
краја 1890. број уличних петролејки повећан на 30.
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Но, када се 1891. године, у једном локалном листу појавила кратка вест да су власник пилане
Лајош Маркович и Вилмош Браун, трговац пшеницом, постали пословни партнери и да се у њиховој
фабрици ради дан-ноћ, јер имају електрично осветљење, предузимљиви Сенћани су се замислили. Они
су знали да се богати и успешни људи руководе економичношћу, па су предложили Градској скупштини
да се варош осветли електриком, јер оно што је добро Марковичу и Брауну, добро је и Сенћанима. Већ
1893. од будимпештанског предузећа Сименс очекивала се понуда за осветљавање Сенте.
После низа перипетија, акција електрификације је отпочела. Директни повод за њу била је
најављена посета цара и краља Фрање Јосипа I, за 20. и 21. септембар 1895. Пробно, град је био осветљен
14. септембра. За прославу дочека, било је постављено 14 лучњака и 200 јавних лампи од укупно 400
уговорених.
Од 15. септембра 1895. године, јавна расвета у Сенти напајана је електричном енергијом из два
монофазна генератора од по 50 kVА, 2100 V, 25 А. Прва мрежа била је дуга 3 километра, а са ње се
напајало 200 сијалица са угљеним нитима. Снага једне сијалице била је „32 свеће”.

Железничка станица у Сенти

Изградња моста у Сенти
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ДИРЕКТОРИ ЕД СУБОТИЦА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Хуго Тасмер, Аустријанац из Беча 		
од 1895. до 1900.
Иштван Бабицки 				
од 1900. до 1901.
Вилим Алфред, Белгијанац из Брисела
од 1901. до 1914.
Пал Шефер					у 1914.
Рикард Росенфелд 				
од 1914. до 1918.
Душан Свирчев				
у 1918.
Џеан Бастелица, Белгијанац, конзул		
од 1919. до 1924
Диклић, в.д. за време болести Бастелице
у 1924.
Џорџ Шеленц, Американац 			
од 1924. до 1930.
Ерно Восински 				
од 1931. до 1934.
Звонимир Стилиновић			
од 1934. до 1941.
Стеван Адлер 					
од 1941. до 1944.
Миле Јефтић, принудни управник		
у првој половини 1945.
Звонимир Стилиновић			
од 1945. до 1946.
Иштван Вернер				
од 1946. до 1949.
Петар Ивковић, дипл. правник		
од 1949. до 1953.
Вецо Малигурски 				
од 1953. до 1958.
Звонимир Стилиновић			
од 1958. до 1960.
Пал Баркањи 					
од 1960. до 1962.
Душан Мирковић				
од 1962. до 1968.
Карољ Киш 					
од 1968. до 1972.
Дејан Радуловић 				
од 1973. до 1982.
Иван Башић, в.д.				
у 1982.
Игор Међански				
од 1982. до 1990.
Бела Хармат					
од 1990. до 1992.
Томислав Зорић				
од 1992. до 1995.
Петко Јовић					
од 1995. до 2000.
Варга Иштван					
од 2000. до 2001.
Ратко Пижурица				
од 2001. до 2008.
мр Богдан Лабан				
од 2008–
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Звонимир Стилиновић
директор, 1958–1960.

Пал Баркањи
директор, 1960–1962.

Дејан Радуловић
директор, 1973–1982.

Карољ Киш
директор, 1968–1972.

Иван Башић
директор, у 1982.

Душан Мирковић
директор, 1962–1968.

Игор Међански
директор, 1982–1990.
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Бела Хармат
директор, 1990–1992.

Петко Јовић
директор, 1995–2000.

Томислав Зорић
директор, 1992–1995.

Варга Иштван
директор, 2000–2001.

Ратко Пижурица
директор, 2001–2008.

мр Богдан Лабан
директор, од 2008–
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ПОРТРЕТ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СУБОТИЦА ИЗ 2010. ГОДИНЕ

Електродистрибуција Суботица је електродистрибутивни огранак Електровојводине д. о. о.
Нови Сад, чију руководећу структуру чине:
Директор огранка - мр Богдан Лабан, дипломирани економиста;
Извршни директор за пословни систем - Душко Петровић, дипломирани инжењер
електротехнике;
Извршни директор за технички систем - мр Игор Срејић, дипломирани инжењер електротехнике;
Сектор за експлоатацију, руководилац - Мирослав Ковачевић, дипломирани инжењер
електротехнике;
Сектор за управљање, руководилац - др Жељко Поповић, дипломирани инжењер електротехнике;
Сектор инвестиција и енергетике, руководилац - Миладин Лошић, дипломирани инжењер
електротехнике;
Сектор за економско-финансијске послове, руководилац - Зора Бодић, дипломирани економиста;
Сектор за трговину електричном енергијом, руководилац - Драган Матејић, дипломирани
инжењер електротехнике;
Сектор за логистику, руководилац - Душан Обрадовић, дипломирани правник;
Служба за информатику и телекомуникације, шеф - Јосип Антуновић, дипломирани инжењер
електротехнике;
Служба за јавне набавке, шеф - Стеван Бакић, дипломирани економиста;
Погон Бачка Топола, руководилац – Золтан Киш, дипломирани инжењер електротехнике;
Погон Сента, руководилац – Јожеф Адам, дипломирани инжењер електротехнике;
Погон Кањижа, рукодилац - Жељко Мијатов, дипломирани инжењер електротехнике;
Пословница Бајмок, шеф - Синиша Арбутина, електроинжењер.
Електродистрибуција Суботица реализује дистрибуцију електричне енергије на територији
града Суботице и суседних општина са погонима у Бачкој Тополи, Кањижи и Сенти и пословници
Бајмок.
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Колегијум огранка „Електродистрибуције Суботица”

Преузета електрична енергија

Из табеле се може видети да је, за период од 25 година, повећана преузета електрична енергија
на годишњем нивоу за 48%.

Структура и број потрошача
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Пословна зграда „Електродистрибуције Суботица”
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Преглед реализације енергије (MWh) по местима ЕД Суботица за период јануар – децембар 2010.
године

Преглед реализације енергије (MWh) по местима Пословнице Бајмок за период јануар – децембар
2010. године
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Преглед реализације енергије (MWh) по местима Погона Сента за период јануар – децембар 2010.
године

Пословна зграда Погона Сенте
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Преглед реализације енергије (MWh) по местима Погона Бачка Топола за период јануар –
децембар 2010. године
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Пословна зграда Погона Бачка Топола
Преглед реализације енергије (MWh) по местима Погона Кањижа за период јануар –
децембар 2010. године
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ ОБЈЕКТИ
Трафостанице

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

Из горњих табела се види раст електродистрибутивних објеката напонског нивоа 20 kV. То је
у складу са усвојеним концептом развоја мреже са директном трансформацијом 110/20 kV, којом се
елиминишу два средњонапонска нивоа 35 kV и 10 kV и припадајуће трансформације.
Купци електричне енeргије у Суботици се напајају из три трафостанице: ТС 110/35 kV Суботица
1, ТС 110/35/20 kV Суботица 2 и ТС 110/20 kV Суботица 4. У ТС Суботица 1 инсталисана су три
енергетска трансформатора инсталисане снаге, појединачно 31,5 MVA, 20 MVA и 31,5 MVA; прва два
су преносног односа 110/35 kV, а трећи 110/20 kV. У ТС Суботица 2 и Суботица 4 инсталисана су
по два трансформатора 110/20 kV инсталисане снаге 31,5 MVA. Средњенапонски 20 kV изводи из ТС
Суботица 2 и Суботица 4 међусобно су повезани тако да потрошачи у Суботици имају двострано
напајање, односно немају прекиде у напајању електричном енергијом приликом планираних радова
(годишњи ремонти, инсталација нове опреме, поправке...), у ове две трафостанице. Приоритет 2010.
године биле су започете активности на изградњи привредних зона у Суботици, успешно активирање
РП Таванкут, као и гашење ТС 35/10 kV Центар, које је обављено у јуну 2011. године. Прва привредна
зона у Суботици је на локацији друге касарне Петар Драпшин, друга привредна зона је у Малом
Бајмоку, док је трећа у Новом Жеднику. Дата је понуда за изградњу ЕЕО због стварања привредних зона
у општини Ада и општини Бачка Топола и потписан је уговор за изградњу ЕЕО са Општином Кањижа
за привредну зону Хоргош.
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Из дијаграма може се видети да је данас Електродистрибуција Суботица, прилично стар
колектив, односно 205 запослених, или 52,2 %, је старијих од 45 година.

Оно што Електродистрибуцију Суботица разликује од осталих огранака у Електровојводини
је то што се бави монтажно-производном делатношћу. У Електродистрибуцији Суботица врши се
производња челично-решеткастих стубова и комплетних трафостаница разних типова. У следећим
табелама дат је преглед производње у 2010. години:
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Такође Електродистрибуција Суботица поседује и баждарницу за оверу бројила електричне
енергије, чији је капацитет 11.500 овера на годишњем нивоу.
Након вишегодишњих планских улагања у развој средњенапонске мреже може се констатовати
да град Суботица располаже са довољно капацитета за отварање нових производних погона, а у
плановима за наредни период је и опремање ТС 110/20 kV/kV СУ4 са трећим трафоом снаге 31,5 MVA
чим се за то укаже потреба. Уз то можемо напоменути да и ТС 110/20 kV/kV Палић има простора за
уградњу другог трафоа снаге 31,5 MVA, који ће моћи да напаја и веће комплексе у случају потребе
туристичког комплекса на Палићу.
Постизање оваквих циљева, за садашње и будуће купце може се остварити квалитетним
планирањем, пројектовањем, изградњом и одржавањем електроенергетских објеката и мреже, а све те
изазове, како у садашњости тако и у будућности, Дистрибуција Суботица може да задовољи.

Пословна зграда Погона Кањижа
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ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ПОСЛЕ 2010. ГОДИНЕ

Инвестициона улагања у нове електроенергетске објекте
Поред поузданог и континуираног снабдевања купаца свих категорија квалитетном електричном
енергијом и одржавања електроенергетских објеката свих напонских нивоа, један од најважнијих
дистрибутивних послова је планска инвестициона градња нових електроенергетских објеката као
одговор нараслим потребама конзума електричне енергије. Тај такозвани раст конзума на годишњем
нивоу представља појаву нових купаца електричне енергије и пораст потрошње постојећих, који на
пример за 2010. годину у односу на 2009. годину износи 3%. За задовољење растућих потреба купаца за
електричном енергијом морају се благовремено планирати и градити нови објекти типа ТС 110/20 kV и
објекти средњег и ниског напона.
Развој средњенапонске мреже све више иде у правцу стварања услова за двострано напајање,
што доноси нови квалитет у поузданости напајања купаца електричном енергијом и одговарајући
технички комфор приликом извођења ремонтних радова.
Град Суботица располаже трима трафостаницама: Суботица 1, Суботица 2, и Суботица
4, где се трансформација врши са 110 kV напонског нивоа и то са два трансформатора 110/35 kV и
пет трансформатора 110/20 kV па можемо рећи да има довољно капацитета да задовољи потребе
инвеститора који су дошли у Суботицу, као и да задовољи све инвеститоре у будућности. У 2010.
години интензивирали су се радови на проширењу капацитета у индустријским зонама Мали Бајмок
(Западни део Суботице ) и Петар Драпшин ( локација бивше касарне Генерал Петар Драпшин – источни
део Суботице на Сегединском путу према Палићу) . Радови су се наставили и у 2011. години и прва
фабрика је пуштена под напон. Планирана је изградња још једног 20 kV кабловског вода дуж Y крака
из ТС 110/20 kV Суботица 1А, која ће обезбедити и двострано напајање па самим тим и већу сигурност
у напајању потрошача на подручју Индустријске зоне Мали Бајмок.
Индустријска зона Мали Бајмок обухвата површину од 53 хектара која је предвиђена за
изградњу нових погона, а простире се уз трасу ауто-пута Y крак, који ће водити до граничног прелаза
Келебија. Индустријска зона Петар Драпшин простире се на површини од 21 хектар и већ сада има
изграђене две нове трафостанице, које стоје на располагању будућим инвеститорима.
Укупна инвестиција за изградњу електроенергетских објеката за привредне зоне је вредна
преко 100 милиона динара (око један милион евра) и ово је једно од највећих улагања на подручју
Дистрибуције Суботица у последњих неколико година.
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Одржавање електроенергетских објеката
У наредним годинама се очекује све већа и бржа модернизација и аутоматизација дистрибутивног
електроенергетског система за чије одржавање и управљање је потребна високостручна и обучена радна
снага, што значи да се применом нових, напредних технологија мора континуирано вршити едукација
и стручно усавршавање кадровских потенцијала како би се напредне технолошке мреже оптимално
користиле и тиме поправили квалитет и поузданост напајања електричном енергијом, како осетљивих
купаца (чији број расте из године у годину), тако и свих осталих купаца електричне енергије.
Паралелно са увођењем у употребу напредних мрежа свакако ће још дуго бити у експлоатацији
садашња генерација електроенергетских објеката, који, такође, ради поузданог и континуираног
напајања купаца електричном енергијом, захтевају брижљиво одржавање – стручно и квалитетно
обављање ревизионих прегледа и ремонтних радова.
Развој информационих технологија
У светским релацијама 21. век је означен веком информационих технологија. Ова област
човековог деловања развија се крупним корацима и тешко је сагледати могућности развоја
информационих технологија за нешто дужи период. Ипак, очекује се буран напредак примене
информационих технологија у области трговине електричном енергијом. Један од сегмената напредних
технологија је и АМР систем управљања потрошњом електричне енергије, који се поступно уводи у
дистрибуцију електричне енергије.
Од АМР система, када се у потпуности имплементира, очекује се велико унапређење
дистрибутивне делатности и елиминација бројних потешкоћа у доскорашњој дистрибуцији електричне
енергије. Ту се, пре свега, мисли на потпуну и непрекидну контролу мерног места, даљинско мерење свих
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електричних величина за сваког купца у систему, подизање ефикасности наплате, даљинско искључење
неуредних платиша, софтверско лимитирање снаге, односно спровођење редукције у условима
поремећеног снабдевања без класичног искључења и пратећих трошкова редукције, елиминацију
трошкова очитавања потрошње електричне енергије. Пратећи програми непрекидно мере све струје
и напоне у систему, уз учитане параметре мреже, дају идеалан алат за надзор над неовлашћеном
потрошњом електричне енергије. Мерење потрошње електричне енегије бројилима високе класе
тачности, уз обезбеђење једновремености очитавања, омогућиће прецизно мерење техничких губитака
електричне енергије и посредно апсолутно тачно мерење нетехничких губитака.
Увођењем АМР система, који је у међувремену од стране ЕУ прописан као стандард у
дистрибуцији електричне енергије у Европи, очекује се највећи допринос унапређењу пословања,
што би требало да дистрибутивну делатност Електровојводине приближи или изједначи са модерним
дистрибуцијама у окружењу.
Трговина електричном енергијом
У складу са донетим одлукама о реорганизацији ЕПС-а у наредном периоду следи издвајање
функције трговине електричном енергијом из дистрибутивне делатности, формирање новог привредног
друштва за дистрибуцију електричне енергије на нивоу ЕПС-а и огранака трговине у садашњим
привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије, као припрема за успостављање
дерегулисаног тржишта електричне енергије у Републици Србији.
Аутор: мр Богдан Лабан, дипл. економиста, директор Огранка Суботица
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Велику помоћ у исписивању ове Mонографије имао сам у већ поменутој књизи групе аутора
која је написала монографију о електрификацији Суботице а издала је Електродистрибуција Суботице
и Суботицатранс поводом њиховог заједничког рођендана 75 година од протока електричне енергије
улицама Суботице и првог трамваја претече Суботицатранса (1896 – 1971.) Такође сам велику помоћ
имао у Редакцијском одбору као спони младости и искуства. Редакцијски одбор су чинили:
Дипл. ел. инж. Душко Петровић који je као представник најужег руководства ЕД Суботице
стварао услове и климу да се ова Монографија испише у релативно кратком року. Иако је био оптерећен
свакодневном оперативом налазио је места и времена да се посвети и овој врсти истргнућа прошлости,
од чврстих загрљаја заборава. По оној Душка Радовића: добри људи имају времена.

Чланови Редакцијског одбора: Јанош Кататић, Душко Петровић, Зорица Шакић, Синиша Корица,
Ратко Пижурица и Владимир Крушедолац
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Дипл.инж.орг.рада Ратко Пижурица много памти. Прошао је многа радна места све до директора
Електродистрибуције Суботица и остао исти. У њему без обзира на године остао „скојевски елан“. За
њега важи мисао Бекона: „Постоји младост мисли, као и младост доба.“ Сваком послу прилази са пуно
ентузијазма и озбиљности. Није било препрека које Ратко није савладао почев од прикупљања изворних
докумената, па до пажљиве анализе и датих оцена активности у појединим деоницама електрификације
Суботице.
Дипл. ел. инж Јанош Кататић је био изузетно драгоцен сарадник. Добрим делом носио текст,
а у многим деловима директно учествовао у писању текста. Био је представник млађе генерације у
Редакцији па ме подсећао на мисао Добрице Ћосића: „Младост је себична и неправедна. Не мисли о
гробљима. Смишља сутра.”
Електротехничар Владимир Крушедолац је поред струке разумевао и друштвену раван која је
прожимала ову Монографију. Допринео је да се у оцени појединих епоха не направи нека кардинална
грешка или неоправдано запоставе допирноси посебно техничких екипа и унапређењу рада не само
дистрибуције Суботица већ и Електровојводине. За њега би пак важила она мисао да је разборитост
цвет старијих генерација.
Правни референт Зорица Шакић, иако није била формално члан Редакцијског одбора била је
поред Јаноша Кататића кључна пчелица радилица Одбора. Бистрог погледа и ефикасна у послу сваки
задатак је одрадила у најкраћем могућем року. „Све добре ствари су јефтине; све лоше су јако скупе“
(Х.Д. Тореј). Имао сам срећу да сам добре стране вредноће и ефикасности Зорице Шакић „јефтино
платио“ и то само молбама и захвалношћу.
Дипл. ел. инж. Игор Срејић је други представник оперативног руководства у Редакцијском
одбору. Иако млад по годинама, ипак, у себи има нешто од мудрости и то по Менкену: „Што постајем
старији то мање верујем да мудрост долази с годинама“. Ње има или нема.
Захвалан сам и коатурима: Бошку Крстићу за део „Историја Суботице“ и мр Богдану Лабану
дипл. ек. за део „Правци даљег развоја, после 2010“. Користим ову прилику да се захвалим и Музеју
града Суботице, лектору Александру Аци Николићу, дизајнеру Илони Хорват Урбан, преводиоцу на
мађарски језик, штампару и фотографима Атили Косо и Игору Мариновићу из Суботице за фотографије
о Градској кући и граду Суботица.

Синиша Корица, аутор, рођен је 17. 2. 1949. године у Лаћарку, општина Сремска Митровица.
Економски факултет је завршио у Суботици 1971. године, а магистрирао на Економском факултету у
Београду. Радио је на различитим местима у привреди: „Митрос“, „Херој Пинки“ (финансијски директор),
„Елносу“ (заменик генералног директора), „Електровојводини“ (директор економских послова). Радио
је и у органима власти: био подпредседник Извршног већа општине Сремска Митровица, у два мандата
члан Извршног већа Војводине и члан Савезног извршног већа и Савезни секретар за тржиште и цене
у влади Милке Планинц. Написао је и објавио пет књига. Ради у ЈП ЕПС Електровојводина. Живи у
Новом Саду.
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Инге Јосип
Иштванов Стипан
Јаблан Гојко
Јаблански Ана
Јаблански Андрија
Јаблански Винко
Јајић Марица
Јајић Петар
Јаковетић Иван
Јаковљев Илија
Јакопчић Ружа
Јакша Андраш
Јандрић Душко
Јанић Зоран
Јанић Стеван
Јанков Божинка
Јанушко Антал
Јанушко Болдижар
Јанушко Јожеф
Јанчић Марга
Јанчић Милан
Јањић Етела
Јарамазовић Јосип
Јарамазовић Петар
Јаћи Аранка
Јегедић Цветко
Јенеш Розалија
Јо Шандор
Јовановић Душан
Јовановић Милан
Јововић Марица
Јурић Грго
Јурић Јосип
Јуришић Илија
Јурковић Бела
Јурковић Ладислав
Јухас Ержебет
Јухас Јожеф
Јухас Ласло
Јухас Фабиан
Јухас Шандор
Каваи Карло
Кадић Кадрија
Кајчић Никола
Калинић Симеон
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Калман Иштван
Капаш Стеван
Кардош Иванка
Кардош Иштван
Кардош Радојка
Карип Јосип
Каса Јосип
Касиба Лука
Катански Ана
Катанчић Имре
Катанчић Мирко
Катић Радосав
Каткић Жолт
Катона Барбара
Кекењ Мирко
Кекењ Михаљ
Келемен Карољ
Келер Дезидер
Керестеш Марија
Кереш Јожеф
Кереши Јожеф
Кереши Шандор
Кери Иштван
Кермеци Јожеф
Кермеци Лајош
Кермеш Золтан
Кермеш Олга
Кертил Ласло
Кесеги Имре
Кесеги Маргит
Кесеги Матија
Кесеги Михаљ
Кечкеш Илона
Кечкеш Ладислав
Кечкеш Тереза
Килијановић Јосип
Кинчеш Јанош
Кираљ Ида
Киш Андрија
Киш Винце
Киш Илона
Киш Иштван
Киш Карољ
Киш Лајош
Киш Миклош
Киш Ференц
Киша Јанош
Клено Имре
Кмец Андрија
Кнапоец Ладислав
Кнежев Миодраг
Кнежевић Сретен
Ковач Алберт
Ковач Ђерђ
Ковач Ђерђ
Ковач Болдижар Јанош
Ковач Јанош Јанош
Ковач Јанош Јанош
Ковач Марта
Ковач Стеван
Ковач Ференц
Ковач Шандор
Ковачевић Стипан
Ковачић Анкица

Козла Фрањо
Козма Илона
Козма Славица
Кокаи Ласло
Колар Ернест
Колар Имре
Колар Пирошка
Колар Роберт
Колечевић Каталин
Коловић Марија
Колтер Мирко
Комароми Ангела
Комароми Ђерђ
Комароми Фергељ
Кондић Радмила
Кондић Сузана
Конкољ Петар
Конкољ Роко
Конц Лајош
Коњевић Владимир
Копас Едит
Копас Ремија
Копас Терезија
Копиловић Карољ
Копиловић Петар
Корас Јосип
Корас Карола
Корас Ладислав
Корас Стеван
Корбић Ференц
Корбић Ференц
Корољов Валерија
Корпа Ержебет
Кочиш Маргита
Крагујевић Ђорђе
Крежо Ласло
Крековић Марија
Кресовић Ружица
Крижан Јосип
Крижан Ласло
Крижан Ференц
Крижановић Лазар
Кризановић Јанош
Кричковић Предраг
Кришка Маћаш
Крмпотић Антун
Крнајски Боривој
Крнајски Бранко
Крнајски Милош
Крнајски Ружица
Кропаи Јосип
Кртинић Зоран
Крушедолац Владимир
Кубат Золтан
Кубат Јожеф
Кубатовић Миле
Кубик Лајош
Кујунџић Габријел
Кујунџић Маргита
Кујунџић Стипан
Кујунџић Томислав
Кукла Антун
Кукла Мирјана
Кукла Михајло

Кукли Шандор
Кулчар Ђула
Кунтић Геза
Куртеш Марија
Куцор Јожеф
Ладоцки Јанош
Лазар Иван
Лазар Тибор
Лазић Бранко
Лазић Емил
Лазић Иван
Лазић Стеван
Лазић Томо
Лакатош Ева
Лакатош Илеш
Лакатош Ласло
Лакатош Розалија
Лакатош Тибор
Лалија Ђенђи
Ласло Вилмош
Ласло Јулије
Лацић Дарко
Лашу Ференц
Леваи Андраш
Леваи Киш Лаура
Леваи Ласло
Лекић Ливија
Ленђел Андраш
Ленђел Јанош
Ленхард Фрањо
Личина Раде
Ловаш Фрањо
Ломпар Никола
Лошонц Ана
Лудмањ Матија
Лукач Золтан
Лукин Стеван
Лулић Драган
Љубановић Иво
Љубеновић Дејан
Маго Ласло
Магори Антал
Мађар Габор
Мајер Јожеф
Мајкић Јован
Мајнарић Иван
Мајор Јожеф
Макаи Фрањо
Макра Жолт
Макра Золтан
Макра Иштван
Макра Јанош
Макра Јожеф
Малагурски Антун
Мандић Геза
Мандић Марија
Манић Кајица
Манојловић Радивој
Маравић Босиљка
Маравић Мира
Маринковић Марија
Марјановић Љубомир
Марки Карло
Марки Карољ
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Марки Нандор
Марки Роберт
Марки Стеван
Марковић Аница
Мартон Деже
Мартон Михаљ
Марцикић Јосип
Марцикић Томо
Мате Андрија
Мате Јожеф
Мате Ласло
Матић Александар
Матић Јосип
Матковић Војин
Матковић Корнелија
Матковић Пирошка
Матун Иван
Мачковић Марија
Мачковић Матија
Мачковић Мира
Маша Шандор
Медић Ђуро
Међеши Ерне
Мељкути Маћаш
Мендебаба Средоје
Ментуш Бела
Ментуш Катарина
Месарош Андраш
Месарош Антун
Месарош Илеш
Месарош Иштван
Месарош Карољ
Месарош Лајчо
Месарош Мара
Месарош Михаљ
Месарош Тибор
Меш Јанош
Мештер Иштван
Мијатов Добривој
Мијатов Сава
Миклош Бела
Миклош Золтан
Миклош Ласло
Милетић Милан
Милијашевић Милан
Милићев Томислав
Милуновић Бранко
Миник Јован
Мирков Душан
Мирковић Душан
Митић Драгиња
Митић Радивоје
Митровић Ленка
Миучин Петар
Мичко Иштван
Мишковић Владимир
Мишковић Милош
Мишколци Иштван
Молнар Андрија
Молнар Антон
Молнар Ђерђ
Молнар Иштван
Молнар Јулије
Молнар Михаљ

Молнар Пал
Молнар Фриђош
Молнар Шандор
Моњи Јожеф
Морваи Антал
Морваи Елвира
Морнић Миодраг
Мохачи Естера
Мрвељ Анто
Мудринић Бошко
Мудринић Слободанка
Мујановић Мерхадин
Мурањев Паја
Мухадиновић Јелена
Муци Антал
Надрљански Никола
Нађ Арпад
Нађ Габор
Нађ Естера
Нађ Илеш
Нађ Јожеф
Нађ Јоланка
Нађ Канас Михајло
Нађ Мељкути Андраш
Нађ Мељкути Ирена
Нађ Мељкути Михаљ
Нађ Нандор
Нађ Петар
Нађ Тибор
Нађ Торма Бела
Нађ Торма Габор
Нађ Торма Јожеф
Нађ Торма Ласло
Нађ Торма Розалија
Нађ Шандор
Нађмаш Јулијана
Најдановић Ержебет
Најдановић Томислав
Најдовски Симион
Наместовски Ласло
Наранчик Јелисавета
Немеди Антал
Немеди Ђено
Немет Михајло
Неорчић Ернест
Николин Милорад
Николић Благоје
Николић Саво
Николић Сретен
Никутовић Снежана
Нимчевић Антун
Нимчевић Драган
Нимчевић Лајчо
Нимчевић Мирко
Нимчевић Станко
Ничић Розалија
Новак Владимир
Новак Дора
Новак Јован
Новак Стеван
Носковић Јакоб
Њилаш Нандор
Обрадовић Марија
Озвалд Сузана

Олах Никола
Олтвањи Еде
Омаљев Јован
Опсеница Радмила
Орос Јосип
Орос Мирјана
Орчић Стипан
Орчић Федор
Острогонац Стеван
Отербајн Аранка
Отербајн Карло
Оченаш Анико
Оченаш Јосип
Павловић Зоран
Паланчаи Карољ
Палић Фрањо
Палковић Јосип
Палотаи Золтан
Пап Јанош
Пап Јожеф
Пап Маргита
Пап Петар
Патарчић Бартул
Паулик Петар
Пеић Андрија
Пеић Дејан
Пеић Јосо
Пеић Лазо
Пеић Стеван
Пејић Тукуљац Викторија
Пејић Тукуљац Ержебет
Пејовић Сања
Перковић Јолан
Перковић Фрањо
Пертић Ђерђ
Петковић Имре
Петрекановић Антун
Петрекановић Јанош
Петрекановић Пере
Петров Димитрије
Петровић Пантелија
Пешти Јожеф
Пешти Марија
Пиварчик Корнелија
Пиварчик Петер
Пижурица Бранко
Пижурица Глигорије
Пижурица Ратко
Пијантек Фрањо
Пинтер Гашпар
Пинтер Клара
Пириши Јосип
Писанић Матија
Пишпек Ференц
Плавшић Владимир
Планчаи Карољ
Планчик Јожеф
Планчик Јосип
Племић Лазар
Плиберчек Марија
Покашки Сима
Покерковић Гергељ
Покрајац Божидар
Пољак Јелена
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Пољак Пирошка
Поповић Младен
Поповић Петар
Поч Ержебет
Поша Вујевић Љубица
Поша Ерне
Поша Имре
Поша Иштван
Поша Ференц
Прагаи Ержебет
Прагаи Карло
Прањко Фрањо
Пренташић Никола
Прибој Зора
Продановић Зоран
Прозингер Стеван
Прћић Андрија
Прћић Златко
Прћић Јелица
Прћић Матилда
Пуалић Блаженка
Пуалић Неђељко
Пукец Ђено
Пулаи Силвестер
Пургел Пал
Пухача Бранко
Радивојев Љубомир
Радић Бела
Радић Фрањо
Раднић Тиме
Радовановић Едит
Радојковић Божидар
Радојковић Радосав
Радоњић Љубиша
Радуловић Дејан
Радуловић Душан
Радуловић Милан
Радуловић Петар
Радуловић Силвија
Рађа Славица
Рађеновић Стеван
Рајновић Иван
Рајновић Јосип
Рафаи Стеван
Рац Винце
Рац Деже
Рац Илона
Рац Иштван
Рацић Стеван
Ревес Тибор
Рекецки Ержебет
Ренчар Лајош
Репка Тибор
Рижањи Златко
Рижањи Пал
Рижањи Петар
Ринд Антал
Ристић Вера
Рице Антал
Рице Иштван
Рице Олгица
Рогић Ката
Рожа Ева
Рожа Јосип

Рожа Нандор
Рожа Тибор
Рожа Шандор
Ромић Антун
Роњец Јелена
Рудински Јулија
Рудић Иван
Рудић Марија
Ружа Шандор
Ружински Петар
Рузман Ержебет
Ршић Ђорђе
Сабо Антун
Сабо Бела
Сабо Илона
Сабо Имре
Сабо Јанош
Сабо Јанош
Сабо Јожеф
Сабо Ладислав
Сабо Матија
Сабо Рац Ендре
Сабо Ференц
Савановић Милан
Савин Слободан
Салаи Стеван
Салма Михаљ
Салма Тереза
Салоки Марија
Сањи Пал
Сараз Јожеф
Сараз Марија
Сараз Нандор
Сарапка Атила
Сарваш Ладислав
Сарић Аранка
Сатмари Јосип
Сворцан Ружица
Себеледи Карољ
Себењи Јосип
Себењи Ладислав
Себењи Шандор
Сегединчев Момир
Сеги Ибоља
Сеги Тибор
Седлак Јелица
Седлак Јосип
Седлак Лаза
Седлак Марија
Седлак Марко
Седлар Габор
Седлар Ференц
Седмак Јожеф
Секереш Јосип
Секулић Лука
Секулић Стеван
Селак Ђуро
Селетић Јосип
Селетић Роберт
Селеши Арпад
Селеши Јожеф
Селеши Соња
Семереди Ерне
Семеши Марија

Сенди Јанош
Сенте Иштван
Сенци Иштван
Сеп Јожеф
Сеп Ференц
Сесар Марија
Сечеи Марија
Сечеи Тибор
Сечењи Ференц
Сивић Грго
Сивић Калман
Сиђи Јанош
Сикора Јанош
Силађи Габор
Силађи Емил
Силађи Силард
Силваши Јосип
Симић Мирко
Симић Слободан
Сировица Ирена
Сич Андраш
Сич Гизела
Сич Ђула
Сич Иван
Сич Имре
Сич Михаљ
Сјеклоша Ђорђе
Скендеровић Мирко
Скива Ференц
Скива Фрањо
Скочовски Пајо
Соколаи Михаљ
Солар Имре
Сорчик Ференц
Сорчик Шандор
Спремић Синиша
Стајић Ержебет
Станимировић Петар
Станић Иван
Станковић Ненад
Станојевић Љубомир
Станојловић Владислав
Стантић Весна
Стантић Густика
Стантић Иван
Стантић Јосип
Стантић Рудолф
Стевановић Зоран
Стевић Немања
Степанчев Владислав
Стилиновић Звонимир
Стојановић Драган
Стојков Александар
Стојсављевић Јован
Стојшић Јелица
Стојшић Милена
Стокућа Богдан
Стопић Бела
Стражарковић Давор
Страпак Ласло
Сударевић Јованка
Суић Љубица
Сукновић Антун
Сукновић Бранислав
Сукновић Викторија
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Таборски Јулије
Такач Вилмош
Такач Драгутин
Такач Ласло
Тамаши Јован
Тамаши Ладислав
Тапаи Катарина
Тарацки Мирко
Тарацки Фрањо
Татић Милорад
Телђеши Тибор
Темуновић Лаза
Темуновић Лазар
Темуновић Стјепан
Теофанов Нерка
Терек Гизела
Терек Јосип
Терзија Милија
Терзић Миленко
Тертеи Тибор
Тиквицки Габор
Тиквицки Ержебет
Тиквицки Стипан
Тилгер Ержебет
Тили Карло
Тили Слободанка
Тодоровић Вукашин
Тодоровић Недељко
Томик Јожеф
Томић Јулијана
Томић Мићо
Тонковић Војислав
Тонковић Карло
Торма Јанош
Торма Нестор
Тот Иштван
Тот Јожеф
Тот Маћаш
Тоцко Етела
Трајер Тихомир
Траћик Иштван
Тромбиташ Карољ
Троскот Иван
Тумбас Јелена
Тумбас Јосип
Тумбас Петар
Тумбас Стипан
Тури Виола
Тури Имре
Тури Иштван
Тури Шандор
Турчик Иван
Туцић Јелисавета
Ћорић Влада
Ћосић Терезија
Ћук Јозо
Ћук Петар
Ћук Предраг
Ујвари Антун
Ујхељи Рудолф
Урбан Ержебет
Урбан Имре
Ушумовић Лидија
Фабиан Ференц

Фараго Гергељ
Фараго Карољ
Фараго Пал
Фараго Ференц
Фаркаш Александар
Фаркаш Ђерђ
Фаркаш Ђуро
Фаркаш Јанош
Фаркаш Стеван
Фаркаш Тамаш
Фаркаш Шандор
Фејеш Еде
Фејеш Рудолф
Фејфер Ласло
Фекете Валерија
Фекете Карољ
Фекете Тибор
Фелди Лајош
Фелмајер Пирошка
Фењвеши Габор
Фењвеши Естер
Фењсароши Габор
Фењсароши Иштван
Ферић Емил
Фехер Ангела
Фехер Габор
Фехер Ержебет
Фехер Имре
Фехер Ирен
Фехир Михаљ
Филе Никола
Филе Шиме
Филеки Мењхарт
Фицанд Реже
Фичор Стеван
Флајшам Фрањо
Флајшман Бено
Флајшман Блашко
Флајшман Јосип
Флајшман Маргита
Фодор Геза
Фодор Золтан
Фодор Ладислав
Фодор Михаљ
Фодор Ференц
Фонтањи Михаљ
Форго Ференц
Франц Јован
Франциа Роберт
Францишковић Алберт
Францишковић Јосип
Францишковић Марија
Францишковић Фрањо
Футо Ибоља
Футо Ирен
Футо Јожеф
Футо Стеван
Хајагош Атила
Хајду Имре
Хајдук Имре
Хајнал Иштвана Карољ
Хајнал Давида Карољ

Хајнал Ласло
Хајнал Роберт
Халгато Јожеф
Халгато Калман
Халгато Лајош
Халгато Лајош
Хањиц Роберт
Харангозо Карло
Хармат Бела
Хаук Јосип
Хегедиш Шандор
Хенинг Карло
Хилер Душанка
Холовић Имре
Хомар Шандор
Хомоља Карољ
Хорак Иван
Хорак Шандор
Хорват Александар
Хорват Антал
Хорват Бела
Хорват Жолт
Хорват Иштван
Хорват Антал Јанош
Хорват Јожеф Јанош
Хорват Јелисавета
Хорват Ладислав
Хорват Ласло
Хорват Љубинка
Хорват Магда
Хорват Стипан
Хорват Ференц
Хорватски Јаков
Хорватски Мирко
Хорватски Пајо
Хупко Олга
Хусар Јожеф
Цакић Ђорђе
Цветковић Владимир
Цвијановић Јован
Цвијин Милица
Целик Лајош
Целик Ференц
Цимерман Антун
Циндел Ђенђи
Цифра Војислав
Цифра Мирко
Црнковић Александар
Црнковић Деже
Црнковић Иван
Црногорац Ева
Цугебер Ђерђ
Цукор Андраш
Цурновић Јожеф
Чаба Илона
Чабаи Иштван
Чавара Ана
Чакић Катица
Чалић Емилија
Чанак Атила
Чанак Вилмош
Чанак Лазар
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Чантрак Иван
Чањи Золтан
Часар Винце
Чворак Светозар
Чепреги Михаљ
Чергет Јожеф
Чизмар Јожеф
Чикош Пирошка
Чипак Карло
Чичаи Викторија
Човић Блашко
Човић Болто
Човић Младен
Чокић Јосип Јосип
Чокић Блашко Јосип
Чонка Бела
Чонка Винко
Чопковић Урош
Чорба Јожеф
Чордарић Стипан
Чузди Бела
Шајковић Мирослав
Шакић Јован
Шандор Геза
Шандор Пал
Шанта Алберт
Шаргић Нада
Шарчевић Петар
Швиклер Јулије
Шебешћен Вилмош
Шеваљ Стеван
Шерко Антун
Шетерлеин Мира
Шетерлеин Сузана
Шила Марија
Шилеи Лајчо
Шимић Лазо
Шимић Лајчо
Шимић Терезија
Шимоковић Михаљ
Шимон Иштван
Шимон Јене
Шимон Слободанка
Шинковић Весна
Шипош Иштван
Шлајхер Јосип
Шмит Грго
Шојић Душан
Шокчић Иван
Шомођи Еде
Шомођи Иштван
Шормаз Милка
Шоти Ана
Шоти Ференц
Шош Ласло
Шпеја Никола
Штефаниге Маргит
Шћепановић Слободан
Шубарички Богдан
Шук Ференц

ТРЕНУТНО ЗАПОСЛЕНИ

АГАТОНОВИЋ ЖИКА
АДАМ ЈОЖЕФ
АЛЕКСИЋ СРЂАН
АНИЋ МИОДРАГ
АНТУНОВИЋ ЈОСИП
АРБУТИНА СИНИША
АЧАИ ЗОЛТАН
БАБИЋ МИЛУТИН
БАКИЋ СТЕВАН
БАКОШ ЈОЖЕФ
БАЛА МАРИЈА
БАЛИНТ АНА
БАЛКО МАЧАИ РОБЕРТ
БАЛО ЕРЖЕБЕТ
БАНОВИЋ ЗАГОРКА
БАРАТ АНДОР
БАРАТ АТИЛА
БАРТУШ ТИБОР
БАША ЛЕВЕНТЕ
БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ИВАН
БЕЛА МИКЛОШ
БЕЛЕЦ РОБЕРТ
БЕНДЕ ЗОЛТАН
БЕЊАК ВЕСНА
БЕЊАК МИХАЈЛО
БЕРЕЦ БЕЛА
БИЧКЕИ БАЛИНТ
БЛЕСАК НАДЕЖДА
БЛЕСАК ЧАБА
БОДИЋ ЗОРА
БОКА АНДОР
БОЛДИЖАР МИХАЉ
БОР ИМРЕ
БОРЕНОВИЋ МИЛЕ
БОРИЋ СЛАВИЦА
БОРОШ ЂЕРЂ
БОРОШ ЛАЈОШ
БОРШОШ КРИСТИЈАН
БОРШОШ СИЛВИА
БОРШОШ ШАНДОР

БОСНАИ ЛАСЛО
БОСЊАИ КАРОЉ
БОТКА САША
БОХАТА РУДОЛФ
БОШЊАК ВЛАДИМИР
БРИНДЗА АТИЛА
БРОЋИЛОВИЋ МИЛУТИН
БУЗА ЛАСЛО
БУКВИЋ БЕЛА
БУКВИЋ ЛАДИСЛАВ
БУТОРАЦ ТОМИЦА
БУШ БАКОТА АГНЕШ
ВАЈДА ТИБОР
ВАЈДА ФЕРЕНЦ
ВАРАЂАНИН ЗОРАН
ВАРГА ИШТВАН
ВАРГА ЛАСЛО
ВАРГА ЛАСЛО
ВАРГА ПОЉАК ЛАСЛО
ВАРГА РОБЕРТ
ВАРО МИХАЉ
ВАСИЉЕВИЋ ДАМИР
ВАЦИЋ СИНИША
ВАШ АКОШ
ВАШАРХЕЉИ ВАЛЕРИЈА
ВАШАРХЕЉИ ЛАСЛО
ВАШАШ ТАМАШ
ВЕЛИМИРОВИЋ ЉУБОМИР
ВЕНЦЕЛ ШАНДОР
ВЕР ДАНИЈЕЛА
ВЕРЕШ ИБОЉА
ВИГ ДОРОЖМАИ КАРЛО
ВИДАКОВИЋ ДЕЈАН
ВИДИЋ НЕНАД
ВИДИЦКИ ЈУЛИЈАНА
ВИДОВИЋ РАЈКО
ВИЦАИ ЈОЖЕФ
ВИШНИЋ ДАЛИБОР
ВОЈНИЋ ПУРЧАР ДАВОР
ВОЈНИЋ ТУНИЋ МАРКО
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ВРГА ЉИЉАНА
ВУЈИНОВИЋ ЂОРЂЕ
ВУКОВИЋ ИГОР
ВУЦЕЉА ЂУРЂИНА
ГАБРИЋ МАРКО
ГЕБЛЕШ ЗОЛТАН
ГЕРЕ ИШТВАН
ГМИЈОВИЋ ГАБРИЕЛА
ГОЛИЈАН ВИДОЈЕ
ГОМБОШ ЛИВИА
ГРБА МИЋА
ГРУБИШИЋ ДЕЈАН
ГУЉАШ ЛАСЛО
ГУЉАШ ЧАБА
ДАШИЋ ЗОРАН
ДВОРАЧКО АНДОР
ДИНЧИЋ ДРАГОЉУБ
ДИНЧИЋ ЗОРАН
ДОБОШИ ВАЛЕРИЈА
ДОНОСЛОВИЋ ЕЛА
ДОШЛО РОБЕРТ
ДРАГАШ БРАНКО
ДРАГУТИНОВИЋ ГОРДАН
ДУКАИ БЕЛА
ДУЛИЋ АРНОЛД
ДУЛИЋ ЖЕЉКО
ДУЛИЋ СИЛВИЈА
ДУЛИЋ ТОМИСЛАВ
ДУЛО ВЕЛИМИР
ЂУКИЋ ЈОВО
ЕРДЕЉИ АДАМ
ЕРДЕЉИ ЕРНЕСТИНА
ЕРДЕЉИ ЛАСЛО
ЖДРЊА МИЛЕНКО
ЖИГИЋ САША
ЗАБОШ ЗОЛТАН
ЗАДРИЋ ЗОРИЦА
ЗАКЛАН МИЛЕ
ЗЕДИ ЈОЖЕФ
ЗЕЈАК МИЛЕНКО

ЗЕМКО ШАНДОР
ЗОРИЧИЋ ДРАГАН
ИВАНКОВИЋ САША
ИВЕЗИЋ АЛЕКСАНДАР
ИВЕЉИЋ ИГОР
ИВКОВИЋ АНТУН
ЈАГАРИНЕЦ МИЛКА
ЈАКША ПЕТАР
ЈАНЧИКИН БРАНКА
ЈАНЧИЋ МИЛАН
ЈЕНЕИ ЛАСЛО
ЈЕРКОВИЋ НЕМАЊА
ЈОВАНИЋ СЛАВКО
ЈОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОСКИ ДАРКО
ЈОВИЋ МИЛЕНА
ЈОВИЋ ПЕТКО
ЈУХАС РОБЕРТ
КАВАИ АНДРЕА
КАЛМАН ЕРЖЕБЕТ
КАЊО ИШТВАН
КАРАЧОЊИ ШАНДОР
КАРИМОВИЋ АНТО
КАТАНСКИ БРАНИСЛАВ
КАТАНСКИ СИНЕШ
АНАСТАЗИЈА
КАТАНЧИЋ МИРОСЛАВ
КАТАТИЋ ЈАНОШ
КЕЧА ДРАГАН
КЕЧКЕШ РОБЕРТ
КИШ ЗОЛТАН
КОВАЧ РУДОЛФ
КОВАЧ ТИВАДАР
КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВ
КОЗМА АТИЛА
КОЈИЋ ЈЕЛЕНКО
КОКРЕХЕЛ АТИЛА
КОЛАР ИМРЕ
КОЛАР КОРНЕЛ
КОЛАР СЛАВКО
КОЛЕЧЕВИЋ АЛЕН
КОНЦ ЕНДРЕ
КОПАС ЂУЛА
КОПИЛОВИЋ ИВАН
КОПИЛОВИЧ КАРОЉ
КОПУНОВИЋ МАРЈАН
КОПУНОВИЋ ТИХОМИР
КОРАС ЧАБА
КОСОВАЦ ПРЕДРАГ
КОЦКАРЕВИЋ БРАНИСЛАВ
КРЊАЈСКИ ЈОВИЋ ДЕЈАН
КРУШЕДОЛАЦ ТАМАРА
КУБАТОВИЋ МИРКО
КУЗМАН СРЂАН
КУН САБО ПАУЛА
КУНТИЋ ТИБОР
КУРБАНОВ ГОРАН
ЛАБАН БОГДАН
ЛАЗИЋ НЕНАД
ЛАЗОВИЋ ВЕЛИБОР

ЛАКАТОШ АНДРАШ
ЛАКОВИЋ ЖАКЛИНА
ЛАНЦ ЕРИКА
ЛАЊИ ЛАСЛО
ЛАЦКО ЗОЛТАН
ЛЕНЂЕЛ ПЕТЕР
ЛИЛИОМ ИМРЕ
ЛИЧИНА ИГОР
ЛИШЋЕВИЋ АТИЛА
ЛОШИЋ МИЛАДИН
МАЂАРИ АТИЛА
МАКАИ АНА
МАКРА ЗОЛТАН
МАКРА ЈОЖЕФ
МАРКИ ЛАСЛО
МАРОТИ ГОРДАНА
МАРОТИ ЈОВАН
МАРЦИКИЋ ЗОРАН
МАТЕЈИЋ ГОРДАНА
МАТЕЈИЋ ДРАГАН
МАТКОВИЋ БРАНИСЛАВ
МЕДАКОВИЋ ТАМАРА
МЕЂАНСКИ ИГОР
МЕЗЕИ ИШТВАН
МЕСАРОШ ДЕЈАН
МЕСАРОШ ЕНДРЕ
МЕСАРОШ ИШТВАН
МЕСАРОШ КЛАРА
МЕШТЕР РОБЕРТ
МИЈАТОВ ЖЕЉКО
МИЈАТОВИЋ НЕВЕНКА
МИЛЕНКОВИЋ СВЕТЛАНА
МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИУЧИН ДРАГОЉУБ
МИУЧИН НЕМАЊА
МИХАЉЕВ ЂОРЂЕ
МИЧИК ЗОЛТАН
МОЛНАР АНИТА
МОЛНАР ГАБОР
МОЛНАР ГАБОР ФРИЂЕШ
МОЛНАР ЛАСЛО
МОЛНАР РАДМИЛА
МОМЧИЛОВИЋ ЉУБИЦА
МОРВАИ ИШТВАН
МУРИШИЋ НЕБОЈША
МУТЊАКОВИЋ ЕРНЕСТ
МУЧИ ЈАНОШ
НАЂ ЛАСЛО
НАЂ САБОЛЧ
НАЂ ТОРМА ЗОЛТАН
НАЂЕРЂ РОБЕРТ
НАРАНЧИЋ СНЕЖАНА
НЕМЕТ ТИБОР
НЕМЕТ ФЕРЕНЦ
НИКОЛИЋ ЈОВАН
НОВКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЊИЛАШ ФРИЂЕШ
ОБИЋ СВЕТЛАНА
ОБРАДОВИЋ ДУШАН
ОЛАЈОШ ГАБОР
ОРЧИЋ МАРИA
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ОРЧИЋ САША
ПАВЛОВИЋ МИЛИНКО
ПАРАЋ МИРОСЛАВ
ПАРОЦИ ЕРВИН
ПАЋИ ЛИВИЈА
ПЕИЋ ИШТВАН
ПЕЈИЋ ГАВРАН САША
ПЕЈОВИЋ ДЕЈАН
ПЕЈОВИЋ НЕВЕНКА
ПЕНОВАЦ АНТАЛ
ПЕПИНОВИЋ СРЂАН
ПЕТРОВИЋ БОГДАН
ПЕТРОВИЋ ДУШКО
ПЕШУТ ИВАН
ПИЖУРИЦА ИГОР
ПИЈУКОВИЋ СИНИША
ПИРНАТ ЉИЉАНА
ПОПОВ ЗОРАН
ПОПОВ ИВАН
ПОПОВ СЕБАСТИАН
ПОПОВИЋ ЖЕЉКО
ПОПОВИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ МИОДРАГ
ПРАШТАЛО МИЈОМИР
ПУАЛИЋ ГОРАН
ПУАЛИЋ НИКОЛА
РАДАКОВИЋ ЈОВАН
РАДЕВИЋ БРАНИСЛАВ
РАДИЋ РАЈКО
РАДОВАНОВИЋ ЕРИКА
РАДУЛОВИЋ МИЛОШ
РАДУЛОВИЋ НИКОЛА
РАДУЛОВИЋ САША
РАЈШИЋ ВУЈАДИН
РАЦ-САБО АТИЛА
РЕХАК ЈОЖЕФ
РЕЧКО ЧАБА
РИСТИЋ СИНИША
РОГИЋ ПЕТАР
РОЖА ЧАБА
РУМЕЊАКОВИЋ АТИЛА
САБО ИШТВАН
САБО КАРОЉ
САБО МИХАЉ
САВИН МИРЈАНА
САВИЋ БОРО
САВИЋ РАДОСЛАВ
САЈЧИЋ БРАНКО
САМАРЏИЈА ДРАГАН
САМАРЏИЈА ЈАСЕНКА
САРАЗ БРАНКО
САРИЧ ТУНДЕ
СЕГЕДИНЧЕВ НЕГОВАН
СЕДЛАК СТЕВАН
СЕДЛАР ЕРНЕ
СЕКЕ ЛАСЛО
СЕЛ ИМРЕ
СЕЛЕШ РОБЕРТ
СЕМЕРЕДИ ЛАУРА
СИМУНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
СКАЛА ДАВОР

СКЕНДЕРОВИЋ СТИПАН
СОТОНЧИЋ ПЕРО
СРЕЈИЋ ИГОР
СТАНКОВИЋ ГОРАН
СТАНКОВИЋ МИЛАН
СТАНКОВИЋ МИЛЕНКО
СТАНТИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНТИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ АНГЕЛА
СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН
СТОЈКОВ ЂОРЂЕ
СУРОМИ ТИБОР
ТАКАЧ ЈОЖЕФ
ТАКАЧ ФЕРЕНЦ
ТАНДИ ЈОЖЕФ
ТАРИ ЛАСЛО
ТЕЛЕК ЈОЖЕФ
ТЕРЕК ВИЛМОШ
ТЕРТЕИ БРАНИСЛАВ
ТЕШОВИЋ ГОРАН
ТИКВИЦКИ СЛАВКО
ТОМИЋ ПРЕДРАГ
ТОНКОВИЋ ФРАЊО
ТОРЊАНСКИ ЗОРАН
ТОТ ЗОЛТАН
ТОТ КАРОЉ
ТОТ КРИСТИАН
ТОТ НАНДОР
ТОТ ТИБОР
ТРБОВИЋ ЂОРЂЕ

ТРБОВИЋ ЉУБИЦА
ТРИВУНОВ ЗОРАН
ЋОСИЋ БУДИСЛАВ
ЋУК СЛАЂАНА
УЈХАЗИ АТИЛА
УРБАН ЂУЛА
ФАБО ПЕТЕР
ФАРАГО ЖОЛТ
ФАРКАШ СИЛВИА
ФАЋОЛ ИВАН
ФЕЈЕШ ИШТВАН
ФЕКЕТЕ ИГОР
ФЕКЕТЕ ИШТВАН
ФЕЛДИ ШАНДОР
ФЕХЕР ГАБОР
ФЛЕИС НАНДОР
ФОДОР РОБЕРТ
ФРАНЦИШКОВИЋ ГЛИМБЕР РИТА
ХАЈНАЛ ЈЕНЕ
ХАНЂА ТИБОР
ХАРМАТ ЛАСЛО
ХЕГЕДИШ МИКЛОШ
ХОМОЉА РОНАЛД
ХОРВАТ ЖОЛТ
ХОРВАТ ЗОЛТАН
ХОРВАТ РОБЕРТ
ХОРВАТ СИЛВЕСТЕР
ХОРВАТ ФЕРЕНЦ
ХОРВАЦКИ ЗИВАЛОВ АРАНКА
ХУСАР ЈОЖЕФ
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ЦВРКУШИЋ ДУШКО
ЦИНДЕЛ ЈЕНЕ
ЦРНКОВИЋ АТИЛА
ЦРЊАКОВИЋ МАРКО
ЦУПАРА ЕДИТ
ЧАБА ФЕРЕНЦ
ЧАБАИ БЕЛА
ЧАЈКАШ ТИБОР
ЧАНАДИ ИМРЕ
ЧИК БРАНКИЦА
ЧИК ЈОЖЕФ
ЧОБАНСКИ ДИОНИСИЈЕ
ЧОКИЋ ВИКТОР
ЧОКИЋ-ДОБО ДИАНА
ЧОРБА ЈОЖЕФ
ЧУСО ЕНДРЕ
ШАКИЋ ВЛАДИМИР
ШАКИЋ ЗОРА
ШАНДОР РОБЕРТ
ШАРЊАИ ВИЛМОШ
ШАРЊАИ ТИБОР
ШАРОВИЋ ЈОВАН
ШАРЧЕВИЋ МИРОСЛАВ
ШАФРАЊ ИГОР
ШЕРЕШ РУДОЛФ
ШЕХОВАЦ САША
ШОШ КАРОЉ
ШТАНГЛ РИХАРД
ШТЕРБИК ГАБОР
ШТРАУБ ЧАБА
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