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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 
пета по реду монографија, Електрификација 
Сомбора. 

Део је ово наше корпоративне 
културе и задужбинаштва према прошлости. 
Монографија на јасан начин изражава 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 у аманет: надахнуће, инспирацију и обавезу да 
будемо достојни наследници оног што су бројне генерације пре нас оствариле. Монографија помаже и 
онима који се још премишљају о местима, условима и правцима инвестирања. У једном поглављу изнете 
су могућности и неискоришћени капацитети електроенергетске инфраструктуре сомборске регије. 

Свака прича о електирификацији највећих градова Војводине има своју специфичну тежину. 
Сомборска је посебна. Иако је прва централа изграђена у режији акционоарског друштва, ипак велики 
удео у томе је имао и град Сомбор који је на седницама свог Магистрата редовно расправљао о свим 
аспектима електричног осветљења, па потврђивао и избор директора. Сомбор у оно време велики 
културни и привредни центар Бачкободрошке жупаније имао је дозволу виших власти да са својим 
капиталом и интересом практично директно управља централом. Код других градова концесије су 
биле дате једном капиталу и он је о свему самостално одлучивао, па због тога улазио у сталне „ратове“ 
са грађанством. Познат је „електрични рат“ у Новом Саду како гласи и наслов књиге која објашњава 
ову врсту сукоба капитала и грађанстава. Сомбор је био нешто друго, како историчар каже „варош 
префињене урбане самосвојности и отмене архитектонике, сликара и песника, знамених установа 
и значајних људи, сакаџија и фијакериста, врсних мајстора, ђака и пензионера...“, или како је његов 
становник Лаза Костић забележио у поводу толеранције Сомбораца, међусобног поштовања и 
уважавања „где свих времена разлике ћуте“. 

И у електроенергетској инфраструктури Сомбор је специфичан. Да и овде кренемо од људи. 
Сомбор је имао најдужи кадровски континуитет у историји електродистрибуција Војводине. Живко 
Дадасовић је био непрекидно 27 година директор огранка, а Стојков Стојан чак 35 година континуирано 
био технички директор. То је имало за резултат домаћински однос сомборских колектива према 
електрификацији Сомбора. У Електровојводини су први подигли цело конзумно подручје огранка 
на напон од 20 kV, први 2001. године тестирали и увели софтверски пакет енергетских апликација за 
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оперативно управљање дистрибутивном мрежом (DMS GROUP), први.... Гаранција је то континуитета 
и поузданости у испоруци електричне енергије која „знаке квалитета“ добија баш у огранку Сомбор. 

Монографија показује друштвено одговоран однос и понашање Електровојводине према 
својој прошлости, али исто тако још веће обавезе према временима која долазе. Одговоран однос свих 
генерација електричара Сомбора провучена је као црвена нит кроз ову монографију. 

На крају ми остаје још да се захвалим и честитам аутору, редакцијском одбору, руководству 
огранка Електродистрибуције Сомбор, штампару и свим онима који су директно и индиректно отргли 
од заборава прве кораке, али и данашње искораке у електрификацији Сомбора. 

                                                                               Директор Електровојводине

                                                                               Др Тихомир Симић
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Главна улица из 2008. године



    ИСТОРИЈА СОМБОРА



ИСТОРИЈА СОМБОРА

    ИСТОРИЈА СОМБОРА
СОМБОР - ОД ПОСТАЊА ДО НАШИХ ДАНА

Сомбор, Раванград, Зеленград...

Стамен као бор на осами, срастао са равни на којој је заснован, зелен као оаза на подморју 
давно пресахлог Панона, са издалека препознатљивом силуетом витких торњева, 
чији смирујући бруј звона надалеко струји... Од давнине варош префињене урбане 

самосвојности и отмене архитектонике, сликара и песника, знамених установа и значајних људи, 
сакаџија и фијакериста, врсних мајстора, ђака и пензионера... Град који за неких девет столећа постојања 
памти разне царевине, краљевине, системе и властодршце, још више мена и промена, успона и падова, 
који је у трећи миленијум закорачио са мешавином поноса и сете за величином богатства, угледа и 
значаја из прохујалих времена... Негдање нахијско, среско и жупанијско, а данас седиште Западно-
бачког округа, на  простору од 2.386 км² на коме, према попису од 2011. године је 187.581 становник и 
Града Сомбора, чији благо усталасани атар од 1.178 км² са просечном висином од 90 м са истока омеђава 
Телечка висија, а са запада река Дунав га дели од Хрватске. Мађарска му са севера усмерава путеве 
према Европској унији, а на југу је отворен према Србији, и све то између 16º 31´ и 17º 06´ 30´´ источне 
географске дужине и 46º 34´ 15´´ i 46º 03´ 20´´ северне географске ширине. Према последњем попису 
Град Сомбор, који чине Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Дорослово, Гаково, 
Кљајићево, Колут, Растина, Риђица, Светозар Милетић, Сомбор, Станишић, Стапар, Телечка, Чонопља 
и 16 већих салашких насеља, броји 87.815 становника, док у самом Сомбору, као насеобини, обитава 
48.749 житеља, различите националне, социјалне и конфесионалне припадности, узрокованих бројним 
миграцијама и колонизацијама, које се нижу на овим вековима трусним просторима, на којима и данас 
Сомборци живе у међусобном поштовању и уважавању, „где свих времена разлике ћуте“ (Лаза Костић). 

Сомбор на заленој равни давно пресахлог Панона
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Прича о настанку и имену...
Не тако дуге, али зато богате и садржајне историје, град Сомбор, по најновијим изворима, своје 

постојање темељи на размеђи 12. и 13. века, баш када су овим просторима пројездили Татари у стопу 
прогонећи угарског краља Белу IV стигавши све до  Јадранског мора. Тада је овде још увек била свежа 
сећаница на не до краја пресахло Панонско подморје о чему је сведочио нездрави бескрај вододерина, 
трстика и шевара из којих су израњала уздигнућа, на којима су малобројни преживели житељи се 
склањали од бројних погрома, посебно злогласних Татара, закона и увек 
присутних опасности од изливања Дунава и тада моћне реке Мостонге. Била 
су то времена када ће ускоро у водама Дунава почети да нестаје Бодрог, жупно 
седиште по њему назване Бодрошке жупаније, зачињући иза себе легенду 
о дунавској Атлантиди, временом препуштајући своје првенство опатији 
Хајсентлеринц.

И управо на једном од тих беспутних уздигнућа, окружених 
непрегледом баруштина и мочвара, избеглице се упустише у крчевину 
недирнуте природе и почеше за себе и своје заснивати ново станиште. 
Временом ће насеобина нарастати, а када своје верско обличје заокружише 
изградњом божјег храма, који посветише св. Михаилу и  ставише се под 
његову заштиту, своју настамбу назваше „Сентмихаљ“. Да им је неимарство било срећне руке, показаће 
време, јер изузев Дунава све око њега нестаде, а само ова насеобина до наших дана опстаде, истина, 
успутно мењајући свој почетни назив. 

Скоро у исто време, у оближњим насељима Јаноши и Халмош, поче се 
уздизати и породица ситних, али захтевима друштвених правила тога времена 
вичних, племића Цобор. Као да је неком вишом силом било предодређено, да 
трговиште Сентмихаљ и надолазећа породица Цобор, укрстивши своје судбине, 
првобитну насеобину преобрате у „Цоборсентмихаљ“, коју по први пут под тим 
именом налазимо у запису из 1403. године, у коме краљ Жигмунд Луксембуршки, 
због неверства према круни, Јована, сина Николе од Сентмихаља, лишава 
поседа у Јаношију, Халмошу и Сентмихаљу. 

То ће умањити углед и статус Цобора, а насеобини ће бити враћен и 
првобитни назив Сентмихаљ. Санкције ће потрајати све до смрти краља 
Жигмунда 1437, када су Цоборима поседи враћени и они поново, нарочито 

у време њима склоног краља Матије Корвина (1458-1490), започињу успон и увећање породичног 
престижа. Титулишу се као „Цобори од Цоборсентмихаља“ и постају једна од најмоћнијих породица 
у краљевству која даје веома важне личности у статусу велепоседника, на 
положајима жупана, градских капетана, дипломата...

Сентмихаљ, налазећи се на средокраћи „Великог краљевског пута“, 
једним својим делом је повезивao од старине, Бодрог и Бач, средишна места по 
њима названих суседних жупанија, а даље, преко Бодрога, и са насеобинама 
дуж реке Тисе. Наречене промене су му донеле пораст броја житеља и њихових 
домова, али и процесе урбанизације којим насеобина, градњом  Богородичне 
цркве, те манастира доминиканаца и њихове старе жупне цркве св. Михаила, 
стиче полазне услове за прерастање у градско насеље.  

Но, и поред свега, мноштво опасности вреба одасвуд, посебно 
изражено кроз све чешће међусобне велепоседничке обрачуне. Стога потребе 
за јачањем одбране су код свих све неопходније, а то ће посебно поспешивати и абери који све чешће 
пристизаше са југа, о увећаним претњама од надолазећих Османлија. Опасности од Турака у све већој 
мери увиђа и краљ Матија Корвин који управо стога, да би их предупредио и спреман дочекао, дозвољава 
Цоборима да у Цоборсентмихаљу подигну стамено утврђење, што они и учинише 1478. године. Иако 
је утврда Цоборима увећала ионако велики углед и доносила превагу у  међусобним великашким 
зађевицама, на дужи рок ће се показати недовољном да би одолела турској ордији. 
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У надвладавању тих злокобних наговештаја активно су учествовали и истакнути чланови куће 
Цобора. Угарско изасланство у чијем саставу је и Имре Цобор 1524. борави у Цариграду са задатком 
да приволи Турке на потписивање примирја, будући да су они  све непосредније угрожавали јужне 
границе Угарске. То што Порта тада не потписа нуђено примирје беше само наговештај онога што ће 
уследити након две године, када на Мохачком пољу у пресудној бици 29. августа 1526. Турци до ногу 
потукоше угарску војску и широм отворише врата за нова освајања.

Турска управа у Сомбору од 1541. до 1687. године...
Долазак Турака у Сомбор 1541, чак 15 година након пропасти Угарског краљевства, 

далекосежним последицама, по његову повесницу је вишеструко значајан. Пре свега, обичајем да, 
углавном, не мењају затечене називе освојених места, Турци су, уписавши Сомбор у своје тефтере под 
данашњим именом, две године по доласку, само потврдили, што се његовог имена тиче, затечено стање. 
Наиме, још почетком XV столећа краљ Жигмунд деспоту Стефану Лазаревићу дарива оближње поседе 
Апатин, Арањ и Арнат, што је убрзало већ присутно досељавање српског живља на ове просторе и 
они презиме Цобор полако преводе у њима лакши изговор Сомбор, изостављајући остатак претходног 
имена насеобине. 

У исто време, под Турском навалом, овдашњи Угари, готово у целини, а Словени у незнатном 
броју, повлаче се на север, смањујући број, ионако, још од татарске најезде 1241/42, проређеног 
становништва. Тако је Сомбору у потпуности измењена етничка структура, те ће од тада, па кроз све 
време, до наших дана, у њему већински живаљ бити словенског, односно, српског порекла. 

С друге стране, боравећи у Сомбору 146 година, Турци иза себе нису оставили готово никакве 
трагове материјалне културе, али је од њих остало наслеђе које се у административном и урбаном 
смислу претворило у неизбрисив траг њиховог битисања у овој вароши. Наиме, уздижући га из 
његовог руралног окружења поред већих, многољуднијих и на бољем географском положају насеобина, 
унапређивањем у нахијско седиште, Турци ће у будућим временима Сомбор определити за важно 
административно средиште. Тим пре, што је ово била значајна 
нахија у којој столује и један паша, која 1590. године броји 93 
насеља са 1.705 домаћинстава, када цела Бачка има 291 насеље и 
5.674 домаћинства.

О томе и таквом Сомбору, са уобичајеним источњачким 
претеривањем, оставиће сведочанство и знамени турски 
путописац Евлија Челеби, боравећи у њему с јесени 1665, у 
путописном запису, „Опис старе паланке Сомбора: ... У стара 
времена то је била велика варош. И сада се на многим местима 
јасно виде остаци њених грађевина... То је врло јака четвороугаона 
паланка. Градска цитадела грађена је од тврдог материјала... 
Преко опкопа... у вањском граду (вароши).. су већином кујунџијски дућани“... Описујући спољашњу 
варош, Евлија ће записати: ...“То је велика варош која се налази на југоисточној страни тврђаве и која 
је окружена виноградима, башчама и ограђеним вртовима... Постоји свега четрнаест муслиманских 
богомоља, од којих се истиче Пашина џамија... Ту се налази две хиљаде добрих, пространих, ћерамитом 
покривених кућа, приземних и на спрат... Само у овом шехеру нема текућих вода, али је јако богато 
место... Сва тамошња раја нису Маџари, него Власи-хришћани. Ова места су нешто посебно, она не 
припадају Маџарској, него се убрајају у вилајет Бачку и Влашку... Већина становника су трговци, а сви 
носе крајишко одело и врло су уљудни и храбри људи“...

Уређујући га према својим назорима и потребама, Турци су поставили и урбане основе 
градског језгра данашњег Сомбора. Управо о томе казује хроничарски запис „Из дневника од 1717. до 
1787, године“  фра Боне Михаловића с краја XVIII века, када је овде још увек свеже сећање на турски 
боравак: „Сомбор бејаше војничко утврђење у којем су се налазила два шанца. Један већи, који и сада 
постоји, и мањи који је затрпан. Мањи шанац је опасивао простор на којем је сада здање жупанијске 
управе и самостан часних фрањеваца. Оба шанца су била ојачана храстовим кољем које народ назива 
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палисадама. У средишту мањег шанца био је торањ или дом, саграђен од Турака и покривен шиндром, 
у чијој је близини бунар врло питке воде, који су Турци 
запустили. Сада се то место налази у средини улице, пред 
нашом црквом“. Но, боравак Евлије Челебија у Сомбору, 
испоставиће се, само је претходио превратним временима 
који ће 22 године по његовој посети довести до смене 
империја када одлазећу Отоманску, смењује надолазећа 
Аустријска царевина.

Време аустријске царевине...
Почело је 12. септембра 1687. године, невиђеним слављем и необузданим изливима радости 

словенског становништва, пошто је на глас о приближавању аустријских регименти под вођством 
генерала Фридриха Ветеранија, војна посада и целокупни турски живаљ већ средином лета напустио 
Сомбор. Истога месеца у тзв. Бајски трокут досељава 5.000 Буњеваца, „Расцијана католичке вере“, како 
их је крстио бечки двор, под вођством Доминика-Дује Марковића и Јуре Видаковића. Три године потом, 
у Великој сеоби 1690. под Арсенијем III Чарнојевићем пристиже и велики талас Срба, који у Сомбору 
успостављају своју бројчану доминацију која траје до наших дана. Одмах по доласку, Срби и Буњевци 
оснивају „Рацког народа милицију“, Сомбор постаје граничарски град и активно учествује у аустро-
турским војнама: код Сланкамена 1690. (у којој је погинуо и капетан Дујо Марковић, предводећи 200 
коњаника и 600 пешадинаца) те у Бици код Сенте 1697. године, у којој је 500 Сомбораца предводио 
капетан Јајић.

Један француски официр, логорујући са својом јединицом у близини Сомбора, 4. августа 1698, 
на старофранцуском писму, пише да је насеље окружено шумама и њивама, те да је: „отворен град 
са лепом природом и виноградима, а који је за време Турака био јак у трговини“. Већ следеће године 
Сомбор постаје среско место које насељава 270 домаћинстава, у коме је уз домаћине, пописано и 55 
одраслих синова. Формирањем Потиско-поморишке војне крајине 1702, у њезином потиском делу, 
Сомбор је „oppidum fosatum“ (војни 
шанац) у статусу капетаната, а 1717. 
је уздигнут у ранг „oppidum militare“ 
(војничке вароши). Његов први капетан 
постаje гроф Јован Бранковић „от Липе“ 
(1675-1734), у истој 1717. години када 
је у Сомбору основана „Православнa 
тривијалнa школa“, којој 1722. следи и 
„Римокатоличкa основнa школa“. Но, пре 
тога 1718. гроф Бранковић у центру града 
подиже и свој каштел, потоњу „Градску 
кућу“. Из пописа становника града од 
1720, дознајемо да у њему живи 289 
војника и 35 цивила, али то је непотпун 
преглед јер пописом нису обухваћени 
племићи, слуге и сиротиња. Иначе, тада 
у целој Бачкој има 32.600 душа и не више 
од 3.362 дома. Живаљ се тада у Сомбору делио на тзв. „ерарске“, који као државни-коморски поданици, 
од државе добијају земљу, и на исту плаћају порезе и „милитаре“, који су, обавезни да обављају војне 
дужности, земљу добијали без закупнине, наделом, у количини која је одређена према војним чиновима, 
без пореза, или су, пак, у виду пореза плаћали занемарљиву своту.  
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Сомборци у борби за елибертацију...
Све су то били знаци напретка Сомбора, али који ће доћи у питање када царица Марија 

Терезија 1741, под притиском жупанијских власти и земљишне аристократије, доноси закон о укидању 
војничких градова. Како тај закон није одговарао ни царици, 
ни Сомборцима, успеће да његову примену само помере и 
закон ће ступити на снагу 1. новембра 1745. када је Сомбор 
развојачен. Сомборски милитари, ти поносни ратници, знајући 
да тим чином губе значајне привилегије које су уживали од 
Велике сеобе, већ 18 дана касније окупљају се на тргу испред 
Светогеоргијевске цркве, њих 244 домаћина и три заклета 
варошка ешкута (службеника), дајући чврсту веру једни 
другима да ће издржати у борби за елибертацију, односно, за 
повратак раније стечених, па изгубљених слобода. 

На збору је усвојен Записник, и на разне начине од 
присутних оверен: стављањем крста поред већ уписаног имена, 
печатним прстеном на воску, као и са пуним потписима, и то 
81,78 % православаца (Срба) и 18,22% католика (Буњеваца), 
чија су презимена у великој већини и данас актуелна у граду. 
У великој напетости, која је владала све време трајања збора, 
одлучено је да своју правду потраже у Бечу. У ту сврху су 
изабрани депутирци за које је процењено да ће њихову ствар 
најбоље представљати: Мартин Парчетић, Михајло Бокеровић 
и Атанасије Стојшић, те они кренуше пут Беча, да би им се 
временом, спорадично, прикључивали и други.
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Посао депутираца у Бечу није био ни лак ни једноставан. Невични кретању по лавиринтима 
дворских правила, где је свако и за најмању услугу тражио „дишкреције“ (мито), они одлучују да као 
плаћеног саветника најме дворског и српског народног агента Јосифа Матолаја. Ово ће се показати као 
оправдана одлука јер они сами нису били дорасли интригама и притисцима које су са разних страна све 
време вршили утицајни кругови, отежавајући им ионако тешку и деликатну мисију.

За све то време, сомборски изасланици су у Бечу, често у драматичним околностима, остваривали 
своју мисију. На крају ће им поћи за руком да коначну цену сомборске елибертације и добијање статуса 
„Слободног и краљевског града“, утврде на износ од 150.000 рајнских форинти у злату. О околностима 
у којима су они успевали у својим наумима, најречитије казују њихова писма својим суграђанима у 
којима их непрестано позивају, преклињу и подстичу да буду сложни и да све учине како би прикупили 
тражени новац.

Ништа лакша ситуација није била ни у Сомбору. Док су у њега стизала очајничка емисарска 
писма, а у граду нарастао страх да ће „и новце дати и под Комором остати“, коморске власти су на 
разне начине покушавале да онемогуће Сомборце у постизању њиховог коначног циља. При томе нису 
презали ни од употребе силе у превођењу милитара у коморске поданике, као ни од уношења раздора 
између православаца и католика с једне и с друге стране депутираца и грађана, потурањем гласина 
да се они у Бечу само проводе и улудо троше њихове паре. У исто време, стално су инсистирали на 
испуњавању наметнутих им обавеза.

Коначно, у првој декади јуна 1748. Сомборци су тешком муком, бројним зајмовима и уплатама 
самих грађана, прикупили и у царске трезоре уплатили договорену суму и још 10.000 за откуп имовине 
коморских поданика који су морали да се иселе из града. Као залог да ће дугови уредно бити враћени, у 
корист поверилаца уписана је интабулација на целокупну градску и личну имовину грађана. 

Пошто су тиме сви материјални захтеви намирени, преостало је још само да се потпише тзв. 
„Алтернатива“, изјава у 12 тачака о принципима поделе власти, понашања и односа између католика 
и православаца слободног и краљевског града Сомбора. Из садржине Алтернативе видљиво је да 
су њезино потписивање иницирали православни Срби, како би своја права заштитили у будућим 
временима, о чему сведочи и податак да су Алтернативу својим потписима оверили само изабрани 
представници Римокатоличке општине сомборске 1. јула 1748. године. Сомборци су се Алтернативе 
придржавали читав наредни век. Једино се од ње одступило у Мађарској буни 14. априла 1849, када у 
варошку управу није изабран ни један православац.

Сомбор слободан и краљевски град...
Тиме су, најзад испуњени сви услови и Марија 

Терезија је ставивши свој царски потпис и печат на 
чистопис Повеље, 17. фебруара 1749. године, издигла 
Сомбор у ранг „Слободног и краљевског града“. 
Иако је Повеља била институт феудалног друштва, 
оно што је доносила граду и његовим житељима, 
посебно за оне у статусу грађана, она представља 
улазак у предворје грађанског друштва, што се у 
временима која су јој следила, више него потврдило, 
иако је цена којом је плаћен статус слободног и 
краљевског града била превелико оптерећење, како 
за грађане појединачно, тако исто и за град у целини. 
Наиме, због камата на неблаговремено враћене 
дугове, цена елибертације  је 1766. нарасла на 250.225 форинти, а тек 1796. градски буџет је имао вишак 
прихода над расходима, док је последња рата отплате уплаћена 1806. године.

Повеља је 24. априла 1749, уз распојасано славље, предата Сомборцима, када је раздрагана 
светина улицама града водала окићеног вола, кога су испекли на Тргу пресв. Тројства и у сласт појели, 
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све то заливајући вином из четири бачве  постављене на сваком углу трга, о трошку града. Истог дана 
су обављени и избори за органе Магистрата: „Унутрашњи сенат“, као највиша извршна власт, од 13 
доживотно бираних сенатора, седам православаца и шест католика. Из њиховог реда је изабран први, 
Велики биров илити судија, по договору, католик Мартин Парчетић, а за градског капетана је изгласан 

православац Јован Живојиновић. Потом је у „Спољашњи сенат“ 
изабрано 13 католика и 12 православаца, а затим и Општество 
од 60 чланова, у једнаком броју по верској припадности. Све се 
то догађало у трпезарији Плебаније фрањеваца, у којој је, потом, 
послужена вечера која ће се, до раних јутарњих сати, претворити у 
оргије у којима је поразбијано све из чега се могло пити, те су исту 
ноћ послата двоја кола у Бају да купе нове чаше, флаше и остало 
посуђе. Та најзначајнија недеља у историји града, завршила се 28. 
априла седницом на којој је царски изасланик Јохан Стефан Колер 
граду уручио, а Магистрат усвојио, „Статут издат путем делегиране 
Краљевске камералне комисије Слободном и краљевском граду 
Сомбору 1749. године“, како гласи пуни назив овог изузетно 
значајног документа.

Тиме су град и његови житељи стекли основне предуслове 
за високе узлете, што ће се ускоро потврдити: Српска православна 
црквена општина 1759. оснива и издржава четвороразредну 
„Граматикалну школу“ у рангу ниже гимназије, она ће 1763. прерасти 
у „Градску латинску граматикалну школу“, а по њеном укидању 
прота Василије Ковачић 1785, отвара приватну „Малу гимназију“. 
У „Плебанији“ 1766. фрањевци одржавају течај филозофије, а 

Сомборац Аврам Мразовић, надзорник српских школа у торонталској, барањској и бачкој жупанији 
са седиштем у Сомбору, 1. маја 1778. заснива своју „Норму“, прво учитељиште за словенски живаљ 
на југоисточним просторима Европе. Она је 1812. пресељена у Сент Андреју, из које се као „Српска 
учитељска школa“ 1816. године враћа у Сомбор. Данашња Гимназија, имена „“Вељка Петровића“, 
њезиног великог ученика, је из 1872, а следи јој троразредна, потом шесторазредна „Српска девојачка 
виша школа“ (1875-1920), док Предшколска установа (1886) од миља названа „Дедиште“, траје до наших 
дана, као што је случај и са  Средњом трговачком школом из 1888. године.

Здравство Сомбора се темељи на дугој традицији здравственог збрињавања његових житеља. У 
документу из 1743. у Сомбору се помињу „Хоспиталиум герминале“, бабице Терезија Кирш, Сидонија 
Карапанџић и хирурзи Петер Немет и Милутин Маински. Годину касније градска управа регулише 
врсту и цене њихових услуга. Овде је 1. марта 1766. постављен градски хирург Норберто Бонђели, а са 
њим и „Служба прве помоћи“, најстарија на просторима данашње Војводине. Исте године Фердинад 
Планк отвара прву апотеку „Код златног лава“, док је 1778. именован и први градски физик Петер 
Мартин Крал, а век касније подигнута је Градска болница, на Апатинском путу. Константин Пеичић 
1834. завршава и исте године издаје у Пешти књигу „Руководство к изгубљеном здрављу“, док Милан 
Јовановић-Батут, 1880. покреће „Здравље“, часопис за здравствено просвећивање.

Култура Сомбора је од давнина дубоко бокорено стециште, прихваћено и поштовано на 
широким просторима. Свакако да свим установама у граду претходи Историјски архив града, који 
утемељење и континуитет свог трајања бележи још по одредбама Повеље слободног и краљевског града 
из 1749. Њему следују Мађарска читаоница (1844) и Српска читаоница (1845), Градска библиотека (1859), 
Позориште (1882), Историјско друштво Бачбодрошке жупаније (1883), данас, Градски музеј и Српско 
певачко друштво (1870). Овоме треба додати и бројне манифестације попут Прве Српске сликарске 
и вајарске изложбе (1910), те Српске певачке славе (1914), као незаборавне културне и националне 
догађаје за Србе широм Аустроугарске царевине. 

Спортски живот у граду, од старине осваја нове поклонике и просторе: Шаховско удружење 
(1867), Клуб мачевалаца (1872), Сомборско клизачко удружење (1887) и најстарији атлетски клуб у 
земљи „Маратон“ (1873), претходе оснивању Сомборског спортског удружења (1887) са гимнастичком, 
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мачевалачком, пливачком и атлетском секцијом, као окосницом спортских достигнућа нашег града, 
њима ће се 1912. прикључити и Фудбалски клуб „Раднички“. 

Сомборска периодика почиње листом Ipar (1865), Школски лист 
(1866), Голуб (1879-1914), Bácska (1878-1818),  Zombor és vidéke (1882-1918), 
Слога (1905-14), а од 1885. па све до 1918, четири пута годишње излази 
„Годишњак историјског друштва жупаније Бач-бодрог“, на мађарском језику, 
да би 1936/37. на трагу свог претходника, изашао први и једини „Годишњак 
Историјског друштва Сомбор“, на српском језику.     

Сомбор 1786. постаје стално седиште Бачбодрошке жупаније, а три 
године касније  заснива се у њему и прва Пошта. Граде се храмови: католичка 
Плебанија (1743), капела св. Ивана Непомука (1751), цркве св. Тројства (1762) 
и св.Стјепана (1904); као и православне цркве Светогеоргијевска (1761) 
и св. Јована Претече (1790). Године 1763. Сомбор постаје центар планског 
насељавања подунавских Шваба на просторе Бачке, док Канал Бачки 
Моноштор-Бачко Градиште (1793-1802), иде западном и јужном страном 
града и повезује Дунав и Тису. 

Битерманова штампарија је утемељена 1850, Штедионица (1868), Сомборски лојд (1871), док 
артески бунар (1889) уз воду, постаје и место размене новости, а отвара и ново занимање сакаџије, који 
воду развозе и продају по домаћинствима. 
Од 1895. ради Парни млин на ваљке 
„Експорт“, у коме је тада засветлела  прва 
електрична сијалица, а 1905. је предата на 
употребу и Електрична централа, доносећи 
Сомбору генерацијски шок у виду нове 
врсте енергије, убрзано ширећи електро 
мрежу по граду и околним местима. Прва 
пруга стиже 1869, а када је последња дошла 
1912, Сомбор је био једини град са Паризом 
у Европи у који возови пристижу из седам 
пружних праваца.

На унутрашњем уређењу града, од 
средине XVIII века, много се ради и мења: 
исправљају се и калдрмишу улице, њихово 
озелењавање кроз време ће Сомбор сврстати међу најзеленије градове планете. Архитектура прати 
помодне трендове, са јавним и приватним здањима као спољашњим сјајем богате вароши и њезиних 
грађана, а урбанистика средишњу тачку града „Венац“ поставља као окосницу његовог естетског и 
функционалног миљеа. Сомбор 1852. броји 22.363 житеља, када Нови Сад има 19.000, Београд 18.860, а 
Загреб 14.993 становника... 

Но, то је већ средина XIX века, када у целој Европи долази до 
великих потреса који ће се на овим просторима осетити у Мађарској буни 
(1848-49), која, за чудо, неће Сомбору, у коме делује и Привремени одбор 
Окружја бачког, састављен од најистакнутијих сомборских Срба, донети 
такве неприлике као бројним местима из његове околине. За разлику од 
тих места на Сомбор су, за све време Буне, пала свега три ђулета на фасаду 
зграде број 4 Стапарског пута, не причинивши никакву штету, што је 
омогућило да се град за кратко време опорави и крене започетим развојем. 

Међутим, тај  напредак неће имати потпору привреде јер привредну 
политику су креирали крупни земљопоседници који, у страху од скока цена 
надница сиротиње на њиховим имањима, у старту гуше свако настојање 
да се покрене индустрија, те примера ради, светски гигант у индустрији 

14

Аврам Мразовић

Мађарска читаоница - данас Управа и Дечија библиотека

Грб Бачбодрошке жупаније



обуће „Бата“ је уместо у Сомбору завршио у Борову. Тај тренд ће се наставити и у XX веку у коме су 
све уочљивији знаци стагнације са којима ће се ући и у Први светски рат, из кога ће 13. новембра 1918. 
године, када је, касно у ноћ, у њега приспела претходница српске ослободилачке војске, са пешадијским 
мајором Николом Илићем-Бајком, Сомбор осванути у Краљевини Србији. Исте ноћи, у зору следећег 
дана, завршена је примопредаја власти у савршеном реду и без инцидената, чему је у највећој мери 
допринело Месно народно веће Срба и Буњеваца, основано 5. новембра исте године.  

Сомбор у Краљевини Србији...
Већ од првих дана у свим тим догађањима, посебно на Великој народној скупштини у Новом 

Саду 25. новембра 1918, Сомборци су  играли веома запажену улогу. У Народну управу за Војводину, 
на чијем челу је био др Јован-Јоца Лалошевић, изабрани су још и композитор Петар Коњовић, као 
његов заменик и др Коста Поповић, задужен за прехрану, снабдевање и обнову Војводине. Од самог 
почетка је све добрим пошло по град: године 1921. оснива се Музичка школа, сомборски апотекар 
Аладар Ердеи, исте године у Цељу, постаје први шаховски шампион Краљевине СХС, Ватерполо клуб је 
неприкосновени шампион државе 1921/24. Соколски дом је подигнут 1927. и њиме је унапређена богата 
традиција сомборског спорта, а 14. априла 1928. у Сомбору је основан Пинг-понг Савез Југославије, 
чији је први председник био сомборски апотекар Самко Вуић. 

Сомбор постаје окружно административно седиште Великог суда, Финансијске управе, 
Окружне војне команде и Управе државних монопола, 1925. се оснива Пољопривредна берза, која је 
врло брзо постала стециште југословенске житарске политике у погледу формирања и праћења цена 
житарица. О свему томе је редовно, путем „Билтена“, дневно обавештавала све своје чланове, којих 
је, примера ради, 1927. било 232 члана, од којих је 122 било са простора целе Југославије. Године 1925, 
изграђена је жупанијска болница „Краља Александра и краљице Марије“, деценију потом и „Семзина 
болница“ за коју је њезин ктитор Иштван Семзе опоруком наменио 547 јутара земље. „Матерински 
дом“ је подигнут 1932. за смештај „наше сирочади без разлике вере и народности“, исте године када је у 
Сомбору одржан први сајам стоке, пољопривредних култура и машина.

Значајан је прилив колонизованих добровољаца из Првог светског рата, но проблем је што је 
њихово збрињавање пало на терет града, у које сврхе је од њега одузето 2.000 јутара ораница, које су 
до тада биле извор прихода за опште градске потребе. Укидањем жупанија 1925, Сомбор престаје да 
буде административно седиште Бачке, чиме, након 176 година, формално губи и скупо плаћени статус 
Слободног и краљевског града, а формирањем бановина 1929. улазећи у састав Дунавске бановине у 
Новом Саду, Сомбор губи и статус обласног управног центра, са несагледивим негативним последицама 
по развој града и градске привреде, тако да ће градоначелник Сомбора 1933, бану Дунавске бановине, 
представити Сомбор као мртав град. 

Свакако да је таква оцена била условљена и тек завршеном свеопштом светском кризом, али 
замрла привредна активност и губљење значајних институција које су граду доносиле замашна средства 
и велики углед, који је до не тако давно неподељено уживао, били су објективни разлог пада животног 
стандарда и великог разочарања његових грађана. Као додатни разлог за нарасло незадовољство 
Сомбораца према Банској управи био је осећај ниподаштавања њиховог града које је проистекло из 
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предлога Управе да град Сомбор од 1935. године промени своје име у „Бранковићево“ што су они 
једнодушно схватили као вид понижења и каљања њихове историје, именом које је још од Косова 
синоним за издајство. Наравно, ову банску иницијативу они су са индигнацијом одбацили. Пописом из 
1929, Сомбор је имао 33.121 житеља: Срба 14.715, Буњеваца 9.363, Мађара 4.401, Немаца 2.713, Јевреја 
1.167... 

Сомбор у Другом светском рату...
Након априлског слома, војног и државног, Краљевине Југославије, Хортијеви хонведи су 

у небрањени Сомбор ушли 12. априла 1941, осионо и безразложно побивши на десетине овдашњег 
живља. Уз то, врло брзо, комплетна села Алекса Шантић и Растина, само из разлога што су били 
потомци добровољаца у Првом великом рату, сточним вагонима су протерани у логоре Барч и Шарвар, 
на западу Мађарске. Јаке зиме, велика глад и болештине, а уз то и смештај логорисаних у лимене 
хангаре, однеле су многе животе, посебно старих и нејачи. Следеће године, Српска црква организује 
прихват деце из логора и њихово збрињавање, углавном, у српске породице по Бачкој, спашавајући их 
од готово сигурне смрти. Новембра 1944. Сомбор је био логистичка подршка Батинској епопеји и у свом 
„Болничком центру број 2“, у који је практично био претворен град у целини, прихватио је и лечио око 
28.000 рањених и оболелих бораца. Црвеноармејско и Партизанско гробље на источном ободу града, су 
тужно сведочанство о цени која је плаћена за ослобођење. Слобода је у Сомбор стигла 21. октобра 1944, 
али прекасно за 1195 његових житеља, од којих су чак 964 били Мојсијевe вере.

Сомбор у поратном времену до наших дана...
Први дани слободе обележени су великим приливом колониста из пасивних крајева са југа Србије, 

Црне Горе, Далмације, Лике, Баније, Кордуна..., чиме није повећан укупан број житеља јер су пристигли 
усељени у домове одсељених Шваба, 
но зато је у  значајној мери измењена 
етничка структура становништва. 
Они су се радно уклопили у размах 
свеопштег ентузијазма и настојања да 
се што пре санирају ратне последице, 
а успутно, временом, се привикавају и 
на менталитет, обичаје, културолошке 
особености и радне навике овдашњег 
живља. Живот полако улази у 
мирнодопске оквире у којима је велики број привредних објеката оспособљен домишљатошћу мајстора, 
док су спајањем опреме из више занатских радионица формирана и нова индустријска предузећа. 

Но, пропусте ранијих времена, што се индустрије тиче, било је тешко, на кратак рок, исправити. 
Највећи помак је начињен шездесетих година када је почело заснивање „Индустријске зоне“ чиме су 
створени просторни услови, на којима је израсла, у највећој мери, прехрамбена индустрија ослоњена 
на јаке ресурсе пољопривреде, која се базира на 108.000 ха. од којих око 18% чине неплодне ливаде, 
трстици и нешто винограда, који се све више шире, али је доста оних који то схватају као додатну 
делатност. Но, 80% свих катастарских површина чине оранице врло квалитетног педолошког састава, 
на којима више од половине чини засад кукуруза, пшеница је на око 20%, поврће 8%, шећерна репа и 
сунцокрет подједнако са по 3%, а све остале културе покривају 10% сетвених површина. Свима им је 
снажна логистичка подршка било „Семе Сомбор“ и доказани квалитет његових производа. Цео тај 
контекст сировина и прехрамбене индустрије, кроз разне видове,  обједињавао је Пољопривредни 
комбинат „Сомбор“, гигант у размерама тадашње Југославије.

Но, поред агроиндустрије, доминантне у индустријској зони, са Фабриком уља и биљних масти 
„Сунце“, Хладњачом, Фабриком хране „Панонка“, Производњом сточне хране, бројни силоси и млинови 
и др, у њу се временом усељава и метални комплекс „Бане Секулић“, „Раде Кончар-електроуређаји“, 
Фабрика за прераду дрвета „Слога“, а ту је и Фабрика обуће „Борели“, Фабрика рукавица и аутопресвлака 
„Црвена звезда“, као и „Топлана“ за даљинско грејање града.
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Ништа мање индустријских погона, са различитим производним асортиманом, није било и у 
осталим деловима града попут: Фабрике за производњу акумулатора „Сомбор“, „Застава специјални 
аутомобили“, на месту где је „Пољопривредник“ до тада производио пољопривредне машине. Фабрика 
за прераду млека, млечних производа и сладоледа „Сомболед“, као и значајни део металне индустрије 
„Бане“, те Грађевинска оператива „Душан Станичков“ и „Сомборпутеви“, налазили су се на северном 
делу града. Посебно место је заузимала текстилна индустрија, са „Текстилном“, „Весном“ и „Зефиром“, 
која је апсорбовала женску радну снагу. И само летимичан преглед индустријског и производног 

потенцијала, те разуђена каналска мрежа, бројни 
млинови, бродоградилишта у Бездану и Бачком 
Моноштору, снажни саобраћајни потенцијал, те 
добра енергетска подршка, је основа на којој је 
град покренуо пројекте свог савременог, естетског, 
функционалног и урбаног профилисања и градио 
квалитет живота својих житеља.   

Тих шездесетих, артеске бунаре и сакаџије 
с краја XIX и половине XX века, заменила је 
водоводна мрежа која се убрзано ширила, да 

би данас свако насељено место имало своје водоводе. Године 1974. завршен је Мост 51. дивизије на 
Дунаву, а седме и током осме деценије, свака насеобина је била повезана са градом модерним асвалтним 
коловозима. У граду је тада изграђен савремени „Пречистач отпадних вода“, објекат који и у садањем 
времену многим градовима недостаје, а потребе будућих житеља града за здравом и питком водом 
решила је „Фабрика воде“ подигнута на источном делу сомборског јароша.  

Друштвена надградња је брже, него привреда, хватала корак са потребама и захтевима новог 
времена. Први искорак је начинио Геронтолошки центар, који заштиту старих лица остварује у два 
савремена објекта. Потом долази време решавања заједничких потреба кроз издвајање грађана за 
самодоприносе, седамдесетих и осамдесетих година XX века. Тада је, готово, свако село увело месни 
самодопринос за градњу објеката, углавном, друштвеног стандарда. 

Општина је од 1975. до 1984. увела 10-то годишњи самодопринос за потребе образовања, 
здравства и културе, из кога је за област образовања подигнуто две школске зграде у Сомбору и 
осам у насељеним местима. Здравство је адаптирало четири амбуланте и изградило шест објеката, са 
Хируршким блоком и Одељењем неуропсихијатрије, док је култура добила шест домова и темељно 
адаптирано Позориште, Библиотеку, Градски музеј и Дом културе у Св. Милетићу.  

Образовање је у целини своје наслеђе увећало на 22 основне, осам средњих школа и Педагошки 
факултет, наследника негдање Норме и Препарандије. Но, пре Општинског самодоприноса, у том 
урбаном мобилијару био је и највећи градитељски захват. Поред изградње Учитељске школе, подигнути 

су и бројни пратећи објекти: ОШ „Аврам 
Мразовић“, која има и функцију вежбаонице 
у припреми ученика, а данас студената, за 
практичну наставу, те Спортска хала и Дом 
за прихват средњошколске младежи. Такође, 
Економска школа, наследница Трговачке 
академије, је уселила 1977. у ново здање. Основна 
школа са домом „Вук Караџић“ за школовање 
деце са посебним потребама и Дом за децу без 
родитељског старања „Мика Антић“ су у ново 
адаптираним просторима.  

Спортски објекти, подигнути у овом 
периоду, посебно градска Хала спортова са 
отвореним и затвореним базеном, и бројним 
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халама и другим објектима у селима, свакако, су допринели квалитету спортских активности, као базе 
за досезање највећих домета и освајања олимпијских медаља и одличја са светских и осталих спортских 
борилишта, као и чињеници да су генерације ђака прошле кроз обуку и овладале пливачким вештинама. 
У овој олимпијској години присетимо се олимпијских медаља: Златне и сребрне рукометашице Мирјане 
Ђурица, сребрних медаља кошаркаша Радивоја Кораћа, рвача Ивице Фргића, рукометашице Зорице 
Војиновић и бронзаног одличја стрелкиње Аранке Биндер. 

Да би се све постигнуто у целини одбранило од заборава, несумњиво, треба захвалити, у првом 
реду, средствима информисања, која су ослоњена на дугу и богату традицију сомборске периодике. 
Године 1954. основане су „Сомборске новине“, следи им 1972. Радио Сомбор, потом се придружује први 
приватни РТВ „Спектар“, док данас примат информисања полако преузима ТВ „Среће“..., а наслеђе из 
домена часописа од 1974. године и данас обогаћује, тада покренути часопис за културу „Домети“. 

Култура и њезине делатности су унапређене новим 
галеријским просторима: Галерија „Милан Коњовић“, Галерија „Лаза 
Костић“, „Мала галерија“, проф. Ивана Јакобчића, вишегодишњи 
центар сликарског едуковања генерација посетилаца, Галерија 
„Савременог југословенског сликарства“ као и галеријске сталне 
поставке слика Саве Стојкова, Павла Блесића и Зорана Стошића-
Врањског у здању Препарандије. МОХ „Јувентус кантат“, основан 
1985, златним и сребрним медаљама на Олимпијадама хорова младих, 
у Бусану (Јужна Кореја) и Линцу (Аустрија) доказује се достојним 
наследником Српске хорске дружине из 1870. године. 

Свој углед града културе, Сомбор дугује и значајним 
културним манифестацијама попут чувених Сомборских музичких 
вечери (1961), те године је кренула исто тако угледна Ликовна јесен, 
коју је покренуо, водио и осмишљавао Местро Милан Коњовић, а 
зналачки бираним откупним радовима је обогатио од старине богати 
ликовни фундус овога града.  

Бројна фолклорна друштва, упућујући младе у чари овог етно наслеђа, како у граду тако и у 
селима, развија им и потребу за дружење и поштовање стваралаштва других национа, којима је наша 
средина богата. Све ове делатности, углавном, обједињава  Културни центар „Лаза Костић“. Године 2009. 
поново је покренут рад Биоскопа „Ернест Бошњак“, који не само да пружа добру забаву љубитељима 
филма, него и чува успомену на великог Сомборца, утемељивача „осме уметности“ на просторима 
негдање Југославије.

Туризам града је представљен на свим сегментима овога огледа о сомборској повесници. 
Сомбор спада у ред наших туристичких дестинација са изразитим обележјима културног, али и туризма 
просторно-културно-историјских целина, разноликих националних, верских и културолошких 
специфичности. Наравно да су и природне особености допринеле разуђености туристичке понуде 
града. Лоциран на простору који обилује речним и стајаћим водама; 10,5 км. реке Дунав и 202 км. 
канала богатих рибом, са обиљем квалитетне флоре и фауне, у заштићеном природном резервату 
„Горње Подунавље“, одредило је развој ловно-риболовног туризма. Сеоски и салашки туризам, ослоњен 
на историјско наслеђе из старине, постају све препознатљивији у туристичкој понуди града. Тромеђа 
Србије, Мађарске и Хрватске, у чијем средишту је Сомбор, чини од њега и природну дестинацију 
транзитног туризма. Но, туристичке могућности града су лимитиране мањком хотелских капацитета, 
чиме је његова понуда непотпуна и усмерава потенцијалне туристе на друге дестинације, што се 
одразило и на изостанак могућег конгресног туризма у нашој понуди.           

Тај и такав Сомбор су кроз векове темељили, формирали, дух и душу моделирали његови 
угледници, различити по националној, конфесионалној, социјалној припадности, и по усмерености 
интересовања као: Аврам Мразовић (1756-1826), племић и сенатор градски, утемељивач „Норме“, првог 
завода за образовање учитеља у Срба на југоистоку Европе; Иван Југовић, илити Јован Савић, (1772-
1813), оснивач Велике школе у Београду, секретар Правитељштвујућег совјета и попечитељ просвете 
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у Србији за време Карађорђа; Аврам Максимовић, (1772-1845), прота 
сомборски, писац прве књиге о пчеларству у Срба „Пчелар“ (1810) и први 
председник Српске читаонице у Сомбору; Јосиф Шлезингер, (1794-1870), 
зачетник грађанског музичког живота у Кнежевини Србији; Јован Хаџић, 
алијас Милош Светић, (1799-1869), утемељитељ Матице српске, њезин 
први председник и писац бројних закона у Кнежевини Србији. 

Самуило Маширевић (1804-1870), и Георгије Бранковић (1830-
1907), патријарси српски; Лаза Костић (1841-1910), адвокат, политички 
и културни радник, писац најсилније песме Српског романтизма Санта 
Мариа дела Салуте, члан Српске краљевске академије и десет година 
председник Српске читаонице сомборске; Антал Кох (1843-1927), 
свестрани географ и геолог европског угледа, члан Мађарске академије 
наука и дугогодишњи професор Универзитета у Клужу: Чихаш Бене (1853-
1893) као градоначелник започео је поплочавање, планско озелењавање 
улица, стварање паркова на трговима и код Жупаније и насипање најнижих делова града; Радивој 
Симоновић (1858-1950), лекар, етнолог, географ, историчар, филолог, фотограф, пионир планинарства 
у нас; Јован Лалошевић (1870-1935), адвокат, хорски прегалник и први 
председник Народне управе за Војводину;  Ернест Бошњак (1876-1963), 
пионир војвођанске кинематографије, редитељ, продуцент, штампар, 
издавач и уредник бројних листова у Сомбору; Карољ Цвиршиц (1883-
1959), најзаслужнији за електрификацију Сомбора и бројних места у 
Бачкој и градитељ „Арена“ и „Звезда“ биоскопа у граду; Вељко Петровић 
(1884-1967), приповедач, песник, есејист, енциклопедист и члан Српске 
академије наука и уметности; Петар Коњовић (1883-1970), композитор, 
зачетник оперског стваралаштва у Срба, члан Чешке академије наука 
и уметности, члан Српске академије наука и уметности и заменик 
председника Народне управе за Војводину; Милан Коњовић (1898-1993), 
академик, велики српски сликар,  директор Градског музеја, оснивач и 
први директор Ликовне јесени, донатор својих дела којима је отворена 
галерија његова имена. 

Иван Иванчевић (1913-1990), шумарски инжењер, четири 
деценије прва виолина Сомборске филхармоније, репрезентативац, тренер и селектор југословенске 
гимнастике, судија, организатор европских и светских првенстава и четири олимпијаде, члан највиших 
светских гимнастичких форума и почасни председник Гимнастичке федерације Канаде; Јанош Херцег 
(1909-1995), највећи књижевни стваралац југословенских Мађара, Члан Српске академије наука и 
уметности...

Сомбор на размеђи миленијума... 
У том и таквом Сомбору, од 1992. седишта Западно-бачког округа за општине Апатин, Кулу, 

Оџаке и Сомбор, разуђеног и складног суживота његових житеља, деведесете године минула века 
постају права мора. Распад заједничке државе, бесмислени ратови вођени на свим њезиним „братским“ 
странама, односе бројне људске животе. Кидају се личне, друштвене и привредне везе, сломом привредног 
система, урушавају се велики и успешни пословни гиганти, губе се домаћа и страна тржишта, а велику 
незапосленост кроз транзицију додатно поспешују, најчешће, неуспеле приватизације, до јуче угледних 
сомборских предузећа. Уведене санкције Србији доносе невиђену инфлацију, пад животног и општег 
стандарда и изопштеност од осталог света. Кулминација је био 24. март 1999. и бомбардовање наше 
земље, од стране НАТО пакта, које је обележено тиме што је исте вечери, на сомборском аеродрому, 
пала и прва жртва те агресије.

Сомбор и данас вида те ране и још је далеко од времена када је по стандарду и квалитету живота 
својих житеља спадао међу најразвијеније градове у окружењима у којима се налазио. И као да су та 
сећања додатни стимуланс и изазов да се тешкоће превладавају, а данашње генерације покажу достојним 
својих знаменитих предака. Нешто од тога се у трећем Миленијуму и назире: новом административном 
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поделом Србије од 2008. године, међу 24 места са статусом града налази се и град Сомбор. У тој години 
студенти су добили нови савремени дом „Др Зоран Ђинђић“, а традиција музичког живота града је 
уздигнута и Средњом музичком школом „Петар Коњовић“. У овој 2012. олимпијској години српски и 
сомборски спорт ће у Лондону представљати и кајакашице Кајак клуба „Дунав“ из Бездана са тренером 
и савезним капитеном Панда Јаношем.

Ипак, најуочљивије  промене су у урбаном унапређењу града, а посебно у измени изгледа његовог 
средишњег дела Венца, у естетском и функционалном сегменту, при чему је 2008. реконструисана 
Главна улица засјала пуним сјајем, можда и стога што су у њој све инсталације пратећих комуналних 
потреба решене увођењем у подземни хоризонт. Завршено је и асфалтирање градских улица. 

Гасификација, као други нови енергетски цивилизацијски искорак Сомбора, путоказ је којим 
сада крећу и сеоска насеља, а фијакери, та песмом опевана окосница сомборске традиције, и данас су 
на улицама града. Новина је и значајно редуковани зелени засад на улицама и парковски мобилијар 
према згради Жупаније, при чему је очуван изглед Венца, осмишљен у давним временима, о коме је 
маестро Милан Коњовић кистом и пером певао: „Нема града са таквим центром. Венац око њега је 
скоро савршен булевар. У средишту Венца постоји извесна, рекао бих, музичка ритмика. Као што у 
музици постоји главни мотив, и као што се из њега развијају споредни мотиви, тако се сомборском 
Венцу из центра гранају спољне, центрифугалне, улице... План Венца радио је прави уметник“.

Погодивши тај „главни мотив“, они који су га осмишљавали и неимари који су радове изводили, 
унапредили су лепоту и функционалност Венца, а уклопивши захтеве садањег времена, очували су и 
доживљај Сомбора, који је за многе био изазов и потреба да у тај доживљај уткају своје емоције, рацио 
и вишеслојне, за град карактеристичне, повесне сегменте, попут неумрлог барда Мирослава-Мике 
Антића:

„...Сомбор је један од оних јаких градова,

који су улазили у историју плаховито и нагло,

у паорским чизмама, преко пијаце и трговине,

у војничким цокулама преко рана, медаља и гробова,

у лакованим грађанским ципелама преко осмеха и поклоњене руже“.     
   

        Милан Војновић, социолог
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    ПОЧЕЦИ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ 1905-1941



Електрична енергија није само роба, она је и право на цивилизацијско достигнуће 
савременог света. Без ње живот буквално стаје. 

А не тако давно, тридесетих година 19. века, тачније 1831. године 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, након чега је кренула и њихова масовна употреба, као и широка примена електричне 
енергије. У овом летопису открића остале су урезане речи Американца Беренда изговорене 1917. године, 
када је Тесли додељивао Едисонову медаљу: „Од појаве Фарадејевих експеримената 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 изградњи 
хидроелектране на реци Нијагари. Производња струје на овој електрани почела је с јесени 1895. године. 

Талас електрификације захвата и Сомбор давних дана крајем 19 века. Дана петог фебруара 
1895. године, дакле исте године кад и Нијагара, почео је са радом нови парни млин на ваљке „Еxport“ 
технолошки врхунац оног времена како у својим записима рече Милан Војновић, дипломирани 
социолог. Капацитет млина је био пет вагона жита на дан. Крупио је и кукуруз, а љуштио је и пиринач. 
Погонски капацитети млина су искоришћени и за „терање“ генератора. Спрега погонских мотора и 
генератора омогућила је да фебруара 1895. године засветли ПРВА СИЈАЛИЦА У СОМБОРУ, како је 
писао ондашњи недељник на мађарском језику „Бачка“ (Bacska). Међутим још дуго ће та сијалица 
ипак остати само усамљени светионик времена које долази. Ондашња општинска власт имала је идеју 
да електрично осветљење спроведе од млина до такозваних „Белих јама“ како би се у дугим зимским 
ноћима уживало у чаролијама клизачког спорта на леду и то под вештачким осветљењем. 
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Права предигра или што би се спортским жаргоном рекло загревање и подизање страсти – у 
слободном краљевском граду Сомбору започиње 14. августа 1883. године јавном расправом о јавној 
расвети. У утакмицу утрчавају актери који се залажу за гасно и оно који су за електрично јавно 
осветљење. У првом полувремену губе они који се залажу за електричну јавну расвету. Тадашње новине 
од јавног интереса „Бачка“ скептично приказују будућност коришћења електричне енергије и називају 
наивном заблудом јефтино и масовно коришћење исте. Нападају се и први предрачуни за изградњу 
електричне централе у којима су подробно по тачкама исказане ставке потребне за производњу и 
транспорт електричне енергије. За тадашњег новинара било је неизводљиво изградити централу која 
би била трајног карактера и која би непрестано производила електричну енергију. Такође му није било 
јасно како ће произведена електрична енергија доћи до потрошача - преко проводника или преко 
„цеви“? Отежавајућа околност, сматрао је, била је и то што су потребни посебни уређаји, тј. лампе 
које ће електричну енергију да претворе у светлост или у механичку силу. У случају да ствари крену 
„опасним путем“ новинар предвиђа огромне трошкове и велике опасности по живот грађана. Први 
предрачун за централу износио је 20.880,00 фрт и садржавао је трошкове за електрично постројење, 
машински део, одржавање, па чак и предујам за плате радника. 

До краја 19. века у Сомбору су се за осветљење кућа и улица употребљавале петролејске лампе и 
фењери. С обзиром на то да је овај облик осветљења носио са собом велике ризике, пре свега опасности 
од пожара, то се седамдесетих година 19. века покушало са увођењем гасног осветљења. Године 1872. 
бечка фабрика гасних постројења за расвету Карла Егелса понудила је Сомбору да у граду изгради гасно 
осветљење. Магистрат се са овим сложио, и поред тога што је гасно осветљење било нешто скупље од 
петролејског. Разлози за то су били у повећању броја уличних фењера са дотадашњих 230 на 290, али 
и јаче осветљење и повећан степен безбедности. Међутим, ову одлуку Магистрата није прихватило 
надлежно министарство. Талас расправа се брзо преноси на други колосек, у конкуренцији остаје 
петролеј али улази и нови облик осветљења – електрична енергија. 

Године 1890. броју поменутих новина јавног значаја Бачка, од 23. марта, ондашњи градоначелник 
Сомбора господин Хауке Имре обратио се градском Удружењу техничара са молбом да дају своје 
стручно мишљење у избору концепта јавног осветљења. Оформљена је посебна стручна комисија у 
саставу Sztankovits Gyorgy, краљевски главни инжењер, Hegedeos Miklos, краљевски главни инжењер и 
Szobotka Rezso, такође краљевски главни инжењер. Комисија је једногласно донела закључак да постојећа 
јавна расвета града Сомбора тренутно не одговара потребама града и да је једини начин за побољшање 
изградња јавне расвете на електричну енергију. Истовремено Комисија предлаже градоначелнику и 
Градском одбору да отвори конкурс за изградњу електричне централе и јавне расвете у граду Сомбору. 
Као смернице за конкурс тражили су одговоре на следећа питања:
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1. Да ли је сврсисходно прибављати електричну енергију индустријски или посебно на  
  кућну употребу?

2. Где треба да буде електрична централа?

3. На који начин ће бити опремљена?

4. Колика је цена за изградњу и за опремање електричне централе?

5. Како ће изгледати будућа јавна расвета? 

6. Колико ће коштати јавна расвета?

7. Колика се индивидуална потрошња очекује?

8. Која ће бити цена и како ће се обрачунавати електрична енергија за  индивидуалну   
  потрошњу? 

Комисија такође даје сугестију да би у будућем уговору са власником централе требало унети 
клаузулу да је власник и обавезан да одржава изграђено. Развој централе намеће и потребу развоја 
занатства и индустрије у Сомбору како би нова централа имала коме да продаје произведену електричну 
енергију. 
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Преговори са више понуђача трајали су више од једне деценије од 1890. до 1903. године.

Посебна тема била је избор локације за централу. У почетку су биле предложене две локације, обе 
на Апатинском путу. Једна је била на каналу, а друга ближе железничкој прузи. Комисија је разматрала 
предности и мане обе локације, те је предложила да се одабере локација на укрштању Апатинског пута 
и канала. Парцела је иначе била у општинском власништву. У погледу цене у градској управи су најпре 
показане цене већ изграђених централа у Вршцу, Зрењанину, Кечкемету. Након разматрања извештаја 
ове комисије градска управа формира посебну и нову комисију за електрификацију Сомбора чији је 
задатак спровођење конкурса, одлучивање о извођачу, као и надзор и управљање будућом централом. 
И тако је ова комисија за електрификацију Сомбора на неки начин била претеча данашње комисије која 
пише ове редове о електрификацији Сомбора. 

На конкурсу се појављује више тада познатих фирми, али и многа приватна лица. Комисија је на 
свом састанку одржаном 09. јуна 1903. године донела одлуку о избору градитеља електричне централе 
и јавне расвете у Сомбору. Посао је добила пештанска фирма „Ганц и компанија“ која је пре тога у 
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Парк код Жупаније крајем XIX века



35 градова (у Немачкој, Аустрији, Француској и Енглеској) подигла електричне централе. За надзор 
над извођачем радова одређен је господин Hollos Jozsef, краљевски саветник и инжењер. Комисија 
за електрификацију Сомбора на свом редовном заседању од 12. јула 1904. године доноси одлуку да 
се уместо три гарнитуре машина од 200 KS поставе машине од 300 КS. Такође је донета одлука да се 
посебно изгради мрежа за индивидуалну потрошњу, а посебно мрежа за градску расвету. Прихвата се 
свака промена у пројекту која обезбеђује повећану снагу машина. Комисија упућује градској управи 
предлог да се са наведеном фирмом склопи уговор о извођењу радова. Озбиљан проблем је био везан за 
повећање снаге машина јер условљава и померање висине димњака. Због трустног карактера подручја, 
овај проблем је тражио и посебну разраду. Комисија је 01. августа 1905. године поверила решавање ове 
теме Eggenberger Syveszteru, грађевинском предузетнику. Комисија је нови положај димњака одредила 
на лицу места и радови су почели. 
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Електрична централа у Сомбору

Детаљ из Електричне централе



Историјски документи дају врло прецизне податке о капацитету електране и о опреми која је у 
њу уграђена, али остаје магловит и помало нејасан карактер инвеститора. У почетку су била три парна 
постројења са 300 КS или укупно 900 КS и дизел мотором 1x260 КS или укупно 1.160 КS односно 865 
kW. Струја је трофазна 50 Hz, напон на генераторима 3.150 V, а у водовима 6000/3 x 150 V. Постројење 
је „Schick – Nikolson“, Будимпешта, а енергетски генератори „Ganz“ Будимпешта и „Simens Schuckert 
Warke“. Производња у 1931. години била је 950.000 kWh, а продаја 700.000 kWh (570.000 kWh само за град 
Сомбор). Ради паралеле град Сомбор је у 2011. години потрошио 207.303.000 kWh или 400 пута више 
него 1931. године. Од 1931. па до 2011. протекло је 70 година, а у том временском распону потрошња је 
повећана са пола милиона kWh из 1931. на двеста милиона kWh у 2011. 

После Другог светског рата Централи у Сомбору се прикључују: Чонопља, Крњаја (Кљајићево), 
Нови и Стари Сивац и Светозар Милетић. У неким местима дистрибуција је вршена преко приватних 
препродаваца (видети нешто касније текст о Карољу Цвиршицу). Што би се модерним језиком рекло, 
било је то дерегулисано тржиште електричне енергије где су снабдевачи (саплајери) били различита 
лица са различитим комерцијалним условима. Подсетимо дерегулација тржишта је и савремен захтев 
енергетике Европске уније. 
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Водарска кола 30-тих година XX века



Пред сам почетак Другог светског рата поручен је турбо агрегат типа „Шкода“ 900 КS односно 
630 kW са фактором снаге 0,7 који је монтиран тек 1942. године. Потпуно гашење ове централе извршено 
је 1960. До тада је она била хладна резерва новом електроенергетском систему у Сомбору који се почео 
развијати 1954. године са изградњом прве „тридесетпетице“ (ТС 35/x kV) и ослонцем на моћније изворе 
ван Војводине. 

Што се тиче првог инвеститора у изградњу централе у књизи „Од Ђетиње до Ђердапа“ Александар 
Тадић наводи да је „Сомбор као административни и културни центар у бившој Аустроугарској 
монархији оснивањем Градске електричне централе хтео решити питање осветљења и снабдевања 
ситне и пољопоривредне индустрије потребном снагом“. Из овог произилази да је Централу основао, 
а вероватно и инвестирао град Сомбор. То је разлика у односу на друге градове у Војводини који нису 
имали толико унутрашње снаге, читај средстава, да сами оснују градске централе, већ су их давали у 
концесије приватном капиталу (Нови Сад, Сремска Митровица). Сомбор је као административни и 
културни центар имао другачије мотиве и потенцијале. Претпоставља се да је то био облик акционарског 
друштва у коме је већински пакет имао град али и бројни други акционари (осигуравајућа друштва, 
извођачи радова, испоручиоци опреме и други).

Једна личност постаје посебно значајна за историју градње сомборске централе. Привучен 
идејом електрификације и новим изазовима, на привремено у Сомбор долази мајстор пештанског 
„Ганц-а“ Карољ Цвиршиц. Међутим, он трајно остаје у овом граду. У њему се рађа идеја о изградњи 
Централе за комерцијалну производњу струје и првим озбиљнијим корацима у електрификацији 
Сомбора, па сву своју енергију и ентузијазам троши на реализацији ове идеје. Количина његове 
посвећености већа је од напора и жртава, па су и резултати на видику. У име фирме радове по 
пројекту изводи стручни тим под Цвиршицевим руководством и надзором. Његова предузимљивост 
није се задржала само у Сомбору. Радови на електрификацији настављају се у Апатину, а и у многим 
селима у околини Сомбора. Поред послова на Централи и електрификацији Карољ Цвиршиц је 
оспособљавао нове кадрове за ову врсту посла. Под његовим оком расли су и први сомборски мајстори, 
електричари: Милан Галетин, Маћуш Енгерт, Шварц Денеша, Стеван Штефатић и други.  

Рецимо и то да је на почетку електрификације Сомбор имао око 4.000 кућних нумера.
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Паралелно са изградњом Централе требало је решити и питање коришћења воде из Канала 
Франца Јозефа (Великог бачког канала), па је у том правцу закључен уговор са деоничарским друштвом 
Ferencz-csatorma чија је испостава била у Малом Стапару. Уговор о коришћењу вода има једну клаузулу 
која обавезује корисника вода да преосталу неискоришћену воду мора вратити назад у Канал, али на 
тај начин да је обавезан корисник да воду очисти и на примерен начин дезинфикује како она не би била 
штетна по јавно здравље, нити по риболов. Очигледно, почеци еколошких стандарда датирају још с 
почетка XX века. 

Прве пробе у новоизграђеним машинским постројењима почеле су 04. априла 1905. године. 
Комисија за електрификацију је урaдила технички преглед и констатовала да уграђене машине одговарају 
условима из уговора и да су у савршеном стању. Производња се кретала у распону од 157,6 kW до 
204,5 kW, парне машине су тестиране на максимална оптерећења и оне су све то издржале. Комисија је 
ставила и примедбе, односно шта власник централе мора да отклонити. Међу тим примедбама била је и 
обавеза резања дрвећа и растиња зарад безбедности мреже. Поред тога на Апатинском друму примарни 
кабел од 50 квадратних милиметара је на једном месту био оштећен, па је и то требало поправити. 
Код трансформатора и громобрана уземљење је било без заштите, па је било потребно од земље па до 
висине од 3 метра поставити дрвену летву ради заштитите. 
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Централа је коначно почела да ради 10. новембра 1905. године. Овај датум је ушао у историју 
Сомбора као дан почетка електрификације. Централа је у почетку давала по седам сати струје дневно.

31

Остаци Централе из 1905. на Великом бачком каналу



Према истраживању Милана Војновића из Листа за српску младеж „Голуб“ на појаву прве 
сијалице упозоравајуће пише: „Први покушај је отпочео лицем на Димитровдан увече: како је време 
било лепо поврвео народ у гомилама, да види како му бакарне жице осветљавају улице. На најглавнијим 
местима су постављене велике електричне лампе, које особито јаку светлост имају. Овом приликом се 
електрично осветљење уводи и у многе обичне куће, у свим дућанима и кафанама, као и у многа здања. 
Жице, што спроводе електричну светлост, опасне су по живот сваког оног ко их рукама хвата. Зато је 
варошко редарство издало наредбу и опомиње грађанство да електричне жице не дира“. Две године 
касније, и поред овог упозорење, од електричне енергије је први у Сомбору страдао Милан Кронић, 
млади млинарски радник. 

Електрична мрежа је изграђена према пројектима и искуствима GANZ&COMPANY BUDAPEST. 
Примарни напон био је на 3.000 V. Мрежа је изграђена на дрвеним стубовима, а једним делом по потреби 
и подземно. Сијалице за јавну расвету биле су снаге 50 W. Надземна мрежа је изграђена од бакарних 
проводника, проводљивости 98%. Проводници су на стубове учвршћивани порцеланским изолаторима. 
Држачи изолатора су били шрафовима причвршћени за стуб. Примар је био пресека 16 mm2, а секундар 
10 mm2. Због високе цене бакра једним делом коришћени су и алуминијумски проводници. 

Коначно Комисија за електрификацију је 1. јула 1906. године сумирала изведене радове, 
трошкове и примедбе, па је заузела став да је централа у свему спремна за употребу, те даје налоге да се 
изврши коначан обрачун радова и исплата за уговорено и урађено.    

У градску управу се сливају све бројнији захтеви за увођење струје у многа домаћинства. 
Њиховим трагом шири се и мрежа, што повећава електрификованост Сомбора. Понесен пословима 
поменути Карољ Цвиршиц 1912. године отвара и сопствену електричарску радњу која се бави 
трговином електро материјалима и неком врстом занатске производње, опреме и алата неопходних за 
послове електричара. Посао шири и на увођење електричних кућних инсталација. Формира сопствене 
екипе који почињу електрификације Бајмока, Старог и Новог Сивца, Гакова, Новог Бечеја и других 
насељених места у околини Сомбора. Његово предузеће бројало је већ тридесетак стручних мајстора 
електричара. Вреди забележити да је Карољ Цвиршиц имао и неку врсту усменог колективног уговора 
којим је везивао раднике за себе и на тај начин што им је помагао код куповине кућа, у обезбеђивању 
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зимнице, а пружао им је и друге видове помоћи. Карло је своју предузетничку душу усмеравао и на 
све области које се наслањају на електричну енергију. Већ 1910. године Цвиршиц у Сомбору подиже 
прву биоскопску шатру „Арена“ у којој ће знаменити Ернест Бошњак приказивати живе слике, а две 

године касније заједно са Лајошем Фалцијем у Париској улици је саградио и биоскоп под именом 
„Арена“, касније „Звезда“. И поред добрих прихода овако раширена активност Кароља Цвиршица ипак 
се донекле ослањала и на имовину супругине мајке која се пред Први светски рат вратила из Америке 
са претпоставља се солидном уштеђевином. Чини се да је предузимљиви Карло знао на прави начин да 
искористи таштин иметак. Иначе, Цвиршиц је био ожењен са обућарском радницом Милицом Пујин и 
са њом је имао петоро деце од којих је дуго поживела једино ћерка Ирма. Интересантно је да су се у тој 
кући равноправно поштовали и католички и православни обичаји и празници укључујући и женину 
крсну славу Ђурђевдан. Као да дух предузетништва неуморног Кароља Цвиршица није имао краја. Од 
Шандора Фалцонија он је закупио 170 јутара земље на чаталинском путу, набавио 100 крава музара и 
почео се бавити и пољопривредом. 

Међутим, након Другог светског рата нове власти га оптужују да је производећи струју у току 
рата служио окупаторима, те следи решење о национализацији његове целокупне имовине. Погодило 
га је то, не само материјално већ и ментално. Почео је убрзано старити. Умро је 1959. године у Сомбору 
без пензије иако је себе уградио у Централу Сомбора и електрификацију града, а најдиректније је 
спроводио електрификацију свих села око Сомбора. Сви су имали од тога користи, само Карољ 
Цвиршиц није остварио ни динара пензије. Мада са закашњењем правда ипак стиже доношењем одлуке 
о рехабилитацији Кароља Цвиршица.

После Првог светског рата, Централа се национализује и то по општем обрасцу да се централе 
одузимају власницима чије су матичне државе биле на непријатељским позицијама у рату. 

На првој седници Градске општине по завршетку рата од 2. јануара 1919. године председавао 
је Коста Бугарски, народни велики жупан, а на тој седници је, између осталог, разматран и предрачун 
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трошкова Градске електричне централе као један од битних услова функционисања града. На седници 
Градске општине од 31. децембра 1919. године којом је председавао тадашњи градоначелник Сомбора 
др Лаза Радишић констатовано да је 18. децембра умро Виктор Борш, управник градске електричне 
централе и да га је заменио варошки мерник. Градска влада је одлучивала о свим питањима везаним за 
струју. Тако је са седнице одржане 23. априла 1920. године записнички констатовано да „Творница леда 
моли снижење цена за утрошену електричну енергију”. Њен власник у таблама снабдева, између осталих, 
и Градску болницу. Чланови градске општине одлучују да се молба прихвати, струја ће Творници леда 
бити јефтинија за 30 одсто. На седници од 14. септембра за управника Градске електричне централе 
поставља се инжењер Ђорђе Стајић, службеник Министарства пошта и телеграфа. Градска власт је 
одлучивала и о пријему радника у јавном комуналном предузећу Градска електрана. Тако је на седници 
одржаној 16. октобра 1920. године одлучено да се у радни однос у Градску електричну централу прими 
шест  монтера, два ложача, два бравара, четири убирача новца, два помоћна ложача, више службеника. 
Радници Градске електричне централе оспособили су за рад и Јавно купатило „Хунгарија“. На седници 
одржаној 16 априла 1921. године којом је председавао велики бачки жупан др Владислав Манојлић 
констатовано је „да је Сомбор добро снабдевен електричном струјом и водом (водари). На истој 
седници усвојена је молба Српског певачког друштва и његове Музичке школе да бесплатно добију 
струју и воду“. 

Године 1921. наступила је велика суша. На седници „градске владе“ констатовано је да Градска 
електрична централа није могла да снабдева своје уређаје водом из канала. На седници од 30. марта 1922. 
године, констатовано је да је „Градска електрична централа лане добро пословала, чиста добит је 58.468 
динара и биће употребљена делом за награде радницима, делом за побољшање јавне расвете“. Међутим, 
већ 30. децембра 1924. године градски органи констатују да је дефицит Градске електричне централе 
два пута већи него у 1923. години. Економија тражи нова решења. У трагању за тим новим решењима, 
преломна је седница Градске општине од 12. јануара 1925. године којом председава градоначелник 
Ђорђе Томић. Том приликом је речено да је „Град вољан да електричну централу изда у закуп на 25 
година, чија је укупна вредност 8 милиона динара“. Њен годишњи капацитет износио је 37.000 kWh. 
У записнику градских власти од 16. фебруара 1925. године констатује се да су приспеле две понуде за 
узимање централе у закуп. Једна понуда је од „Даниела из Београда“ приспела у 10 сати и 45 минута, 
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а друга од Југослав.Ганц, Д.Д. Београд приспела у 10 сати и 55 минута. За обе понуде приступило се 
јавном отварању у 11,00 часова. Понуђачи су положили и банкарске гаранције за уредно извршење 
посла и намеравана улагања. Град бира, те са фирмом Čarsla B. Mc Daniela Jr. закључује Уговор о закупу 
на 50 година.      

Међутим, и поред промене у власништву Град наставља да се меша у пословање Електричне 
централе и то трагом јавног интереса. Био је то сложен уговор о концесији у коме су дефинисана права 
града и закупца. Тако је, рецимо, закупац био обавезан да граду годишње плаћа ренту за закуп Централе 
у висини од 500.000 динара. Уколико закупац прошири јавно осветљење односно електрификацију 
Сомбора тада је у обавези да рачуне за то проширење преда граду и то ће се сматрати као уплата у 
готовом и „апциговати“ од суме закупа, од 500.000 динара. Ако ова врста рачуна за целу годину буде 
мања од 500.000 динара, закупац ће разлику доплатити граду, али и обрнуто ако сума за електрификацију 
(данас би се рекло за инвестиције) премаши 500.000 динара, град ће ту разлику исплатити закупцу у 
готовом новцу. 

На седници од 30. децембра 1926. године управа Хотела „Слобода“ моли градске власти да 
се хотелу „опрости“ дуг од 209.258 динара. Молба се уважава и дуг се брише. Претпоставља се да се 
отпис дуга вршио на терет оних 500.000 динара од закупа. Градска власт је обавештена на седници од 
12. августа 1927. године да ће се купити нови дизел мотор за Градску електричну централу јачине 260 
коњских снага. Мотор ће бити купљен у Будимпешти. 

На седници Градске скупштине одржаној 13. јануара 1928. године којој је председавао велики 
жупан Бачке области Предраг Лукић, одборник Ђура Клапац улаже протест што су из Градске 
електричне централе отпуштени радници Милан Плавшић и Лазар Ковачић, док је понашање директора 
инжењера инж. Ђорђа Ивкова назвао „терористичким“. На седници од 29. фебруара 1928. године, којом 
је председавао градоначелник др Стеван Максимовић, одборник Клапец пита градоначелника како је у 
Градској електричној централи дошло до погибије Фрање Вачека. Одговорено му је да се Вачек попео на 
трули стуб, пао са њега и тако погинуо. Констатовано је да је сам радник погрешио. 

Условно речено, добит се вратила у Централу. На седници од 30. маја 1928. године констатовано 
је да је Градска електрична централа у првом кварталу 1928. године пословала са добити од 46.000 
динара, док је целу 1927. годину завршила са добити од милион и 262.000 динара. На истој седници 
разрешени су дужности управник централе инжењер Стејић и инжењер Ђорђе Ивков, а те послове 
преузима инжењер Бранко Чудић. На седници одржаној 25. априла 1929. године инжењер Бранко 
Чудић је потврђен за директора Градске електричне централе. Одређена му је плата од 2.000 динара 
и 2.500 за функционални додатак уз бесплатан стан, огрев и осветљење јер станује у згради Централе 
на каналу. На састанку од 21. фебруара 1931. године нови директор предлаже да се Градска електрична 
централа реконструише јер су уређаји у њој стари и преко 25 година. 
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На седници од 14. маја 1932. године којом је председавао градоначелник Богдан Бојкић 
концесионари за електрификацију села у околини Сомбора Карољ Цвиршиц и Бела Бишоф моле да се 
склопи уговор са Градском електричном централом, како би нови потрошачи добијали струју. На овоме 
заправо инсистира „Друштво Фалциона Лајоша и друштва“ у чије име се Карољ Цвиршиц и обраћа у 
улози надзорника. Шири се електрификација у Сомбору. На седници одржаној 19. марта 1934. године 
констатовано је да је по плану постављено 390 нових сијаличних места за јавну расвету града. Инжењер 
Бранко Чудић отпуштен је из службе, констатовано је у записнику од 08. јула 1935. године и на његово 
место постављен је инжењер Борислав Црквењаков. У новембру месецу 1935. године усвојен је Статут 
Градске електричне централе. Превирања у Централи се настављају. Адвокат Миленко Влатковић тражи 
да му се „на руке“ исплати 13.000 динара колико град дугује његовом клијенту Бранку инж. Чудићу 
отпуштеном са посла у Градској електричној централи. Градска власт на седници од 28. децембра 1935. 
године констатује да инжењер Чудић није имао квалификације за дужност која му је поверена. На истој 
седници, инжењер Борислав Црквењаков подноси оставку на место директора Централе. Очигледно је 
да проблеми у Централи нарастају. Реконструкција Градске електричне централе донела је већ 750.000 
динара и градска управа на седници од 06. фебруара 1936. године констатује да се овој врсти посла 
не види краја, па закључују да градски оци више неће да сносе ризик реконструкције јер нема новаца 
за ту намену. Коначан обрачун за реконструкцију изведен је 27. јуна 1936. године и он износи 960.420 
динара. Град је приморан да за инвестиције у реконструкцију позајми 374.000 динара. На седници од 
31. децембра 1936. године градски оци се саглашавају да се продужи електрична мрежа у улицама: 
Милке Гргуреве, Војислава Илића и Николе Тесле. Уз одобрење Града, а на терет градске касе, ширена је 
електрификација Сомбора корак по корак. 

Електрификација Сомбора захтева нова улагања. Град на седници од 16. септембра 1937. 
године разматра услове задужења код Окружног уреда за 4 милиона динара од чега би се на даљу 
реконструкцију Градске електричне централе (повећање капацитета) односило 3,2 милиона динара. На 
седници од 2. јануара 1940. године констатовано је да је до сада за реконструкцију Градске електричне 
централе утрошено 2,9 милиона динара (за један парни котао и друге машине). Све ово није ишло 
нимало лако. На овој седници „већник и бивши председник општине, Ђорђе Цвејанов тврди да је 
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Електрична централа увек била највећа брига, а да ни сада нема завршног рачуна о њеном пословању 
у 1936. години. Не зна се фактичко стање. Сталне реконструкције оптерећују пословност предузећа 
и градску касу. Тамо је запослено 66 службеника и радника. Драма добија на интензитету када се на 
седници одржаној 7. јуна 1940. године констатује да је Централа у пословној 1938./1939. години имала 
мањак од милион динара. Рудници угља траже да им се исплати дуг од 680.000 динара. Може се само 
претпоставити колико је била тешка ситуација о којој су градски одборници расправљали, када су на 
једној страни имали предузеће које снабдева с електричном енергијом 5.000 сомборских потрошача, 
а на другој страни велике губитке истог предузећа који су премашивали расположиву „готовину“ 
у градској каси. На седници од 26. јула 1940. формирана је посебна комисија коју су чинили Ђорђе 
Цвијанов, Иван Матарић и инжењер Ђорђе Ивков, а са задатком да утврди стање у Централи. У свом 
извештају ова комисија, између осталог, констатује да је први „кикс“ направљен 1928. године када је 
купљен аутомобил који ће нешто касније изгорети, а сада су купили „крајслер“. Продаја струје у селима 
препуштена је концесионарима, међу којима је и рођена сестра инжењера Бранка Чудића. Корупција 
као да је трајно власништво свих облика друштвеног уређења на просторима Србије. Када је састављен 
извештај ове комисије управник је изненада отишао „на боловање“, а зна се да је и само оснивање 
комисије сматрао изразом неповерења према његовом управљању. 

Последња седница градске владе пред Други светски рат одржана је 5. марта 1941. године, а и 
тада су разматране теме из домена Градске електричне централе. Председавајући др Бранислав Грба, 
иначе в.д. председника општине се залагао за сређивање стања у централи и реализацију њеног односа 
према великим потрошачима као што су: Карољ Цвиршиц и Електрана у Сивцу. На истој седници 
повећана је и цена струје с тим да ће грађани плаћати 9,7 динара по утрошеном kWh, школе 8 динара, 
хотел „Слобода“ 7 динара, индустријалац Давид Грозбергер 3,25 динара, Имре Кењери 4,3 динара, 
Шандор Месарош 4,3 динара, Лајош Червењак 3,2 динара, биоскопи 3,25 динара, а Бановинска болница 
4,3 динара. Била је то тарифна политика у цени струје ондашње градске власти у Сомбору. 

Изводе из записника градских одборника коришћени су из књиге Миленка Бељанског: „Градска 
управа у Сомбору од 1919. до 1941. године“, Штампарија „Просвета“ Сомбор, 1984. године. 
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Полагање 3 kV кабела испод Дунава 1935. године на потезу Бездан-Батина
који је био у функцији до 1960. године



Централе за комерцијалну производњу електричне енергије на подручју данашње 
Електродистрибуције Сомбор поред Сомбора имали су још Оџаци и Бездан. 

У Оџацима електрификација почиње од млина који је био власништво браће Leinweber: „Први 
млин и електрана“. Ово је била мешовита електрана која је подмиривала потребе млина али и грађанства. 
Прва машина из 1906. је била дизел-мотор јачине 100 KS. За производњу електричне енергије коришћена 
је динамо машина једносмерне струје 230 V јачине 40 kW. Повећане потребе за електричном енергијом 
условиле су повећање капацитета у 1912. години. Набављен је нови дизел мотор снаге 200 KS и динамо 
машина од 70 kW/230 V.

У Бездану је јавна електрана почела да ради 1912. године. Видети о томе табелу о електрификацији 
насеља у Војводини. Електрана је била у власништву фирме „Фаркаш и друг“. Од 1934. власништво је 
прешло на шећерану у Врбасу. До 1931. године постројења су чинили дизел мотори 2 x 90 KS, односно 
150 kW. Између 1931. и 1938. године повећавао се капацитет на укупно 220 kW. На мрежу Бездана 
прикључен је 1928. године и Колут. Производња у централи била је 1931. године 135.000 kWh, а продаја 
80.000 kWh. Централа је потпуно угашена 1957. године. (А. Тадић: „Од Ђетиње до Ђердапа“).
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Кронић палата између два светска рата
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Градска кућа 30 - тих година XX века



    ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ



Шестог априла 1941. године бомбардовањем Београда почео је напад Немачке на 
Југославију. Прве вести у Сомбор стижу преко телефункен радио апарата. У оно 
време југословенска полиција у Сомбору предузима прве кораке у „одбрани“ земље. 

Хапси предратне комунисте Ференца Кучеру, Јаноша Домањина, Јожефа Секеља. Антуна Беретића, 
Јулија Фламена... У исто време од појединих Мађара и Немаца одузимају радио апарате. Сомборци су 
негде око 15 часова по подне над небом Сомбора угледали ескадрилу немачких авиона који су летећи 
ка југу митраљирали железничку станицу и ложионицу. Прецизност је била велика, 11 локомотива 
није могло да крене по редовном реду вожње. Било је рањених железничара. Почиње дезоријентација 
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међу цивилима и у војсци. Јављају се и први добровољци, махом омладинци патриоте који крећу 
пут југа и Новог Сада не би ли се прикључили некој организованој војсци. Међу њима су и Вујадин 
Секулић – Бане, Бошко Бузачић, Душко Стојков, Милета Вукманов, Тоша и Милан Радишић, Коста 
Халиловић и други. Поред комуниста полиција хапси и истакнутије Немце, чланове Културбунда и 
пребацује их у затворе у Врбасу и Петроварадину. Колики је био метеж у то време показује и то што се 
о ухапшеним Немцима није имао ко да се брине па се они стога убрзо вратише својим домовима. У том 
метежу комунисти растурају летке и проглас Централног комитета Комунистичке партије Југославије. 
Полиција хапси чланове СКОЈ-а окупљене око групе Каменка Гагрчина и Пиште Сентђерђа. Тих првих 
дана рата врши се евакуација словенског дела живља из пограничних села према Мађарској. Тешке 
слике евакуације – дечији плач, запрежна сеоска кола натоварена сиротињом, старима и немоћнима. 
Први видљиви облици онога што тек предстоји.

У тим првим данима рата улогу има и Градска електрична централа. Полицијским детективима 
Цвети Бранкову и Стевану Михелику је наређено да поверљиву полицијску картотеку спале у котловима 
електричне централе. Међутим, они нису испоштовали наређење, па се целокупна документација 
нашла у рукама мађарске обавештајне службе. У овим хаотичним данима градоначелник Сомбора био 
је др Бранислав Грба. У његовој канцеларији 11. априла 1941. године окупљају се виђенији Сомборци 
и већају шта им ваља чинити. Међу присутнима су др Миленко Петровић, лекар, др Урош Трбојевић, 
краљевски јавни бележник, др Сима Тепавица, адвокат, др Павле Костић, адвокат, Војислав Алексић, 
прота, Стеван Матарић, заступник интереса страног, петролејског капитала, др Лео Деак, адвокат и 
идејни вођа Мађара у Југославији, др Ђорђе Цвејинов, бивши градоначелник и други. Констатовано је 
да градоначелник нема никаквих ближих инструкција од виших власти, те да треба да оде до генерала 
Богољуба Ивковића не би ли од њега добио некаква упутства. Међутим, и тамо је стање било исто, 
нико нема ближих упутстава од виших команди. Убрзо након тога генерал и војска напуштају Сомбор 
и повлаче се према југу. Безвлашће на видику. Најприбранији су били др Урош Трбојевић и др Сима 
Тепавица те су они почели делити оружје и формирати националну гарду Сомбора како олош и 
криминалци не би заводили ред у граду.

Мађарски хонведи улазе у Сомбор 12. априла 1941. године, три четири часа након повлачења 
југословенске војске. Домаћи Немци гарантују хонведима да нема заостале југословенске војске и 
да их нико неће напасти. Први тенкови у Сомбору парадирају пред Градском кућом манифестујући 
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нову силу која ће од сада владати градом. Пред окупаторе излази градоначелник др Бранислав Грба са 
бројним представницима мађарске националности из Сомбора. Упућује се према генералу Јене Мајору 
команданту моторизоване бригаде и саопштава му да им предаје Сомбор са молбом да заштите личну 
имовину и безбедност свих грађана па ма које они националности били. Генерал одговара „да с њим 
и иза њега долази таква војна сила која ће за следећих хиљаду година задржати Сомбор у Мађарској 
државној заједници“ (Миленко Бељански: „Хроника о народноослободилачком рату у Сомбору и 
околини“, Сомбор 1969. године).

И тако је те прве дане окупације и предаје града Сомбора дочекала и Градска електрична 
централа као објекат од посебног значаја за град. Мења се управљачка и руководна структура, остају 
стручни људи и мајстори међу којима и поменути Карољ Цвиршиц да „терају“ централу и осветљавају 
Сомбор и почетком тешких четрдесетих година прошлог века. 

Почиње крвави пир Другог светског рата. Улицама Сомбора одзвања стрепња, неизвесност, 
хапшења, стрељања, лелек... лажи, подметања, инсинуације и сценарије најмонструознијих замисли 
служе као оправдања за бројна стрељања недужних. Претужна страна рата. Таоци, интернације, 
пљачке, стрељања смењивали су се периодично само на различитим локацијама. Четрнаестог априла 
1941. године у Сомбор је пристигла ауто-колона којим је довежен војни и цивилни персонал за 
Војну управу града. На челу свих нових јавних намештеника био је генерал Агоштон Сентендреји. 
Војна управа имала је задатак да у пословима администрације и опште управних послова успостави 
нову власт за функционисање живота у Сомбору. Референти и повереници Војне управе деле међу 
собом ресоре. Посебно важан ресор је била контрола над резервама пољопривредно прехрамбених 
производа како би се обезбедило снабдевање становништва храном. И други ресор, енергетика такође 
је био приоритет ради снабдевања града електричном енергијом. У овим пословима вршена је чиста 
дискриминација према Србима и Јеврејима, и то дубоко, чак до мајстора и радника. Интересантан облик 
дискриминације био је и Сава Ивков који је у то ратно време инвестирао у кудељару. Правдао се тиме да 
је продао 13 јутара земље своје супруге и да је оценио да би најбоље било новац уложити у привреду. Да 
би могао пословати он је кудељару пријавио на име Хенрика Хомера који се пред властима појављивао 
као наводни власник кудељаре. Кад би се поједини привредници одважили да се жале Војној управи, 
добили би најчешће одговор да би требало да се радују што су живи. Посебан облик дискриминације је 
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била одлука власти да сви некадашњи власници земље мађарске националности могу тражити повраћај 
земље од власника којима су земљу продали. Образложење за то је било у томе да је до продаје дошло 
због притиска југословенске власти.

Генерал Агоштон Сентендреји је као командант Војне управе града Сомбора често издавао 
наређења преко плаката, позивајући јавност на спровођење привремених мера. Једна од првих мера 
је била постављање војних представника у свим предузећима, па и у приватним. Тим „комесарима“ 
су се могли обраћати једино речима: „Господине државни представниче“. Миленко Бељански у 
својој књизи „Хроника о народноослободилачком рату у Сомбору“ каже: „Они су се налазили у 
Електричној централи, у предузећима Адолфа Гевирца, Давида Грозбергера и на другим местима који 
су са мађарског националног становишта сматрана важна по ратне интересе. Врховни војни комесар 
постављан је из Будимпеште и његов главни задатак је био да обезбеди нормалан ток производње, 
снабдевање сировинама и да не дође до радничких штрајкова. Представници су ишли у цивилним и 
војним униформама“. Од осталих привредних мера вреди споменути потрошачке карте као право на 
снабдевање хлебом и масти.

Електрична централа је током рата имала свог „Господина државног представника“ односно 
представника државног капитала Мађарске као новог центра моћи и одлучивања. Сва јавна предузећа 
постају власништво државе Мађарске. Године 1942. у Централу је инсталиран турбо-агрегат 
типа „Шкода“ који је имао толико снаге колико и све првобитне турбине заједно (900 KS). О овом 
турбоагрегату своје сећање износи Стојан Стојков у поглављу Подсетник на времена прошла. 

Војна управа у Бачкој трајала је све до 16. августа 1941. године, а тада је замењена са цивилном 
влашћу. У највећем броју случајева бивши повереници Војне управе постају нови службеници цивилних 
власти. За градоначелника Сомбора поставља се др Черта Петар, а др Деак Лео за великог жупана 
Бачкободрошке жупаније и жупан слободног краљевског града Сомбора. А онда после четири године 
назире се крај окупаторским властима. Први озбиљнији сигнали почетка краја могао се приметити 
на сомборским улицама, кроз које је у дугим колонама пролазио прави „дефиле“ сељачких кола са 
арњевима натоварених кућним потрепштинама. Била су то кола Немаца из Румуније, Баната и Бачке 
који су бежали пред надирућом Црвеном армијом и јединицама Народноослободилачке војске. Њихово 
повлачење организовале су немачке војне јединице изговарајући се да ће ускоро доћи до одлучујућег 
удара против Црвеноармејаца, па се зато врши евакуација. Одлазило се масовно, данима. Осмог октобра 
1944. године у Жупанији и Градској кући долази до хаоса и пометње у управама. Поджупан Ерне Бјашаји 
наређује евакуацију и цивилних службеника. Растура се „Влада Сомбора“. Окупаторске власти у 
повлачењу почињу размишљати о томе коме да предају власт како би се сачувао ред и мир у граду. Један 
од кандидата био је и др Бранислав Грба последњи југословенски председник града Сомбора. Позвао га 
је тадашњи велики жупан Арпад Фалцоне преко Карла Цвиршица. Симпатизери НОБ-а су, међутим, 
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одговорили др Бранислава Грбу од тога. Саветовали су му да не иде на ноге великом жупану и да не 
преузима власт. Опет преко Карла Цвиршица покушало се са другим кандидатом Домањи Јаношом као 
он „добро“ разуме Русе јер је био предратни члан Комунистичке партије. 

У овим преломним моментима млади и партизани постају све активнији. Немања Мрђанов 
који је касније заједно са аутором овог текста био члан Извршног већа Војводине као млад скојевац 
прикупља заједно са Вером Стефановић муницију, пушке и бомбе и одређеним каналима доставља све 
то партизанима. Двадесетог октобра 1944. године у 16 часова Сомбор аутомобилом напушта велики 
жупан Арпад Фалцоне. Улице су без светла, Центала не ради. У мрклој ноћи се чује само бат људских 
корака, топот коњских копита и повремена бука од моторизације. Група илегалаца кренула је из правца 
Сивца пут Сомбора, а са њима и око 150 Сивчана. На путу се клицало слободи. Одред Црвене армије 
појавио се 20. октобра у Телечкој, а у предвечерје су се примакли Сомбору. Још се чују пушкарања али се 
види и све више белих застава по виноградима у околини Сомбора, што значи да се предају и последњи 
непријатељи. Кад су им пришли Црвеноармејци, хонведи су сложили пушке у купе и у строју дочекали 
главнокомандујућег Црвене армије. Објаснили су му да се њихов официр убио и налази се у колиби. 

Двадесет првог октобра ослободиоци су кренули према Сомбору. На домаку центра града 
становници најпре опрезно помаљају главе а онда масовно излазе на улице. У Градску кућу улази 
потпуковник руске војске Худзивадзе заједно са водичем Пером Стојаковим. Потпуковник је са балкона 
обнародовао да је Сомбор ослобођен и да је престала фашистичка власт. У председничкој соби Градске 
куће договорен је да први председник слободног Сомбора буде Глиша Ракић, након чега се он и обратио 
окупљеним грађанима. Али привремено председниковање Глише Ракића трајало је само неколико сати. 
Убрзо стижу и прве партизанске јединице, па командант партизанских одреда и њихов политички 
комесар од тада преузимају сву власт у граду, обративши се грађанима Сомбора првим јавним писаним 
прогласом.

Јануара 1945. године формира се Срески народноослободилачки одбор. Сликар Милан Коњевић 
постаје први председник, а Миша Лукачевић секретар. Од првог дана Народноослободилачки одбор 
Сомбора предузима мере да се среде пре свега економске прилике. Постављају се руководиоци за 
поједине привредне гране и предузећа. Тако је за првог руководиоца Електричне централе постављен 
инжењер Костић, за штампарство Рајко Кобиларић, за стаклару Илија Раљић, за Управу народних 
добара Стева Купусаревић.... Нова власт почела је да функционише у потпуно другачијим условима, а с 
њима и Градска електрична централа. Поново се светлост вратила на улице Сомбора и јаче осветљавала 
душе и наде Сомбораца. 
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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 тада постаје, не само државно 
питање број један, већ улази у најужи фокус деловања органа власти, као подлога за индустријализацију 
земље и основа за општи напредак. Иза овог времена остају концесије, приватни капитал и интерес 
концесионара. Заједно са индустријализацијом, електрификација земље постаје, условно речено, топ-
тема нових власти, односно услов над условима за изградњу порушеног и за бржи искорак у развоју 
друштва у целини. 

Нова власт затекла је Сомбор опустошен. Са бескрајним колонама избеглих Немаца, које пролазе 
кроз Сомбор, своје станиште напуштају и многи Сомборци немачке националности, упутивши се ка 
Западу. Са њима одлази и део квалификоване радне снаге. Војне јединице и млади мобилишу се крајем 
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ОБНОВА (1945-1958)

    ОБНОВА (1945-1958)

Довоз угља на Централу после Другог светског рата



1944. године у прикупљању јесењих плодова, брању кукуруза и вађењу шећерне репе. Већ наредне 1945. 
године, законски је регулисан обавезан откуп, који посебно добија у интензитету од 1947. до 1950. 
године. Сељаци губе мотив за производњу, па и то утиче на мање приносе. Резултати су све мршавији, 
па се прибегава новој мери – сви морају у сељачке радне задруге. Међутим, ни то није дало резултате. 
Производња је била још мања. Стање није било боље ни у другим областима. Отворена је тек једна 
трећина трговинских радњи од пре рата. Почињу припреме за аграрну реформу и национализацију. 

У првим извештајима после повлачења окупатора, констатовано је и следеће: “О раду Електричне 
централе јављамо да канцеларијско особље обавља текуће послове око књижења, испоставља рачуне и 
убире новац. Монтерско одељење одржава електричну мрежу у исправном стању и измењује дотрајале 
бандере. Осећа се недостатак монтерског материјала. На електричној мрежи било је 470 поправки, као 
и на инсталацијама у кућама. Убирачи новца редовно га предају на каси. Принудни радници додељени 
Електричној централи на испомагање, тракторима довлачили угаљ са аеродрома и са разних стоваришта 
из града. Због велике несташице железница је давала угаљ Централи и то веће количине. Залиха угља 
има још за 3 до 4 дана и ако се посредством руске команде не обезбеди угаљ, Централа ће престати да 
ради” (Миленко Бељански, “Први месеци народне власти у Сомбору 1944.-1945. године”.
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На једној од првих седница Народноослободилачког одбора Сомбора констатовано је да “Пошта 
и телефони још не раде, поправка телефона који су окупатори уништили је у току. Инжењер Костић 
Стојан поднео је извештај о раду електричне Централе. Најважније је питање горива јер су машине 
затечене у раду, док је гориво осигурано само до краја ове године” (Миленко Бељански, “Први месеци 
народне власти у Сомбору и околини 1944. – 1945. године). На једној од наредних седница прављен 
је пресек статуса појединих централа у округу, па је тако констатовано да електрична централа удове 
Јохана Хегера има два запослена у Риђици, електрична централа у Станишићу има 12 радника, док је 
електрична централа у Бездану власништво општине. Пре инжењера Стојана Костића, први послератни 
директор Централе био је инжењер Ђорђе Ивков, али само неколико дана. 

Проблем снабдевања Централе угљем пренео се и у 1945. годину. Стеван Сечујски, политички 
комесар Команде места НОВ и потоњи председник Градског народноослободилачког одбора, успевао 
је преко команде Совјетске црвене армије да обезбеди допрему угља из печујских рудника. Угаљ је 
превожен шлеповима, па тако Сомборци одмах после рата нису оскудевали у електричној енергији. 
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Стојану Костићу је поверено руковођење Централом, а он се ослањао на искусне стручњаке, машинисте 
који су руковали са четири машине: Бранка Бећина, Јоцу Секулића, Фрању Џидару, Ангела Питера, 
Антуна Жуљевића. Инсталисана снага машина је била 1200 KS. Три машине су постављене још на старту, 
1905. године, а четврта је добијена 1942. године од фабрике “Шкода“. После рата, у овој четвртој машини 
је, приликом распремања опреме, пронађена ручна граната која, срећом, није експлодирала. Немци су 
иначе при повлачењу минирали многе објекте. Срећом, електрана у Сомбор није била минирана, за 
разлику од електране у Сремској Митровици, коју су при повлачењу минирали и разрушили. 

Један од овде поменутих, машиниста Фрања Џидара дуго је после Другог светског рата радио у 
Сомборској централи. Био је стручан за свој део посла, али и је био и човек посебних карактеристика. 
Забележена је и прича о њему као анегдота. Ђука, ондашњи директор позива телефоном Фрању у 
централу и захтева: – Фрањо, крени! Фрања му одговара: – Не могу, имам проблем… И тако неколико 
пута. У нестрпљењу Ђука одјури у централу, када тамо, а Фрања и даље држи слушалицу на уху и 
понавља: – Не могу, имам проблем… Радио је Фрања Џидара још у оно време на плеј-бек, али уживо. 

Поред наведених машиниста, у централи су запослени и квалификовани електроинсталатери и 
монтери: Давид Јањатовић, Јован Јова Калајић, Мирко Вукичевић, Милан Кебин, Никола Продановић 
(шеф мреже), Јован Келић, а ту су и мазачи машина, угљари и ложачи Владимир Владиша Стојшић, 
Владимир Влада Настасић, Стеван Драганов, Стеван Настасић, Петар Петров, Станко Мијић, Трива 
Дебелић, Стеван Петров, Милош Везмар, Јосип Поздер, Душан Дебелић, Јосип Павин, Ђука Ђулаи, 
Илија Талош, Рада Настасић, Цвета Петров, Иван Дујмовић, потом бравари: Милета Миша Дојић, Ђура 
Бачић, Јоца Врачарић и Јован Галетин. Читачи струјомера су електроинсталатери и монтери, док су 
новац инкасирали Саша Плавшић, Имре Конц, Новак Нова Танурџић и Ђура Келић. Неквалификовани 
радници су Сава Букалов, Станко Кнежевић и Милан Јакшић, а чувари Благоје Галетин и Илија 
Пантелинац. 

Службеници у сомборској централи били су: књиговођа Михаљ Замбо, благајник Димитрије 
Теофановић и административни службеници Александар Бастић, Ерне Нуспл, Јожеф Мари, Стеванка 
Славковић, Бојана Сечујски, Милена Јосић, Вукица Давидов (удата Продановић), Мара Лолић 
(Младеновић), Загорка Кнежевић, Душан Рацић, Штефица Козодеровић и Стеван Сечујски – Мрака… 
Директор је био инжењер Стојан Костић.
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Сви су они заједно носили заставу електрификације Сомбора одмах после Другог светског рата 
и предали је поглављу 14. ове монографије, где су наведена имена садашњих и бивших радника између 
ове послератне и данашње генерације. 

У првим послератним данима, изградња мреже и електрификација Сомбора обављене су уз 
много мануелног и физичког рада, коришћењем веома оскудне опреме. У граду су стубови разношени 
бициклама, док су у атарима за то коришћене коњске запреге, или у бољим случајевима трактори. 
Запреге и трактори су били власништво земљорадничких задруга, а за преношење бандера често 
су организоване мобе. Све се радило ручно, почев од копања рупа за стубове. Стубови су помоћу 
посебних полуга постављани у отворе, а водови су затезани ручно или уз помоћ трактора. Прошло 
је много година док није набављен први камион-дизалица “хиаб” и уређаји за копање рупа и ровова, 
односно док процес рада није механизован. До тада су вредне руке сомборских електричара такорећи 
на мишићима одржавали систем и ширили светло по улицама Сомбора. 

Дирекција Централе се налазила најпре у граду, у приземној згради “Пакао” на Венцу Петра 
Бојовића. Најближи сусед јој је био стари хотел “Слобода”. “Пакао” је срушен 1978. године због изградње 
новог хотела “Слобода”. 

 На једној од наредних седница Народноослободилачког одбора Сомбора из записника 
преписујемо да “Карло Цвиршиц, електропредузимач тражи да Градски НО одреди цену за наплату 
електричне енергије у селима….” И нешто мало даље: “Одобрава се да се Стари Сивац снабдева из 
Сомбора уз цену од 8 динара по kWh.”

Службеници градског НО – сектор пољопривреде снимили су врсту и број оруђа која се 
користе у Сомбору: 1.760 плугова, сејачица за кукуруз 170, дрљача гвоздених 1.432… а међу њима и 27 
електричних мотора. 

Дистрибутивна електроенергетска мрежа била је знатно испод потреба. Мрежа је само у 
главним улицама била на решеткасто-гвозденим стубовима, а у осталим на дотрајалим дрвеним 
стубовима, са недовољним пресецима који су оптерећивани до термичких усијања, са нестабилним 
напонима 110 V и средњенапонском мрежом од 3 kV. Најтежа ситуација била је у самом граду где је 
свакодневно прегоревало и неколико сувих трансформатора. Они су се најчешће налазили на дрвеним 
стубовима, са којих би их једна екипа скидала када прегоре и на њихово место постављала старе, 
премотане трансформаторе, које је претходно оправљала друга екипа. И тако сваки дан. Чести прекиди 
и осцилације у напону захтевали су прво консолидацију мреже и уградњу нове, моћније опреме. 

51

Један од првих инкасаната за наплату ел. енергије



Тако година 1954. улази у историју електрификације Сомбора као година у којој је направљен 
кључни заокрет у инсталирању нових великих пропусних електроенергетских капацитета. Наиме, те 
године је пуштена под напон прва ТС 35/x kV. Она је названа “Купалиште”, а налази се на каналу уз саму 
централу. Од тада почиње нов праг квалитета у развоју и електрификацији Сомбора. Градска мрежа са 
водовима 3 kV постаје преуска за све веће потребе, те се креће у велику акцију замене водова од 3 kV са 
јачим пропусним капацитетима и водовима од 10 kV. Новоизграђена трансформаторска станица 35 kV 
напајала се из правца Србобрана преко Врбаса и то далеководом 35 kV, чиме су се Сомбору стављале 
на располагање много издашније количине електричне енергије. Први вод са 10 киловолтним каблом 
ишао је од новоизграђене тридесетпетице према центру града и то Апатинским путем. Паралелно са 
променом средњег напона, мења се и напон са 110 на 380/220 V. Мењају се кућне инсталације, чупају 
стари водови који су ишли уз зидове, а у саме зидове се постављају нови. Све то изазива велике отпоре 
и неразумевања. Грађани су се плашили промена и “јаче струје” која може да буде опасна по живот. 
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Ове енергетске промене прате и организационе. У новоформираном среском електричном 
предузећу у Сомбору концентрисане су све службе које могу да оперативно одговоре овим задацима. 
Поред чисте дистрибутивне делатности, ничу и прве техничке радионице за поправку потрошњом 
преоптерећене опреме. Алати скромни, знање стечено тек искуством. Премошћавања и премотавања 
биле су основа рада ових првих техничких радионица уз дистрибуцију.

Као и у другим областима, стручни радници и овде улажу ванредне напоре да оспособе своју 
централу. Централа 1946. године улази у састав новоформираног предузећа подружнице АП Војводине, 
које је касније трансформисано у градско предузеће “Грапред”. У њему се води права мала битка за 
одржавање застарелих капацитета јер, у општој немаштини, нових није било. У исто време, потребе 
за електричном енергијом расту по експоненцијалној криви. Централа је преко раније изграђених 
далековода сем града, снабдевала и 12 околних села.

Статус предузећа се мења 25. јануара 1948. године. Из Грапреда се издваја и формира Градско 
електрично предузеће као државно предузеће локалног значаја, а идуће године, овом предузећу је 
припојено електротехничко предузеће – власништво Карла Цвиршица. Наиме, те године је извршена 
национализација, поред осталих, и Електричарског предузећа Карла Цвиршица, у улици Париске 
комуне број 12.

Укрупњавање се наставља даље, тако да су 1952. године сва предузећа на територији сомборског 
среза припојена Градском електричном предузећу, које истовремено добија назив Среско електрично 
предузеће “Влада Ћетковић” у Сомбору. У састав овог предузећа укључују се централе у Сомбору, 
Апатину, Бездану, Станишићу, Риђици и Телечкој. Године 1954. среском електротехничком предузећу 
припаја се и градско електротехничко предузеће у Сомбору, али се оно исте године поново издваја у 
самостално занатско предузеће. 
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Жеља за бржим развојем, ентузијазам и посвећеност бољем животу намећу среском електричном 
предузећу нове захтеве за још већом и поузданијом испоруком електричне енергије. Постаје све јасније 
да локалне електране са локалном дистрибутивном мрежом те захтеве не могу да задовоље у пуној 
мери. Био је то тзв. острвски систем производње и снабдевања. Са свих подручја Војводине сливају се 
информације у Нови Сад о лимитирајућим електроенергетским факторима у развоју многих средина у 
Покрајини. Допремање и разношење угља широм Војводине не може више да прати захтеве за све већим 
количинама електричне енергије. На страни тражње “ничу” нови велики потрошачи, индустријски 
гиганти чији електромотори захтевају велику снагу и количину енергије. 

Почињу прва размишљања о другачијем конципирању електроенергетског система. Решење 
се тражи у ослонцу на издашније енергетске изворе у басену Колубара, у Обреновцу и на Ђердапу. 
То захтева припреме за изградњу нове магистралне мреже високог напона. Почињу и прве најаве о 
формирању једног великог електропривредног предузећа на нивоу Војводине, које би овај нови концепт 
електрификације Војводине носило даље. У целом периоду од 1955. па до 1958. године врше се припреме за 
оснивање Електровојводине. Када је 28. јуна 1958. године формирана Електровојводина, тада је и Среско 
електрично предузеће у Сомбору ушло у њен састав и постало погон новог предузећа. Касније је нови 
погон мењао статус, па је од погона постала пословна јединица, затим основна организација удруженог 
рада, па радна организација, онда део предузећа, да би данас то био огранак Електродистрибуција 
Сомбор у саставу Електровојводине. У тим трансформацијама, паралелно са основном организацијом 
удруженог рада дистрибуције, формиране су и као посебне основне организације удруженог рада 
изградња - “Западна Бачка” у Сомбору и “Бетоњерка” у Сомбору.

Паралелно са овим енергетским делом обнове, вршило се и обнављање локације са које су 
запослени свако јутро кретали на своје редовне задатке одржавања и ширења мреже у Сомбору. Све до 
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1960. године, предузеће се селило из зграде у зграду, прилагођавајући се колико-толико својој основној 
делатности. Године 1958. доноси се капитална одлука о изградњи сопствене управне зграде са стамбеним 
делом за запослене. Као комбинација пословно-стамбеног објекта зграда је била завршена 1960 године. 
Налазила се на углу данашње Радишићеве улицe и Венца Радомира Путника. Зграду је најпре купило 
грађевинско предузеће „Душан Станичков“ из Сомбора. Убрзо, међутим, и она постаје тесна за размах 
потенцијала Електродистрибуције Сомбор, па се тражи нова локација. Године 1973. доноси се одлука о 
премештању на нову локацију. Пројекти се усвајају и изградња почиње 1974. и 1975. године. Прва фаза 
градње је завршена 1976. године и у нову зграду су усељене све функције дистрибуције, а друга фаза је 
завршена и усељена 1978. године.
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    БУРАН РАЗВОЈ (1958-1989)



Почетак бурног послератног развоја везује се за 28. јун 1958. године, који је означио 
нов почетак за сва електродистрибутивна предузећа у Војводини, па и за сомборску 
дистрибуцију. Све већа потреба за електричном енергијом као незамењивим чиниоцем 

развоја и живота, после Другог светског рата доводила је најпре до проширења и јачања капацитета 
локалних електрана у градовима. Када то није било довољно да прати раст потрошње, ушло се у фазу 
међусобног обједињавања и повезивања више термоелектрана (ТЕ) у јачи систем. Међутим, убрзо и 
то постаје недовољно. Извори за производњу електричне енергије у Војводини постају преуско тесно 
грло. Развојем преносног система и ослонцем на много издашније изворе за производњу електричне 
енергије у Србији, почиње и другачији, квалитетнији развој електропривреде у Војводини. У припреми 
за повезивање извора и мрежа у јединствен систем, у Војводини је за три године (око 1957.), изграђено 
82 километра нових далековода 35 kV и пет нових средњенапонских трансформаторских станица, чиме 
је инсталирана снага ове трансформације повећана са дотадашњих 47,3 MVA на 72,3 MVA, уз раст од 53 
одсто. У то време, доминира средњенапонска мрежа од 2 kV, 3 kV, 6 kV и нешто мало водова 15 kV, тако 
да су ови нестандардни напони и губици у мрежи од 26 одсто представљали основне препреке даљем 
развоју мреже и побољшању квалитета услуга дистрибуције купцима. Недовољни извори, нестандардни 
напони, превелики губици у мрежи били су основни технички разлози који су диктирали нов концепт 
у развоју електропривреде у Војводини.

На Видовдан, 28. јуна 1958. године, сва дотадашња дистрибутивна и производна предузећа у 
Војводини улазе у састав новоформираног предузећа „Електровојводина“, са седиштем у Новом Саду. 
Формирањем јединственог предузећа, претече данашње Електровојводине, ушло се у обједињавање 
свих расположивих ресурса и кадровских потенцијала, које је требало дa одговори за премошћивање 
наведених проблема и да омогући прелазак на нове фазе у развоју преноса и дистрибуције електричне 
енергије. Били су то прави изазови за пословодство, за раднике, за технику и за организацију.

Пред пословодством су стајали следећи задаци:

1. Увести јединствену цену електричне енергије и обезбедити равноправан положај свим 
потрошачима у Војводини;

2. Увести јединствене принципе планирања изградње нових и реконструкције постојећих 
објеката;

3. Повећати поузданост и сигурност у испоруци електричне енергије, уз стално смањивање 
губитака у мрежи;

4. Увести типизацију и стандардизацију напона и опреме и

5. Успоставити јединствене услове експлоатације електроенергетских објеката и постројења 
на подручју Војводине.
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Током рада, овим 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 и финансијска. Почињало се другачије, плански и пројектима. За директора 
новоформиране Електровојводине поставља се дотадашњи директор новосадске дистрибуције 

Решење о оснивању Електровојводине из 1958. године



Александар Чанак, који је добрим делом обликовао пословно, техничко-технолошко и организационо 
устројство новог предузећа и дао снажан печат будућности Електровојводине. Дуго се међу запосленима 
препричавао његов мото, да „нема не може, све може и мора“, алудирајући на велике захтеве које 
је оно време испоручило и поставило пред Електровојводину и запослене у њој. Чанак је био строг, 
ауторитативан, радан, а посебно осетљив на неизвршавање задатака руководилаца. Први је био на 
улазу у круг предузећа, пре шест часова, а у шест часова би наредио портирима да затворе врата и да се 
свако ко закасни, њему обрати са образложењем.

Било је великих изазова и за раднике. Електровојводина је настала из малих, уситњених, мање 
или више локалних предузећа. У њу су радници унели и различите навике, са собом донели своје 
обичаје, дисциплину и неки комунални начин размишљања. Неуједначени напори, па и предрасуде, 
те недовољно познавање заједничких потреба, отежавали су прве кораке јединственог предузећа. На 
другој страни, проблеми другачије природе: започиње „бум“ у потрошњи електричне енергије, а развој 
конзума и општег напретка диктира темпо електрификације. Требало је у тим првим данима равнати 
„ред и врсту“, како унутар предузећа, тако и споља, претопити различите навике у једнообразно 
понашање, али и одмерити 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 грађење 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. године 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 екипе за изградњу у почетку, 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, 
ремоната и ревизија електроенергетских објеката. Нормативи се шире и на наплату електричне енергије.
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У то време, потрошену струју наплаћивали су инкасанти. Сваки инкасант је имао норму од 
приближно 1.800 купаца. Ако којим случајем не затекне власника бројила код куће, инкасант је знао 
где тај претплатник ради, па би отишао право на његов посао и тамо му наплатио рачун за струју. 
Нормативи за све области у Електровојводини донети су на чувеном Суботичком саветовању (почетком 
шездесетих година прошлог века), а ту су били укључени и нормативи за помоћне делатности, као што 
су браварнице или производња бетонских стубова („Бетоњерка“). Ови нормативи су ударили темељ 
будућем увођењу система квалитета заснованом на ISO стандардима. Био је ово „ISO стандард“ и пре 
озваничених и сертификованих ISO стандарда. Нормативи су били основа за учинак, али и за мерење 
доприноса појединаца и група циљевима пословне политике предузећа. На свим организационим 
нивоима прављени су МОП-ови, односно месечни оперативни планови, као задаци тог дела предузећа. 
Месечни оперативни лист или чувени МОЛ био је, пак, друга страна медаље, лист о извршењу 
онога што је планирано. Укрштали су се планови и извршења и та матрица је постала ОСНОВА за 
награђивање или дестимулисање, а и права подлога за израду извештаја о пословању. Дакле, и у доба 
„дубоке“ друштвене својине неговани су мотивациони фактори који су посебно потенцирали ефекте 
из неоспорно најиздашнијег ресурса, из запослених. Такмичење и тржишност били су седамдесетих 
година уткани у микроекономију електродистрибутивног погона у Сомбору.
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Са растом изградње објеката и порастом искустава запослених, мења се и профил 
трансформаторских станица. Од стубних, преко лимених и зиданих, долази се до монтажно-бетонских 
трансформаторских станица, које се интензивније уводе у другој половини седамдесетих година, да би 
данас ова врста трансформаторских станица доминирала на енергетској карти Сомбора.

Ништа мање сложени задаци нису били ни они пред техником. Најпре је требало, релативно 
нерационалну средњенапонску мрежу од 3 kV, 6 kV и 15 kV, свести на стандардну 10 kV мрежу. Био је 
то велик подухват реконструкције. Поред нове градње, требало је, дакле, истовремено „распетљавати“ 
реконструисану мрежу са различитих на стандардан напон од 10 kV. Таман када је овај велики посао 
завршен и када су техничке службе са радницима одахнуле, покреће се нова идеја да се уведе 20 kV 
напон уместо 35/10 kV, чиме се избегава међуфаза у трансформацији и стварају услови за директну 
трансформацију 110/20/0,4 kV. Поново реконструкција. Отпори у службама, нарочито с обзиром на 
стање у граду. Пишу се елаборати, извештаји, изводе се докази, стручњаци се међусобно убеђују. Идеју 
за увођење напона од 20 kV, уместо дотадашњег 10 kV, образлагао је инжењер Владимир Тихвински, по 
угледу на развијене европске земље.
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Направљена је комплетна економско-техничка 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 решења. 
Анализирана је дужина мреже, густина трансформатора, губици у преносу. Требало је одговорити на 
бројна стручна питања: о снази трансформатора 110/20 kV, о једнополној шеми трансформаторске 
станице, затим у мрежи дефинисати носећи стуб 20 kV, изолаторе, потпоре, врсту и пресек проводника. 
Посебан проблем је био са кабловима. Произвођачи нису били спремни да произведу квалитетан 20 kV 
кабел, па је у почетку било лутања. Касније су први положени каблови замењени новијима. У ЕПС-у, 
ове анализе нису добро примљене и било је много резерви, па и оних злобника, који су говорили да 
„самосталци“ у Војводини спуштају напон са 35 kV на 20 kV. Било је и онда, као и данас, 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 осмишљено. То су били невидљиви, али крупни искораци у начину рада дистрибутивних предузећа.

Организација
Иако тема ове монографије није огранак Електровојводине у Сомбору, већ је тема 

електрификација тог града, ипак је од саме електрификације Сомбора тешко раздвојити предузеће које 
је креирало, предлагало и изводило електроенергетско умрежавање града. Дистрибуција је мењала 
статусе и облике организовања, и то као саставни део организационог престројавања Електровојводине 
као целине. Електровојводина је диктирала темпо и правце развоја својих делова, па тако и огранка у 
Сомбору.

Јединствено предузеће је основано 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, у 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. јула 1958. године, под називом „Предузеће за дистрибуцију електричном енергијом 
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у Новом Саду“. По Закону из 1957. године, производња (електране) је била конституисана у посебно 
предузеће, које је са собом „одвукло“ и ранији назив Електровојводине. Међутим, ово условно речено, 
развлачење имена Електровојводина неће дуго трајати, па је 18. септембра 1958. године, решењем НО 
Општине Нови Сад, бр. 04-29333/1/58, конституисано „Предузеће за дистрибуцију електричне енергије 
Електровојводина, 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. децембра 1958. године промена назива у „Електровојводина, предузеће за 
дистрибуцију електричне енергије, Нови Сад“. Истовремено, производни део (електране) добија нови 
назив - „Електрана“. Међутим, самосталност производње није дуго трајала. Дана 14. маја 1959. године, 
Електровојводини се припаја и предузеће за производњу електричне енергије - Електрана.

У међувремену, 1962. године у Предузећу је укинут погон „Пренос“. Делови Преноса који су 
одржавали објекте напона 35 kV, прешли су у погоне електродистрибуција, а екипе електромонтаже 
оснивају нови погон - „Електросервис“, са седиштем у Новом Саду.
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Након доношења новог устава СФРЈ, спроведена је реорганизација предузећа, која је закључена 
усвајањем Статута 3. децембра 1964. године. Предузеће се дели на радне јединице са самосталним 
обрачуном дохотка, и то на шест дистрибутивних погона: Управу предузећа, Погон за пројектовање и 
изградњу и Дом одмора на Иришком Венцу. Један од тих погона је и Погон Сомбор.

У ходу су вршена организациона престројавања и прилагођавања законима и интересима 
целине. До нове комплетне реорганизације Електровојводине долази у 1972. години, у оквиру процеса 
усаглашавања са амандманима на Устав. Формирају се основне организације удруженог рада, као 
основне привредне ћелије са самосталним обрачуном и исказом дохотка, прихода и трошкова. Тако је до 
краја 1972. године, Електровојводина имала 14 организационих облика. Поред Управе дистрибутивних 
делова, у њеном 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 у целини, а не толико и за дистрибуцију Сомбор. Након свих промена, СОУР 
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Електровојводина је имала 25 радних организација у свом саставу, међу којима и „Електродистрибуцију 
Сомбор“. До наредне велике промене долази када је Војводина, након промена Устава из 1974. године, 
донела сопствени Закон о електропривреди. Долази до разграничења између РО „Електропренос“, 
у саставу СОУР-а и РО за дистрибуцију, по посебном споразуму, по коме се „стодесетке“ (110/x kV) 
преносе на дистрибутивне делове предузећа на чијим подручјима се налазе ове трансформаторске 
станице.

Може се само претпоставити активност ондашњег руководства, које је требало да координира и 
усаглашава интересе преко 20 релативно самосталних организационих облика унутар Електровојводине, 
с једне стране, а с друге да одговори изазовима највеће изградње електроенергетских објеката у 
историји Војводине и покривању 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 управљачким стажом седамдесетих и 
осамдесетих година прошлог века.

Кроз сва ова организациона престројавања пролазили су радници Електродистрибуције 
Сомбор и у оквиру нових статуса, носили бакљу даље електрификације Сомбора. И не само то, имали 
су и бурна догађања у вези са применом амандмана на Устав (1971. и 1972. године).
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Преломни моменат у развоју Електровојводине, па у оквиру тога и дистрибуције Сомбор, 
везан је за 1974. годину, када је Војводини поверено право, али и одговорност за снабдевање купаца 
електричном енергијом. У том ланцу снабдевања и одговорности, уско су повезане теме везане за изворе 
снабдевања електричном енергијом, преноса и дистрибуције. Пред Електровојводину се постављају 
нови задаци, који више нису везани само за дистрибуцију електричне енергије. На дневни ред долазе 
питања из преноса, капацитета за производњу електричне енергије и других извора за снабдевање. 
Електровојводина је имала инфраструктуру у дистрибутивној мрежи. Иако је улагала у преносну 
мрежу, ипак већина далековода изнад 110 kV припадала је јединственој организацији преноса, са 
седиштем у Београду (Електроисток). Део „стодесетки“ на територији Војводине припадао је такође 
Електроистоку, а део који је Електровојводина изградила припадао је - Електровојводини. Исто је било 
и са мрежом 110 kV. Електровојводина и Електроисток су једно време паралелно имали у свом саставу и 
„стодесетке“ и мрежу далековода 110 kV. До разграничења долази у 1982. години, када се све „стодесетке“ 
дају на коришћење Електровојводини, а мрежа 110 kV Електроистоку. Тако и ТС 110/x kV „Сомбор 1“ 
прелази у пословне књиге и имовину Електродистрибуције Сомбор. ТС 110/20 kV „Сомбор 2“ је већ 
била у пословним књигама Електродистрибуције Сомбор, јер је изграђена сопственим средствима и 
у организацији те електродистрибуције и Електровојводине. Следећа карика о којој је почела бринути 
Електровојводина, били су извори електричне енергије. Из друштвеног производа Војводине издвајају 
се значајна средства за учешће Покрајине у изградњи додатних блокова за производњу електричне 
енергије (ТЕ „Дрмно“), као облик заједничког учешћа, али се Војводина опредељује и за сопствене изворе: 
ТЕ-ТО у Новом Саду, ТЕ-ТО у Зрењанину, врши припреме за рудник Ковин и будућу термоцентралу, 
те размишљања и о првој нуклеарки. У припреми су били пројекти хидроцентрала на војвођанским 
речним токовима. Одговорност се изразила у комплетној бризи о изворима, преносу и дистрибуцији 
електричне енергије. Електровојводина добија статус електропривреде. Биланси и процене били су 
основе са којих се стартовало у повлачењу потеза и доношењу одлука. Интерна банка, као финансијска 
организација, имала је задатак да у финансијском смислу прати ове пројекте.

Интензитет изградње добио је на значају посебно од 1974. године, када је Војводина самостално 
одлучила и одредила да релативно велики део њеног друштвеног производа буде издвојен и уложен 
у енергетику и изградњу електроенергетских објеката широм Покрајине. У тим активностима 
предњачили су стручњаци и запослени у електродистрибутивном предузећу. Они су, поред изградње, 
били креатори предлога и решења, која више спадају у ванматеријалне облике активе, као што је, 
на пример, предлагање доношења Закона о доприносу за изградњу електроенергетских објеката, те 
ажурирање и актуелизације тзв. марже дистрибутера у укупној цени електричне енергије, формирање 
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интерне банке Електровојводине и слично. Све је ово доприносило да се значајан део друштвеног 
производа Војводине, у то време, прелије у електроенергетску инфраструктуру, чиме је створена 
подлога за најинтензивнију изградњу објеката управо у том периоду.

Паралелно, са овако повереном одговорношћу, у Електровојводини се мења унутрашња 
организација, како би се могло што рационалније одговорити новим изазовима и великим задацима. 
Године 1980. сачињена је студија „Основне смернице за реорганизацију СОУР Електровојводина“. У 
овој студији је наглашена одговорност Покрајине да обезбеђује потребну електричну енергију, а СОУР 
Електровојводина одређена, као самоуправна и стручна организација, да носи ову врсту посла, па 
се у овој студији Електровојводина опредељује да своју делатност проширује на вођење целокупних 
инвестиција у електропривреди Војводине и за улагања у истраживање енергетских ресурса и извора у 
Војводини и ван ње. Крупна промена настаје и у самом облику организовања. У студији се констатује 
да јединству процеса рада у дистрибутивним делатностима најбоље одговара облик организовања као 
РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА. Трансформацијом досадашњих ООУР (основних организација удруженог 
рада) електродистрибутивних делова Електровојводине у радне организације добија се на квалитету, 
повећава се пословност и ефикасност. У студији се даље, врло детаљно, спецификују разлози и 
предности ове врсте трансформације. Пошто је то било време самоуправљања, то је сваки запослени 
добио по примерак ове анализе, како би се на зборовима донела једнозначна одлука о правцима промена 
у организацији рада Електровојводине. Поред радних организација, у дистрибутивној делатности 
формирају се и радне организације за консалтинг – инжењеринг и пројектовање и за електромонтажну 
и производну делатност.

На зборовима широм Електровојводине усвојена је ова студија као правац за даље 
реорганизовање предузећа. Ова опредељења су у пракси и остваривана.

Овај период карактеришу бројни зборови свих запослених, те партијски, самоуправни и 
синдикални састанци. Помало су се мешале линије управљања и руковођења. Међутим, био је то период 
у коме се сваки радник осећао сигурно и безбедно, како за своју позицију у радном процесу, тако и у 
имовинском и безбедносном смислу. Али, и то је имало своју цену: опадање ефикасности, што је у 
крајној линији и довело до нестанка друштвене својине.

Електроенергетска карта периода од 1958. до 1989. године у Сомбору

Период од 1958. до 1989. године, може се назвати не само бурним развојем, већ је то и етапа у 
којој су се, под притиском потреба, интереса и жеља, нарушавале достигнуте пропорције у економији 
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и простору, па и у инфраструктури. Из претходног поглавља видели смо да тзв. „острвски начин 
снабдевања”, (локалне електране) постају ограничавајући фактор у развоју. Повезивањем Новог Сада 
(Лединци) и Србобрана далекводима високог напона са моћним изворима из централног дела Србије 
отпочиње и нова етапа у електрификацији Сомбора. Зачеци су јој у ТС 35/x kV „Купалиште”. Време 
чини своје и ова прва ТС 35/x kV постаје поново уско грло. Треба више „тридесетпетица”. Доноси се 
одлука да се изгради прва трансформаторска станица капацитета 110 kV у Сомбору. Тако је 1960. године 
изграђена ТС 110/35 kV „Сомбор 1”, „Вашариште”. Она снабдева више нових ТС 35/x kV у Сомбору 
и околини. Развој прави нове искораке, расте тражња за електирчном енергијом. Праве се студије и 
елаборати како удовољити све већим потребама. Требало је изградити све већи број ТС 35/x kV, просто 
их „начичкати” у многим деловима града. Стручњаци нуде нешто ново. Предлажу да се напусти концепт 
10 kV и пређе на још пропуснији капацитет, мреже и опреме за пренос већих количина и снага, на 20 kV. 
Четвороструко се смањују и губици у преносу. Изоставља се једна трансформација, она на 35 kV. Уместо 
више трансформаторских станица 35 kV, праве се јачи водови и директно повезују на нисконапонску 
мрежу 20/0.4 kV. Од сада ће у једном правцу, уместо два вода са 10 kV и ТС 35/x kV, ићи један вод од 
20 kV и без ТС 35/x kV. Нов и велики изазов за све, за струку, запослене, за грађане и привреду. По 
својим димензијама био је ово револуционаран корак. Требало је све проводнике заменити, подземне и 
надземне, новим од 20 kV. Одлука о томе доноси се 1972. године на Радничком савету Електровојводине. 
У Електродистрибуцији Сомбор доноси се програм преласка и формира посебна стручна екипа која 
ће надзирати спровођење програма. Савесни Сомборци први су у Електровојводини увели 20 kV вод 
на свом подручју, и то од ТС 35/10/20 kV „Оџаци” до фабрике „Иво Лола Рибар” (20. августа 1974. 
године). Један трансформатор је био замењен на 20 kV напон. Затим следи други 20 kV вод, а први у 
дистрибутивном систему, од Оџака до Бачког Грачаца и Бачког Брестовца (24. децембра 1974. године). 
Постојеће трансформаторске станице се привремено преправљају на ТС 35/20 kV као нека међуфаза. 
Цео овај велики посао у електрификацији Сомборци су први започели (1974. године) и први завршили 
(1991. године), тако да је данас средњенапонска мрежа ЕД Сомбор у целини на 20 kV напону. Први 20 
kV вод у граду Сомбору био је „Центар 3” (септембар 1977.).

Замена 10 kV водова са 20 kV, као и опремом, није ишла ни мало лако. Прво, реч је о великом, 
додатном, послу. Друго, у почетку су каблови били недовољно припремљени за овако нешто, па је било 
честих испада и прекида у снабдевању. Треће, било је тешко код субјеката који су имали власништво 
над трансформаторским станицама у кругу својих предузећа. Тако је једном приликом Стојан Стојков, 
као технички директор дистрибуције, дошао код Ђуре Хорвата, директора фабрике “Бане Секулић“ са 
намером да га убеди да и они реконструишу своје електроенергетско постројење и припреме га за 20 
киловолтни напон. Ђура је имао само једно једноставно питање:

Ремонт ТС у Црвенки 1971. године



– Хоћу ли ја после тога имати јефтинију струју?

– Нећеш – био је још бржи Стојанов одговор.

– Е, онда нећу, што бих ја улагао средства фабрике у вашу модернизацију? – у то време „контао“ 
је овај директор. Следе часови убеђивања, и тако стално, и редом, фабрика по фабрика.

Буран развој се наставља. Једна „стодесетка“ постаје премала за потребе све развијеније 
сомборске привреде. Убрзо на Безданском путу ниче и друга ТС 110/x kV „Сомбор 2“ и улази у 
погон 1977. године. Ово је и прва „стодесетка“ која је имала директну трансформацију са 110 на 20 
киловолти. Паралелно са развојем електроенергетске инфраструктуре још брже расту потребе 
привреде и становништва. Такозвана „Сомборска петља“ постаје ограничавајући фактор. Недовољни 
су капацитети за „дотур“ електричне енергије преко постојећих 110 kV далековода. Помоћ се тражи 
и добија из правца Суботице преко Бајмока. То само одлаже решења. Праве се студије и елаборати. 
Институт „Никола Тесла“ прави студију и у њој констатује да, уколико Сомбор и шира северозападна 
регија Бачке не добију до 1984. године ТС 400/110 kV, Сомбор ће трајно имати проблема са електричном 
енергијом. Органи ЕПС-а усвајају студију као енергетску подлогу за нова улагања на подручју Сомбора. 
Међутим, буран развој посустаје у другој половини осамдесетих и Сомбор се некако провлачи и без 
разрешавања тзв. „Сомборске петље“. Ипак, студија није заборављена. На њеној подлози доноси се 
1988. године одлука да се уђе у пројектовање, а потом и у изградњу ТС 400/110 kV у Сомбору као 
„Сомбор 3“. О томе како је одлука о изградњи убрзавана сведочи и прича Александра Маливука, у то 
време директора ЕД Сомбор, која је унета у поглавље „Подсетник на времена прошла“. ТС 400/110 kV 
„Сомбор 3“ је изграђена и пуштена под напон 13. јануара 2007. године.

Паралелно са развојем трансформаторских станица и мреже, развијани су и системи управљања 
овим станицама.

Први SCADA систем у „Електровојводини“ за управљање ТС 110/20 kV пуштен је у рад у 
Сомбору 21. октобра 1985. године. Набављена је, за то време, савремена опрема која се састојала од 
рачунара ПДП 11/24 са оперативним системом РСX 11М и даљинском станицом ДАС 803Т уграђеном у 
ТС 110/20 kV „Сомбор 1“. У исто време извршена је реконструкција ТС 110/20 kV „Сомбор 1“, при чему 
је изграђено ново постројење 20 kV са модуларном електростатичком заштитом.

69

ТС 110/20 kV „Сомбор 1”



Проширење SCADA система настављено је и 1992. године. Те године се коначно управљало 
путем SCADA система са свим трансформаторским станицама 110/20 kV. Прво разводно постројење 
(РП) 20 kV у Електровојводини, којим се управљало преко SCADA система, било је РП 20 kV Бач из 
2001. године.

Први SCADA систем за управљање средњенапонском мрежом пуштен је у рад у Сомбору 
2006. године. Систем је проширен 2011. године, тако да се сада управља са укупно 15 дистрибутивних 
трансформаторских станица 20/04 kV и са 10 линијских раставних склопки 20 kV.

Колико је ово био период бурног развоја можда најбоље илуструју следећи подаци: за период од 
1966. до 1976. године, дакле за 10 година у ЕД Сомбор, повећана је инсталирана снага трансформаторских 
станица 10/0,4 kV за скоро 4 пута, дужина мреже свих напона за 1,5 пута, а број трансформаторских 
станица повећан је за 2,5 пута. У том периоду продаја електричне енергије је порасла за 4 пута, број 
потрошача електричне енергије за 1,5 пут, док је инвестициона активност мерена финансијским 
средствима увећана за 7 пута. Стопе раста свих најважнијих енергетских карактеристика кретале су 
се и до 40 одсто годишње. Колико је тај развој био буран најбоље илуструје стопа раста потрошње 
електричне енергије, у оно време и до 40 одсто годишње, а данас износи свега неколико процената.

Постојећа локација из 1960. године поново постаје преуска, те се доноси одлука о новој локацији 
Електродистрибуције Сомбор. У години 1974. 30. октобра службено је отворено градилиште за нову 
пословну зграду ЕД Сомбор, а месец дана касније извођач је почео градњу у улици Апатински пут бб. 
Инвеститор је био ООУР Електродистрибуција Сомбор, пројектант „Атриј 8“ из Загреба, а радове је 
изводило грађевинско предузеће „Душан Станичков“ из Сомбора.

Хронологија важнијих догађања у ЕД Сомбор од 1958. до 1989. године

У 1961. години изграђена је и пуштена у погон ТС 35/10 kV у месту Светозар Милетић. Тада је 
забележено да ће ова нова трансформаторска станица имати велики значај за ондашњи сомборски срез, 
који је одавно престао да буде само пољопривредни. За бројна нова предузећа која су никла у Сомбору 
и околини снабдевање електричном енергијом неће више бити ограничавајући фактор. Паралелно са 
пуштањем у рад трансформаторске станице, пуштен је напон и у новоизграђени далековод Сомбор – 
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Кљајићево – Светозар Милетић – Риђица. Ове године извршена је и електрификација салаша у околини 
Сомбора. Најпре су електрифицирани Буковац, Жарковац и Чичови, а потом и салаши Козара, који се 
налазе на Безданском путу.

Према програму инвестиционих радова у 1963. години ДП „Западна Бачка“ из Сомбора изводи 
радове на реконструкцији далековода 10 kV Бездан – Бачки Моноштор.

У 1965. години, Дунав прети да поплави Бачку целом својом дужином. Монтери и електричари 
остављају монтерска клешта и алате и сви одлазе на насипе, у одбрану ораница, поља и насеља. 
Забележено је да су у Апатину контролор Ђока Поповић, главни електромонтер Стеван Кревенко 
и електромонтер Фрања Рајзингер дане и ноћи проводили на насипу. Слична ситуација била је и у 
Оџацима. Тамо је група електромонтера из експлоатације, на челу са управником Карољем Туркаљем, 
бранила деоницу од Богојева до Бачког Новог Села.
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Погон ЕД Сомбор је међу првим погонима систематизацијом увео, а у 1965. години и попунио 
радно место референта ХТЗ, што је повећало безбедност на раду. Интерни лист „Електровојводина“ 
забележио је 1995. године „да је погон у Сомбору једини дистрибутивни погон у предузећу у коме 
за последње три године није било смртног случаја – звучи парадоксално, али то је ипак чињеница“. 
Традиција неговања безбедности на раду се наставља. И данас је Сомбор по том питању најбезбеднији.

Овај период бурног развоја носио је са собом у Сомбору и једну оригиналност. Руководство 
Сомбора покреће идеју да се уместо дрвених стубова почне са уградњом бетонских стубова. На тој 
иницијативи иде се и корак даље, па се предлаже да се у Сомбору подигне прва фабрика у Војводини за 
производњу бетонских (четовроугаоних) стубова – „Бетоњерка“. Идеју здушно носи електроинжењер 
Младен Рашковић. У помоћ се позива и познати пројектант мостова Бранко Жежељ. Врше се 
консултације. Жежељ предлаже посебну технологију прављења стубова тзв. центрифугални стуб 
од пренапрегнутог бетона. Технологија сложена, а и скупа. Сомбор се опредељује за мање сложену 
технологију и јефтиније стубове (са вибрирањем). Жежељ свој пројекат носи у Алексиначку бетоњерку. 
ЕД Сомбор се даље одлучује да прави четвороугаоне стубове са рупама за пењалицу. У Сомбору се 
одлучују да праве и пењалице за ове стубове, а и данас се за потребе целе Електровојводине оне праве 
баш у Сомбору. Међутим, пут од идеје до реализације није био ни мало лак. Било је „неверних Тома“, 
па и оних који су замерали Млађи Рашковићу да се више бави бетоном него енергетиком, или пак оних 
других који су из табора ХТЗ опреме убеђивали јавност да је боље пењати се уз помоћ шипки него 
помоћу посебних пењалица. Ипак Рашо је победио. Бетоњерка и пењалице остале у Сомбору.

Бетоњерка у Сомбору се, дакле, „излегла“ из дистрибутивног погона у Сомбору, на идеји да се 
у електрификацији дотадашњи дрвени стубови замене четвороугаоним бетонским стубовима. У 1965. 
години произведено је 4.206 различитих бетонских стубова, већи број конзола и подложних плоча. 
Капацитет Бетоњерке је око 6.000 стубова годишње.

Због уског грла у преносу електричне енергије на конзумном подручју у околини индустрије 
„Пољопривредника“ у другој половини 1965. године започета је изградња нове ТС 35/10 kV, која је 
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завршена јуна 1966. године. Изградњом ове трансформаторске станице, поред директних извода за 
потребе индустрије, и посебним изводима за широку потрошњу добиће се много у квалитетнијем 
снабдевању електирчном енергијом.

У 1967. години почиње се са радом у новом организационом устројству. Мења се и технологија 
посла. Потрошачима се уручују чековне књижице као нови облик плаћања утрошене електричне 
енергије, па престаје потреба за дотадашњим инкасантима. На подручју дистрибуције Сомбор има 
између 3.500 и 4.000 троцифрених бројила која би требало заменити четвороцифреним и вишецифреним 
бројилима. У току је и консолидовање службе салда и конта у књиговодству ради ефикаснијег праћења 
и “увезивања“ са рачунима извршених уплата. Уводи се аконтација у плаћањима. Као последица 
реорганизације предузећа, евидентиран је технолошки вишак од 8 фактуриста.

Било је то време пуног самоуправљања са великим правима радника, па и на фондове тзв. 
потрошње. Додељивани су станови. Тако је у 1968. години започета нова вишеспратна стамбена зграда 
у Сомбору за потребе радника ЕД Сомбор која ће имати 5 двособних и 10 двоипособних станова. 
Раднички савет дистрибуције у то време је имао пуне руке посла. Извод из записника са једне од седница 
Радничког савета показује разноврсност тема о којима се одлучивало на седницама:

- Одобрена је исплата 250.000 динара на име заједничког финансирања канализације од дома 
ЈНА до нове стамбене зграде за раднике дистрибуције у Сомбору;

- Одобрено је подизање зајма од Комуналне банке у Кули од 300.000 динара за електрификацију 
новог насеља у Црвенки;

- Усвојен је програм инвестиција дистрибуције за 1969. годину;

- Одбијена је молба Золтана Тамашија за повећање стипендије као ученика средње школе;

- Одобрени су трошкови школовања Стјепану Срдовићу на Вишој техничкој школи у 
Суботици.

Из 1969. године следи једна прича о ризицима у електричарском послу, али и о срећи у несрећи. 
У јануару 1969. године у граду је настао квар на нисконапонској мрежи, а требало је да га отклони 
електромонтер Ђорђе Милошевић. Пре него што је приступио раду, он је у трансформаторској станици 
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искључио вод на који је кренуо да ради. Кључ од трансформаторске станице понео је са собом. Знајући 
да је потпуно безбедан, Милошевић се слободно пењао на гвоздено-решеткасти стуб. У једном тренутку, 
ухватио је проводнике, а другом руком се држао за стуб. Тог момента осетио је страховит удар струје. Једва 
је сишао са стуба. На лице места излазе надлежни органи дистрибуције. Уз помоћ одговарајућих алата и 
инструмената констатују да је вод потпуно без напона. Почињу да сумњају у Милошевићев исказ. Пошли 
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су ка трансформаторској станици да и тамо провере стање. Успут је примећено да је телефонски вод 
једног претплатника легао на проводнике нисконапонске мреже на којима је Милошевић радио. Пошто се 
прикључак откинуо и легао на проводнике, ступило се у везу са Поштом. Тамо је изнета претпоставка да 
је претплатник, не знајући за квар, назвао неки број баш у тренутку када се Милошевић нашао у описаном 
положају, чиме је створен индукован напон од 75 V који је осетио Ђорђе. И кад се све уради по пропису, 
још увек постоји опасност у електричарском послу, пише у поруци ове приче.

У истој 1969. години умро је Ђорђе Кронић – Ђука, директор погона ЕД Сомбор за кога је у 
ин мемориам записано: „да је за време старе Југославије радио као машиниста у бившој електричној 
централи, да би се поново вратио у електрично предузеће „В. Ћетковић“ и то 1948. године, где је остао све 
до 1962. године, када је пензионисан као директор ЕД Сомбор.
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Године 1970. из Беча је набављен нов баждарни сто марке WCW – Wiener Schwаshstromverke. Ради 
се о врло прецизном испитном столу за монофазна, трофазна и специјална бројила. Уређај је монтиран 
и испитан, а Контрола мера и драгоцених метала из Београда издала је одобрење за његову употребу. 
Иначе, сомборска Баждарница годишње обрађује око 10-12.000 разних струјомера ЕД Сомбора и око 
6-7.000 трећих лица. Почиње се са баждарењем и трофазних струјомера, што до сада није био случај. 
У истој години, на седници Радничког савета одобрена је реконструкција уличне расвете у Сомбору 
у вредности од 120.000 динара. Реномирани Рвачки клуб „Раднички“, члан Прве савезне лиге, у овој 
години је променио име у „Електровојводина“. Иначе из „Радничког“ је поникао и народни херој Влада 
Ћетковић, чије име је носила дистрибуција Сомбор све до њеног интегрисања у Електровојводину 
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(1958. година). У Сесветама код Загреба завршен је други шампионат Југославије на коме се такмичило 
60 такмичара из 15 клубова. Прво место заузела је екипа „Лике“ из Загреба, а друго и треће место 
делили су „Спартак“ из Суботице и „Електровојводина“ из Сомбора.

Из 1970. године интересантни су и закључци Радничког савета Електродистрибуције Сомбор 
који, између осталог, констатују следеће: „Реализација електричне енергије за ову дистрибуцију 
представља проблем. Индустријска потрошња апсолутно стагнира, а потрошачи из категорије 
домаћинства који учествују у структури потрошње са око 55% и који је у порасту, не дају финансијске 
ефекте, већ насупрот смањују просечну продајну цену, што утиче на смањење дохотка дистрибуције“. 
Остварена просечна продајна цена је онда, а и данас, диктирала ниво расположивих средстава за 
дистрибуције, односно за електрификације.

На својој седници одржаној 23. фебруара 1971. године, Савет радне јединице дистрибуције 
Сомбор је, разматрајући извештај о раду, одлучно захтевао од Радничког савета предузећа да ЕД 
Сомбор обезбеди право на већи број електромонтера, јер ЕД Сомбор има много задатака, а мањак 
људи. Број запослених електромонтера требало би повећати за најмање 15 одсто. Оваква врста писама 
„летела“ је између органа управљања погона предузећа. И у 1971. години, рвачи „Електровојводине“ 
бележе успехе. Сретен Дамјановић, двадесетпетогодишњи рвач „Електровојводине“ освојио је титулу 
првака света, пошто је у категорији до 68 килограма заузео прво место на стадиону Васил Левски у 
Софији, пред око 25.000 гледалаца.
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У поглављу „Подсетник на времена прошла“ Александар Маливук је изнео разлоге и мотиве које су  
Сомборцима били повод захтева за изградњу прве „четирстотке“ у Сомбору. Ту тезу потврђују и околности 
које су се десиле 6. маја 1972. године, када је скоро цео Сомбор на више часова остао без електричне енергије. 
Почињали су радови на планираном ремонту на трансформаторској станици 110 kV, па је снабдевање 
Сомбора и околине било пребачено на напајање из ТС 110/35 kV „Врбас“. Због великог оптерећења на том 
изводу којим се снабдевају још и Црвенка и Кула, долази до његовог учесталог испада. У трансформаторској 
станици 35 kV у Кули долази до пробоја струјног трансформатора, па цела Кула нема електричну енергије од 
9 до 14,35 часова. Апатин и Оџаци се због ремонта „стодесетке“ пребацују на правац снабдевања из правца 
Бачке Паланке. Међутим, и тамо су због великог преоптерећења учестали испади. Цело подручје Сомбора 
тог дана је остајало у вишечасовним прекидима у снабдевању.

 У време пуног самоуправљања обезбеђење средстава за електрификацију вршено је на самоуправни 
начин, удруживањем слободнорасположивих средстава заинтересованих партнера. Тако је било и у 
Програму инвестиција за 1974. годину. На седници Савета ЕД Сомбор, одржаној 20. новембра 1973. године, 
дефинисани су критеријуми учешћа месних заједница у финансирању изградње и реконструкције месне 
електромреже. Дата је скала за уговарање: месне заједнице које могу уплатити 25 одсто средстава пре почетка 
изградње учествују са толико и у финансирању, док ће друге месне заједнице, које немају авансна средства, 
своје учешће у финансирању обезбедити до нивоа 40 одсто од предвиђених средстава током извођења 
радова.
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    ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА У ПОГОРШАНИМ УСЛОВИМА (1989-2000)



Криза у СФР Југославији трајала је повећаним интензитеом целу деценију, од 1980. до 1990. 
године. Ондашња владајућа партија (комуниста) није имала прави одговор на изазове кризе. 
Систем се изнутра почео урушавати, и то најпре на економској подлози. Урушавао се бонитет 

Југославије у свету (презадуженост), али и међу њеним грађанима (пад стандарда). На овако ровитој 
социјалној подлози у земљи расту тензије и бројне противуречности: националне, етничке, религиозне 
и регионалне. У свим републикама бивше Југославије националисти виде шансу да из кризе изађу као 
самосталне државе. Почиње заједничко растурање Југославије. Нажалост, раздруживање није могло да 
прође без ратова. 

На почетку ових процеса, и у Србији се тражи одговор на такозвано српско питање: како су онда 
официјaлни органи Републике говорили, радило се о неједнакости Србије са другим републикама, јер је, по 
њима, Србија, издељена у три дела, била неравноправна са другим републикама, које нису имале аутономне 
покрајине. На тој основи задобија се поверење већине у Србији. Долази најпре до такозване Јогурт-
револуције и „Догађања народа” у октобру 1988. године, а потом се врше промене у политичком систему 
Србије и мењају органи власти на свим нивоима. Круна ових промена било је у доношење Устава Србије 
(1990.), који је укинуо многе прерогативе дотадашњим аутономијама - Војводини и Косову и Метохији. 
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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 као целисходна, то се, ради обједињавања 
свих ресурса и оптималног коришћења капацитета, доноси нова Одлука о оснивању Јавног предузећа 
за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије „Електропривреда Србије” - ЕПС. 

Нове политичке околности
На основу члана 1, став 1, тачка 4 те одлуке, основано је предузеће под називом Електропривреда 

Србије – Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ Нови Сад. На основу 
Статута, у Електровојводини су образовани делови јавног предузећа - електродистрибуције и то:

- Електродистрибуција „Нови Сад“;

- Електродистрибуција „Суботица“;

- Електродистрибуција „Зрењанин“;

- Електродистрибуција „Панчево“;

- Електродистрибуција „Рума“;

- Електродистрибуција „Сремска Митровица“;

- Електродистрибуција „Врбас“,

- Електродистрибуција „Сента“;

- Електродистрибуција „Сомбор“;
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Поред ових делова, Електровојводина је имала и три неелектродистрибутивна дела, а то су били:

- Енерготехника „Јужна Бачка“;

- „Одржавање и услуге“, Нови Сад и

- „Пројектни биро“.

Оваква организација “Електровојводине” трајала све до 23. јула 2003. године. 

Оштре конотације распада Југославије 
Процеси раздруживања у Југославији добијају оштре конотације, прерастају у све веће 

неспоразуме, који се завршавају међусобним ратовима. То додатно исцрпљује ионако начет друштвени 
производ Србије. У међувремену, западни део света уводи санкције Србији, којима се прекидају све 
пословне везе са ино-партнерима. Имунитет привредног организма је значајно опао. Друштвени 
производ поприма негативне стопе прираста, тако да је Србија деценију разлаза завршила у 2000. 
години на нивоу од 60 одсто друштвеног производа из 1990. године. У овој деценији је, из године у 
годину, падао ниво стандарда становништва и смањиван је економски потенцијал земље. Постала је 
готово већ законитост да, кад год стандард пада, цену највише плаћају аграр и електропривреда. Та 
деценија је посебно погодила Електропривреду Србије. Драстично је сужен маневарски простор, па је у 
таквим условима било равно подвигу одржати темпо стабилног и поузданог снабдевања домаћинстава 
и привреде електричном енергијом. 

Почетком деведесетих година прошлог века, из вечери у вече се са зебњом, прате вести о 
збивањима у Југославији. У ваздуху се осећа близина рата. Становништво се наоружава. Мења се слика 
Војводине, а слично је и у Сомбору. На детаљу се примећују промене. На улицама града све чешће се 
уочава промена у структури возила - све чешће градом пролазе возила са ознакама војске и полиције. 
Све чешће се чују сирене возила у пратњи које упозоравају пролазнике да се склоне са пута, јер се 
превози неко или нешто веома важно. И у изгледу становништва се уочавају нови трендови - разни 
облици маскирних униформи замењују раније доминирајућу џинс одећу у граду. На прилазу граду, 
табле са ознакама места су изрешетане мецима и све то прилично сабласно изгледа путнику-намернику. 
У град се ноћу увлачи нека необична тишина, живост и младост се повлаче са зелених сомборских 
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улица. У даљини се чује и понеки рафал из разног наоружања, погађајући понекад и надземну мрежу 
по улицама. Електродистрибуција је све више окренута крпљењу поломљених стубова и проводника, 
а све мање градњи нових електроенергетских објеката. Индустрија посустаје, у структури потрошње 
смањује се њено учешће, а фабрички кругови су све запуштенији.

Свега нестаје, само потрошња електричне енергије расте
На врата куцају санкције, и стандард становништва све више пада. Сива економија замењује 

легалну. Безвлашће узима маха. Нестаје много чега другог, једино потрошња електричне енергије у 
домаћинствима расте. У недостатку других енергената, струју узима ко колико хоће, јер је она прва 
на дохвату руке. Нико никога не мора ништа да пита, а плаћање - ако буде новаца у породичним 
буџетима. Дистрибуцији стиже само нова невоља, поред поправки, сада и наплата од трауматизованог 
становништва. Многе установе остају без нафте, равничарска зима се увлачи у кости, прелази се 
на грејање на струју, осигурачи прегоревају, испади система су све чешћи и већи. Притисак на 
електродистрибуцију расте такорећи из дана у дан. Медији „пуне уши“ народу да електричне енергије 
има довољно и да им то национално добро нико не може искључити. Раубује се цео електропривредни 
систем Србије. Електродистрибуција покушава да заштити своју мрежу на све могуће начине које 
технологија познаје, али јавност то неће увек да разуме. Залихе материјала су све мање, а проблема на 
хиљаде. Праве се импровизације, чак и такве које у нормалним околностима струци и науци никада 
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 све су веће. Они, између осталог, у својој несрећи, 
врше 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 Електродистрибуцији Сомбор броје 
дуге зиме 1992, 1993, 1994, 1995. и тако редом.

У таквим околностима, руководство дистрибуције окренуто је ка проблемима и темама из 
области оптерећења трафостаница, квалитету водова, падовима напона. Централно је било уочити 
слабе тачке, маркирати их и припремити програме за наредну годину. Инвестициони програми су 
се већ обликовали средином текуће године за наредну годину (насловни списак) и у њима, сходно 
расположивим средствима, припремали пројекти. 
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Из наредне табеле се види да је потрошња електричне енергије континурано расла и то чак и 
у деведесетим годинама прошлог века. Преузета електрична енергија у огранку ЕД Сомбор (заједно са 
Врбасом) 1990. године износила је 873.596 kWh, а 2000. године 1.191.207 kWh, или за 20 одсто више. У 
исто време, у том периоду индустријска производња је падала из године у годину, да би на крају 2000. 
друштвени производ био за 40 одсто нижи него 1990. године. Док је Србија изнутра девастирана, падом 
производње, падом стандарда, повећањем незапослених, дотле је једино расла потрошња електирчне 
енергије. Дилеме нема, електирична енергија је била на дохват све сиромашнијег становништва, а 
добрим делом је путем ње штићен социјални статус грађана. Електроенергетски објекти занављани су 
у све тежим условима. Ниво амортизације и репродукционе способности огранака опадао је из године 
у годину. 

                  ПРЕУЗЕТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕД СОМБОР

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 струје, и кашњења у плаћању стварала су нову брешу у финансијском 
билансу “Електровојводине”, имајући у виду да је инфлација добијала галопирајуће размере. Цене су 
расле из дана у дан, а у 1993. године и из сата у сат. У таквој ситуацији, руководство дистрибуције се 
обраћа банкама и користи позајмице за набавку опреме, и то најчешће до висине кредита где анутитет 
неће прећи 20 одсто од амортизације. Траже се допунски извори финансирања и са месним заједницама.

Посебно је тешка била 1993. година са хиперинфлацијом. Пред руководством дистрибуције 
су нови изазови: како, у свакодневном поништавању вредности новца, и без скоро икаквих прихода 
од продаје струје, обезбедити резервне делове, плате…? Руководство се претвара у својеврсни 
кризни штаб, који се на разне начине довија да одржи мрежу и континуирано снабдевање. Део своје 
енергије троши и на набавку полутки, зимнице и огрева за запослене. Те године инфлација је расла 
из сата у сат. Посебно је то, рекосмо, погађало електропривреду, код које од очитавања бројила па 
до испостављања рачуна прође најмање седам дана, а онда, након урученог рачуна, следило би (ако 
би следило) плаћање у року од 15 дана, тако да је доспела валута плаћања струје практично била на 
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нултој вредности. Руководство се, осим струјом, неочекивано бави и снабдевањем запослених храном 
и огревом, јер, за обезвређени приход од електричне енергије, тешко је у породицама саставити крај с 
крајем. Ту улогу преузима на себе дистрибуција, делећи запосленима полутке, пилиће, огрев... Требало 
је заиста преживети ту кризну 1993. годину, у којој се није могло живети од рада или од пензија. Поред 
полутки, пилића, брашна, уља једна компензација завређује посебну пажњу. У оно време сомборска 
дистрибуција помагала је „Електрославонији“ у стабилизовању дистрибуције електричне енергије. Као 
знак захвалности домаћини из Даља послали Сомборцима цистерну вина од 5.000 литара. Руководство 
одлучи да је „испразни“ на тај начин што ће вино поделити запосленима. При растакању свако је добио 
онолико колико је канта донео. Точило се сатима. Човек који је био на врху цистерне и размеравао на 
крају је једва сишао доле. Малигани ударили у ноге. Тако је оно време неплански уносило вино у куће 
запослених у дистрибуцији Сомбор, а код дистрибутера раздеобе навукло главобољу која је данима 
трајала. 

Сналазило се на различите начине да се прегура катастрофална 1993. година. Тако тадашњи 
директор Електровојводине прави договор са директором Елноса, у то време највећим снабдевачем 
дистрибутивних огранака, да магацини ове фирме, са свом опремом и резервним деловима, практично 
буду 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. 

Струја је била свима на дохват руке, а рачуни се такорећи нису ни плаћали, јер је велика 
инфлација обезвређивала рачуне за само неколико дана. Све је то доводило до оптерећења мреже, па 
и до прегоревања осигурача. Колико је то време било драматично можда најбоље илуструје ситуација 
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у којој су ремонтовани чак и осигурачи. Немајући средстава за набавку велике количине осигурача, 
руководство се ваљда једини пут у историји електрификације опредељује за ремонт осигурача. 
Од добављача се набављају табле бакра – лицни, а од фабрике „Бане Секулић“ наручују се алати за 
„прекрајање“ лицни. У исто време, од једног приватника се наручује апарат за тачкасто заваривање. 
Апарат је у оно време коштао око 1.000 немачких марака, а Електродистрибуција Сомбор је са тим 
приватником уговорила да му финансијску вредност апарата исплати у неколико рата, толико је 
дистрибуција била сиромашна. Песак се бацао тек када се у њему искористи три пута. На теми ремонта 
осигурача ангажована је и Управа, где је у ту сврху формирана посебна комисија у чији састаав је 
као саветник директора ушао и дипломирани електроинжењер Вилмош Молнар, који је пре тога био 
дугогодишњи генерални директор Електровојводине. 

Недостатак средстава се посебно одразио на опрему и њено неблаговремено занављање 
(набавку и обнављање). Расте степен отписаности основних средства. Све то још више отежава ионако 
тешко одржавње. Доноси се генерална одлука на нивоу ЕПС-а о отпису дугова за струју, а од запослених 
у дистрибуцији се тражи да уредно извршавају своје радне обавезе. 

Међутим, и у овако отежаним условима, руководство Електродистрибуције Сомбор наставља 
да носи заставу креативности и да пружа задовољавајуће одговоре на изазове времена. Окреће се 
функцијама које поправљају квалитет рада, не тражећи ангажовање великих средстава. Циљ је очувати 
поузданост снабдевања електричном енергијом и не допустити да Сомбор буде у мраку због слабости 
дистрибуције. Било је, истина, ограничења у испоруци електричне енергије, али она су долазила као 
налози виших инстанци о увођењу рестрикција. 

Како се у овој деценији постепено „заустављао“ живот можда најбоље илустртрује линија промена 
односа у потрошњи између високог и ниског напона. Фабрике најпре смањују производњу, а потом се и 
гасе. Високи напон који је почетком 1990. године у Сомбору износио 38,56 одсто у структури потрошње 
пада на само 24,20 одсто у 1999. години. Ова линија најилустративнијие показује електрификацију у 
ПОГОРШАНИМ условима. Некада, средином седамдесетих, високи напон је учествовао скоро са 
две трећине у струкутури потрошње, да би се средином осмадесетих свео на однос 50:50 у структури 
потрошње, а крајем ове тешке деценије, пао само на једну трећину. Потпуно обрнут однос. Зато се и ово 
поглавље у електрификацији Сомбора назива електрификација у погоршаним условима.

СТРУКТУРА ПОТРОШЊЕ У ПЕРИОДУ ОД 1990.-2000. ГОДИНЕ

* са укључењем директних потрошача

Подаци даље показују да је до драматичног пада у потрошњи на високом напону, читај у 
привреди, дошло баш у тој несрећној 1993. години, када је учешће високог напона пало на најнижи 
ниво, на само 19,32 одсто. 

Због недостатка средстава иде се на мање скупе набавке и комплетирања и заокружују се функције 
пословног система. У 1995. години, на нивоу Електровојводине, завршава се изградња и пуштање у 
рад новог Дистрибутивног центра (ДЦЕВ), што је техничка интеграција предузећа у обалсти надзора, 
управљања и праћења рада електроенергетске мреже Електровојводине. Следе повезивања ДЦЕВ-а са 
свим подручно управљачким центрима (ПУЦ-евима) у реланом времену и путем „file transfera“. Уводе 
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се иновације и у свим другим областима. У објекте 110/x kV уводе се савремени рачунарски системи 
за регистрацију електричне енергије и снаге типа СЕ-02. На овај начин, из употребе излазе застарели 
бушачи, а нови уређаји имају и могућност даљинског очитавања. У 1995. години завршена је уградња 
аутоматских осигурача код свих преосталих старих и прописана уградња код нових потрошача. 

Највећи технолошки подухват за оно време
У 1996. години уводи се нови пословни информациони систем. Завршава се рад на првом 

великом рачунару у Електровојводини – Ханивелу (Hоnеywеll) и прелази се на нови информациони 
систем UNIX/ORACLE са дистрибуираном обрадом података. То је, у оно време, био највећи технолошки 
подухват у претходних 15 година. У 1996. години уведен је нови систем за продају електричне енергије, 
финансијско књиговодство, материјално пословање и основна средства у погону Сомбор. У основним 
идејама формиран је и технички информациони систем, који ће се сукцесивно уводити и представљати 
јединствену основу за информациону обраду техничких података и слично. 

Иако је ово време било „скучено“ за веће инвестиционе подухвате, ипак није прошла година а 
да електрификацији Сомбора нису ударени нови стубови носачи у виду изградње трансформаторских 
станица и то: 

1990. година. У овој години у Сомбору је изграђена кабловска електродистрибутивна мрежа и 
то на 20 kV напонском нивоу у дужини од 1,1 km. На 0.4 kV напонском нивоу изграђена је кабловска 
електродистрибутивна мрежа у дужини од 430 m и надземна у дужини од 200 m.

1991. година. У овој години изграђена је једна дистрибутивна трафостаница СТС 20/0.4 kV 
„Јосић 6“ снаге до 250 kVA. Настављено је са градњом електродистрибутивне мешовите мреже у дужини 
од 32 m.

1992. година. Током ове године изграђена је једна дистрибутивна трафостаница МБТС 20/0.4 kV 
„Београдска I“ снаге до 630 kVA. Такође је извршена и изградња 20 kV кабловског вода у дужини од 103 
m, изграђена нова кабловска електродистрибутивна мрежа у дужини од 1,6 km и надземна у дужини од 
326 m напонског нивоа 0.4 kV.

1993. година. Настављена је даља градња 0.4 kV електродистрибутивне мреже, и то кабловске у 
дужини од 1,6 km. 

1994. година. У овој години изграђене су две дистрибутивне трансформаторске станице СТС 
20/0.4 kV „Роковачки пут“ снаге до 100 kVA и СТС 20/0.4 kV „Мите Калића“ снаге до 100 kVA. Изграђена 
је и нова дистрибутивна 20 kV кабловска мрежа у дужини од 723 m.
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1995. година. Настављена је даља градња мреже и то 80 m на 20 kV напонском нивоу, а на 0,4 kV 
напонском нивоу изграђена нова кабловска дистрибутивна мрежа у дужини од 1,5 км.

1996. година. Током ове године изграђене су две дистрибутивне трансформаторске станице 
МБТС 20/0.4 kV „Блок 0204/III“ снаге до 630 kVA и СТС 20/0.4 kV „Радоја Домановића 3“ снаге до 250 
kVA. Извршена је изградња 20 kV кабловске дистрибутивне мреже у дужини од 415 m. На напонском 
нивоу 0,4 kV изграђена је нова дистрибутивна кабловска мрежа у дужини од 294 m. 

1997. година. Настављена је даља градња дистрибутивних трансформаторских станица. 
Изграђене је нова СТС 20/0.4 kV „Чонопљански пут 2“ снаге до 250 kVA. Изграђена је нова 20 kV 
кабловска и надземна мрежа у укупној дужини од 1,3 km. На напонском нивоу 0,4 kV, изграђена је нова 
кабловска мрежа у дужини од 587 m. 

1998. година. У овој години је изграђена је једна дистрибутивна трансформаторска станица 
СТС 20/0.4 kV „Чонопљанска 3“ снаге до 250 kVA. Изграђена је нова кабловска дистрибутивна мрежа у 
дужини од 374 m 20 kV на напонском нивоу и 300 m на 0,4 kV напонском нивоу. 

1999. година. Током ове године изграђене су две дистрибутивне трансформаторске станице, 
МБТС 20/0.4 kV „Блок 0204/II“ снаге до 630 kV и СТС 20/0.4 kV „Југ 3“ снаге до 400 kVA. Изграђена је 
нова 20 kV кабловска мрежа у дужини од 261 m. На напонском нивоу 0,4 kV, изграђена је нова кабловска 
дистрибутивна мрежа у дужини од 74 m.

Од нових идеја и креативности се не одустаје
Електродистрибуција Сомбор је увек неговала и подстицала иновације. У претходном поглављу 

видели смо како је спрега подстицаја и ентузијазма појединаца довела до изградње “Бетоњерке”, 
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а и производње пењалица на четовроугаоне стубове за потребе целе Електровојводине. Овај 
подстицајни амбијент се наставио и овом периоду. Дуги низ година у Електромашинској радионици 
електродистрибуције Сомбор производили се СН линијски и трафо-растављачи за стубне трафостанице. 
У прво време, копирана су решења угледних произвођача растављача. У исто време, стручне екипе 
Сомбора покушавају да проникну у најважније особине доброг растављача. У литератури о томе много 
пише, али произвођачи љубоморно чувају тајну доброг растављача. У Електромашинској радионици 
почела је производња растављача за потребе у прво време само Електродистрибуције Сомбор. 

Када је 1996. године изашла Уредба о начину утврђивања усаглашености и начину вршења 
техничког надзора, дипломирани машински инжењер Александар Маливук, у то време руководилац 
поменуте радионице, одмах је реаговао увидевши шансу да докаже висок квалитет производа из 
радионице. Суштина Уредбе је у томе да сви произвођачи опреме свој производ морају испитати и 
атестирати. 

У иновације растављача своје идеје унели су дипломирани машински инжењер Александар 
Маливук и дипломирани електроинжењер Гојко Павков. Требало је сад нова решења бранити пред 
комисијом за атесте. Било је много сумњичавих, па и оних, наводно “из струке”, који су “нападали” 
конструкциона решења раставлљача тачку по тачку. Маливук и Павков су “остали на ногама” уз 
само једну сугестију – да се сачека резултат теста стручних екипа. За тест је одабрана лабораторија 
Енергоинвеста, МПД, ИРЦЕ. Лабораторија за ниски и високи напон у Сарајеву. Испитивање траје само 
једну секунду, али за ауторе је то читава вечност. У добокој тишини очекује се да испитивач притисне 
тастер. Коначно, тастер је притиснут, а из бункера се зачује страшан прасак. Испитивач кратко одмахује 
главом. Растављач је у једном комаду издражао термичко дејство струје од 40.000 А. Било је ту још 
ситнијих техничких поправки, механички је замењена јача осовина. Улази се у још један покушај 
испитивања, сада са струјом веће ампераже, са 50.000 А. Растављач је ово “момачки” издржао без 
отварања. После тога у Електродистрибуцији Сомбор је оживела производња растављача за све стубне 
трафостанице у Електровојводини и шире. 

Креативност Електровојводине, а посебно њеног руководећег кадра, дошла је, дакле, до 
изражаја и у овом периоду, само су измењени садржај и теме на којима су се иновативност испољавале. 
Креативност се све више померала 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 1997. године, када Електровојводина, као 
прва електрокомпанија у земљи, уводи систем квалитета. Електровојводина је задржала своје лидерство 
и у годинама немаштине и пада друштвеног производа земље у целини. Суштина увођења система 
квалитета је у томе што се стандардизују сви технолошки процеси и поступци, тако да се ради на 
јединствен начин у целом предузећу, с једне стране, а с друге, излази се пред купце са истом врстом и 
квалитетом услуге у било ком делу Електровојводине. Систем квалитета је отворен за све промене, без 
обзира на то да ли су оне настале 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 ЈUS ISO 9001, или како се то уобичајено каже - уведе систем квалитета по JUS ISO 9001. У 
претходном поглављу видело се како су системи норми и нормирања практично уведени још почетком 
седамесетих, па су баш они у Електоровјоводини постали темељ за увођење ISO стандарда. 

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. Овим одбором председава директор Електровојводине. Одбор за квалитет 
је на својој конститутивној седници утврдио термински план Пројекта QS, почев од маја 1997. године, 
а закључно са новембром 1998. године. Истом приликом именован је руководилац Пројекта QS, који је 
био носилац свих активности на успостављању система квалитета.
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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 - 
Одељењем за документовање система квалитета и Одељењем за обуку и интерне провере.

Документација као инфраструктура квалитета

Седиште Центра за квалитет је у Управи у Новом Саду, али су именовани инжењери за обуку 
и интерне провере, који су запослени у деловима предузећа и они су задужени за праћење система 
квалитета у тим деловима предузећа.

Документација представља, сликовито речено, инфраструктуру система квалитета. Израда 
документације система квалитета је била друга фаза у процесу увођења система квалитета у 
Електровојводини. У стандардима серије JUS ISO 9001 постоје прецизни захтеви који се односе на начин 
документовања одвијања пословања у предузећу. У складу са тим захтевима, структуирана су документа 
система квалитета у нашем предузећу у три нивоа, тако да архитектура докумената система квалитета 
има изглед пирамиде. Постоје разни принципи у креирању документације, а наша документација је 
креирана од врха ка дну пирамиде.

Први документ израђен у процесу увођења система квалитета била је изјава о Политици 
квалитета, којом је директор Електровојводине дефинисао политику квалитета предузећа у складу са 
пословним циљевима Електровојводине и потребама потрошача (купаца).

Затим је израђена прва верзија Пословника о квалитету, који је до сада имао још четири 
издања. Пословник о квалитету је основни документ система квалитета, чија је сврха обезбеђење 
описа управљања квалитетом и служи за његово спровођење и одржавање. Структура Пословника о 
квалитету је базирана на захтевима стандарда JUS 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.
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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 види из овог списка функција - издавача поступака, ЕВ је желела да унапреди свој 
систем пословања у свим сегментима, а не само у оним која се изричито траже 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. 

НАТО бомбардовање Србије
Ускоро наступа и 1999. година, друга несрећна година у овој деценији, обележена НАТО 

бомбардовањем Србије. Прве сирене за означавање ваздушне опасности одјекнуле су у Сомбору 24. 
марта 1999. године. Тог дана, у 19 часова и 55 минута, на сомборском Аеродрому експлодирала је прва 
крстарећа ракета. Исте вечери, само нешто касније, уследио је и други ракетни удар на сомборски 
Аеродром. Тада је пала и прва жртва НАТО агресије у Сомбору, а био је то заставник и грађанин 
Сомбора Радован Медић. Од почетак агресије па до њеног краја, западнобачки округ је био нападан 24 
дана у 33 наврата. И кад нису истоварали свој смртоносни терет, авиони НАТО алијансе су свакодневно 
прелетали ваздушни простор изнад Сомбора. 

У тим условима отежаван је рад привреде, па и виталних објеката за снабдевање електричном 
енергијом. Имајући у виду да су НАТО авиони једно време бомбардовали и електроенергетски систем 
(графитне бомбе на мрежи далековода високог напона), то су прекиди у снабдевању електричном 
енергијом били минимални, с обзиром на дате околости. Радници Електродистрибуције Сомбор су, 
уз много рада, упорности и знања, успевали да ублаже последице, да обезбеде алтернативне правце 
снабдевања, да преусмере расположиву енергију према потрошачима од виталног значаја за град и 
грађане и да, у готово немогућим роковима, отклањају кварове и хаварије изазване дестабилизацијом 
укупног енергетског система. Није случајно што су запослени у Електродистрибуцији Сомбор од својих 
суграђана тада добијали епитете хероја и све похвале за оно што су урадили у време бомбардовања.

Извод из календара активности ЕД Сомбор у овом периоду 
У 1995. години завршена је изградња и пуштена у погон друга етапа ТС 110/20 kV „Црвенка“. За 

реконструкцију ТС 110/20 kV „Апатин“ (прикључак за Бели Манастир) обезбеђена је крупна опрема и 
завршени грађевински радови, а на пролеће 1996. годинe реализовани су завршни радови. Од опреме, 
у 1995. години је набављено мерно возило за потребе ЕД Врбас. 
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У 1996. години повезан је подручни управљачки центар (ПУЦ) Врбас са трансформаторским 
станицама „Врбас 1“, „Врбас 2“. и „Кула“. У овој години завршено је преко 90 одсто радова на новој хали 
у „Бетоњерки Сомбор“. У ЕД Сомбор је извршена замена командно-телефонског пункта савременијим 
комуникационим уређајима, а извршено је и повезивање радио-веза и телефонских уређаја. У истој 
години је инсталирана примарна опрема рачунарске комуникације посредством ЈУПАК мреже у 
јединствену мрежу предузећа ЕВНЕТ, и то у Врбасу и Сомбору. 

У 1997. години одржан је Први сусрет инжењера Електровојводине (SIEV). Овом стручном 
скупу, одржаном у априлу, присуствовало је око 200 учесника, а изложено је 40 стручних реферата. На 
том саветовању, са заједничким рефератом учествовали су дипл. инж. машинства Александар Маливук 
из Сомбора и дипл. инж. машинства Душко Јандрић из Управе. Такође из ЕД Сомбор реферате су имали 
Тодор Џуклевски и Фрањо Шолар. У јануару те године реализована је доградња прве етапе ТС 110/20 kV 
„Апатин“. У овој години је у ЕД Сомбор извршена и миграција свих података са старог система Ханивел 
(Hоnеywеll 66/60) на нову мрежу Unix рачунара и то по новом програму за потрошаче – ПЕЛЕН. Крајем 
године започело се са увођењем новог програма за финансијско књиговодство у ЕД Сомбор – ФИНКО.

У 1998. години, као и сваке године, врши се ремонт објеката, али су у овој години у оквиру тих 
активности комплетно замењене АКУ батерије у ТС 110/20 kV „Сомбор 2“. И неисправне антене за 
радио-везу мењане су у ЕД Сомбор у овој години. Нови програм за обрачун зарада тестиран је у Врбасу. 
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У години 1999. припремљене су подлоге за дугорочни развој мреже 110 kV на подручју Војводине 
и то на бази студије која је поверена Институту „Никола Тесла“. У овом периоду, у Електродистрибуцији 
Сомбор уведен је модификован софтверски програм за финансијско књиговодство, као и прогам МАТ 
за магацинско пословње и материјално књиговодство. 

Колико је била изражена креативност руководства у овој деценији, и то у скученим материјалним 
условима, можда најбоље потврђује мобилизација свих људских ресурса Електровојводине на унапређењу 
пословања и то кроз организовање саветовања унутар Електровојводине. Прво такво саветовање SIEV 
одржано је 1997. године на Иришком венцу, у НОРЦЕВ-у као сусрет инжењера Електровојводине. Тема 
је била унапређење техничког сектора, иновације и креације у електродистрибуцији.  У организационом 
одбору саветовања испред ЕД Сомбор био је делегиран дипломирани електроинжењер Стојан Стојков. 
Други SIEV је одржан у септембру 1999. године. 
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ABSTRACT

This paper presents results of application of functions of state estimation in the distribution network 
of Distribu-tion utility Elektrovojvodina, Division ED Sombor. Expected limits of quality are 
defined, both estimation of state on supply transformer (ST 1) high/medium voltage (HV/MV) 
and MV feeder, and estimation of load sup-ply substation (SS) 20/0,4 kV/kV. At the same time the 
paper points out a possibility of improvement of quality of results of estimation of state, by system 
improvement of quality of historic data with which consumption of distributive network has been 
described. At the end of the paper it is shown that state estimation in real time is not only possible 
but sufficiently reliable and accurate for operating distributive networks. Verification of results of 
the function of estimation of state obtained in on-line mode was done on basis of simultaneously 
measured values in the system.

1. INTRODUCTION

The estimation of state presents a basic analytic function on whose/which basis almost all other 
functions for analysis, operation management and operation planning of medium voltage 
distribution networks (MV DN) are based on: regulation of voltage reconfiguration under load, 
dispatching, failures in the network, optimal network configuration, restoration of supply, relay 
protection, etc. (1,2). Subsequently the quality of business of distribution depends on the quality 
of its results: the quality of delivered electrical energy, management of consumption, reduction 
of losses, decrease of number of faults, planning of distribution network development, better 
utilization of existing energy objects, postponing of investments, etc.
Usually modest remote monitoring of DNs referring to transmission ones is the key difference 
in the man-agement of both networks. A distribution Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA) system usually covers only SS and a small numbers of MV points. Thus, the redundancy 
of real-time telemetered data in DNs is significantly smaller than 1.0 (it amounts about 0.2 – 0.3 (1)). 
Nevertheless, there are a large number of attempts to transfer and adopt the estimation algorithms 
from the transmission into the distribution envi-ronment (3-6). These attempts do not have high 
chance for success for the noted small distribution data re-dundancy. That is why new specialized 
algorithms for distribution state estimation have been developing in the last ten years (2, 7 i 8). 
Nevertheless, there is no reference that establishes a standard state estimation procedure and proves 
it in the distribution network practice. 
A simple, fast and robust Real-Time Distribution State Estimator (DSE) is briefly described in 
Section 2 (9). It represents a compromise between complex methods proposed in the literature 
and the usually available data in distribution utilities. The developed DSE can be applied in any 
distribution utility – with or without installed 

Zoran Simendić, Elektrovojvodina d.o.o. “Elektrodistribucija Sombor”, 25000 Sombor, Apatinski put b.b., 
e-mail: zoran.simendic@so.ev.co.yu.



    КОНСОЛИДАЦИЈА (2000-2011)



Након „бурних“ деведесетих година прошлог века, у развоју електрификације Сомбора 
период од 2000. до 2011. године може се назвати периодом консолидације, како огранка 
за дистрибуцију електричне енергије у Сомбору, тако и мреже и објеката у самом граду. 

Три појаве доминирају:

Прво, иако веома споро, ипак расте део конзума и нових купаца електричне енергије и у Сомбору. 

Друга карактеристика је велико расипање драгоцене 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 они разним мерама покушавају да спрече превелика расипања. Због ескалације ових проблема, у 
Електродистрибуцији Нови Сад покренута је најпре иницијатива, а потом је организовано и саветовање 
о неовлашћеном коришћењу електричне енергије, које је под покровитељством Електровојводине и 
ЕПС-а одржано у септембру 2010. године на Иришком венцу. Саветовање је попримило и међународни 
регионални карактер, а донети су закључци који треба да промене стање неовлашћеног коришћења 
електричне енергије. 

Постојеће стање условљава да се део техничког кадра повлачи са редовних послова и ангажује 
на контроли мерних места, утврђивању крађа и подношењу пријава. Један просечан радни месец у 
дистрибуцији започињао би активностима на читању, а потом следи низ акивности везаних за мерна 
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места. Мерења и мерила су један од кључних структуралних проблема електродистрибутивних 
предузећа. Зашто? У постојећој конфигурацији Електродистрибуције Сомбор на 114.000 мерних места 
мери се проток, а у индустрији и снага електричне енергије и то мерним уређајима за које стручњаци 
кажу да су веома различитог квалитета, различите класе тачности и типова. Иако су некада набављана 
најсавременија бројила („Искра“), ипак време чини своје, а ово садашње захтева неке друге функције које 
класична бројила нису имала. Управо због ове разноликости или, још прецизније, због несавршености 
и старости мерних уређаја, губи се добар део енергије, а на неким трафо-рејонима губици су и преко 20 
одсто. Једноставно, енергија се расипа. Како бројне рупе позатварати, исконтролисати, избаждарити и 
на крају смањити? Овај узрок изазива само нове последице у пословању система и зато је он проблем 
структуралног карактера. 

Несавршеност мерних уређаја је добрим делом наметнула технологију рада у пракси 
дистрибутивних предузећа. Сваког првог почиње читање. Најчешће је тако подељено да домаћинства 
читају студенти, а привреду професионалци из дистрибуција – монтери из сектора одржавања. С једне 
стране, студенти су недовољно обучени, а с друге стране, монтери сматрају да је то посао који не одговара 
њиховим квалификацијама. Проценат неочитаних је релативно висок, а они погрешно очитани реагују 
рекламацијама и негодовањем. Можда је ипак највећа штета што су монтери као квалификована радна 
снага одвојени од свог редовног посла одржавања система бар два-три дана почетком сваког месеца. 

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, оних којима се дуг гомила више месеци уназад и слични. Опет 
су извучени мајстори са редовног посла одржавања. Акција искључења добија на интензитету, када 
такозване редовне платише добију рачуне са приспећем валуте плаћања (око двадесетог у месецу), те 
они који не измире своје обавезе бивају искључивани са мреже у последњој недељи месеца, што чини 
најчешће 70 одсто искључених. Мајстори су, по трећи пут, извлачени са својих редовних послова, те зато 
можда и нису у стању да у неким оптималним границама одржавају мрежу. На другој страни, у Србији 
од 1. јануара 2009. године почиње редовна контрола квалитета испоруке електричне енергије. Мери се 
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напон и поузданост. Како обезбедити поузданост и мањи број прекида, када су мајстори задужени за 
ове области извучени са својих послова и пребачени на друге? 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 и оне морају да изађу до наредног првог у месецу и до новог читања, а то је за неких пет 
до седам дана. У просеку, у огранку Сомбор пошаље се месечно око 37.500 опомена, од чега око 35.000 
на адресе становништва, а око 2.500 стиже привредним предузећима и установама. 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 претходно саопштен износ дуговања и дат примерен рок за плаћање.

Улази се у наредни месец - опет је први, опет читање. Чита се неколико дана. „Штоперица“ није 
иста код свих месеци, па тако један месец може да има више очитаних дана, те то постаје изузетно 
осетљиво за оне купце који су на ивици зона, могу лако да пређу из плаве у црвену - због једног или 
пар дана. Даљинско очитавање, напротив, очита у трену све потрошаче. Дан и време читања строго су 
програмирани, те свако има једнак период очитавања.

Електровојводина постаје власник бројила, одговара за њихову тачност и одржавање. Како 
обићи и у ком времену исконтролисати бројила? Можда је решење у савременијим мерним уређајима, 
бројилима за даљинско очитавање која у себи имају уграђене параметре и сигнализирају сваки облик 
поремећаја у функционисању. Брзе интервенције и на јасно датој локацији повећавају одговорност 
власника мерног места за његову исправност. 

Садашњи систем мерења је омогућио да се губици прате на нивоу огранака, или на нивоу 
Електровојводине. Систем даљинског очитавања омогућава да се, ипак, ниво посматрања губитака 
спусти ниже до трафо-рејона, у коме је на трафо “закачено” по стотинак купаца из категорије 
„домаћинства“. А тамо слика различита. У једном трафо-рејону губици на нисконапонској мрежи и до 
17 одсто, а у другом до шест одсто. Информације недвосмислено показују и трафо-рејоне, који подижу 
просечне губитке навише и који рејон у контроли треба најпре „напасти“ уградњом бројила, која 
омогућавају даљинско читање, и у њих, по потреби, уграђивати и склопке за искључења. 
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Губици су последица наслеђа, али и додатног оптерећења електроенергетских капацитета, што 
је изазвано великим бројем придошлих привремено прогнаних и расељених лица, као и сталним падом 
стандарда грађана. 

Трећа карактеристика овог времена јесу нарушене пропорције у потрошњи. Одувек се сматрало 
да линија потрошње електричне енергије много више говори од стандардних енергетских ефеката: 
производње, потрошње, напона, снаге и вршних оптерећења. Она говори, рецимо, о линији привредних 
активности, о расту стандарда, о олакшаном начину живота, 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 година, када су велики гиганти радили пуним 
капацитетом, у ове транзиционе године (2008.), када их је већина већ погашена. Међутим, већ на првом 
кораку долази до изненађења: „кантар“ показује супротно. У односу на 1990. годину, потрошња енергије 
у свим огранцима била је већа у 2008. години, а на нивоу Војводине то повећање износи чак 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, 
а они су и избацили овај резултат. Некада (1990. године), високи напон (читај: велика привреда) 
учествовао је са 47,2 одсто у структури потрошње, дакле скоро пола, а сада је та велика привреда сведена 
на испод једне трећине и учествује са 31 одсто. Високи напон је поклекнуо и он троши мање струје у 
2008. години чак за 18,9 одсто у односу на 1990. годину. У овом „мањку“ огледало се пропадање великих 
гиганата напајаних из наших огранака. 

Питања се сама по себи намећу: шта је замаглило слику пропадања привредних активности, те 
се она 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. године учествују већ са 50,8 одсто. Логично би било да учествују приближно са 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 до поремећаја у систему вредности 
у годинама транзиције. Грејање на струју, привремено расељена и прогнана лица, те комерцијални 



губици учинили су своје и фактура постаје превелика. Ресурси се широко крчме, али не у функцији 
нових вредности и нових прилога за друштвени производ, већ за чување начетог и озбиљно заљуљаног 
животног стандарда грађана Србије. На овој, појединачно највећој позицији у структури потрошње, на 
категорији домаћинстава, забележен је раст од чак 50 одсто у 2008. години у односу на 1990. годину. И 
то је замаглило целу слику. Нереално је прекрило реално.

Линија потрошње електричне енергије код нас не одражава само динамику привредних 
активности, већ пре свега укупне процесе у друштву. Ако је систем вредности недовршен, појаве 
неупарене, онда у те пукотине залазе и линије потрошње електричне енергије, уносећи повратно нову 
неравнотежу у односе између расположивих 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 раста потрошње у домаћинствима, струја постаје 
све више социјална, а не економска категорија. Ако стандард настави и даље да пада, онда ће се, по 
принципу спојених судова, још брже крчмити расположиви ресурси. Поново садашњост живи на терет 
будућности. „Историја се не понавља, али се понекад римује“, рече мудри Марк Твен. Данас терети 
сутра. 

Економисти су израчунали да је друштвени производ Србије 2008. године достигао тек 60 
одсто онога из 1990. године. У „велики“ друштвени производ Војводине из 1990. године је стала мања 
потрошња струје од 5,4 милијарде киловат-сати, а у 40 одсто мањи друштвени производ из 2008. године 
стала је већа потрошња струје од 7,4 милијарде киловат-сати. Мање је некада стајало у већем, а данас 
веће стоји у мањем. Још једна нарушена пропорција више. 

Напомена: Подаци без директних потрошача, а када се и они укључе, раст је износио 23,2 %.

Потрошња електричне енергије у Сомбору за период од 1990. године до 2000. године била је 
већа за 27 одсто, и то у деценији у којој је друштвени производ опадао, многе фабрике „испадале“ из 
погона, а производња заустављана. Све је стајало, само је потрошња струје расла. Ово се може донекле 
образложити осиромашењем грађана којима је струја као енергент била „на дохват руке“. 

Из овог периода раста потрошње по инерцији улазимо у други период од 2000. године до 2010. 
године. Овде је слика потпуно другачија. У привредној конфигурацији Војводине примећују се знатне 
разлике по регионима. Све се јасније уочавају региони који оживљавају и они који заостају. Ову линију 
до краја прати и потрошња електричне енергије. На пример, Нови Сад у последњој деценији има раст 
потрошње електричне енеергије од 21,3 одсто, Рума од 20,8 одсто, Сремска Митровица од 16,7 одсто, 
док остала подручја заостају. Нажалост, у овој врсти статистике заостајања Сомбору припада неславно 
задње место по расту потрошње од само 2,9 одсто. Или још прецизнији закључак, у Сомбору постоји 
велики раскорак између потенцијала и степена искоришћености великих могућности. Уосталом, то 
потврђује и електроенергетски ресурс чији су потенцијали и степен искоришћености приказани у 
поглављу „Портрет електродистрибуције Сомбор“. Вероватно је слично и у другим областима, што је 
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на неки начин и предност ове средине. Она има стечене резерве, чак капиталног карактера. Вештина је 
само како их активирати и очекивати трећу деценију – Опоравак. 

Међутим, и поред оваквог стања у окружењу, ипак су запослени у Електродистрибуцији 
Сомбор у последњих две деценије континуирано доприносили даљој електрификацији Сомбора, о 
чему најбоље сведоче подаци о изграњи мреже и електоренергетских објеката по годинама. Ако се 
донекле изузме најтежа 1993. година, практично није било године у којој није било изградње мреже 
или неког од енергетских објеката. У деценији од 1990. године до 2000. године изграђено је укупно 10 
монтажно-бетонских и стубних трансформаторских станица, а у деценији консолидације (од 2000. до 
2011. године) скоро дупло више (20). То је и разлика између електрификације у погоршаним условима 
и електрификације у доба консолидације. На тим разликама су прављене и периодизације у овој 
Монографији. 

Приказани подаци у табели се односе за Град Сомбор

Сваке године у Сомбору су додавани нови стожери за јачање његове електроенергетске 
инфраструктуре. 

2000. година: У овој години у Сомбору су изграђене две дистрибутивне трансформаторске 
станице МБТС 20/0.4 kV „Т-17“ (МБТС = монтажно-бетонска трансформаторска станица) и МБТС 
20/0.4 kV „Венац“ снаге до 630 kVA. У истој години изграђена је и кабловска електродистрибутивна 
мрежа и то на 20 kV напонском нивоу у дужини од 358 m. На 0,4 kV напонском нивоу изграђена је 
кабловска електродистрибутивна мрежа у дужини од 1,9 km и надземна у дужини од 0,5 km.

2001. година: У овој години изграђена је једна дистрибутивна трансформаторска станица МБТС 
20/0.4 kV „Музеј“ снаге до 630 kVA. Настављено је са градњом електродистрибутивне мреже и то на 20 
kV напонском нивоу у дужино од 260 m и на 0,4 kV напонском нивоу у дужини од 756 m. На подручју 
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„ЕД Сомбор“ 31. јула 2001. године уграђен је први земљоспојни прекидач у ТС 110/20 kV „Сомбор 2“, 
иначе и међу првима у Електровојводини.

2002. година: Током ове године изграђена је једна дистрибутивна трафостаница СТС 20/0.4 kV 
„Гаковачки пут“ (СТС = стубна трансформаторска станица) снаге до 250 kVA. Такође извршена је и 
замена 20 kV кабловског вода у дужини 330 m, а изграђена је и нова електродистрибутивна мрежа у 
дужини од 273 m напонског нивоа 20 kV и 320 m напонског нивоа 0.4 kV.

2003. година: Настављена је даља градња дистрибутивних трафостаница 20/0.4 kV. Изграђене 
су четири дистрибутивне трансформаторске станице, МБТС 20/0.4 kV „Николе Вукичевића 2“ снаге 
до 630 kVA, СТС 20/0.4 kV „Мала Босна“ снаге до 400 kVA, СТС 20/0.4 kV „Крпежи“ снаге до 400 kVA и 
СТС 20/0.4 kV „Јосић VIII“ снаге до 400 kVA. Извршена је замена 20 kV кабловског вода у дужини 980 
m на 20 kV изводу „Центар 3“, затим је изграђена нова 20 kV електродистрибутивна мрежа, надземна и 
кабловска, у укупној дужини од 423 m, као и мешовита мрежа у дужини од 23 m. На напонском нивоу 
0,4 kV извршена је реконструкција мреже у дужини од 650 m и изграђена је нова дистрибутивна мрежа, 
такође надземна и подземна у укупној дужини од 857 m.

2004. година: У овој години вршена је замена 20 kV кабловског вода у дужини од 1.015 m и 
изграђена нова дистрибутивна 20 kV кабловска мрежа у дужини од 62 m. На напонском нивоу 0,4 kV, 
вршена је реконструкција дистрибутивне мреже у дужини од 400 m и изграђена нова кабловска мрежа 
у дужини од 963 m.

2005. година: Изграђена је једна дистрибутивна трафостаница СТС 20/0.4 kV „Филипа Кљајића 
2“ снаге до 400 kVA. Настављена је градња мреже и то 635 m на 20 kV напонском нивоу, а на 0,4 kV 
напонском нивоу извршена је реконструкција постојеће мреже у дужини од 1.403 m и изграђена нова 
кабловска и надземна дистрибутивна мрежа у укупној дужини од 961 m.

2006. година: Током ове године извршена је замена 20 kV кабловских водова у дужини од 
1.587 m. За двострано напајање кућног трафоа, ТС „Сомбор 3“, будуће трансформаторске станице ТС 
400/110 kV, уграђено је 4.153 m 20 kV кабловског вода. На напонском нивоу 0,4 kV изграђена је нова 
дистрибутивна кабловска и надземна мрежа у дужини од 2.009 m. 

Први SCADA систем у Електровојводини за управљање СН мрежом (Пилот пројекат), такође је 
пуштен у овој години. У ДЦ ЕД Сомбор било је повезано укупно шест ТС 20/0.4 kV и пет ЛРС на 20 kV 
напонском нивоу. У граду Сомбору су биле повезане следеће ТС, ЗТС 20/0.4 kV „Сонћански пут“, ЗТС 
20/0.4 kV „Сувајска“ и ЗТС 20/0.4 kV „Електровојводина“ и следећи ЛРС 20 kV, ЛРС 20 kV у улици Браће 
Миладинов и ЛРС 20 kV у улици Јосићки пут.
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2007. година: Настављена је даља градња дистрибутивних трафостаница. Изграђене су две ТС 
и то МБТС 20/0.4 kV „Блок 0204/5“ снаге до 630 kVA и СТС 20/0.4 kV „Сивачки пут“ снаге до 400 kVA. 
Извршена је замена 20 kV кабловских водова у дужини од 4,063 km и изграђена нова 20 kV кабловска 
и надземна мрежа у укупној дужини од 949 m. На напонском нивоу 0,4 kV, извршена је реконструкција 
дистрибутивне мреже у дужини 2,917 km и изграђена нова кабловска и ваздушна мрежа у дужини од 
1,82 km. Такође је изграђен и нови антенски стуб поред зграде ЕД Сомбор.

2008. година: У овој години изграђена је једна дистрибутивна трафостаница МБТС 20/0.4 kV 
„Блок 0204/4“ снаге до 630 kVA. Изграђена је нова дистрибутивна мрежа у дужини од 1,632 km на 20 kV 
напонском нивоу и 1,581 km на 0,4 kV напонском нивоу. Такође је и извршена реконструкција постојеће 
ваздушне мреже у дужини од 1.476 m.

2009. година: Током ове године изграђене су четири дистрибутивне трансформаторске станице, 
СТС 20/0.4 kV „Венац Петрове Горе“ снаге до 400 kV, МБТС 20/0.4 kV „Стапарски пут“ снаге до 630 
kVA, МБТС 20/0.4 kV „Петра Драпшина“ снаге до 630 kVA и УТС 20/0.4 kV „Париска“ снаге 2x1000 kVA. 
Извршена је замена 20 kV кабловских водова у дужини од 550 m и изграђена је нова кабловска мрежа у 
дужини од 337 m и мешовита мрежа у дужини од 116 m. На напонском нивоу 0,4 kV, изграђена је нова 
кабловска дистрибутивна мрежа у дужини од 4,1 km, надземна мрежа у дужини од 1.025 m, а извршена 
је и реконструкција постојеће ваздушне мреже у дужини од 537 m. Почетком марта 2009. године у ТС 
110/20 kV „Сомбор 1“ уграђен је земљоспојни прекидач. 

2010. година: Изграђена је нова 20 kV кабловска мрежа у дужини од 2,9 km и извршена је 
замена 20 kV кабловских водова у дужини од 560 m. Такође је изграђена и нова кабловска и надземна 
дистрибутивна 0,4 kV мрежа, у укупној дужини од 1,5 km и урађена је реконструкција постојеће мреже 
у дужини од 480 m. 

2011. година: Настављена је даља градња дистрибутивних трафостаница. Изграђене су четири 
трансформаторске станице и то СТС 20/0.4 kV „Светог Стефана Архиђакона“ снаге до 400 kVA, СТС 
20/0.4 kV „Јосић 9“ снаге до 400 kVA, СТС 20/0.4 kV „Обзирских жртава“ снаге до 160 kVA и МБТС 20/0.4 
kV „Апатински пут“ снаге до 630 kVA. На 20 kV напонском нивоу изграђена је нова кабловска мрежа у 
дужини од 616 m и извршена је замена 20 kV кабловских водова у дужини од 1,4 km. Такође је изграђена 
и мешовита мрежа у дужини од 1.085 m. На 0,4 kV напонском нивоу изграђена је нова дистрибутивна 
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кабловска и надземна мрежа у дужини од 2,4 km и извршена је реконструкција постојеће мреже у 
дужини од 320 m. Наставља се и проширење Пилот пројекта за управљање СН мрежом са укупно осам 
ТС 20/0.4 kV и пет ЛРС 20 kV од чега у граду: РП 20 kV „Индустрија“, МБТС 20/0.4 kV „Позориште“, 
МБТС 20/0.4 kV „Блок 0204“, ЗТС 20/0.4 kV „Косовска“, ЗТС 20/0.4 kV „Филипа Кљајића“ и ЗТС 20/0.4 
kV „А-11“

У октобру 2011. године, завршена је реконструкција шалтер сале и припадајућих канцеларија 
у приземљу пословне зграде Огранка Сомбор. Реконструкција је прављена плански и имала је за 
задатак да задовољи више критеријума. На првом месту је био квалитет услуга које се пружају купцима 
у нашим просторијама. Шалтер сала је пространа и прегледна, на једноставан начин се може прићи 
љубазним службеницима који раде на шалтерима. Уколико у неком тренутку купац мора да сачека да 
буде услужен, пријатно окружење, боја зидова и слика сале му пружа угодно проведено време. Клијенти 
имају могућност да се информишу о раду нашег Огранка, о активностима које су у току а тичу се купаца, 
путем видео бима који се такође налази у сали. Све је урађено са циљем да се задовољи квалитет услуга 
и да се обезбеди задовољство купца. Ова инвестиција је успешно реализована захваљујући и тимском 
раду запослених у ЕД Сомбор који су непрекидно били на градилишту, као и посебном ангажовању 
тадашњег директора мр Ненада Станковића.
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2012. година: Алинеје ове врсте управо се исписују.

Причу о томе да је у Сомбору изражен раскорак између потенцијала и искоришћености 
завршићемо још једним сомборским првенцем:

Софтверски пакет енергетских апликација за оперативно управљање дистрибутивном 
мрежом [DMS GROUP ltd.] успешно је инсталиран у огранак ЕД Сомбор 2001. године. То је била прва 
инсталација у Електровојводини. Сви подаци реалног времена прикупљени у SCADA систему су 
укључени у DMS софтвер. Подаци реалног времена се састоје од статуса расклопне опреме (тополошке 
структуре) и даљински пренетих мерених (телеметрисаних) вредности у диспечерски центар «Сомбор». 
Вишекориснички рад програмског пакета је омогућио инжењерима приступ преко својих рачунара. 
После инсталације у огранку ЕД Сомбор, софтверски пакет је инсталисан и у све остале огранке 
Електровојводине.

После неког времена указала се потреба за интеграцијом SCADA система и DMS софтверског пакета, 
сада већ DMS система. Под називом Медиум интеграција је прво инсталисана у огранак ЕД Сомбор и стављена 
у пробни рад. Здружени софтверски систем добија све функционалности и једног, и другог пакета. Крајњи 
корисници виде овакав интегрисани систем кроз јединствени графички интерфејс, који омогућава ефикасно 
управљање електроенергетским системом у реалном времену, па се стиче утисак да се ради о јединственом 
решењу. 

Такав систем би требало да постане главни алат за диспечерско вођење електроенергетских објеката 
дистрибутивне мреже у диспечерским центрима свих огранака ПД Електровојводина. Развијени здружени 
SCADA-DMS систем са интегрисаним корисничким интерфејсом ће своју пуну снагу показати у будућности, 
приликом реализације нових система за управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом и 
проширења постојећих, када ће реал-тиме подаци из дубине мреже допринети већој тачности DMS функција 
и прорачуна, а функције DMS пакета умногоме олакшати и убрзати процес секционисања, рестаурације 
напајања и реконфигурације мреже.

У низу поглавља видели смо да је Сомбор био први у инсталирању 20 kV напона на целом свом 
конзумном подручју, да је био први у примени софтверских пакете енергетских апликација, да је осмислио 
оригинално решење у конструкцији и производњи растављача, у производњи бетонских стубова... 
Запосленима у дистрибуцији треба само „плодније“ тло окружења па да се изрази њихова дугогодишња 
традиција, знање, стручност и искуством стечена култура рада на електроенергетским објектима. Што би 
се језиком енергетичара рекло, спрега погонске машине (енергије запослених у дистрибуцији) и генератора 
(окружења) обезбедиће Сомбору ОПОРАВАК.

Мењаће се алати, методе рада, технологије, али ће ентузијазам и радне навике запослених у 
Електродистрибуцији Сомбор постати константа пренета из времена прошлих у ова нова времена и 
гаранција да ће Сомбор и даље поуздано светлети. Једноставно, као аутор овог текста у Сомбору сам осетио 
атмосферу озбиљности и професионализма. Носили су је и носе кадровске листе на којима пише: прави 
човек на правом месту. Или што би се језиком породичних антологија рекло, од оца је ост(ану)ло сину. То сам 
такође препознао и у генерацијама електричара Сомбора који су носили електрификацију града. 
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Гранска организација пензиоенра „Електродистрибуције Сомбор“

Гранска организација пензионисаних радника у Војводини ЈП ЕПС-а Електровојводина - Нови 
Сад основана је 1993. године. После тога су организоване подружнице у дистрибутивним деловима. 
Тако је и у Електродистрибуцији Сомбор 2002. године покренута иницијатива за оснивање подружнице.

Након што је одржана је оснивачка скупштина, покренута је и процедура за регистрацију, а 
Подружница тренутно има 84 члана. 

Подружница послује на основу Статута, има председника и Извршни одбор, а своје активности 
усмерава ка добровољном окупљању, бризи о личном стандарду пензионисаних радника и њиховој 
о здравственој заштити. Организује разне видове дружења и културно-забавних активности. 
Подружница своје расходе у потпуности покрива прикљупљеним средствима од чланова и редовним 
месечним донацијама матичне диструбиције.

Синдикат радника Електродистрибуције Сомбор

Синдикална организација “Електродистрибуција Сомбор” из Сомбора, један је од саставних 
делова Синдикалне организације “Електровојводина” Нови Сад од њеног оснивања. Деценије постојања 
ове организације, обележене су сталним радом и залагањем за унапређење основних права, као и 
бригом о материјалном и социјалном положају својих чланова – радника Електродистрибуције Сомбор. 
Генерације радника су одувек са поуздањем могле да се ослоне на СВОЈ СИНДИКАТ у свим питањима 
која су од виталног значаја за њихов рад и живот, а пре свега су били сигурни да су њихова безбедност 
на раду, положај у систему, услови рада, право на праведну зараду, рехабилитацију и рекреацију увек 
били на првом месту.

Како је било некада, тако је и данас. Синдикална организација “Електродистрибуција Сомбор”, 
највећи део својих активности и даље усмерава пре свега на побољшање социјалног и материјалног 
положаја својих чланова, на унапређење заштите на раду, константно побољшавање услова рада, али 
и остваривање права на рехабилитацију и рекреацију. Да би се ово постигло и законски учврстило, 
увек је постојало снажно настојање да се са послодавцем закључи колективни уговор, а то настојање је 
углавном доносило резултате, на обострано задовољство, како наших чланова, тако и послодавца, јер 
само у систему регулисаних права и обавеза, могућа је креативна и продуктивна радна атмосфера.

Осим ових најважнијих активности, велики напор се улаже и у бригу о породицама чланова и 
старање да Фонд солидарности увек буде у могућности да добро функционише. Синдикат још обезбеђује 
члановима рекреативне активности као што су пливање, куглање, мали фудбал, одбојка, стони тенис, 
шах, стрељаштво, корективна гимнастика и многе друге, а организује и предавања и едукације за 
запослене, омогућавајући радно-правну заштиту за сваког члана коме је она потребна. Посебно место у 
раду Синдикалне организације заузима и брига о деци наших погинулих или преминулих радника, као 
и подршка талентованој деци. Брига о деци чланова, уопште, један је од најважнијих, а истовремено и 
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најзахвалнијих задатака наше организације, те се никада није десило да “наша” деца нису имала “Деда 
Мраза” из Електровојводине. Наравно, генерације наших чланова су навикле на девизу: “Једном радник 
Електровојводине, увек радник Електровојводине”, тако да и сарадња са организацијом пензионера 
Електродистрибуције Сомбор заузима високо место на ранг-листи приоритета, на обострано 
задовољство.

Синдикална организација “Електродистрибуција Сомбор” је улагала и улаже велике напоре 
како би се што већи број чланова ангажовао у спортским активностима, како рекреативним, тако и 
такмичарским, те је стога посебно поносна на своје спортисте, који несебичним залагањем на свим 
такмичењима на којима учествују, остварују запажене резултате. Најдража и најважнија такмичења 
свакако су “Сусрети радника Електровојводине”, који су по традицији, прилика да се донесе прегршт 
медаља и диплома, уз дивна дружења са колегиницама и колегама из свих делова Електровојводине.

Поред тога што подржава спортске активности својих чланова, ова синдикална организација 
је успела да, улажући сопствена средства од чланарине и добровољни рад својих чланова, изгради 
спортски терен на закупљеној парцели на Великом бачком каналу уз свесрдну помоћ “Бетоњерке“ 
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и тадашњег руководства ЕД Сомбор. Терен је изграђен непосредно поред Бунгалова “ЕД Сомбор” 
и с њим чини једну целину, која пружа могућност уживања у дружењима и спортско-рекреативним 
активностима (пре свега у баскету) у предивном амбијенту Великог бачког канала.

Став овог синдиката је да је њихова обавеза да, поред осталог стварају и дух заједништва и 
осећај припадности свих својих чланова, јер се само на тај начин могу достићи хармонични међуљудски 
односи и допринети квалитету живота сваког појединца. Због тога се Синдикална организација 
Електродистрибуције Сомбор изузетно залаже да организује што већи број културних активности за 
своје чланове, користећи сопствена средства за набавку карата за позориште, хуманитарне концерте, 
изложбе, књижевне вечери... Посебна активност по којој је та организација препознатљива јесу 
организације излета и стручних екскурзија и тиме се посебно поносе. За стручне екскурзије, које 
углавном трају неколико дана и имају, како им само име каже, стручно-образовни карактер, сваке 
године влада огромно интересовање међу члановима. На њима се осим нових, дотад непознатих знања 
из области електроенергетике, успостављају и пријатељства, која врло често трају и читав живот.

Упознавање и сарадња, пре свега са осталим синдикалним организацијама из Електровојводине 
и ЕПС-а, спадају у оне најлепше активности. Како кажу у овом синдикату, свако ко је некада био њихов 
члан, засигурно има негде неког пријатеља широм Војводине или Србије (па и шире), ког је стекао кроз 
безбројне “Сусрете пријатељства”, које је организовао баш тај синдикат током деценија постојања.

О раду овог синдиката може се још пуно тога рећи, јер се на овако малом простору не могу 
набројати све оне мале и мање активности које су наизглед занемарљиве, али које употпуњују целину. 
Можда најбоље о синдикалној организацији Електродистрибуције Сомбор говори поверење запослених 
јер су сви до једног чланови ове, или боље рећи СВОЈЕ организације.
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Дружење али и признања

Почевши још од синдикалног „Црвеног барјака“ 1977. године, у „Електродистрибуцију Сомбор“ 
Сомбор стизала су многа престижна пословна признања за изузетан допринос убрзаном привредном 
развоју, међу којима су најзначајнија :

•  Орден рада са сребрним венцем додељен директору ЕД Сомбор Живку Дадасовићу 1983. 
године, поводом 25 годишњице „Електровојводине“.

•  Престижна повеља „Никола Тесла“ додељена Живку Дадасовићу 1995. године од стране ЈП 
ЕПС-а за изузетан допринос развоју електропривреде

•  За изузетне пословне резултате „Електродистрибуција Сомбор“ добила је 2002. године награду 
Регионалне привредне коморе.

• За остварене личне резултате у руковођењу и доприносу развоја предузећа директор 
Александар Маливук 2008. године добио је Мајску награду Регионалне привредне коморе.

Радници ЕД Сомбор су до сада објавили преко 40 радова у домаћим и страним часописима 
и конференцијама. Најзначајнију су три рада на међународном CIRED и четири у међународним 
часописима. Рад Милана Радуновића и Николе Пешаља објављен на JUKO CIRED 2000. године под 
називом Аутономни уређај за мерење напона награђен је као најбољи рад на домаћој конференцији. 
Рад Зорана Симендића и Видоја Мијатовића објављен 2006. године на домаћој конференцији JUKO 
CIRED под називом Верификација функције естимација стања у ЕД Сомбор исто тако је награђен као 
најбољи рад конференције. Рад Зорана Симендића под називом Advanced voltage control integrated in 
DMS је објављен 2012. године у међународном часопису „Еlectrical Power and Energy Systems“.

Али поред истрајног рада у „Електродистрибуцији Сомбор“ руководство и запослени су 
остваривали и дружења са братским дистрибуцијама, тако да су још 1988. године почели пословну 
сарадњу и пријатељске сусрете између пословодства и синдиката са дистрибуцијом „Братунац“, сада 
Огранком Електродистрибуције „Бјељине“ у Републици Српској.

Посебан пријатељски однос, почевши од 2000. године, развијани су са братском 
„Електродистрибуцијом Ужице“. У јуну месецу 2000. године организован је први сусрет братимљена 
електродистрибуција са жељом да се у прелепи залтиборски крај унесе мало топле, широке равничарске 
душе, а за узврат Сомборци да препознају мирис Сирогојна и звук ужичке трубе. 
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    ПОДСЕТНИК НА ВРЕМЕНА ПРОШЛА



Сећање: Стојан Стојков, дипломирани електроинжењер

Након дипломирања на факултету, прво радно место Стојана Стојкова у 
Електродистрибуцији Сомбор било је место пројектанта, мада то место није било 
предвиђено систематизацијом радних места у дистрибуцији. Нађено је соломонско 

решење, па је Стојан распоређен као пројектант у Управи предузећа у Пројектном бироу, на раду у 
Сомбору. Имао је срећу што је у Пројектном бироу у Новом Саду за непосредног шефа имао, како каже, 
изузетног стручњака Перу Павловића, кога су запослени међу собом звали „академик”.

На овом радном месту почиње преплитање друштвених процеса и животних стаза Стојкова. 
Било је то време у коме се градило на бази интуитивно сагледаних потреба, да би се тек током градње 
прибављала документација. Била је најважнија одлука Радничког савета, документација је третирана 
као техничко питање. Стојков је добио задатак да прикупља потребну пројектну и осталу документацију 
за радове који су већ завршени или су тек започињани. На овај начин у Пројектном бироу се на једном 
месту почела скупљати потребна документација - пројектантска и остала - те стварати подлога за 
другачије припреме и планове изградње. Време и искуство постепено потискују импровизацију у послу. 
Расте Електровојводина, а са њом у стручном погледу и Стојан Стојков.

Тадашњи директор Електродистрибуције Сомбор Младен Рашковић ускоро прелази на рад 
у Нови Сад, па Стојкова привремено постављају за в.д. директора. То траје кратко, јер је ускоро за 
директора постављен Паја Гомбошев, и то баш на предлог самог Стојкова, док је он постављен за 
техничког директора. На том месту остао је све до пензионисања, па је тако постао и човек са најдужим 
стажом техничког директора у историји Електровојводине.

Радна активност се све више везује за ондашњи електроенергетски комплекс Сомбора, за место 
где је била Централа и 35 киловолтна трансформаторска станица (данашња локација „Бетоњерке”). 
Централа је у то време имала три клипне парне машине марке „Николсон” по 275 коњских снага. Биле 
су то у време Стојковљевих почетака хладне и топле резерве система.

У то време, општина Сомбор је одржавала „братске везе” са острвом Силба у Јадранском мору. 
У једном од годишњих сусрета представници Силбе замоле Сомборце да им поклоне једну од машина са 
генератором. Одлука је донета, машина је размонтирана и послата пут Јадрана. На једном од наредних 
сусрета, питали Шјора са Силбе како ради централа, а он на то одговори: – Добро, мештани увек знају 
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када има струје, тресе се читаво острво, закључио је Шјор свој најкраћи извештај. Пошто је реч о 
клипној парној машини у којој клип има дугачак ход и уз лупу подсећа све у окружењу на рад парне 
машине, то мештани ненавикли на ову врсту лупњаве у сваком тренутку знају кад се производи струја.

У току Другог светског рата набављена је у оно време најсавременија турбина марке „Шкода” 
која је имала кружно кретање без клипа, па је то била последња реч технике оног времена. Када су 
ову турбину припремали за рециклажу, односно за старо гвожђе, многим радницима је заискрила 
суза у оку, толико су били на њу навикли и за њу се везали. У оно послератно време пуно ентузијазма 
и полета, љубав према послу ширила се и на машине. У овом електроенергетском комплексу, поред 
централе налазила се и прва трансформаторска станица 35/10 kV „Купалиште”, изграђена 1954. године. 
Тридесетпетица је угашена у другој половини осамдесетих година прошлог века.

Подсећајући се на прве радне дане, Стојан напомиње да се радило помоћу веома скромних 
механичких средстава, где су најчешћа основна средства била бицикли и мердевине. Чак су и стубове 
носили на бициклима.

Младен Рашковић се посебно бавио темом како дрвене стубове заменити бетонским? Изучавао 
је грађевински аспект стубова, рачунао силе и отпоре, те цртао детаљне извођачке пројекте, да би на 
крају успео да у Сомбору произведе и прве бетонске четвороугаоне стубове. Централа се постепено 
гасила, а у њене хале усељавала се производња бетонских стубова. Тако је „зачета” производња стубова 
у данашњој „Бетоњерки Сомбор”, а то је било од користи свим електродистрибуцијама у Војводини, па 
и шире. Дрвени стубови у Војводини замењују се бетонским по идејама из Сомбора.

Стојан Стоков, који је у души техничко лице електродистрибуције, истиче преломни моменат 
у развоју „Електровојводине”. Тадашњи генерални директор Електровојводине Александар Чанак 
окупља у Суботици све стручњаке техничке природе из Електровојводине и од њих тражи да у свакој 
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области рада припреме одговарајуће нормативе, да би се знало шта ко ради и који су материјални и 
људски ресурси потребни. Био је то крупан корак ка предузетничкој логици оног времена. Међутим, 
овај правац донекле је замаглило претерано „оурисање”, како се онда жаргонски називало формирање 
тзв. основних организација удруженог рада (ООУР). То је повећавало администрацију, „сецкало” 
процесе и доприносило затварању организације у себе и своје двориште. Ипак, поред тих слабости, 
нормативи као алати у раду постали су и остали препознатљиви знак квалитета Електровојводине, а 
то је касније прерасло у систем квалитета базиран на ISO стандардима. Био је то историјски искорак у 
подизању квалитета рада.

И друга компонента, овога пута економске природе, била је снажно средство у рукама 
дистрибутера. Реч је о дистрибутивној разлици којом су располагале дистрибуције. Могло се тада, 
у свако доба израчунати који део у свом пословању остварује веће приходе од трошкова и обрнуто 
(дистрибутивна разлика).  Сталне организационе промене и прегруписавања пратила је и ова врста 
економске алгебре. Стојан Стојков се противио да се Сомбору припоји Бач, а одузме му се Врбас. 
Бач је, наиме, имао веће трошкове од прихода, а Врбас опет, због снажне индустрије, веће приходе од 
трошкова. Када се одузме позитиван, а дода негативан биланс, тада то слаби улагање у електрификацију, 
на пример, Сомбора. Стојков је поред других техничких помагала, на свом радном столу увек држао и 
укључен калкулатор за ову врсту рачунице.

Било је то време када се радило, али и дружило. Ђорђе Кронић – Ђука је као директор често 
морао путовати у Нови Сад. По повратку са овог службеног пута обично је свраћао у Дероње, у чувену 
кафану код баба-Живане. Ако музика не би одмах почела да свира његове омиљене песме чим се он 
појави на вратима, Ђука би говорио: – Ајмо, људи, ми овде нисмо пожељни! Музика је то, наравно, знала 
и поштовала. А онда, креће најпре Ђукина песма, па онда и новац из његовог џепа. Следећа дестинација 
била је кафана „Београд”. Опет музика и сличан сценарио. Сутра ујутру, Ђука би својим сапутницима 
поделио цедуље на којима је исписао ко и колико од присутних на јучерашњем народном весељу треба 
да партиципира. Побунио се наш другар Цаца: – Директоре, није у реду да сви ми учествујемо у плаћању 
музике, када се ви једини тамо доказујете.

Поносан је Стојков што су Сомборци први у Електровојводини обезбедили цео конзум 20 
киловолтним напоном. Исто тако, били су први који су у свом програму и својим средствима, а уз помоћ 
Института „Раде Кончар” из Загреба, изградили систем даљинског управљања трансформаторском 
станицом 110/20 kV „Сомбор 1”.

Стојан Стојков много зна и још више памти. Био је и остао ауторитет не само међу техничким 
особљем Електровојводине, већ је на неки начин био и синоним за квалитет рада Електродистрибуције 
Сомбор. За њега важи позната Беконова теза: “Постоји младост мисли као и младост доба”. Управо та 
виталност у његовом размишљању омогућила је да и ова књига има у себи младост мисли.

Сећање – Живко Дадасовић, дипломирани економиста
Живко Дадасовић се запослио у Електродистрибуцији Сомбор 29. октобра 1959. године, по 

јавно објављеном конкурсу за место електротехничара. Први задаци били су му везани за контролу 
инсталација и мерних места. После тога радио је на различитим местима: руководио је експлоатацијом, 
енергетиком и другим службама у техничком делу колектива. У међувремену је завршио Вишу техничку 
школу у Суботици, а потом и Економски факултет. У години 1973. постаје најпре в.д. директор те 
дистрибуције, а потом и директор, где се задржао све до маја 1999. године. У пензију је отишао 1. 
децембра 2001. године.

И у његовој подсетници пише да се у почетку радило са веома оскудним материјалним 
средствима, али и са великим ентузијазмом, посебно када је реч о млађим кадровима. Дадасовић 
подвлачи да је брига о заштити на раду била и остала константа у овој дистрибуцији. У техничком 
погледу била је то мрежа на дрвеним стубовима пресека проводника 6 и 10 mm2, са трансформаторима 
мале снаге и различитих врста. Почетком шездесетих година, уводе се и прве стандардизације у типу 
трансформаторских станица, а почиње се и са такозваним зиданим трансформаторским станицама – 
кулама. Дрвени стубови се замењују четвороугаоним бетонским, а паралелно с тим, на специфичним 
местима са већим оптерећењем и слично, постављају се и гвоздено-решеткасти стубови.
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Ширила се електрификација Сомбора, па предузећу за дистрибуцију електричне енергије 
на постојећој локацији постаје тесно. Зато се 1961. године доноси одлука о промени локације, па се 
пословне просторије измештају из Војвођанске улице у строгом центру града на нову локацију, у 
стотинак метара удаљену Радишићеву улицу. Ту је у пословно-стамбеној згради добијен већи радни 
простор. Међутим, убрзо се показало да потребе превазилазе и ову локацију, те је донета нова одлука 
о поновном измештању дистрибуције. На новој локацији се 1974. године отвара градилиште. Пројекат 
за нову зграду радила је једна пројектна кућа из Загреба, која је иначе пројектовала и пословне зграде 
дистрибуција у Суботици, Сенти, Сомбору и Сремској Митровици. Већ 1976. године завршена је прва 
фаза изградње и отпочела друга, која је подразумевала градњу предњег дела и магацина.

Дадасовић посебно апострофира један од преломних момената у развоју електродистрибутивне 
области целе Електровојводине, а то је увођење 20 киловолтног напона. Раднички савет Електровојводине 
је на својој седници одржаној јула 1972. године донео одлуку о увођењу 20 киловолтног напона у 
све дистрибуције Електровојводине. Све своје ресурсе, како људске, тако и материјалне, Сомбор 
концентрише на овај нови велики подухват. Већ 1973. изграђен је први прикључак са водом од 20 kV. 
Следећи значајан датум је 24. децембар 1974. године, када је пуштен под напон 20 киловолтни вод Оџаци–
Бачки Грачац–Бачки Брестовац. Окренутост стручних и радних потенцијала Сомбора рационалнијем 
виду трансформације крунисана је тиме што је 4. јула 1991. године и последња деоница прешла на 20 
киловолтни напон. Електродистрибуција Сомбор тако постаје прва у Електровојводини која има цело 
конзумно подручје покривено овим напоном. У томе Дадасовић посебно истиче значајну подршку коју 
су у то време имали од директора Електровојводине Владимира Ђурића. Паралелно са овим, отвара се 
и нови фронт за још новије технологије – за даљинско управљање трансформаторским станицама. Тако 
је 21. октобра 1985. годинe, такође прва у Електровојводини, пуштена под напон станица даљинског 
управљања на ТС 110/20 kV - „Вашариште”. Урађено је то сопственим средствима и уз помоћ Института 
електропривреде Хрватске.

Рад електричара пратили су и електричарске невоље, али и занимљивости. Година је 1966, 
месец јануар, датум 24, а зима стегла. Снежни наноси проузроковали су квар на далеководу Чонопља–
Станишић–Риђица. Живко, вођа екипе, кренуо на терен кампањолом, џипом натовареним алатима, 
кабловима, изолаторима, спојницама и другом опремом. У путу му јаве да му је супруга добила 
порођајне болове. Без великог избора, Живко остави екипу на терену и врати се кампањолом по 
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супругу, па је, све са жицама, изолаторима и спојницама, одвезе у болницу. Оставивши је у болници, 
он се врати на терен, где су му негде око 11 часова јавили да је постао отац малог Мирослава. По ко 
зна који пут увезани су животи људи који се баве електричном енергијом са стварима и предметима 
који се користе у проводницима струје. Као да су и осећања подизана на виши напонски ниво, заједно 
са набојем електрицитета. Били су то инсерти из прича о Електровојводини и људима у њој. Набој 
и напони стално су држали људе и струју у приправности. Запослене на опрезу, а струју у мирном и 
континуираном протоку до цивилизацијских комфора овог времена.

Средином кризних деведесетих година прошлог века спровођене су велике рестрикције у 
снабдевању електричном енергијом. У смакнутим временским етапама искључују се са мреже и 
поједини делови Сомбора. Једне вечери у Музеју Сомбора отварала се ликовна изложба. Стигле су 
званице, грађани, новинари, али пред само отварање нестане струје. Паника. Телефони раде, тражи 
се Живко. Убрзо Дадасовић стиже на лице места и из музејских просторија издаје налог диспечерима. 
Музеј укључен.

-  И би светлост,

-  И би Живко.

Један дан памтиће Живко доживотно. То је било 26. маја 1980. године, када се, из правца Истре 
на брисани простор Сомбора сручила како сам каже, права „салаука“. За само пола сата снажног 
ураганског ветра направљен је прави „русвај“ у електродистрибутивној мрежи. Порушен је комплетан 
далековод 10 kV на потезу Светозар Милетић–Станишић–Риђица. Порушен је и нови 20 киловолтни 
далековод Сомбор–Гаково, као и 300 до 400 стубова на нисконапонској мрежи. Велики део конзума 
остао је без струје. У тој паници, најпотребнија је била хладна глава. Састанак траје до дубоко у ноћ. 
Извршена је права мобилизација у екипама Сомбора, разрађује се стратегија и тактика деловања. Већ 
сутрадан ујутру, ангажују се сви расположиви ресурси Електровојводине. У раним јутарњим сатима 
пристижу људи и опрема из Јужне Бачке, Руме, Зрењанина, Суботице... Импозантна је то била смотра 
и дефиле људи и технике. Пред капијама Електродистрибуције Сомбор тог јутра је приказана моћ 
Електровојводине. А онда, након што су се активирали планови и скице ангажовања, на порушене 
далеководе отпочиње јуриш људи и технике. Већ око девет увече истог дана, Станишић добија струју. 
Била је то својеврсна победа снаге и моћи људи из Електровојводине. У наредна два дана поправљени 
су и секундарни стубови у нисконапонској мрежи. Тадашњи генерални директор Електровојводине 
Вилмош Молнар укрцао се са потпредседником Извршног већа Војводине у хеликоптер, након чега су 
кренули у обилазак срушене трасе електроенергетске мреже, како би заједно сагледали праве размере 
урушеног. Дадасовић додаје да је требало пажљиво неговати ове квалитете Електровојводине, почев од 
тога да је тих дана људима на терену обезбеђиван топли оброк, па до тога да је ова врста солидарности 
уцртана у ненаписана правила система каква је Електровојводина.

Неговао је Живко вредности које трају али су повратно и оне њега обликовале. Ваљда је 
зато и био један од директора у Електровојводини са најдужим директорским стажом у огранцима, 
управљајући пуних 26 година. Као да на његовој личности видим орден исплетен од мисли старог 
кинеског филозофа Конфучија: „Ко је постојан, једноставан и шкрт у речима није далеко од потпуне 
врлине“. Живко има сва та три елемента у себи, има врлину.

Сећање - Бранислав Аврамов, електромонтер
Бранислав Аврамов памти 1978. годину, када је као електромонтер закорачио у 

Електровојводину, у Погон Врбас. У то време управник погона био је Гергељ Тиквицки, а погон је 
припадао Електродистрибуцији Нови Сад. Први задаци у новој средини били су му на одржавању јавне 
расвете. Како прича Аврамов, радило се тако што се за кампањолу закаче ватрогасне мердевине, па 
хајд’ на терен. Уз ове механичке направе, њих петорица монтера су успевали да за осам сати замене 
само пет до шест сијалица. Требало је мердевине склопити, расклопити, преместити... Када је из Марије 
Бистрице стигла платформа и механичка рука, нормативи за замене сијалица знатно су повећани. За 
коришћење нове технологије Бранислав је полагао додатне тестове у Новом Саду, а морао је полагати и 
возачки испит за Ц категорију. Мења се организација, па и Аврамов мења радна места.

123



Са јавне расвете прекомандују га у одговорног монтера дежурне службе, па затим у далеководну 
екипу, а потом као диспечер проводи 16 година по сменама. Стално је на опрезу и у додиру са великим 
снагама и још већим опасностима у послу. Обављао је и друштвене функције, једно време био 
је и председник Синдиката Врбаса. Некако баш у то време јављено му је да је радник М.Т. смртно 
настрадао на једном рутинском послу на мрежи. Оставило је то последице на све запослене. Ваљда 
због тога Бранислав и данас, сада већ као пензионер, понавља у себи пет златних монтерских правила: 
искључи, растави, уземљи, провери, приступи! Он подвлачи да је Електровојводина својим правилима, 
диспечерским дневницима и налозима урадила много у заштити и безбедности на раду. Треба се само 
њих придржавати.

Као диспечер имао је Аврамов стални контакт са грађанима, са наравима и сујетама, нарочито 
у ситуацијама када нема струје, а телефони до усијања звоне. Диспечери су били и психолози без 
формалних квалификација. Знали су стоички да приме први удар незадовољних грађана, а онда би 
покушавали да објасне и смире ситуацију. Једном приликом, једна суграђанка је успела некако да 
„прескочи“ све препреке и баријере и да у вечерњим сатима бане право код диспечера Аврамова. 
Љутита и зајапурена, она је улетела у диспечерске просторије и зграбила пепељару с намером да разбије 
екран даљинске станице. Бранислав је најпре покушао да је смири, али кад то није помогло, позвао је 
полицију. Жена је сад окренула паљбу и по органима народне милиције. Видевши да нема друге, органи 
реда приступе примени својих правила и процедура, те је изведу напоље. Када је после пар дана дошла 
себи, суграђанка је написала писмо тадашњем директору погона Дарку Међедовићу у коме се захвалила 
Електровојводини и њеном особљу на стрпљењу, као и на томе што нису реаговали на њене изливе 
беса.
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Аврамов се сећа и веселијих тренутака. Прича како су „у оно време“ рачуне за утрошену 
електричну енергију разносили монтери. Када неки рачун остане неуручен, они замоле локалног 
поштара Брацику да га он у наредним данима однесе са редовном поштом. Тако је почела сарадња са 
Брациком. Једном приликом, за време радова на нисконапонској мрежи у Змајеву, монтери купе гајбу 
пива да предахну од посла. Док су се они тако одмарали, наиђе Брацика на свом службеном бициклу. 
Пошто лепо са њим сарађују, зауставе га и понуде пивом. Брацика им одговори да не сме, јер су му на 
предњи точак поштари уградили бројчаник, па мере колико је километара на дан прешао. Ако се задржи 
на пиву бројчаник неће радити, вајкао се. Аврамов се досети, па окрену бицикли на сиц и корман и поче 
да окреће педале. Видеше да бројчаник ради, па Брацика са задовољством остаде са другарима на пиву. 
Какав метод, такав и одговор.

Аврамов је био и остао скромни човек. Током разговора као да се извињава што све послове 
није успео да до краја заврши. Деца му се не сналазе у турбуленцији транзиције, па је, са супругом-
пензионерком, он и даље ослонац генерације која је одавно требала да стане на своје ноге и то на чвршће 
тло стабилне и перспективне Србије. Није разумео да долази време у коме „Овај жалосни свет обученог 
облачи, а голог свлачи“ (Кандерон).

Сећање - Александар Маливук, дипломирани машински инжењер
Александар Маливук радни век започиње у предузећу „Бане Секулић“ у Сомбору. Убрзо прелази 

у „Душан Станичков“, а потом одлази на рад у Немачку, у Штутгарт. У Немачкој ради у једној од ћерки 
фирми државних железница Немачке (Бундесбан), а суботом и недељом предаје у средњој саобраћајној 
школи за наше радникe. Из Немачке се враћа у „Душан Станичков“, да би се 1991. године јавио на 
конкурс у Електровојводини, где започиње да ради у Електродистрибуцији Сомбор.

Из овако бурне радне каријере издваја се једна специфичност која је дала тон раду Александра 
Маливука у Електродистрибуцији. У њему се мешала Европа и менталитет Србије. На раду у Немачкој 
био је, како он каже, стално под камерама газде. На то је навикао као на уобичајен западни стандард. 
Када је у мају 1999. године постао директор Електродистрибуције прво што је покушао било је да 
примени неке ствари из достигнућа Европе. Први је кренуо у инсталирање сигурносних камера, али 
је свуда наилазио на неверицу и тихи отпор. Ишло је то тако далеко да су неки опоненти говорили 
да Аца хоће да направи Холивуд од Дистрибуције. У тим „пиковима оговарања“ Маливук се присети 
како су камере у Немачкој биле постављене чак и у канцеларији у којој је радила њих неколицина са 
факултетским дипломама. Или, када телефон звони више од три пута без одзива, са интерфона се зачује 
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глас шефа који негодује што се нико не јавља на телефон. Наиме, када службени телефон дуго звони, а 
нико се не јавља, клијенти имају утисак да је реч о фирми у којој владају јавашлук и неквалитет. Стога 
је тренутно јављање и стандардно представљање био први корак у сусрету запослених са онима споља. 
Све се то сударало у Ациним мислима, и Европа, и ми - Европа пословно, а ми склони исмевању новог. 
Некако убрзо након увођења камера, деси се крађа опреме из круга дистрибуције. Позову полицију и 
тужилаштво, а након увида у снимке са сигурносних камера, јасно се видео бели стојадин на који је 
натоварено толико опреме, да је ауто под тежином уперио фарове у небо. Притисну портира:

– Да ли си спавао ноћас? – било је прво питање истраге.

– Нисам – категорично тврди портир.

– Ако ниси спавао, онда си видео на екрану како се односи опрема, па си онда и ти сaучесник, а 
за саучесништво су предвиђене велике казне затвора – објаснише му они из истражног поступка.

Портир се на то прену и изненада измени исказ:

– Спавао сам, и то дубоким сном – признаде.

Као казну овај портир је добио три месеца затвора. После тога више није било спавања на радном 
месту. Камере и даље раде своје, па није више било крађа у кругу дистрибуције. Победили Европа и 
Аца. Ова мешавина Европе и нас дала ми је повода да се спустим у дубље странице наше историје и 
тамо прочитам да нам Европа треба не само због фондова, већ још више због мешања култура, навика, 
искустава. На линији ових размишљања, Момчило Ђорговић каже за Вука Караџића да је он један од 
најинтелигентнијих људи које је Србија имала, па додаје „да је само живео у Србији њега не би било. 
Уништила би га. Спасло га је бекство преко Дунава. Да није било Европе преко Дунава, не би било ни Вука, 
нити нашег данашњег писма, а ни његовог великог утицаја на обликовање националног идентитета“. 
Италијански писац Умберто Еко каже нешто слично гледајући ТВ серију о Вуку Караџићу сценаристе 
Милована Витезовића: „Видели смо како један хроми интелектуалац, Вук Караџић, тегли свој народ са 
свом његовом баштином у Европу, а нити тај народ зна шта је Европа, нити Европа хоће да чује за тај 
народ... Али видели смо да том хромом Србину пружају руке први интелектуалци Европе, Јаков Грим и 
Јохан Волфганг Гете. Гете који се нерадо руковао, пружа му обе руке. Они су свесни духовног богатства 
народа кога Вук Караџић представља, који ће обогатити духовну баштину Европе“. Тако је један велики 
Вук (Стефановић Караџић) теглио свој народ пут Европе, а један МалиВУК увлачио Европу у Сомбор 
и Војводину (Србију). Сваки је то радио на свој начин, али по особинама вука, одлучно и храбро, без 
обзира на сва сумњичења и оговарања Србије XIX и крајем XX века.

Уз подршку директора Живка Дадасовића и несебичну стручну помоћ Стојана Стојкова, 
засветлио је у том амбијенту и други „детаљ“ који Александар Маливук дугује свом раду у Европи. 
Направљена је спрега логике инжењера и тежња да се она корисно употреби на неки опипљиви учинак, 
рацио који је управо брусио у Штутгарту. По доласку у дистрибуцију, лаћа се Маливук посла да са колегом 
из електроструке дипломираним електоинжењером мр Гојком Павковим конструише растављач са 
хватачем варница. Дане и ноћи проводе у разјашњавању функција растављача, електро и машинских, 
те бројних идејних и детаљних цртежа. Када су по цртежима направљени први прототип-уређаји, 
стављају их у камионет и правац Сарајево на тестирање и испитивање. Много је сумњичавих, па и оних 
завидних који пишу „негативне критике“. Аца је био стрпљив: сачекајмо резултате теста и струке, па 
ћемо онда моћи извући и праве оцене, говорио је. И заиста, резултати су били позитивни, тако да се 
ови растављачи и данас уграђују у све стубне трансформаторске станице Електровојводине. Требало је 
кроз сујетну и понекад конзервативну Србију проћи трновит пут од идеје до реализације. Аца је много 
уложио, али је и добио на афирмацији, најпре струке, а потом и себе лично. Његов рад су запазили они 
који држе кадровски тефтер у својим рукама, па он убрзо постаје и директор електродистрибуције.

Из сећања, Маливук издваја редукцију струје 2002. године. Једном приликом у посету Сомбору 
је дошао тадашњи потпредседник Владе Србије Мирољуб Лабус. На локалној телевизији најављено је 
његово гостовање у ТВ вестима у пола осам. Гост стиже у студио, али у том тренутку нестане струје. 
Паника. Председник општине зове Ацу телефоном и грми: – То је опструкција, можда чак и твоја лична 
према новим досовским властима! Разјаснићемо се о овоме! – не престаје да виче председник општине, 
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и сам у паници од велике бруке пред високим гостом и гледалиштем. Прекид струје је, међутим, био 
узрокован нечим што Маливук није могао сам да реши. У то време је због ограничења у производњи 
струје, ЕПС одлучио да се Сомбор откачи „од ЕПС-а“ и повеже са суседном регијом из Мађарске, што 
је била њихова испомоћ нашем електроенергетском систему. Баш у то време, и Мађари имали неки 
непредвиђен технички прекид у испоруци. Ипак, немајући куд, Маливук позива тадашњег директора 
Електровојводине Бранислава Ђорђевића, а овај Љубомира Герића, генералног директора ЕПС-а. 
Успостављена је тројна „видео“ телефонска он лајн веза. Герић саопштава да ово није проблем Сомбора, 
већ међудржавног споразума. Мирољуб Лабус се чудио како то да је Сомбор ослоњен на снабдевање из 
Мађарске? Био је то повод да за пар дана тадашњи председник Привредне коморе Сомбора др Божидар 
Роца позове највеће привреднике округа (Хипол, Фабрика акумулатора, Пивара, Уљара, Шећерана у 
Црвенки, Јафа…), али и представнике Електровојводине и ЕПС-а, те да заједнички констатују слабе 
тачке у снабдевању регије Сомбора електричном енергијом. Била је то заправо права подлога за 
доношење одлуке о изградњи нове велике ТС 400/110 kV. Почело са Лабусом, па преко привредника, а 
завршило се са ТС 400/110 kV.

Година 1999. У ЕД Сомбор одржава се састанак на тему остваривања пословних циљева 
Електровојводине у 1998. години у том делу предузећа. Из Управе су присутни заменик директора 
мр Ненад Катић и директор економских послова мр Синиша Корица, а из дистрибуције директор 
Александар Маливук и његов заменик мр Зоран Симендић. Тема широка, а између осталог дотиче 
и споредно - уређеност пословних објеката. У једном моменту, Катић примети да не реагујемо 
благовремено на промењене околности и као пример тога наведе да на улазу у пословну зграду ЕД 
Сомбор на ударном месту стоји табла на којој пише ООУР „Западна бачка“. Ни ООУР-а, а ни овог 
назива нема више од две деценије, али знак и даље стоји. Није ли и ово очигледан пример инертности 
у начину размишљања и реаговања, питао се Катић. Слуша директор Маливук све ово и ћути. Када 
се већ прешло на другу тему, у једном моменту Катићу зазвони пејџер. Док је он читао поруку, Аца 
неопажено изађе из канцеларије, позове бравара и у неколико речи му издаје налог да хитно ишчупа 
металне стубове на којима стоји табла са натписом „Западна бачка“, потом да све то уклони, закопа и 
поравна рупе и на крају, та места прекрије травом. Маливук се вратио на састанак таман када је Катић 
завршио са анализирањем приспеле поруке, па наставише где су и стали. Када је састанак завршен, 
домаћин изађе да испрати госте истим путем којим су и дошли. У једном тренутку, као случајно Аца 
ноншалантно запита Ненада коју је то примедбу имао у виду када је илустровао спори начин реаговања?

– Како коју? Па погледај... – зачуди се Ненад и подиже руку у правцу где се до малочас налазила 
табла, а потом изненађен, полако спушта руку и збуњено гледа у директора:

– Па била је овде...

Аца се мало нашалио, али од тада више нема неажурности у ЕД Сомбор. Маливук је чак отишао 
и корак даље, па је, заједно са директором Градског зеленила, посадио дрво за будућност, јер је дрво 
саставни део обележја зеленог Сомбора. Што би електричари из продаје рекли, ушао у претплату 
будућности.

Александар Маливук с поносом истиче да за 11 година његовог мандата нико од запослених 
није смртно страдао обављајући свој посао. Био је то резултат сталног подсећања на мере опреза и 
заштите на раду. Чак су се и монтери међу собом шалили, да ће, чим их је више од тројице у групи, а 
приђе им директор Маливук обавезна тема бити заштита на раду.

Сећање: Силађи Ђерђ – Ђурика, електротехничар
Силађи Ђерђ је родом из Руменке. У Сомбор је дошао по конкурсу 1974. године, а распоређен 

је на рад у Оџаке, где је у то време била испостава. Радио је најпре као техничар у експлоатацији, а 
потом као главни монтер. Једно време, до систематизације из 2009. године када су Оџаци прерасли у 
пословницу, био је и шеф испоставе у Оџацима, а потом и пословођа.

У првим данима његовог рада, испостава је од теренских возила располагало само једним 
ландровером, а пре тога теренским возилом марке Газ и понеким комбијем З–750 или З–850, или у то 
време популарним фићом. Радило се претежно ручно - дизање и анкерисање стубова, ископ рупа за 
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стубове, утовар и истовар… У Ђерђовом сећању остао је забележен 24. децембар 1974. године када је у 
Електровојводини и то на конзумном подручју Оџака укључен први дистрибутивни далековод 20 kV на 
потезу насеља Оџаци - Бачки Грачац - Бачки Брестовац.

Међу обичним светом, то побољшање се тумачило тиме што је тадашњи технички директор 
РД Сомбор Стојан Стојков родом из Брестовца, па ко ће ако неће свој своме … Ђурика се сећа и да је 
прва типска трансформаторска станица 110/20 kV изграђена у Оџацима, према пројекту Владимира 
Балковоја, а пуштена је у погон 1. маја 1977. године. Тим свечаним поводом сви монтери, руководство 
и тадашњи генерални директор Електровојводине Васа Пирошки пошли су на заједнички ручак. Успут 
су пролазили крај оџачких башта, а у једној од њих радила је и Ђурикина супруга. Када је он промолио 
главу да јој се јави, она повика: – Док ја ринтам, ви се веселите!

Ипак, није увек све било весело. Посебно је било тешко развлачити каблове и носити стубове 
преко ритске слатинасте земље натопљене водом. Ту се постојећи возни парк заглављивао, па су им 
мештани често излазили у сусрет и помагали својим тракторима да пренесу стубове. Грађани су 
помагали и приликом копања рупа за стубове, само да струја што пре дође у неки део насеља. У једном 
ритском насељу, на једној страни рита живели су Босанци, а на другој Срби, па је често долазило до 
правог ривалства ко ће пре завршти свој део посла и коме ће се прво пустити струја. Видевши да је то 
„мртва трка“, Ђурика је мудро закључио: први ће бити и једни, и други, истовремено.

Био је Ђурика стално на „стражи“ и на услузи грађанима и дистрибуцији. Често су знали да 
га ноћу и неколико пута буде, све док „дечије болести“ новог 20 киловолтног напона нису савладане. 
Ђурика је сам себи дао задатак да сними све трансформаторске станице, попише изводе и дефинише 
трафо-рејоне, те да одреди граничнике који део ком трафо-рејону припада. Снимао је то годинама. 
Цртао је на паусу, као и на обичном белом папиру и зато је у сваком тренутку знао на ком делу терена 
и којој трансформаторској станици припада неки квар или купац. Радио је оно што би се данас, 35 
година после, назвало модерним изразом уређивање база података трафо-рејона. Ђурика је све то имао 
код себе, унео их у саме трансформаторске станице, да би себи, и другима омогућио увид у конкретан 
трафо-рејон.

Најтежи тренуци су када настрадају радници, колеге с посла. Тако је било и оних дана када су 
погинули прво Љубан Турудија, а неколико година касније и Бора Илић, обојица родом из Босне.

Однос с потрошачима је тражио познавање психологије. Једном је тако, пред неки верски 
празник у зимско време када се већина грађана и радника одмара, изгорела трансформаторска станица 
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у Дероњама. На место догађаја дошло је само неколико дежурних монтера. Напољу цича зима, „кера да 
не истераш“. Грађани су били дуго без струје, па су нервозни галаме, грде, псују. „Побићемо вас све!“, 
у хору говоре незадовољници. На то ће Ђурика: – Ако нас побијете, нећете имати ко да вам поправи 
трансформатор и бићете још дуже без струје!

Оџаци су иначе велико подручје за одржавање са водовима у дужини од 350 километара високог 
и око 300 километара ниског напона, и то све ваздушне мреже, што је знатно теже одржавати него 
кабловску мрежу.

Ђурика је пун монтерски прича. Терен и монтери - вечита тема. Прича како је једном, на неком 
послу, монтер који је волео и друге жене, фићом на коме је писало Електровојводина свратио у оближњи 
шумарак. Угледа га колега, па му неопажено приђе, куцне на прозор и каже: – Кад завршиш посао, дођи 
на други, електромонтерски !

Друга прича се дешава у Селенчи, где се радило на уградњи растављача, па се вод раздрмао, 
попустили осигурачи и у неким кућама нестало струје. Једна грађанка тражи телефоном дежурног у 
Оџацима и протестује. Налетела је на Ђурику.

– Они ваши, двадесет их је на бандери и д...., а ја остала без струје!

Ђурика покушава да јој објасни али не вреди. На крају када више није могао да изађе на крај с 
нестрпљивом грађанком, он каже:

– Немојте више голи шетати по дворишту, па они на бандери неће д...!

Тап - тог момента она залупи слушалицу и престаде сваки дијалог.

Неком приликом, састане се Ђурика са двојицом другара са којима је ишао заједно у 
електротехничку школу. Један од њих је касније завршио електротехнички факултет и ради у Управи. 
Мало се попило, бар по Ђурики, а можда највише овај из Управе, мада је требао да вози сам од Оџака 
до Новог Сада. Напољу се ноћ већ дубоко спустила, магла, глуво доба. Ђурика га моли да иде код њега 
и само сат-два да одспава.

– Ма, не долази у обзир, – категоричан је другар из Управе: – Само ви мене ставите у кола, и ја 
сам већ у Новом Саду.
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Сећање: Бранко Шупељаковић – Брања, електромонтер
Бранко Шупељаковић је још почетком седамдесетих као ученик био на пракси у дистрибуцији, 

да би се запослио 1. јула 1971. године у ЕД Сомбор. У то време ученици нису примали плате, али су зато 
мајстори, њих шеснаесторица колико их је било у мобилној екипи за град Сомбор, сваког месеца из 
својих коверата издвајали по 1.000 динара за ученике који су се посебно залагали на послу. У тим првим 
данима сви монтерски послови радили су се ручно, ископ, па и бандере развлачене на леђима, стубови 
су такође ручно подизани, као и мрежа која је на исти начин развлачена. Од „малих ногу“ Бранко је 
савесно приступао сваком послу, те је након две године напредовао на скали своје струке од млађег 
електромонтера до водећег бригадира и главног монтера, и то претежно за град Сомбор. Највеће и 
Бранку најдраже признање је додела сребрне плакете са ликом Николе Тесле. Ово признање за рад 
добио је 28. јуна 1993. године, поводом стогодишњице електродистрибуција у Републици Србији. Са 
професионалним стасавањем, Брању ангажују да изводи практичну наставу за монтере у НОРЦЕВ-у 
и то траје 10 година. Често је ноћи проводио на отклањању кварова на далеководима ваздушне и 
кабловске високонапонске мреже, у оно време још 10 kV.

За ову прилику, Шупељаковић се сећа једне интервенције када је велики део Сомбора остао без 
струје, јер је пробила спојница 10 kV. Јесен већ дубоко закорачила, киша, хладно. Требало је откопати, 
направити нову спојницу. По процедури, следи кување кабловске масе којом се залива спојница и то 
тако да достигне температуру од 120°C. Целу ноћ су по кишном времену провели на отвореном. Сомбор 
добија струју у 6 часова ујутру.

Дугачки високонапонски водови (и до 36 километара у оно време на 10 kV мрежи) постају 
„рањиви“ на временске утицаје и велика оптерећења. Испади су били релативно чести, нарочито око 
Божића и Нове године. Нове године и празнике Брања углавном дочекује и проводи на бандерама због 
кварова на високонапонским или нисконапонским мрежама. Након изградње ТС 110/20 kV „Сомбор 
2“, а касније и разводног постројења 20 kV Сомбор, ови проблеми се знатно проређују. Брања сада сву 
пажњу поклања овим трансформаторским станицама, тако да оне изгледају као „апотека“. Зна Бранко 
да оне чувају електродистрибуцију за поуздано и континуирано снабдевање, па их вреди и неговати.

Радио је на свим пословима, али су му најтеже падали налози за искључења када се суочавао 
са тешком социјалном ситуацијом појединих породица са пуно деце и неплаћеним рачунима за струју. 
Сваки сусрет са купцима тражио је другачији приступ. Бранко каже да нису имали посебну обуку из 
психологије, осим редовних лекарских прегледа и психотестова. Било добро да се у Електровојводини 
уведе и едукације из области односа са купцима електричне енергије поручује он, посебно 
апострофирајући време садашње, које је, како каже, „напржено“ па лако падну увреде и тешке речи.

Посебно му је било тешко у време бомбардовања када се и по оглашавању сирена одлазило на 
отклањање кварова. Тако су једном приликом цео Сомбор и околина остали без струје 24 сата. Ноћ, 
један после поноћи, сирене заурлавају, а диспечер га шаље на ТС 110/20 kV „Сомбор 1“. Треба искључити 
110 kV далековод, довод од Црвенке, а укључити довод 110 kV од Бајмока, и то све са растављачима и 
прекидачима 110 kV. На терен излазе њих двојица. Знао је Бранко да су и велике трансформаторске 
станице потенцијална мета НАТО снага. Зато је свом колеги рекао да остане у возилу, подаље од ТС, 
а сам се упути пешке до постројења. Када је стигао у постројење 110 kV, најпре је прегледао отворе са 
каналима за пролаз сигналних каблова, како би се у случају удара одмах могао бацити у канал. Киша 
непрестано пада, а њему се чинило, како каже, као да је и Бог плакао над овим народом. Истом руком 
је држао кишобран и радио станицу, а другом је отварао и затварао растављаче 110 kV. Срећом, све се 
добро завршило. Било је много тих ризичних ситуација, каже он.

Са дистанце пензионера, Бранко подвлачи да је Електровојводина уложила много у средства, 
ресурсе и опрему за заштиту на раду. Донети су бројни правилници и упутства, па ко се њих придржава, 
тај не мора да стрепи од повреда на раду. Такође каже да је привилегија радити у Електровојводини, 
посебно данас, када око себе види бројне квалитетне мајсторе и инжењере који немају посла. Зато 
поручује млађима да „љубоморно“ чувају своје радно место у Електровојводини, јер нису свесни каква 
„промаја“ влада на суровој берзи рада.
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Бранко је једна поштена и вредна људска подлога. Слушајући га, сетио сам се мисли Хенрија 
Тореја да „су све добре ствари јефтине, све лоше су јако скупе“. Имам утисак да Брања није довољно 
вреднован за време и после радног ангажовања, да смо га, условно речено, мало платили.

Сећања: Фрањо Маћуш, електромонтер
Фрањо Маћуш је своје пензионерске дане проводио у правој колонији бунгалова на самој 

обали Дунава, познатој као Барачка. Почео је да ради давне 1927. године у тадашњој приватној фирми 
„Светло“ која се бавила, између осталог, и електричарским пословима. Радио је ту све до 1941. године, 
док Мађари нису расформирали фирму. У ратном метежу нашао се у Сегедину, где 1942. године полаже 
испит за високу квалификацију и од тада ради као ВКВ мајстор. Шест дана пре ослобођења почиње да 
ради у Градском електричарском предузећу у Сомбору, које је касније прерасло у Електровојводину. Од 
тада па до пензионисања Фрањо Маћуш је члан колектива Електродистрибуције Сомбор.

У то његово послератно време било је тешко бити електромонтер, како каже Фрањо. Рупе су 
се ручно копале, бандере носиле на леђима или на бициклама, а и сви остали послови имали су много 
ручног и механичког рада у себи. Заштитне опреме није било. У једном разговору вођеном давне 1972. 
године, он каже: – Како се ради данас, то је сувише отмен посао наспрам оног мог времена. Посебно је 
данас „господствен“ одлазак на терен.

Један датум је заувек остао усечен у његово памћење. Био је то 11. јануар 1957. године. Фрањо је 
ишао на трасу и да би пронашао квар, три пута је препешачио од Милетића до Станишића. До те мере 
му је, како каже, дојадило то „пипање“, да је у моменту беса чврсто себи обећао: „Одмах ујутру идем 
у предузеће и дајем отказ и више никада нећу радити овај посао“. Али, некако одмах после оваквих 
мисли пронађе квар и обећање падне у воду. Фрањо понавља да би, кад би се поново родио, опет био 
електромонтер. Ипак, имао је и замерку што се као пензионер са својим бившим предузећем среће само 
када плаћа рачуне за струју. Љубав према послу и Електровојводини заменио је Дунав, а посебно онда 
када чамцем исплови и оде до једног од песковитих плићака, отпије мало црњака, ужива у природи и 
самоћи и мисли: „Боже, та нико ми није раван!“
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    ДИРЕКТОРИ ЕД  СОМБОР



1. Ђорђе Кронић вкв радник, директор од 1958. до 1961.

2. Младен Рашковић дипл. ел. инж. директор од 1961. до 1963.

3. Паја Гомбошев дипл. ел. инж. директор од 1963. до 1973.

4. Живко Дадасовић дипл. економ. директор од 1973. до 1999.

5. Александар Маливук дипл. маш. инж. директор од 1999. до 2010.

6. Мр Ненад Станковић дипл. ел. инж. директор од 2010. до 2011.

7. Мр Зоран Симендић дипл. ел. инж. директор од 2012.
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    ПОРТРЕТ ЕД СОМБОР ИЗ 2011. ГОДИНЕ



Електродистрибуција Сомбор је електродистрибутивни огранак Електровојводине  
   д.о.о. Нови Сад,  а руководећу структуру огранка чине:

Директор огранка – мр Зоран Симендић, дипл.ел.инж;

Извршни директор за технички систем – Богољуб Павловић, дипл.ел.инж;

Сектор за експлоатацију, руководилац – Томислав Џеба, дипл.ел.инж;

Сектор за управљање, руководилац – Владислав Цветић, дипл.ел.инж;

Сектор за енергетику и инвестиције, руководилац – Бошко Крнета, дипл.ел.инж;

Сектор за економско–финансијске послове, руководилац – Милан Грмуша, дипл.екон;

Сектор за трговину електричном енергијом, руководилац – Јанош Боруш, дипл.ел.инж;

Сектор за логистику огранка, руководилац – Илија Новковић, дипл. правник;

Служба за информатику и телекомуникације, шеф – Лазар Медурић, дипл.ел.инж;

Погон „Врбас“, руководилац – Ненад Бановић, дипл.екон;

Пословница „Оџаци“, шеф – Никола Капетановић, ел.инж;

Пословница „Апатин“, шеф – Божидар Босанчић, ел.инж.
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 Електродистрибуција Сомбор реализује дистрибуцију електричне енергије на територији Града 
Сомбора, општина Апатин, Оџаци, Бач, Врбас и Кула, као и у три насељена места града Новог Сада: 
Степановићево, Пивнице и Деспотово.

  

  ПРЕУЗЕТА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

  

  СТРУКТУРА И БРОЈ ПОТРОШАЧА

Колегијум огранка „Електродистрибуције Сомбор” Сомбор



ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (MWh) ПО МЕСТИМА
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СОМБОР (БЕЗ ПОГОНА И ПОСЛОВНИЦА) 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
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Пословна зграда Електродистрибуције Сомбор



ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (МWh) 
ПО МЕСТИМА ПОГОНА ВРБАС ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
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  Пословна зграда Погона „Врбас“

  Пословна зграда Пословнице „Оџаци“



ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (МWh) 
ПО МЕСТИМА ПОСЛОВНИЦЕ ОЏАЦИ 

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ
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Пословна зграда Пословнице „Апатин“



ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (МWh) 
ПО МЕСТИМА ПОСЛОВНИЦЕ АПАТИН ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ ОБЈЕКТИ

 ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ

 Из наведених табела се види да је Електродистрибуција Сомбор, у складу са усвојеном 
концепцијом развоја Електровојводине, увела директну трансформацију 110/20 kV.

 Купци електричне енергије у Сомбору напајају се из две трафостанице 110/20 kV, ТС „Сомбор 
1“ и ТС „Сомбор 2“. У овим трафостаницама уграђена су по два енергетска трансформатора 31,5 
MVA.  

 Средњонапонска 20 kV мрежа Сомбора међусобно је повезана, тако да купци имају двострано 
напајање, односно немају прекида у напајању електричном енергијом приликом планираних радова и 
кварова у ове две трафостанице.

 Управа Електровојводине сачинила је званичан извештај о поузданости напајања купаца свих 
огранака и о прекидима у снабдевању. Огранак Сомбор је овде показао задовољавајуће резултате.

 Преглед испада је урађен на начин како се то већ годинама ради у електродистрибуцијама 
развијених земаља (међународна методологија о прекидима).

 Приказани су следећи показатељи квалитета испоруке електричне енергије:
 SAIFI = просечна учестаност прекида напајања сваког прикљученог потрошача. 
 SAIDI = просечно трајање прекида напајања, прерачунато у односу на сваког прикљученог   
 потрошача.
 CAIDI = просечно трајање једног испада испалог потрошача.

142

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА



 На основу извештаја о испадима, за период 1. јануара 2011. – 31. децембра 2011. године добијени 
су следећи показатељи поузданости за ПД Електровојводина у целини и по деловима предузећа:
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 Овако изведени збирни нормализовани показатељи дају веома сликовито ранг огранка Сомбор 
у односу на просек Електровојводине и стање у окружењу. То је резултат рада свих запослених у 
дистрибуцији који имају висок ниво знања, обучености и искуства.
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Диспечерски центар у ЕД Сомбор



 Из дијаграма се може закључити да је данас Електродистрибуција Сомбор прилично стар 
колектив, с обзиром на то да је 53,7% запослених (њих 169) старије од 45 година.

*   Бетоњерка се припаја Огранку ЕД Сомбор 01.10.2001.године;

**  Бетоњерка се издвојила из Огранка ЕД Сомбор 01.01.2004. године;

***  Припаја се ЕД Врбас Огранку ЕД Сомбор 01.12.2006. године.
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 Оно што Електродистрибуцију Сомбор разликује од већине осталих огранака у Електровојводини 
је то што се она бави и монтажно–производном делатношћу.

 У „Електродистрибуцији Сомбор“ врши се производња:

 а) Растављача и склопка-растављача за вањску монтажу;

 Производе се четири типа:
 – Растављач за спољну монтажу са ручним погоном, тип: РЛ2 ЕВ 24/400;

 – Склопка – растављач за вертикалну спољну монтажу са ручним погоном, тип: СР02, ЕВ 24/400
БП за СТС ЕВ-1 и СТС ЕВ-2;
 – Склопка – растављач за вертикалну спољну монтажу са ручним погоном, тип: СР02, ЕВ 24/400-
БП за СТС ЕВ-3 и СТС ЕВ-4;
 – Склопка – растављач за вертикалну спољну монтажу са ручним погоном, тип: СРВ2, ЕВ 
24/400-БП.

 Производња ових растављача врши се за потребе Електровојводине и трећих лица.

 б) Пењалице за четвртасте бетонске стубове, за потребе Електровојводине и трећих лица.
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Склопка – растављач за вертикалну спољну монтажу са ручним погоном

Пењалице за бетонске стубове



 в) Челично – решеткасти стубови, за властите потребе.

 Након дугогодишњег планског улагања у електродистрибутивну мрежу града Сомбора, може се 
констатовати да град располаже довољним капацитетима, како за напајање постојећих купаца, тако и 
за нове производне погоне. 
 У наредном периоду предвиђено је да се изврши реконструкција ТС 110/20 kV „Сомбор 1“. У 
првој фази потребно је реконструисати и проширити 20 kV постројење, док је проширење трафостанице 
за још један трансформатор 31,5 MVA предвиђено у другој фази, зависно од динамике остварења нових 
већих производних погона.

147

Израда челично решеткастих стубова

Возила ЕД Сомбор
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    ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ПОСЛЕ 2011. ГОДИНЕ



Живот модерног човека је готово незамислив без електричне енергије која је од највећег 
значаја за функционисање савремене цивилизације. Због тога су производња и 
достава електричне енергије крајњим корисницима (купцима) изузетно важне 

делатности које се законски уређују на државном нивоу, а све више и на међународном нивоу, што 
усмерава даљи правац развоја.

У Србији се тек чине први кораци ка правој либерализацији тржишта електричне енергије. 
Иако постоји законска могућност да велики део тржишта бира продавца енергије, струју у Србији ипак 
сви купују од Електропривреде Србије. Разлог за то је цена која је и даље нижа од тржишне. Како се буде 
одвијала либерализација тржишта електричне енергије, тако ће се усмеравати и убрзавати правац даљег 
развоја електродистрибуције. Због тога Електродистрибуција Сомбор у свим елементима пословања 
мора тежити повећавању прихода, смањењу трошкова и побољшавању ефикасности. То су кључни 
елементи за успешан рад у наредном периоду. 

Основа успешног рада је повећање аутоматизације пословања. Аутоматизација управљања 
средњенапонском мрежом је почела, међутим уграђени паметни софтвери могу да помогну човеку, али 
не и да га замене. „Паметна“ бројила се већ уграђују код купаца и неопходно је да код сваког купца буде 
такво бројило. Подаци о купцима и нисконапонској мрежи се сакупљају и у будућности ће постојати 
јединствена база података. Са аутоматизацијом средњенапонске и нисконапонске мреже и спајањем у 
јединствену целину, технички систем електродистрибуције се мора исто тако повезати са пословним 
делом, да би на крају чинио јединствени систем са једном базом података.

Електродистрибуција мора омогућити развој производње „обновљиве” електричне енергије 
помажући при решавању правних, техничких и других препрека за остваривање тог циља.

Да би се остварили циљеви неопходно је улагати у кадрове. Применом нових, напредних 
технологија мора се континуирано вршити едукација и стручно усавршавање кадровских потенцијала, 
како би се напредне технолошке иновације у дистрибутивној мрежи оптимално користиле и тиме 
поправио квалитет и поузданост напајања електричном енергијом.

Основни производ који продаје електродистрибуција је електрична енергија и главни нагласак 
мора бити на контроли и побољшању квалитета у складу са потребама тржишта и нових купаца. 
Испорука електричне енергије мора бити у складу са заштитом човекове околине. 
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Квалитет испоручене електричне енергије
Квалитет електричне енергије је проблематика са којом се стручњаци сусрећу дужи период. 

Са појавом дерегулације у електропривреди, све више пажње се посвећује афирмацији квалитета 
испоручене електричне енергије, као робној категорији. Купац више није задовољан само пуким 
присуством напона, већ тражи да тај напон има тачно одређен таласни облик и параметре. Томе је 
допринело ширење такозваних осетљивих купаца чији је рад базиран на примени савремених 
технологија, а који стога умногоме зависи од стабилности и квалитета напајања. 

Систематско праћење прекида напајања купаца и анализа показатеља квалитета испоруке 
електричне енергије (SAIFI, SAIDI I ENS), који се прате од 2009. године, омогућавају развој различитих 
примена које ће се користити у дистрибутивном предузећу. Поред праћења испоруке, потребно је 
пратити и квалитет електричне енергије (квалитет напона). Због тога електродистрибуција мора 
у наредном периоду предузети низ конкретних мера као што је инвестирање значајнијих средстава 
у пројекте истраживања параметара квалитета, у набавку опреме за праћење квалитета електричне 
енергије и стварање базе података. Потребно је у огранку формирати посебну службу која ће се бавити 
квалитетом испоруке, али и квалитетом испоручене електричне енергије.

На основу резултата дистрибутивних огранака у квалитету испоручене електричне енергије 
морају се уводити подстицајне мере између огранака. Подстицајне мере морају бити и између 
организационих целина у оквиру огранака у односу на отклањање узрока кварова, на критичне елементе, 
недостатке у одржавању и у набавци делова. То ће водити ка унапређењу планирања, одржавања и 
инвестиционе изградње електроенергетских објеката. 

 Заштита животне средине

Заштита животне средине, као релативно млада дисциплина, имаће све већи значај у пословању 
Електродистрибуције, иако основна делатност којом се она бави (дистрибуција електричне енергије) не 
представља великог загађивача.

Циљеви развоја за наредни период су: модернизација опреме и инфраструктуре у управљању 
отпадом, санација контаминираних локација (санација уљних јама, санација зауљених површина, 
замена уљних кабел глава и др.), набавка возила са адекватним резервоарима за доливање новог и 
прихват старог трафо-уља, провера дистрибутивне опреме са трафо-уљем на присуство штетних и 
канцерогених материјала, решавање проблема азбестних материјала и др.

Очекује се континуирано праћење и мерење нивоа електромагнетног зрачења и буке у животној 
средини. Неопходна је јединствена база података на нивоу огранка и привредног друштва.

Генерисање опасног и неопасног отпада је свакодневна појава у оквиру пословања 
Електродистрибуције. Очекује се највећи напредак на управљању отпадом, па је зато неопходно имати 
тзв. магацине отпада који се морају најпре направити. 

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. ЕД Сомбор располаже са осам ТС 110/20 
kV, укупне инсталисане снаге 418 MVA. Уважавајући годишњи раст конзума од 0,5 одсто, прикључењем 
нових купаца на дистрибутивни електроенергетски систем и повећањем потрошње постојећих 
купаца (уз мали пораст индустријске потрошње), у средњерочном плану је планирана изградња нових 
дистрибутивних трансформаторских станица 20/0,4 kV, изградња 20 kV водова и реконструкција једне 
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постојеће ТС 110/20 kV. У периоду до 2021. године није предвиђена градња ни једне нове ТС 110/20 
kV, пошто постоји резерва снаге у постојећим ТС, а реално се не очекује нагли пораст индустријске 
потрошње. 

Средњенапонска мрежа на подручју ЕД Сомбор има 90 одсто могућност двоструког напајања. 
Планира се да наредних година буду изграђени 20 kV водови који ће омогућити двоструко напајање 
свих средњенапонских извода, што доноси нови квалитет у поузданости напајања купаца електричном 
енергијом и одговарајући технички комфор приликом извођења ремонтних радова.

Град Сомбор располаже двема трансформаторским станицама 110/20 kV: „Сомбор 1“ и „Сомбор 
2“. Пошто нема довољно капацитета да задовољи потребе инвеститора у индустријској зони у Сомбору, 
у изради је пројектна документација за проширење ТС 110/20 kV „Сомбор 1“. У припреми су пројекти 
за индустријске зоне у свим већим местима. Неке од тих зона обезбеђене су електроинфраструктуром, 
али већина их нема или су ограничених капацитета. Очекује се највећа изградња електроенергетских 
објеката у индустријским зонама. 

Највећи део инвестиција иде на реконструкцију електроенергетских објеката, што ће допринети 
квалитетнијем снабдевању постојећих купаца. И даље ће се улагати у проширење управљања на нове 
електроенергетске објекте и њихову аутоматизацију.

Развој функције експлоатације електроенергетских објеката 
Ради повећања ефикасности неопходна је све већа и бржа модернизација и аутоматизација 

дистрибутивног електроенергетског система. То значи коришћење високих технологија у опреми 
и материјалу, као и нових концепција мрежа и објеката. Тиме се смањују трошкови одржавања и 
повећава ефикасност у раду. За одржавање и управљање електроенергетским објектима је потребна 
високостручна и обучена радна снага. 

Паралелно са увођењем у употребу напредних мрежа свакако ће још дуго у експлоатацији 
бити 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 функције даљинског управљања електроенергетским објектима
Електродистрибуција Сомбор је до сада била прва у развоју функције даљинског управљања у 

Привредном друштву Електровојводина што је детаљно приказано у поглављу „Буран развој“. Тренутно 
се на овај начнин управља са укупно 15 дистибутивних трафостаница 20/04 kV и са 10 линијских 
раставних склопки 20 kV.

Дугогодишње искуство ЕД Сомбор у примени система даљинског управљања, показало је као 
потпуно оправдано увођење и стално осавремењавање оваквог система. Тренутно се у средњенапонској 
мрежи управља овим начином са 25 објеката, а према величини дистрибутивне мреже, али и према 
искуствима са запада, сматра се да је оптималан број негде око 130 објеката у дубини дистрибутивне 
мреже.

Софтверски пакет енергетских апликација за оперативно управљање дистрибутивном 
мрежом [DMS GROUP Ltd.] успешно је инсталиран у огранак ЕД Сомбор 2001. године. То је била 
прва инсталација у Електровојводини. Сви подаци реалног времена прикупљени у SCADA систему су 
укључени у DMSсофтвер. Вишекориснички рад програмског пакета је омогућио инжењерима приступ 
преко својих рачунара. 

Употребом у реалном времену указала се потреба за интеграцијом SCADA система и DMS 
софтверског пакета, сада већ DMSсистема. Под називом Медиум интеграција је прво инсталисан и 
стављен у пробни рад у огранаку ЕД Сомбор.  Здружени софтверски систем добија све функционалности 

151



и једног, и другог пакета. Крајњи корисници виде овакав интегрисани систем кроз јединствени графички 
интерфејс, који омогућава ефикасно управљање електроенергетским системом у реалном времену, па 
се стиче утисак да се ради о јединственом решењу. 

Такав систем би требало да постане главни алат за диспечерско вођење електроенергетских 
објеката дистрибутивне мреже у диспечерском центру. Развијени здружени SCADA-DMS систем 
са интегрисаним корисничким интерфејсом ће своју пуну снагу показати у будућности, приликом 
реализације система за управљање средњенапонском дистрибутивном мрежом са мноштвом малих 
електрана и убрзати процес секционисања, рестаурације напајања и реконфигурације мреже.
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Даљинско управљива линијска раставна склопка Јосић насеље, Сомбор

Даљинско управљиво RMU постројење у ЗТС 20/0.4 kV „Сонћанска“ Сомбор



Развој информационих технологија
Највећи напредак се очекује у примени информационих технологија у свим областима, а 

највише у трговини електричном енергијом и у управљању. Због брзине развоја тешко је за нешто 
дужи период сагледати могућности развоја информационих технологија. Један од сегмената напредних 
технологија који се већ уводи у дистрибуцију електричне енергије је и АМР систем управљања 
потрошњом електричне енергије. 

Потпуном имплементацијом АМР система очекује се велико унапређење дистрибутивне 
делатности и елиминација бројних потешкоћа у доскорашњој дистрибуцији електричне енергије. 
Потпуном и непрекидном контролом мерног места и даљинским мерењем свих електричних величина 
за сваког купца у систему ће се подићи ефикасност наплате, а омогућиће се и даљинско искључење 
неуредних платиша, софтверско лимитирање снаге, односно спровођење редукције у условима 
поремећеног снабдевања без класичног искључења и пратећих трошкова редукције, као и елиминација 
трошкова очитавања потрошње електричне енергије. АМР систем је идеалан алат за надзор над 
неовлашћеном потрошњом електричне енергије. Мерење потрошње електричне енергије 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 очекује се највећи допринос унапређењу пословања, што би требало 
да дистрибутивну делатност Електровојводине приближи модерним дистрибуцијама у окружењу или 
је изједначи са њима. 

Трговина електричном енергијом
У наредном периоду, у складу са донетим законима и одлукама о реорганизацији ЕПС-а, следи 

издвајање функције трговине електричном енергијом из дистрибутивне делатности. То је припрема за 
успостављање дерегулисаног тржишта електричне енергије у Републици Србији. 

Применом нових технологија у испоруци, мерењу и очитавању електричне енергије треба 
да се поједностави систем плаћања утрошене електричне енергије и обезбеди потрошачима увид у 
потрошену електричну енергију. Тиме би се на најефикаснији начин утицало на смањење неовлашћеног 
приступа бројилима. Посебно ће доћи до смањења трошкова радне снаге, али и осталих трошкова.
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мр Зоран Симендић дипл. ел. инж.
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    РЕЧ АУТОРА



У току писања монографије „Електрификација Сомбора“,  на сваком кораку  у 
Електродистрибуцији Сомбор некако у ваздуху сам осећао професионализам и 
континуитет. То ми је у увелико олакшавало посао и можда је баш то био разлог што сам 

ову монографију написао у релативно најкраћем року у односу на друге монографије чији сам аутор. 
Запослени у дистрибуцији посвећени су свакој врсти посла, па и овом облику отимања од заборава 
прича о електрификацији. 

Посебно сам захвалан Редакцијском одбору у коме је постојала добра синергија младости доба 
(млађи сарадници) и младости мисли (старији). У својој уводној речи директор Електровојводине рече 
да се ЕД Сомбор издваја по континуитету кадровске политике и по рекордима у вршењу функција 
директора (Живко Дадасовић је на овој функцији био непрекидно 27 година) и техничког директора 
(Стојан Стојков је тај посао обављао 35 година). Већ ове чињенице саме по себи говоре да је у сомборској 
дистрибуцији било домаћина. Та домаћинска логика настављена је и данас: имао сам прилике да је 
упознам у Сомбору приликом преписивања електроенергетске прошлости и садашњости у овај текст. 
Било је то велико олакшање, али исто тако не мање тешка обавеза да овај текст одговори „стању духа“ 
у Електродистрибуцији Сомбор. Да се ништа не потцени или не прецени. 

У препознавању правих трендова електрификације Сомбора здушно су ми помагали доајени 
сомборске дистрибуције: дипломирани економиста Живко Дадасовић, дипломирани електроинжењер 
Стојан Стојков и дипломирани инжењер машинства Александар Маливук. Једноставно, реч је о људима 
који су полазили од ненаписане енергетске мере којом су увек мерили обавеза према себи. За њих би 
важила Кантова мисао: „Дужност према самом себи састоји се у томе да човек очува људско достојанство 
у властитој личности“. Достојанство у властитој личности је била она црта коју сам препознао код тројице 
доајена сомборске дистрибуције. Ову врсту приче понели су, а и даље оплеменили актуелни руководиоци 
дистрибуције: директор - мр Зоран Симендић, дипломирани елктроинжињер, извршни директор за 
технички систем - дипломирани електроинжењер Богољуб Павловић и шеф службе за људске ресурсе 
- дипломирани правник Милица Ковачић. Код њих сам континуитет препознао у креативности, па и у 
оригиналности. Њих троје као да су потврђивали мисао Густава Матоша: „Оригиналност се не учи“. Ње 
има или нема. Креативност су показали и на овој врсти рукописа, проширивши стандарде монографије 
на нове делове текст којих нема у другим монографијама. Ни најмлађи члан редакције, електроинжењер 
Дејан Чувардић се „није дао“. Он је био она тиха вода која брег рони. Једном речју, био је ово изванредан 
састав редакцијског одбора.
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РЕЧ АУТОРА



Користим ову прилику и да се захвалим спољном сараднику на писању социологу Милану 
Војновићу – Милу, који се својим енциклопедијским знањем о Сомбору и његовој историји потпуно 
уклопио у посвећеност исписа Монографије о електрификацији Сомбора. Захваљујем се и лектору 
Љиљани Милић која је будно мотрила да ред речи у реченици језички и граматички правилно одрази 
мисаону логику аутора. Значајно је допринела да се „штиво“ лакше чита. Подршка нам је стизала и 
из Градског Музеја Сомбора, посебно када се радило о старим фотографијама „од давнина вароши 
префињене урбаним самосвојностима и отмене архитектонике, сликара и песника, знаменитих установа 
и значајних људи, сакаџија и фијакериста, врсних мајстора, ђака и пензионера...“ како то рече Милан 
Војновић за град израстао „као зелена оаза на подморју давно пресахлог Панона“. У име редакцијског 
одбора захваљујем се Архиву Сомбора и Градској библиотеци Сомбора који су такође имали свог удела 
у осветљавању електрификације Сомбора.  

Аутор Синиша Корица рођен је 17. фебруара 
1949. године у Лаћарку, општина Сремска Митровица. 
Економски факултет је завршио у Суботици 1971. 
године, а магистрирао је на Економском факултету 
у Београду. Радио је на различитим местима у 
привреди, најпре у Митросу, па у Херој Пинкију, 
где је био финансијски директор, потом у Елносу 
као заменик генералног директора… Сада ради 
у Електровојводини, где је такође обављао низ 
одговорних функција – био је директор економских 
послова, шеф кабинета… Радио је и у органима 
власти: био потпредседник Извршног већа Општине 
Сремска Митровица, у два мандата, члан Извршног 
већа Војводине и члан Савезног извршног већа у 

СФРЈ. Био је и савезни секретар за тржиште и цене у Влади Милке Планинц. 

Написао је и објавио пет књига. Живи у Новом Саду.

156

Слика редакцијског одбора: Милица Ковачић дипл. правник; Стојан Стојков дипл. ел. инж.; 
мр Зоран Симендић дипл. ел. инж.; Живко Дадасовић дипл. ек.; Богољуб Павловић дипл. ел. инж.; 
Александар Маливук дипл. маш. инж.; мр Синиша Корица дипл. ек.; Дејан Чувардић ел. инж. и Милан 
Војновић, социолог.

Синиша Корица, аутор



157



    САДАШЊИ И БИВШИ  РАДНИЦИ ЕД СОМБОР



159

САДАШЊИ И БИВШИ  РАДНИЦИ ЕД СОМБОР

Списак запослених у „Електродистрибуцији Сомбор“ Сомбор

Аврамов Мирослав
Агбаба Радослав
Адор Андрија
Алексић Сања
Алтингер Иштван
Андријашевић Небојша
Асан Фрања
Аћић Љубица
Бабовић Славка
Бајчетић Предраг
Бановић Ненад
Басара Дарко
Басарић Дане
Баџа Божидар
Безбрадица Радослав
Безбрадица Сава
Бездан Нандор
Беловуковић Влатко
Бикар Бранка
Бировљев Александар
Бирчић Љубица
Бјелица Љиљана
Благојевић Александар
Богдановић Милош
Боговачки Зоран
Божичковић Никола
Бојин Зоран
Боруш Јанош

Босанчић Божидар
Брил Петар
Бркић Александар
Бркић Недељко
Булајић Бисерка
Варга Ката
Васић Вера
Везмаров Бошко
Велиновић Здравко
Венигер Михајло
Венигер Оливера
Видаковић Оскар
Видеканић Александар
Видовић Душко
Витковић Вукашин
Вујачић Славко
Вујичић Марија
Вујичић Ненад
Вукас Милорад
Вукелић Владимир
Вуковић Наташа
Вукчевић Здравко
Вукшић Мира
Вулин Душан
Вулиновић Гојко
Вучковић Владимир
Вучковић Тихомир
Вучуровић Синиша

Гагић Милорад
Гајдобрански Лазар
Глушац Милица
Гонко Мира
Гргуревић Момчило
Гркињић Зоран
Грмуша Милан
Гуша Драган
Дамјановић Мирјана
Дедић Бранка
Дерењи Атила
Димитријевић Марија
Димитријевић Милан
Докнић Светлана
Докоза Зоран
Драгојевић Милорад
Драгумило Миомир
Дражић Горан
Дубињи Александар
Ђукић Мирослав
Ђурић Ксенија
Ђурић Ненад
Жижаков Миланко
Живковић Наташа
Жижин Милан
Зарић Микан
Захорјански Ђура
Захорјански Марија
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Збућновић Љубомир
Зекић Новак
Зекушић Драган
Зеленика Иван
Зелић Милорад
Златар Звонимир
Иванковић Мирко
Иванчић Зоран
Ижипац Матија
Илић Миодраг
Исаков Александар
Јанић Стево
Јанковић Зоран
Јањић Соња
Јањушевић Миломир
Јевтић Младен
Јеличић Тијана
Јовановић Божидар
Јовановић Зоран
Јоковић Драган
Јосић Будимир
Јукић Горан
Јурлина Никола
Јурчевић Раде
Јухас Љубица
Јухас Тибор
Кајкут Горан
Калинић Гордана
Калинић Мане
Кањо Михаљ
Капетановић Никола
Каралић Милош
Караћ Снежана
Кардум Милан
Каришић Марија
Катић Милош
Кемењ Золтан
Киш Золтан
Кнежевић Милан
Ковач Шандор
Ковачевић Славко
Ковачић Милица
Кокот Душан
Кокот Марко
Коларић Драган
Комазец Драган
Копривица Вера
Копривица Синиша
Кораћ Љубиша
Косановић Дамир
Косовац Ћиро
Косовић Ранко
Крестић Дејан

Кркљуш Никола
Крнета Александар
Крнета Бошко
Крстајић Александар
Крулић Драган
Кубик Мирко
Кукић Александар
Куруц Далибор
Кушел Михаел
Лазић Драган
Лакић Јованка
Лакић Раде
Лемић Златко
Лепојевић Владимир
Лепојевић Драган
Ловрић Раде
Лончар Божидар
Лончар Борис
Лончар Недељко
Луковић Сандра
Лучић Анђелка
Лучић Зоран
Љубишић Бранко
Магоч Никола
Макрић Миленка
Маланчић Слободан
Мандарић Петар
Маринковић Душан
Маринковић Душанка
Марко Катица
Марковић Владимир
Маројевић Зоран
Мартиновић Бранислав
Маунић Горан
Маширевић Зорица
Машић Роберт
Медић Срђан
Медурић Лазар
Менићанин Александар
Мијатовић Видоје
Мијић Радивој
Миковић Живојин
Миладиновић Велибор
Миладиновић Милан
Милин Никола
Милић Владо
Милићевић Драган
Милковић Душко
Миросављев Рајко
Митровић Недељко
Мишић Љубиша
Мојсов Игор
Мочевић Горан

Нађ Љубомир
Намачински Данил
Николић Зоран
Николић Иван
Николић Раде
Николић Срђан
Никшић - Перовић Олга
Нићетин Александар
Новаковић Оља
Новаковић Трбојевић Милица
Новковић Зоран
Новковић Илија
Огњеновић Огњен
Орешчанин Марко
Павасовић Жељко
Павловић Богољуб
Павловић Горан
Павловић Никола
Пајић Ђоко
Пап Јосип
Папуга Иван
Париповић Јелена
Пастор Атила
Патарић Стипан
Пачкић Стојанка
Пековић Милица
Пековић Предраг
Пектер Слободан
Перић Јово
Перишкић Стипан
Перовић Бранислав
Перовић Драган
Перућица Марко
Перућица Рајко
Петреш Антун
Пешаљ Никола
Плеше Игор
Поздер Ласло
Полимац Сава
Поповић Недељко
Потпара Душан
Пуача Драган
Пуповац Никола
Радановић Драган
Раданов-Пелагић Горан
Радић Стојан
Радуловић Иван
Радуловић Мирко
Радуновић Милан
Раић Јосип
Ракас Недељка
Ристић Ђорђе
Рњак Милан
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Роквић Миодраг
Роквић Петар
Руњак Стипан
Русковски Јулијан
Сабо Бела
Сабо Игор
Савић Миле
Самарџић Ненад
Свитлица Горан
Секулић Драгана
Секулић Павков Наташа
Сечујски Петар
Силађи Ђерђ
Симендић Гордана
Симендић Зоран
Симин Петар
Сомбати Александар
Сопка Александар
Сремачки Милорад
Сремачки Мирослав
Станић Драгомир
Станков Драгомир
Станковић Стојан
Стевановић Бора
Стојановић Далибор

Стокућа Михајло
Столић Александар
Стриковић Јован
Студен Бранко
Сурла Његосава
Сурла Слободан
Тадић Добрило
Тадић Здравка
Танурџић Срђан
Тарлаћ Рајко
Тепшић Бранко
Терзић Ирина
Тишма Раде
Томашевић Милан
Тот Јанош
Трбојевић Џенета
Трифунов Станимир
Ћосовић Весна
Ћосовић Драгиша
Фабри Јан
Филаков Марко
Хајдуковић Љубица
Хајнал Александар
Хајнал Зоран
Харамина Ренато

Хасановић Ервин
Хашка Ференц
Хусар Антика
Хусар Лацика
Цветић Владислав
Цветковић Славиша
Цвјетићанин Горан
Цвјетићанин Раде
Чинчурак Јарослав
Чувардић Дејан
Џеба Томислав
Џунић Предраг
Шарац Божо
Шаровић Даниела
Швељо Миле
Шимек Михајло
Шипош Карољ
Шипош Миклош
Шкундрић Љиљана
Штарк Јадранка
Штрал Игор
Штрангар Ђура

315 радника
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Међедовић Дарко
Бановић Ненад
Чинчурак Јарослав
Станков Драгомир
Сремачки Мирослав
Зарић Микан
Лепојевић Владимир
Јухас Тибор
Стриковић Јован
Жижаков Миланко
Лучић Зоран
Перовић Драган
Поповић Недељко
Гргуревић Момчило
Магоч Никола
Драгумило Миомир
Шипош Миклош
Ковач Шандор
Војиновић Урош
Вукчевић Здравко
Нићетин Александар
Дубињи Александар
Боговачки Зоран
Брил Петар
Андријашевић Небојша
Димитријевић Милан
Маројевић Зоран
Штрал Игор
Сопка Александар
Перућица Марко
Сомбати Александар
Ђурић Ненад
Штрангар Ђура

Вујичић Ненад
Исаков Александар
Папуга Иван
Роквић Петар
Томашевић Милан
Хашка Ференц
Аврамов Мирослав
Сремачки Милорад
Самарџић Ненад
Русковски Јулијан
Шипош Карољ
Вујичић Ратко
Терзић Ирина
Јоковић Драган
Кањо Михаљ
Тунгуз Драган
Чолаковић Клара
Јовановић Божидар
Сурла Његосава
Тот Јанош
Докнић Светлана
Нађ Љубомир
Пајић Ђоко
Захорјански Ђуро
Јанковић Зоран
Лепојевић Драган
Лончар Божидар
Туровић Љубомир
Ћосовић Драгиша
Шарац Божо
Копривица Синиша
Намачински Данил
Роквић Миодраг

Секулић Радисав
Бировљев Александар
Крстајић Александар
Шаровић Данијела
Вучетић Илдико
Зекић Новак
Јухас Љубица
Бјелица Љиљана
Марковић Владимир
Каришић Марија
Захорјански Марија
Вујачић Славко
Сурла Слободан
Тепавчевић Зејнета
Мартиновић Бранислав
Бабовић Славка
Миловић Вељко
Никшић Перовић Олга
Булајић Бисерка
Глушац Милица
Тадић Здравка
Пачкић Стојанка
Жижин Милан
Перовић Бранислав
Перућица Рајко
Јухас Сандра
Копривица Радмила
Алексић Сања
Ћосовић Весна
Гонко Мира

96 радника

Списак преузетих запослених из „Електродистрибуције Врбас“  Врбас  дана 01.12.2006.
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Аврамов Бранислав
Адор Карло
Ађић Карло
Ајхарт Јован
Аларгић Маринко
Алексић Драган
Алексић Светиславка
Алтингер Иван
Амбруш Ана
Амиџић Јованка
Андрић Милован
Анђелић Слободан
Арбутина Раде
Бабовић Данило
Бадивук Стојан
Бајатовић Спасоје
Бакић Јосип
Бакула Марија
Бакула Петар
Балинт Јожеф
Балог Јанош
Балог Карло
Балог Стеван
Барта Јосип
Барта Стеван
Барта Шандор
Безбрадица Душан
Безбрадица Милан
Бездан Фрања
Бељански Богдан
Бенчић Иван
Бенчић Јосип
Бенчић Петар
Бења Ирена
Беретић Винко
Беретић Мата
Бећин Бранко
Бики Јоаким
Бирчић Славко
Бјелетић Лепосава
Бјелетић Чедомир
Бјелић Даница
Бјелица Стеван
Блазер Мирко
Богојевић Марица
Божовић Мирко
Бочо Иштван 
Бошњак Неда

Бранков Милан
Бркић Анђелко
Бркић Марко
Бркић Срђан
Бузаџић Срђан
Букалов Горан
Булајић Вељко
Булат Мирослав
Буљугић Томислaв
Бураи Јанош
Бурја Златко
Вајгант Антун
Вакош Иван
Валашек Јарослав
Варга Александар
Варга Пал
Васиљев Стеван
Васовић Савета
Везмар Александар
Велиновић Томислав
Велицки Стипан
Вернер Фриђеш
Видаковић Естера
Видаковић Злата
Видаковић Пајо
Влашки Станислав
Војводић Зорка
Војиновић Урош
Врдољак Даница
Врцељ Даница
Врцељ Никола
Вујаклић Јованка
Вујачић Анка
Вујичић Љубомир
Вујичић Ратко
Вујчин Зорица
Вукас Милан
Вукелић Ђуро
Вукићевић Велизар
Вукићевић Милојко
Вукмирица Бошко
Вукмирица Гроздана
Вукобратов Велимир
Вуковић Вукосава
Вуковић Ружица 
Вуковић Станко
Вучетић Илдико
Вучковић Јелена

Вучковић Рајко
Вучуровић Слободан
Гагрчин Бошко
Гајдош Мирон
Гајзингер Јован
Гак Милан
Галетин Драган
Галетин Ђорђе
Галић Владислав
Гаћеша Ђуро
Глушац Драгиња
Гојић Миладин
Голубић Видоје
Голубић Миланко
Гомбошев Паја
Гријак Мира
Гркињић Миленко
Грујић Бисерка
Грујић Георгије
Гулачи Јосип
Дадасовић Живко
Дедић Снежана 
Деман Јано
Депалов Војислав
Деспотов Омер
Дизија Дарко
Димитријевић Драгољуб
Димитријевић Стојадин
Димитријевић Миливој
Додић Миливој
Дојић Владимир
Дојић Димитрије
Дојић Лазар
Дојић Љубица
Докнић Вукашин
Доротић Александар
Доротић Матија
Достан Иван
Дошен Недељко
Драганов Стеван
Драгаш Божо 
Драгојевић Милан
Дражић Нада
Дракулић Милан
Дрекслер Андрија
Дрљачин Јован
Дробина Антун
Дробина Фрања
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Дрча Душан
Дубајић Татјана
Дујмовић Бела
Дураковић Милан
Душанић Десанка
Душанић Лазар
Душанић Стеван
Ђелбабин Милош
Ђикандић Миле
Ђокић Радмило
Ђорђић Стојко
Ђурић Владимир
Ђуришић Дејан
Ђуришић Стеван
Ђурковић Стипан
Ђурковић Шима
Енгерт Нандор
Ердељ Анкица
Живковић Миле
Живковић Станка
Жижин Иван
Жувић Зоран 
Жужић Јован
Жуљевић Милка 
Жуљевић Даница
Звекан Ана
Звонар Иван
Зевеђи Михаљ
Зекушић Стојанка
Златановић Саша
Златар Стипан
Злокас Олга
Зорић Душица
Иванковић Катица
Ивковић Марин
Илић Боро
Ичин Живота
Јакшић Раде
Јанковић Миленко
Јанковић Наста
Јановић Јанош
Јањатовић Рајко
Јањић Јовица
Јањић Стојан
Јараши Марија
Јевђенић Савка
Јевтовић Вукомир
Јелачић Михајло
Јелић Сава
Јеринић Анка
Јерковић Михајло
Јованић Ђуро
Јовановић Велимир

Јовановић Жељко
Јовановић Светомир
Јовановић Томислав
Јовић Борис
Јовић Никола
Јожеф Иван
Јозић Стеван
Јозић Стипан 
Јокарић Тодор
Јосић Драган
Јосић Јосип
Јосић Милета
Јосић Сава
Јоха Јосип
Јуба Тереза
Јурлина Блажо
Јурлина Боже 
Јурлина Марин
Јухас Антун
Калајић Јован
Калањ Душанка
Калинић Мил
Капитањ Стеван
Каралић Драган
Катанић Драгана
Кевеђи Иштван
Кекезовић Жељка
Келић Сава
Киршнер Вилма
Киш Ана
Киш Ђена
Киш Михајло
Киш Ференц
Кнапиг Стипан
Кнежевић Влада
Кнежевић Димитрије
Кнежевић Мирослава
Кнези Јелена 
Ковач Александар
Ковач Јанош
Ковач Фрања
Ковач Шандор
Ковачевић Александар
Ковачевић Видак
Ковачић Светислав
Коларић Стеван
Колунџић Милена
Кољеншић Наташа
Комароми Антал
Комароми Етелка
Конц Имре
Копривица Данило
Копривица Радмила

Копривица Славко
Косановић Ђуро
Косовац Милан
Крајина Иван
Кревенка Стеван
Креко Јосип
Крећо Свето
Кривокућа Милан
Крижан Ласло
Крпеж Петар
Крстић Драган
Кубик Јован
Кубик Магда
Куловић Мирко
Кулушић Антун
Кунчак Јарослав
Кустурин Анђелка
Кутлеша Тонко
Лагунџија Марио
Лагунџија Марко
Лагунџија Розалија
Лазић Живојин
Лакатош Карло
Лакатош Катица
Лакић Марко
Лакић Радивој
Лалатовић Милена
Лалошевић Радомир
Ласло Александар
Лекић Зоран
Лемић Стипан
Ловас Јосип
Лончар Милка
Лукић Андђелија
Луковић Велимир
Магоч Владимир
Мајић Игор
Мајсторовић Дане
Мајцен Милан
Маливук Александар
Мандић Јован
Маричић Раде
Марјанов Душан
Марјановић Василије
Марјановић Милош
Марковић Иван
Марковић Нада
Маркош Александар
Мастиловић Слободан
Матијевић Милица
Маћуш Миклош
Маћуш Фрања
Маширевић Миленко
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Маширевић Милорад
Маширевић Никола
Међедовић Дарко
Мерл Ирена
Мерли Марија
Месарош Јанош
Мијић Жарко
Мико Зора
Мико Јосип
Миковић Ненад
Микрут Иван
Милетковић Нада
Милин Ђорђе
Милисављевић Стеван
Милић Михајло
Милић Марко
Милићев Петрослав
Милићевић Добрислав
Милићевић Љиљана
Милићевић Срето
Милковић Миле
Миловић Вељко
Миловић Мирјана
Милошевић Ђорђе
Милошевић Ђуро
Миљковић Божа
Мишковић Бранка
Митровић Остоја
Михајловић Мирко
Михајловић Розалија
Мицић Боривоје
Мирковић Предраг
Мишковић Ева
Мишковић Миленко
Мишчевић Милутин
Мојсов Глигор
Молнар Имре
Молнар Иштван
Молнар Фрања
Момчиловић Душан
Момчиловић Никола
Мравонац Јожеф 
Мрвичин Мирко
Мрдак Владимир
Мрђанов Борислав
Мркаљ Милош
Нађ Јелисавета
Нађ Јосип
Нађ Стеван
Нађлукач Михајло
Нађлукач Серафа
Намачински Данило
Настасић Јустин

Немет Петар
Немет Фрања
Немети Јосип
Немети Јосиф
Николић Лидија
Николић Обрад
Николић Предраг
Николић Станимир
Новаковић Милутин
Обрадовић Јанко
Огризовић Ана
Огризовић Велимир
Огризовић Лазар
Одобашић Милан
Омерашевић Мато
Орељ Ђуро
Орељ Јован 
Орлић Мићо
Остојић Душан
Павков Миливој
Палић Мика
Павков Славко
Павковић Драган
Павловић Драгомир
Павловић Мирослав
Павошев Стојанка
Пајчић Милан
Павков Рајко
Палић Радојка
Палић Роза
Пап Фрања
Папуга Јанко
Парабуцки Јелисавета
Паравиња Бранко
Париповић Марија
Паскаш Никола
Пастор Јосип
Пастор Миодраг
Патарчић Антун
Пејак Иван
Пејиновић Бошко
Перишкић Антун
Перишкић Иван
Пете Јосип
Петер Андраш
Петер Јован
Петреш Јосип
Петреш Ладислав
Петреш Фрања
Петровић Леона
Петровић Магдалена
Петровић Маринко
Петровић Никола

Петровић Соња
Пеша Љиљана
Пиварски Васо
Познић Мирко
Попић Зоран
Попић Францишка
Поповић Ђоко
Просингер Антун
Пујић Јосип 
Пуповац Миле
Путник Зоран
Радаковић Милован
Радић Иван
Радић Јанош
Радмиловић Владо
Радовић Урош
Радојевић Миомир
Раић Ката
Раић Стипан
Рајзингер Фрања
Рамовић Горан
Ракић Ружица
Ракић Татјана
Рајић Петар
Ранк Фрања
Раух Дубравка
Рашић Стипа
Рашковић Миленко
Рашковић Момчило
Резничек Атила
Ријавец Иван
Ријавец Станко
Римар Владимир
Римар Ђуро
Ркман Петар
Рњак Славко
Рожа Иштван
Рокнић Милан
Роксандић Милан
Ромчевић Чедомир
Рончевић Раде
Сабатка Мирко
Сабатка Надежда
Савић Петар
Салак Петар
Свилар Маргита
Свилокос Луција
Секулић Бранислав
Секулић Радисав
Сечјуски Миливој
Сечујски Вујадин
Сечујски Милан
Сечујски Радомир
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Симин Владислав
Симин Сима
Симић Милан
Симић Михајло
Симић Никола
Смиљанић Љубан
Соницки Ева
Спасић Драгутин
Срдовић Стјепан
Сремачки Даница
Станковић Ненад
Станојевић Верица
Стефановић Милосав
Стипанац Тома
Стојисављевић Десанка
Стојисављевић Стеван
Стојко Јосип
Стојков Ђорђе
Стојков Стојан
Столић Душан
Стрилић Јосип
Стрилић Лајча
Стричевић Драшко
Стричевић Убавка
Сувајџић Радинка
Сунтак Јосип
Тадић Душан
Тако Јован
Тамаши Јанош
Танурџић Новак
Тарлаћ Ранко
Теглаш Верица
Тепавац Бранка
Тепавац Ђуро
Тепавац Раде
Тепавчевић Бранко
Тепавчевић Зејнета
Тепшић Никола
Тепшић Слободан
Терзин Ирма
Терзић Слободанка
Тешић Милица
Тиквицки Гергељ

Тодоровић Браниславка
Тодоровић Мирко
Тодоровоћ Богдан
Томешић Марија
Томић Драган
Томић Марко
Топаловић Нада
Тот Амарила
Тот Лајош
Трамшек Карло
Трнко Филип
Трубан Стеван
Туркал Карољ
Тунгуз Драган
Турањанин Ненад
Туркал Ружа
Туровић Љубомир
Турудија Љубан
Туцаковић Христина
Ћалић Милева
Ћвјетићанин Бранко
Ћирић Данилка
Ћурић Светислав
Ујвари Јосип
Уташи Ференц
Фабијанов Стипан
Фејса Јефрем
Фигура Андрија
Фигура Стеван
Филиповић Винко
Фодор Фрања
Хајнал Мира
Хајошевић Јосип
Халас Карло
Халас Фрања
Ханић Фехим
Ханић Халил
Хасановић Милкица
Херцог Јован
Хољевац Томислав
Хорват Албе
Хорват Петар
Хорват Стјепан

Хорн Ђорђе
Хрин Павле
Цветановић Драгица
Цветковић Добривоје
Цвијановић Слободан
Чапанда Марија
Чапанда Миша
Чачић Ненад
Чворо Бранислав
Челенак Геза
Чепић Радмила
Четвеји Атила
Чинчурак Андрија
Чичовички Кајица
Чолаковић Клара
Чувардић Иван
Чувардић Марица
Џуклевски Тодор
Шаргач Јосип
Шегец Ирена
Шеша Илија
Шешлија Момчило
Шимек Јосип
Шимек Михајло 
Шишковћ Стеван
Шкорић Лука
Шлемендер Михајло
Шолајић Мирослав
Шолар Фрања
Шота Јанош
Шредер Анка
Шуба Мирко
Шувак Јелена
Шуљагић Милета
Шупељаковић Бранко
Шупељаковић Никола
Шупељаковић Сретко
Шурјан Јожеф
Шуфлај Миран

587 радника
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