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УВОД

Сто година је откада у Сенти постоји електрична расвета.
Ретка је појава да у вези једног догађаја од 100 година буде издата и 

монографија истог. Посебно ми је драго да сам имао прилику обрадити такав 
догађај из прошлости града који је обвијен ловорима центенаријског венца.

1. септембра 1895. године аустријски цар и мађарски краљ Фрања Јосип I 
је посетио Сенту како би присуствовао војним вежбама изведеним у околини 
града.

Том приликом је посланичко тело града Сенте одлучило да fce ову 
краљевску посету обележити са два трајна остварења. Једно је било 
асфалтирање улица, a друго увођење електричне расвете.

С тим је град Сента први добио електричну расвету у тадашњој жупанији 
Бачкој, претекавши у томе Суботицу, Сомбор и Нови Сад.

Пошто је пре 100 година електрика коришћена скоро у потпуности за 
расвету, сматрам важним да читаоце упознам и са начинима осветљења пре 
електричне расвете који су били примењени и у нашем граду -  мислим 
првенствено на јавну, односно уличну расвету.

Од старог века, па све до данас међу техничким проналасцима чове- 
чанства највећи је.можда, откриЋе, односно практична употреба електричне 
енергије. Поред точка употреба електричне енергије је највише и најбрже 
унапредила развој науке и технике.

Ласло Тари





Чим је упознао ватру, човек се трудио да после заласка сунца, по доласку 
мрака, створи светлост и топлоту око себе.

Овај труд човека је у ствари требао да продужи дан, време за обављање 
послова у куЋи.

У ово време је највероватније користио добро и дуго ropefce материјале, 
помоЋу којих је веЋ имао светлост.

Стари Египћани и Римљани су користили уљанице.а у IV  веку су већ 
познавали воштану свеЋу. Лојанице су почели употребљавати у X II веку, 
стеаринске ceetse од 1830-^е године, a производња свеЋа од парафина почиње 
1850-е године.

Пре проналаска плинског и електричног осветљења појам лампе је био 
суд са течношЋу, које је служио за осветљавање. Њихов настанак се губи у 
нејасној прошлости човекове културе. Људи старог века их израђују од глине 
или метала. НајчешЋа је лампа у облику полулопте. Ha малом отвору су сипали 
уље, a било је одређено место за фитиљ. Ручне лампе су имале једну.а 
металне три ушке у које су стављали ланчиЋе.помоЋу којих су се могле окачити.

Форму коју су. Грци произвели Римљани су усавршавали украшавајуЋи 
разним рељефима a снабдевали су са два-три, a понекад и са 12 фитиља. Овај 
облик произведен у старом веку био је у употреби све дотле док није дошло до 
усавршавања фитиља и проналаска нових материја за осветљавање.

Светлост петролеја је позната од 1859. године када је Дрек наишао на 
извор каменог угља (нафте) код Титусвила у америчкој држави Пенсилванији.

X IX  век је у овом погледу диктирао тако брзи напредак да је једва 
остало времена за проналазак одговарајуЋе форме лампи. У другој половини 
X IX  века нафта је било најраспрострањенија материја за осветљење. Лампа у 
којој горела нафта, имала је најчешЋе облик вазе. У ове вазе су стављали суд 
за ул>е (нафту) на чијем је горњем делу био држач за фитиљ, на коме је била 
стаклена кугла или абажур.

Улично осветљење уводе због јавне безбедности у X V I веку. Становници 
Париза су били дужни да осветле своје прозоре, a прве лампе се постављају 
тек доцније. 1558. године их постављају на дрвене греде. Овај пример прате 
касније и Лондон, Берлин, Амстердам и остали велики градови.

Употребе плина у осветљавању се први досетио енглески лорд Дундонал 
1786. године. Плин који се стварао приликом производње кокса спровео је кроз 
расхладни уређај и тако добијени плин користио за осветљење. После дужег 
експеримента Лондон 1814-е, a Париз 1817-е добија плинско улично светло, 
али их је предухитрио немачки Фрајбург у коме је веЋ 1811 —е било плинског 
осветљења.



Употребу електричне струје за осветљавање улица приказао је Павел 
Јаблочков руски електротехничар 1876-е у Паризу са електричном свеЋом 
(функција јој је слична светиљки на лук коју је конструисао у радионици и 
лабораторији фирме Брегет).

1894-е године почели су користити и ацетилен, али предност електричног 
осветљења није могао угрожавати.

Овде треба напоменути више истакнутих мађарских научника који су у 
многоме допринели развоју науке која се бави електрицитетом.

Мађарском физичару Ањошу Једлику можемо захвалити принцип 
©лектромагнетске ротације и принцип динама. Нажалост овај научник није 
публиковао своје проналаске,иако је функцију генератора (динамо) упознао још 
доста пре Сименса. За проналазача генератора сматрају Сименса, који га је 
десет година после Једлик Ањоша, 1867-е године произвео.

Електротехничар Карољ Циперновски.инжињер фабрике Ганц произвео је 
генератор на једносмерну и наизменичну струју први у Мађарској у прошлом 
веку.

Заслуга Циперновског, Дерија и Блатија је да су први пут 1885-е године 
приказали на будимпештанској изложби систем економичне расподеле струје 
паралелним прикључивањем трансформатора. По њима је и добио назив 
Циперновски-Дери-Блати трансформатор.

Од старих средстава за осветљавање практично веЋ само свеЋу 
користимо, која међутим служи више само за пригодне прилике, за стварање 
угодног расположења.

JAĐHA PACĐETA ОД 1855 ДО 1895 ГОДИНЕ

О увођењу јавне расвете Скупштина града Сенте је донела одлуку 8. 
децембра 1855. године на захтев царског краљевског среског руководства.

У записнику града Сент© је о овом догађају заб©лежена сл©д©Ћа садржина 
под бројем 656. „ПредседавајуЋи градски судац је позван да одр©ди постављање 
неколико лампи око градске куЋе и на пијачном тргу. Ове лампе би наручили у 
Сегедину по узору оних које веЋ тамо постоје, a неки мајстор лимар би израдио 
за 20 форинти по лампи. За ово се тражи сагласност посланика као и да се 
одреде места за постављање лампи.

Посланички орган је одобрио постављање лампи и одр©дио место на 
следеЋи начин: на углу градске куЋе, поред школе једну, на капији градске куЋе 
садашњег уреда Царског краљевског среског руководства-другу. Ha углу улице 
нове градске куЋе -  треЋу, на углу Парохије -  четврту, на куЋи Зубари Пала -  
пету, на куЂу Спицер Саламона -  шесту, на Шеталишту -  седму, на згради 
Апотеке -  осму.”



Смисао овог мало замршено састављеног текста је у томе да је на захтев 
Царског краљевског среског руководства председавајуЂи судац наручио 10 
лампи код једног лимара из Сегедина сличне онима које су seh тамо 
постављене. Ове лампе би биле израђене за 20 форинти по комаду, јефтиније 
од оних које су донешене из Беча за 28 Пенге форинти.

До новембра 1856. године број уличних лампи се пове^ао на 12. 
Скупштина општине је за осветљење потребно уље набављала преко трговца 
ópafce Byjnts, Маркуш Фишера и Шаламона Њајса.

У октобру 1861-е године главни судац Мајорош Иштван предлаже да се 
досадашње осветљење уљем замени „фотогеним” плинским светлом, пошто је 
то знатно јефтиније. Скупштина града одобрава овај предлог и задужује главног 
суца да о ценама лампи и плина састави исказ, предрачун. После недељу дана 
Скупштини је стигао предрачун који је и прихваЋен и главни судац задужен за 
набавку фотогених лампи.

После проналаска петролеја и у нашим крајевима долази до његове 
употребе. У децембру 1866. године Базил Брановачки добија задужење за 
преправку резервоара и постављање пет нових лампи. За овај посао му плаЋају 
21 форинти и 40 крајцара по лампи.

1867. год. Beti 100 лампи осветљава улице нашег града. Ha састанку 
Градског века се констатује да су стубови ниски и танки, због чега се задужује 
градски инжињер да прегледа и наложи да се мењају пропали стубови.

СледеЋе године Базил Брановачки даје нови предрачун о цени коју добија 
од предузетника Гринфелда, који би средио лампе за 15 форинти и 90 крајцаре 
по комаду, односно 1590 форинти за 100 лампи. Поред овога Брановачки 
опрема још 20 светиљки о свом трошку и даје гаранцију да fce и у будуЋе 
најквалитетнији петролеј користити у лампама.

Упркос овоме још у току године пристижу жалбе на осветљење. Наводе 
да више лампи, 14 не светле, углавном оне старе, преправљене од уљаних.

Више градских посланика предлажу допуну уговора о осветљењу. Закупац 
би био дужан да осветљава и у случају пуног месеца ако је време тамно, што 
до сада није чинио. У вези овога план и предлог времена осветљавања 
Скупштини предаје посланик Иштван Михалкович, што Скупштина и усваја. 
Односно задужују руководство спровођењен надметања за идуЋу годину.

У децембру 1869. године задужени за осветљење града предлаже следеЋи 
распоред времена осветљавања да:

месецу јануару уместо 161 сати 206 сати,
II фебруару ii 133 ii 170 11
„ марту и 116 n 138 ii

априлу n 97 и 113 n
„ мају II 69 n 79 n
„ јуну ,, 61 n 73 п



у месецу јули уместо 61 сати 77 сати,
августу ,, 57 „ 78
септембру „ 84 „ 108
октобру „ 106 „ 135
новембру „ 134 „ 179
децембру „ 161 „ 2 1 4

осветљавају лампе, односно у току целе године значило 6и уместо 1240 сати 
1573 сата више осветљавања. Што би значило вишак од 333 сата.

У марту 1870. године у вези осветљавања града се води и судска 
парница. У децембру исте године изричу казну у вези обавеза око 
осветљавања, у исто време се тражи од Градске управе да смање казну која је 
изречена због попуста у раду око паљења лампи.

1873. године се поново јавља предлог за коришЋење плинског осветљења. 
ПредседавајуЋи Скупштине са жаљењем констатује да је недовољан број 
присутних посланика, премда би имао да им саопшти веома важан предлог. 
Наиме из Пеште је један велетрговац послао понуду у вези плинског 
осветљења. По овоме би за коришЋење 10 сати дневно по лампи наплатио 21 
форинту ако би град бар на 100 лампи склопио уговор. Ради опширнијег 
обавештења Градска управа fie бити задужена за успостављање контаката са 
дотичним велетрговцем.

У вези плинске расвете се распитивало и на другој страни. ОвлашЋени од 
стране Градског већа извештавају да у Сегедину веЋ више година постоји 
плинско осветљење, али о цени од две и по форинте Befc не расправљају, јер је 
у међувремену искрсла повољнија понуда.

1875. године се формира одбор за правилно постављање уличних 
светиљки. Чланови овог одбора бирани су акламацијом. Према предлогу 
председавају^ег чланови овог одбора су: Игнац Зетин, Јожеф Калмар, Мењхерт 
Билицки, Ференц Цеизнер и Вазул Брановачки посланици, као и инжињер Ерне 
Штеренберг. Ово је било потребно да би главни саобраЋајни путеви и тргови 
града били осветљени на одговарајуИи начин. У исто време су одлучили да број 
уличних светиљки може да буде до 100 комада.

Изгледа да ово није било довољно за град који се ширио и развијао, јер 
је одбор 1877. године после једног извиђења терена дошао до закључка да је 
број постоје^их лампи мали, па би требао повисити на 150 комада.

За производњу потребних лампи Јожеф Мароци мајстор из Сегедина даје 
понуду и цену Градском већу, који би то прихватио ако не би био скупљи од 
садашње потрошње, узимајуЋи просек од задњих седам година.

Ha састанку Скупштине Града који је одржан 30. новебра 1877. године 
градоначелник је приказао разлику између понуђеног плинског светла и 
досадашњег петролејског. Док плинска лампа гори 6 сати, петролејска је горела



6 и четврт сати. Градоначелник сматра да је сврсисходније поставити ове 
последње иако пламен плинске лампе лепше светли.

УпоређујуЋи страну и домаЋу понуду, прихватили су домаЋу, имајуЋи у 
виду трошкове превоза, и имају^и пред очима подржавање месног занатства.

У октобру 1888. је градски рачуновођа Липот Хоровиц учинио темелњну 
процену, односно исказ о сенћанској расвети.

Извештај који је у вези овога поднео Градској скупштини вредан је 
помена;

„Поштовано Градско Befce! Честе су жапбе становништва у нашем граду на 
осветљење улица које се не може упоредити са осветљењем у другим, сличним 
градовима. И сам сам се уверио да су на пијачном тргу тзв. плинске лампе врло 
често у квару, a пошто им је одржавање веома тешко, дуготрајно, ни због 
скупоће њиховог одржавања не препоручујемо њихово даље одржавање. 
Осветљење улица је толико слабо да је сувишно расправљање о њима. Ова 
искуства су ме нагнала да као особа која има податке у вези овога саставим 
једну прегледну табелу ради побољшања и даљег развоја осветљења. Моји 
прорачуни су следе^и: 1885; 1886. и 1887. године издато је свега 4124 форинте 
и 48 крајцара за осветљење. Од ове своте на плинско светло иде 1777 форинти 
и 84 крајц., на петролејско осветљење 2346 фор. и 67 кр. Пошто се 
осветљавање улица врши са 27 плинских и 155 обичних лампи, једна плинска 
лампа стаје 21 фор. и 95 кр., a петролејска лампа 5 фор. 03 кр. годишње. Ако 
би уместо 27 плинских лампи користили исти број обичних, годишње би се 
уштедело 456 Фт 67 кр.

1. Први део мог предлога је да се кориш^ење 27 плинских лампи укине 
још у новембру ове године, a место њих да се користе петролејске како би се у 
два задња месеца текуће године уштедело 208 Фт. Ову своту би искористили за 
куповину нових лампи, од којих би 6 комада поставили на пијачни трг, a остале 
по улицама по потреби. Од 208 Фт ће се исплатити 18 нових лампи која 
монтирано стају по 7 Фт свега 126 Фт. Стубови за постављање 18 лампи по 4 
Фт 50 кр. свега 81 Фт. Ово свега износи 207 Фт, према томе уместо досадашње 
182 лампе Beti јануара 1889. године било би 200 лампи.

Ако овоме додам да fce се поред предвиђених 1800 Фт у 1890. године још 
MotiM повећати број лампи на 30, a поред тога fre се примити и особа која 
руководи лампама, пали их, сматрам да је мој предлог оправдан и молим да се 
прихвати и пред Скупштину изнесе.

У вези овога је прочитан предлог Градског већа под бројем 9484, и донета 
следеЋа одлука:

Пошто је одржавање око пијаце постављених плинских лампи, којих има 
27, веома скупо -  уместо њих би могли поставити 65 петролејских и због 
њихове компликоване структуре оне су осуђене на пропаст. Због тога се



предлаже да нестанком газолина ове лампе укину и уместо њих поставе 65 
петролејских до 1. јануара 1889. године.

По налогу Градског веЋа tse c© за 1890. годину предвиђених napa за 
осветљење, поново повеЋати број уличних светиљки са 30 комада.

О овоме tse Градски савет преко рачуноводства известити благајну” .
Дневни лист „Зента еш видеке”  од 23. II 1890. године саопштава понуду 

Гфререр Миклоша будимпештанског предузетника у вези увођење плинског и 
електричног осветљења. Према оцени предузетника ово не би било скупље од 
садашњег бедног петролејског осветљења. Писац овог чланка позива становнике 
града да подрже ову понуду, јер Сента никад Hefie бити у тако cpetsHoj прилици 
да овако повољно, јефтино добије осветљење. До остварења ове понуде није 
дошло, али без обзира на то Гфререр Миклош је на другом пољу много учинио 
за Сенту.

У једном другом месном листу 1891. године појавила се кратка вест о 
томе, да су Лајош Маркович власник пилане и Вилмош Браун трговац пшеницом 
постали пословни партнери. У фабрици дан и ноЋ раде, пошто имају елекрично 
осветљење. Поред фабрике ради и млин, који меље за 8% ујам. Ово је прва 
вест о електричном осветљењу у Сенти. Вероватно је власника руководила 
економичност, када је снагу машина искористио за производњу електричне 
енергије, односно осветљавање на територији фабрике.

Јула 1893.пред Градском скупштином приказују молбу будимпештанског 
предузећа Сименс и Халске у коме траже дозволу да осветљење града Сенте 
претворе у електрично. Градско привредне Befce у својој одлуци под бројем 
50.предлаже да Скупштина прихвати понуду ове фирме, у којој се предлаже 
да фирма Сименс и Халске за једну годину добије право на предрадове без 
икаквих обавеза, што је Скупштина прихватила. Планови се међутим ни сада 
нису остварили, a ни о томе нема вести да ли је дотична фирма, која је веЋ 
тада била позната и призната у свету, започела поменуте радове.

Месни лист „Зентаи Кезлењ”  у броју од 1.априла 1894.године објављује 
чланак Новосел Јаноша, секретара Друштва газди у Сенти у коме се у вези 
Програма за прославу Миленеума између осталога спомиње, односно убрзава 
сређивање градског осветљења.

Због неповољног новчаног стања је међутим проширивање осветљења 
одложено, било је новца само за најпотребније јавно осветљење.

1895. година најзад једну повољну новост доноси у вези електрификације. 
Ha састанку Скупштине одржаном 19. јуна, градоначелник извештава да је 
царски краљевски дворски коначар Вукобранкович дошао у град са царским 
краљевским капетаном Вал Анталом, те најавили да fce 20-ог и 21 -ог септембра 
посетити Сенту цар и краљ Фрања Јосип И да би разгледао војну вежбу која се 
одржава у нашем крају. По оцени градоначелника, посета Његовог Величанства 
j© велика част за наш град, зато предлаже да се из редова посланика формира



Скупштинска одлука из 1855. године, о увођењу уличне 
расвете.



Одлука Градске скупштине бр.386. од 19. јуна 1895. год. о 
увођењу електричног осветл>ења.



одбор за припрему дочека. Чланови одбора су постали следеЋи одборници: Сабо 
Ласло, Микосевитш Јожеф, Маткович Јожеф др Хусаг Нандор, ВујиЋ Ђерђ, Вуји1=» 
Вазул, др Спитзер Мор, Флешцх Јожеф, Хевер Петер, Николич Милош, Сич 
Лајош, Тот Лајош, Нађ Абоњи Ласло, Пецарски Ђерђ, др МалешевиЋ Иштван, 
ЛукачевиЋ Игнац, Ковач Миха/b, Тот Абоњи Антал, Рудич Фаркаш, Кикирич 
Јанош, Ормош Калман, Сич Геза и Бан Лајош.

Скупштина предлаже да краљевску посету град овековечи са два трајна 
остварења увођењем сталног јавног осветљења и асфалтирањем улица. Одбор 
добија задатак да у вези извођења радова, за остварење планова ступе у везу 
са предузетницима.

Убрзо су стигле две понуде, једна од будимпештанске фирме „Егер Б. и 
Другови, a друга од фирма Вартуш Алајош и Другови из места. Ha састанку 
посланичког органа није прихваЋена ни једна понуда, пошто према условима 
натечаја електрична централа треба да буде на територији града, a истеком 70 
година без одштете прелази у својину града. Том услову је одговарала само 
фирма Егер и Другови, док Вартуш Алајош жели да централу постави на 
просторима своје фабрике. Због овога посланички орган поново расписује 
натечај, на који стижу до одређеног времена три понуде са кауцијом: Од фирми 
Егер Б. и Другови, Маркович и Другови и Вартуш Алајош и Другови.

Понуде: Егер Б. и Другови....................................... 10005.60 Фт.
Марковитш и Другови   9856.56 Фт.
Вартуш Алајош и Другови ....................................... 10402.84 .Фт.
Самосталним потрошачима струје предузетници дају следе^е повластице:
Егер Б. и Дру.:100 Watt -  4 кр, 50 Watt (16 свеЋа) -  2 кр, 33 Watt (10 

свећа) -  1.32 кр. Не тражи основну цену.
Маркович и Дру.:100 Watt -  3,8 кр, 50 Watt (16 свеЋа) -  1,9 кр, 33 Watt -  

1,25 кр. Не тражи основну цену.
Вартуш Апајош и Дру. преко 500 сати горење: 100 Watt -  4 кр, 50 Watt -  

2 кр, 33 Watt -  1,33 кр.
Од горе наведених цена самостални потрошачи добијају следеће пов- 

ластице:
Егер Маркович Вартуш

1000 сати 15% 1000 сати 5% 1000 сати 10%
1500 „ 25% 1500 „ 8% 2000 „ 20%
2000 „ 35% 2000 „ 10% 3000 „ 30%
2500 „ 50% 2500 „ 12%

Фирма Маркович и Другови дају накнадну понуду, по којој за градску 
расвету попуст од 1500 Фт., a за самосталну потрошњу 30% попуста годишње.



У вези понуде надлежна комисија не даје никакав предпог према 
Скупштини, јер се интересовала само за чињенично стање, a одлуку о понудама 
оставила Скупштини.

Посланик Јоца Вујић предлаже да се посланички орган не упушта у 
расправу у вези понуда, пошто би увођење електричног осветљења још било 
преурањено, много би оптеретило град пошто су понуде прилично скупе. Има 
изгледа да fce за nap година много јефтиније моЋи да обаве те радове. 
Предлаже да за време боравка Његовог Величанства поставе привремено 
електрично осветљење.

Главни градски тужилац, Сарич Берталан позива посланички орган да не 
расправља о предлогу Јоце ВујиЋа, пошто у дневном реду скупштинске 
позивнице није предвиђен. С обзиром да је посланички орган са својом одлуком 
број 386. из 1895. године прихватио предлог асфалтирања улица, a после тога и 
електрификацију, односно поставио одбор за организацију радова, нема сврхе 
расправљати о томе да ли уводити или не електричну струју.

После расправе о овој теми градоначелник предлаже гласање. Ко је за то 
да се даље расправља о електрификацији, гласа са „да” , a онај ко је за 
предлог Јоца ВујиЋа са „не” .

Са „да”  је гласало 28, са „не”  57 посланика.
После гласања председавајуИи је објавио резултате према коме дражба у 

вези електричне расвете није одобрена, положене кауције натецатеља ваља 
вратити, a увођење сталне јавне расвете у нашем граду привремено одлажу.

Месни лист „Зентаи Кезлењ” у свом броју од 14-ог јула под насловом 
„Јатек a совал”  -  Игра речима (комедија са електричним светлом) приказује 
састанак посланичког органа. „Састанак посланичког органа од 9-ог јула је био 
више него комедија” . Даље цитира Мештер Лајоша, који је први учествовао у 
расправи, и предложио Вартуша због повољне цене и због фабрике Ганц који 
допрема опрему, јер то име је гаранција за квалитет.

Часопис цитира Јоцу Вујића, коме није потребно електрично светло и док 
занемарујемо наше школе, и док салашарска деца иду у штале, nehe да уђе у 
овакво предузетништво. Сматра да ни електричне лампе неће бити боље од 
петролејских, и не жели да се град терети за 20-50 година. Уверен је да Ћемо 
после 10 година у пола цене добити електрично осветљење. Предлаже да се 
ово питање скине са дневног реда.

Микосевитш Јожеф сматра, да је потребан напредак, без осветљења нема 
модерног града. Бројкама доказује да педесетгодишњи зајам за електрично 
осветљење и асфалтирање не би прешло 5%-ни допунски порез. Ha груба 
добацивања одговара напоменом да говори онима, који знају да рачунају и 
разумеју реч. Сматра апсурдом да недељу дана после расписивање натечаја, 
сада расправљамо о томе да ли је потребно електрично осветљење.



И Сарич Берталан се позива на то, да ако су веЂ расписали конкурс за 
електрично осветљење да се не играју са одлукама. Новине су читаву страну 
посветили овој теми.

Но овим се нису завршиле расправе и несугласице око електрификације. 
Расправе посланичког органа се настављају 11-ог јула. Градско веЋе у свом 
предлогу под бројем 9017. указује на то да став посланичког органа у вези 
електрификације не трпи никакво криво тумачење, нити одлагање и због тога 
предлаже да се обавезно прихвати један од датих понуда за електрификацију, и 
да свечана комисија буде опуномоћена да даје сагласност за подузимачки 
уговор.

Посланик Јоца Вујић сматра да није потребна нова одлука, пошто се о 
овоме Beti једном одлучивало. Тим пре „што је електрично осветљење прилично 
скупо и не одговара данашњим приликама” . Затим прилаже један спис са 
следеЋом садржином: „Молимо поименично гласање о томе да град не жели 
електрично осветљење. Да се врате приспеле понуде и да бар пола године 
Скупштина не расправља о овом питању. A о осветљењу Главног трга за време 
боравка краља нека Савет достави предлог” .

Овај предлог је 11 посланика и потписало.
Претходни предлог Градског савета са понудама посланик Сабо Ласло 

прихвата, али са следеЋом изменом: расписати поновни натечај и нагласити да 
чија понуда буде најјевтинија, тај fce добити посао. Тако су искључени мито и 
трговина.

У међувремену градоначелник извештава да се Befce сложило са тиме да 
је одлука Скупштине од 9-ог јула била незаконита, наиме предлог Јоце ВујиЋа 
није требало ставити на гласање, исто као ни данас, јер је по закону требао да 
буде пријављен 24 сата раније.

Посланик Микошевич Јожеф ускогрудошЋу шкртошЋу оптужује Вујића и 
његове присталице, моли да сада одмах одлуче у вези понуда. Тада, после 
мањих личних инцидената посланик Сабо Ласло даје нови предлог; да Befce 
прихвати најјевтинију понуду, јевтинију од досадашњих.

Ha крају дискусије градоначелник изјављује да предлог Јоце ВујиЋа неће 
дати на гласање, пошто није предвиђен дневним редом. После тога одређује 
поименично гласање на тај начин да сви они који су за предлог Градског Befca 
гласају са „да”  a који су за предлог Градског већа са изменама Сабо Ласлоа са 
„не”

Резултат: 54 посланика гласа са „да”  a 61 са „не” . Овако побеђује 
предлог Сабо Ласлоа са 7 гласова. Према томе до 20-ог јула треба расписати 
нови натечај.

ПрихватајуЋи допуњени предлог Сабо Ласлоа остале понуде су одбацили. 
О новим понудама расправљаће се кроз 8 дана и треба прихватити најповољнији



предлог. Са прихватањем подузетничког уговора задужиЋе одређени одбор, као 
и са тиме да прихвата од досадашњих јефтинију понуду.

Месна штампа је и овом приликом одвојила велики простор за ову 
дискусију. Лист „Зентаи Хирлап”  у своме броју од 14-ог јула пише: „Јоца ВујиЋ 
говори опет против електричног осветљења и застрашивао је посланике са 
јавним издацима, али градоначелник ни сада није дозволио да његов предлог 
уђе у дневни ред, чак ни на примедбу Шурањи Петера који је доказивао да fce 
се »свако сенЋанско дете смејати кад угледа електрично светло када почне да 
сева«.

20-ог јула на састанку посланичког органа наставља се дискусија о 
увођењу електричне струје. Јоца ВујиЋ тражи да поново гласа поименично о 
његовом предлогу под бр. 34. који је скинут са дневног реда. Сабо Ласло 
предлаже да се поменути предлог расправи заједно са резултатом надметања 
и да се тако донесе одлука. Предлог су сви прихватили са задоволством и 
посланици су одлучили да оба предмета решавају заједно.

После овога Јоца ВујиЋ поново износи своје примедбе против електричног 
осветљења, a за време посете Фрање Јосипа I. предлаже само привремено 
осветљење.

Сабо Ласло подсе^а посланике да су у вези овог предмета 11 -ог јула 
текуЋе године у одлуци Скупштине под бројем 498. Beti донели одлуку, и 
одређени одбор j© веЋ и радио на томе, зато сматра да се скине са дневног 
р©да. Сарич Берталан, главни градски тужилац изјављује да је посланички орган 
суочен са веЋ донешеном одлуком Скупштин©, зато за овај предлог нема места.

Више њих је учествовало у дискусији, док је на крају председавајуЋи 
градоначелник закључио расправу. Тада Јоца ВујиЋ са својих 14 присталица 
предаје списак у коме тражи да гласају поименично. Градоначелник одређује 
гласање према коме fce они који су за предлог Сабо Ласлоа гласати са „да” , a 
они који су за предлог Јоце Вујића са „не” .

Са „да”  су гласали следеЋи посланици: др. Хусаг Нандор, Аушпиц 
Жигмонд, Браун Вилмош, Микошевић Јожеф, Брихта Мор, Фиш©р Микша, 
Вартуш Карољ, Силваши Пал, др Белески Миклош, Мештер Лајош, Бергел 
Антал, Хомаи Јанош, Хиршојхаузер Јожеф, Хиршојхаузер Мано, Бергел Мор, 
Браун Ижо, Бурањ Јене, Бурањ Илеш, Виберељ ДенецЈ, Жарко Јожеф, Браун 
Шома, Бергел Лајош, Бреслауер Мор, Бергел Ференц, Бергел Мор, Цираки 
Жигмонд, Дојч Лајош, Есеш Михаљ, Флеш Јожеф, Голдштајн Давид, др. Хусаг 
Нандор, Калмар М. из Горњег Брега, Калмар Шимон, Кикирич Јанош, Кленоцки 
Пал, Кон Игнац, Кон Ласло, Ковачевич Јожеф, Кењереш Иштван, Лантош 
Ференц, MatsKO Мењхерт, Нађ Рађого Јанош, Мучи Мењхерт, Ригер Игнац, Шик 
Фриђеш, др Спицер Мор, Сабо Ласло, Сич Лајош, Тот Лајош, Тот Сусого Јожеф, 
Темешвари Шандор, Кереш Флориан, Бан Лајош, Режни Аурел, Будаи Деже, Киш



Шимон, Лукачевич Иштван, Дудаш Лајош, Ормош Калман, Сарич Берталан, 
Пецарски Ђерђ, Цабафи Јанош, Брановачки Игнац, Гуелмино Алајош, Брановачки 
Јанош, Једличка Иштван, Конц Ђерђ, др.Реваи Јанош, др Гликстал Адолф, др. 
Лендваи Мор, Секфи Ференц, Бергел Ђула, Јанкович Јожеф, Борош Јанош, 
Рудич Гергељ, -  свега 75 чланова.

Са „не”  су гласали: Рудич Фаркаш, ВујиЋ Вазул, Кадван Петер, Ленђел 
Давид Јанош, Брановачки Милош, ВујиЋ Исо, ЛалиЋ Велжо, Борош Иштван, 
Калмар Иштван, СтаиЋ Тамаш, Серезла Иштван, Дојч Илеш, Прерадов Стево, 
Калмар Јанош, Берта Пал, Брановачки Танасија, Бутора Иштван, Биро Јанош, 
Дудаш Мењхерт, Деме Петер, Филеки Јожеф, Фигеди Шандор, Халас Јанош, 
Хомоља Јожеф, Хусак Михаљ, Хомоља Јанош, Хусак Антал, Ковач Михаљ, 
Кечкеш Губик Јанош, Кечкемети Иштван, Кецели М. Антал, мл. Кечкеш Недај 
Петер, Катона Гергељ, Копас М. Михаљ, Нађ Абоњи Ласло, Нађ Абоњи Јакаб, 
Пете Андраш, Ружа Лукач, Шурањи Петер, Сорчик Пал, Тихи Реже, Тихи Лукач, 
Тот Абоњи Антал, Триполски Илеш, Висмег Михаљ, Форгач Антал, -  свега 54 
представника Скупштине. Градоначелник објављује да предлог Јоце ВујиЋа није 
прихваЋен.

После овога упознају Скупштину са одлуком Одбора за припрему прославе 
донетом 19-ог јула теку^е године под бројем 12. по коме су у вези електричног 
осветљења предате понуде и по трећи пут проучили. Пристигле су две понуде 
Маркович Лајоша и Другова 9235 Фт, a Вартуш Алајоша и Другови 9120 Фт.

Одбор прихвата понуду Вартуш Алајоша која је јефтинија за 115 Фт. 
Понуда је прихваЋена одлуком Скупштинског органа под бројем 498/895 и издаје 
се налог за склапање уговора.

Понуда гласи:
1. Доле потписани изјављујем да сам упознат са условима у вези 

©лектричног осветљења и прихватам их, не захтевајуЋи друга права.
2. Електричну централу fcy поставити на свом земљишту, апи ћу да 

заведем у катастер и град fce имати необавезно право или неки други начин 
осигурања.

3. Основна цена за самосталне кориснике 100 Watt 4 кр, 50 Watt 2 кр, 33 
Watt 1/22/10 кр на сат. Од назначене цене може попуст до 500 сати 10%, 1000 
сати 15%, 2000 сати 30%, преко 3000 сати 40%, a код свих јавних зграда 50%.

4. Ha захтев града постављених 400 сијалица за 950 000 часова, од две 
лучњаче за 4000 сати, за осветљење градске куће за 12000 сати рачунам свега 
годишње на 9120 Фт, односно р©чима деветхиљада сто двадесет форинти.”

Овај предлог је прихватио Одбор и уследило је свечано закључивање 
уговора.

Уговор је у име града Сенте потписао градоначелник Боромиса Јанош, a у 
име фирм© Вартуш Апајош и Другови предузетник Вартуш Апајош у Сенти 8. 
августа 1895-е године у присуству сведока Бакаи Јенеа и Барчи Јаноша. Истог



дана је и одбор за склапање и прихватање уговора одобрио и прихватио садржај 
уговора.

У вези уговора је поджупан жупаније још 10-ог августа доставио препис 
градској Скупштини у којој каже, да је 8-ог августа склопљен уговор са фирмом 
„Вартуш Алајош и Другови”  тако прихватио да у закључку буде услов да уговор 
предузетника без одобрења Скупштине не важи, нити се може пренети на 
другога.

Уговор допуњују 25-ог августа допунским уговором који донекле коригује 
и допуњава првобитни текст.

Пошто уговор и допунски уговор садрже веома интересантне податке, не 
могу се сажето приказати, због тога Ћемо у целости објавити уговор и доп. 
уговор.

Фирму Вартуш Алајош и Другови према запису под бројем 16 202/893 
оснивали су Вартуш Алајош директор штедионице, Режни Аурел управник 
полиције, Матковитш Лајош срески начелник и Виберал Денеш грунтовничар, 
власници фабрике цигле и црепова 1-ог јула 1893-е године.

У фебруару 1894-е године предузеЋе су проширили парним млином (на 
парни ваљак) и Пекле Липот (касније управник електричне централе) улази у 
фирму. Парни млин се налазио на месту тадашње циглане Грундбек и поред 
римокатоличког гробља, на месту данашњег млина.

Фирма „Вартуш Алајош и Другови”  са дозволом за извођење радова и 
уговором почели су остваривање планова.

У ново израђену машинску куЋу парног млина на Суботичком путу 
уградили су два прва једнофазна генератора 80 KS, 50 kVA, 2100 Волти и 25 
А, која су користили наизменично са већ постојеЋим малим парним машинама 
млина. Први синхрони генератор је био у погону преко ремена од стране главне 
осовине млина и други је био у погону преко ремена са парним стројем фабрике 
Ницхолсон Будимпешта, снагб 75 KS. Истовремена са овим су изградили и 
скоро 3 км дугачку 1 2100/1 110 Волти градску напојну и разделну електричну 
мрежу. Ha сваком другом стубу је постављена сијалица од 32 csehe са угљеним
нитима и светиљкама са плеханим сјенилима. Сваки са посебним примитивним
отвореним прекидачима.

Ha овој мрежи је у почетку само неколико ваздушно хлађених
једнофазних трансформатора типа „Е”  било постављено на стуб. Ово је био 
тадашњи тзв. Циперновски-Дери-Блати трансформатор.

Машине, трансформаторе и остало што је било потребно за развијање 
©лектричне енергије добијали су од фирме Ганз и Другови из Будимпеште.

Што се тиче уличне мреже, предузетник је морао до 15-ог септембра у 
Суботичкој, Етвеш, Ађанској, Кошут, Хид, Ури и Деак улици (данас Петефи 
Шандор, Народне Револуције, Карађорђева, Лењинова, Јована Ђорђевића,



Koji Je sklopljen izmedju Jovana Boromisa gradonačelnika u ime 
gradjana Građa Sente kao koji daje zidati в Jeđne strane i Alajoša Var- 
traša i Drugova senćanske Tvrtke mlina,cigljane i crepane tvomice kao 
poduzimača s đruge strane.

Na osnovu odluke Pretdstavništva grada Sente donete u seđnici odr- 
žane 20.Jula 1895.godine~pod br.5 0 1. kao i na ovo odnosećeg se ođob- 
renja Pođžupanskog zvanja Ваб Bođroške Županije ođ 3.avgusta 1895.R. 
br.250C/pođzup. radi ustrojenja Poduzeća Električnog osvétljenja na 
unutrašnjoj teritmriji grada Sente kao i za ovo potrebna građjenja i 
ođržavanja pogonstva ргеко gradskog načelnika Jovana Boromisa izđaje se 
Alajošu Vartusu i Drugovima senćanskoj Tvrtki mlina,parne cigljane i 
crepane,a ovaj poduzetnik po njemu đobro poznati i proučeni đraienim 
uslovima i po njegovod ponudi prima izgrađnju i odrzavanje u pogonstvu 
izgrađnju ovog poduzeca po sledećim uslovima; i to:

C.l.
Predmeti Ugovora

Građjanetvo grada Sente izdaju poduzetniku na 20 godina iskluči- 
vo a po isteku istog neieklučivo pravo na to, da gradjanske puteve, 
gradeke ulice,Javne proatore, trgove kao i navek postojeći inúgranicama 
grada isto tako, i u projektu za zidanje mosta na reki Tisi, da može u- 
potrebiti za postavljanje električne žice i kábele prema postojećim 
zakonu 31.zak.čl.iz 1888.godine ili posle osnaženom zakonu ili naredje- 
nju u granici letoga sa izrekomvđa poduzimač ima položene kábele ili 
žice prema propisima strogo đržati.

Ősim ovoga gradjanstvo grada pomenutoj Tvrtki (firmi) đaje is- 
ključivo pravo i u tóm pogledu,da za vreme ugovora može el.ektričnu 
struju po unutarnjoj teritoriji grada Sente u cilju osvetljenja ili u 
drugi cilj privatnima i Javnim uetanovama prodavati odnosno da inđue- 
trijalno sluŽi.

Gradsko stanovništvo poele 2C godina ieteka ugovora može dati 
dozvolu i ma kome drugome,da rađi osvetljenja ili prenosa snage položi 
žice sprovodnice po građskim ulicama i trgovima.

Ako bi pak, novi pođuzimač dobio dozvolu uz povoljnije uslove 
od sadanjeg ugovora,ove povoljnije uslove i'sadanji poduzetnik'ili nje- 
govi pravo nasleđnici mogu uživati,ali samo tako,ako bi ispunjavali 
one uslovejpod kojima bi docniji poduzimač prednosti ili olaksice dobio.

Otvoreno se izjavljuje pak da je privatnim licima slobođno za 
vreme trajanja ugovora kako sad ne samo olaja za osvetlJenJe,nego ma 
kakvo sredstvo za osvetlJenJe,dakle i električnu struju za svoju upotre- 
bu proizvođjati ukoliko Je to uvadjanje moguće bez upotrebe sprovod- 
nica za puteve,ulice i javne trgove.

Po sebi se razume,da u unutrašnjosti svode teritorije za svoju 
upotrebu mogu upotrebiti ma kakva sredstva ósyetljenja^ali ga ne mogu 
sprovođjati kroz gradske Javne puteve,ulice i trgove.

Pođuzimač je dužan proizvadjanje struje urediti ea parnim pogo-
nom.

Poduzimači ne samo da imaju iakljufiivo pravo, nego im Je i duž- 
nost, da puteve,ulice i trgove grada Sente za ugovoreno vreme snabdu~ 
sa elektriČnim oevetljenjem i da za osvetljenje svake privatne ili 
Javne zgrade potrebnu električnu struju đaju za osvetljenje ili zanateke 
svrhe u smlslu ugovora,ако na putevima,ulicama i trgovima,gde su ove



zgrade,ima za električnu struju potrebne sprovodice ili se iete u smislu
ovog ugovora mogu praviti, đa ве oprave,đuŽan je poduzimač shodno naredbi
Kralj vskog Ugarskog Vinistarstva Unutrašnjih Dele broj 59381/3 iz 1894. 
gođine,da domaći tvorničkim proizvodirra prema inozemnim prdnoe dade od- 
noeno gradako stanovništvo da dotičnom poduzimaču na spram ostalih pri- 
zna prvenstvo.

Za izbeéi svako nesporazumljenje izjavljuje se.da Grad zadržava 
aebi prava na rukovanje i uvadjenje rasvetlenje na puteve,ulice i trgove,
koji nisu sad pređviđjeni za električno osvetljenje.

j P
Sprovođne žlce.
Foduzimajuća Tvrtka daće spoveeti obzirom na Pravila predoetro?.- 

noBti sa golom žicom po putevima,ulicama i trgovima,na odgovarajućim 
barem 8 metara iznad zemlje visokim stubovima - na onim mestima,gde to 
tehnički rád zahteva ako bi potreba ukazala da se od ovog odstopno 
sprovodiće. osvetljenja ргеко kuóa ili zidova 8£rovede,za ovu priliku u 
ovom pogledu važiće opšte odredbe {?.7.XXXI.zak.cl.odl888.godine.

Poduziirač je dužan na potrebne poslove odnesećih se planove pod- 
neti ptethodno gradu Senti poslove vršiti pod nadzorom gradske vlasti, 
eventualno prouzrokovane štete naknaditi odnosno prethodno stanje o svo- 
me trošku uspostaviti ujedno poduzimač sa potpunamodgovornošću odgovara 
za štetu,koju bi njegávi radnici prouzrokovali pri izvršenju posla.

Poduzimač je dužan po ulicama: Szabadkai (sada Voivode Putnika,) 
Eötvös (sada Nikole Pašića;,Hid (sada Jovana Djordjevióa),Uri (sada 
(sada Nilo^e Pašića),Hid (sada Jovana Djordjevića),Uri (sada Stevana 
Sremca) i Deák (sada Vojvode Mišića) ulicama,na parobrodskoj stanici, 
kod gradske kuóe,uvelikoj gostioni,na glavnom trgu i na mostu prelo Ti- 
se sve lawpe,kao i sporednim ulicama,kője se iz spomenutih ulica razgra- 
naju sa smeštajem lampi do 15 septembra tekuóe godine električne osvet- 
lenje osigurati. Po odlasku njegovog Velicanstva pák u celi daljég pro- 
duženja grada električuo osvetlenje sve dotle prestaje - dók ве potpuno 
ne xgotovi 400 komada lampi - ovaj rok vremena ne može preći vreme oz- 
naČenog u prvom stavu £ .ll.ukoliko ovim obavezama nebi udovolgio,to pás- 
medluk kao iza uredjenje električnog osvetlenja potrebne i vec upotreb- 
ljene gradjevine,etubovi,žice,parnF maáine,kazani,kuće i td.pripasée 
u evojinu grada Sente bez prava, na kakvu oštetu.

C .5.
Ulična javno osvetlenje i garancija goreéih satova.

Javno osvetlenje ulično obavljaće se sa 400 komada lampi od 16 
sveća jačine. Poduzimač će u óva svrhu na odgovarajućim novo bojadisanim 
stubovima lampe postavljati,stubove za rampe,larope i za javno osvetlenje 
ulica sve potrebne stvari podrazumevajući ovde i sprovodnice i drugo po- 
duzimač je dužan o svome troáku nabaviti,podiói i za sve vreme važnosti 
ugovora neprestano u dobrom stanju održavati,po potrebi dopunjavati,nak- 
nanadjivati ili izmeniti. Grad Senta za javno rasvetlenje ulica podignutih 
lampi osigurava godišnje prosečno vreme gorenja barem 2375 reČima Dve- 
hiljadetristotinesedamdesetpet časova,što godišnje odgovara 950.000.reč- 
ju Devetstopedesethiljada casova,gorivi lampi,osim tóga za osvetlenje 
velike gostione i gradske kuće ima se postaviti 110 kom.lampi.Za 40 lampi 
kője ée se postaviti u gradskoj kući poduzimaču se osigurava od svaké 
lampe gorivo,koje óe trajati 300 slovom tristotine česova,što godišnje 
odgovara gorenju 12.000. rečju dvanajsthiljada časova,.Osvetlenje velike 

gostione podpada pod uslove označene u k-u 9.
Za 950.000. časova gorenja uzetih kod 400 sijalica - za 4000 

časova uzetih kod 2 bogén lampe iza 12.000 časova gorenja pri osvetlenju
gradske kuóe grad je dužan da plati poduzimačima godišnje svega 9.120,- 
forinti t.j.slovima Devethiljadastodvadeset forinti u mesecnim obroci- 
ma unazad.



Za vreme bavljenja Njegovog Velicanetva Kralja’ u Senti poduzimači 
se obavezuju,da će u gradu na mestu,koje grad odredi,podiói 12 bogén 
lampi (plemene lampe) od 800 aveća jačine bez prava na naknadu potro- 
sene struje bezplatno rasvetliti,a izdatke oko montiranja i demontira 
nja naknadiće Grad,isto tako za vreme trajanja ugovora dužan Je Grad 
sadanje petrolejum6ke lampe besplatno poduzimačima na upotrebu ustupiti, 
koji su dužni iste u dobrom stanju održavati po isteku ugovora u dobrom 
stanju gradu na raspolozenje staviti.

5» .4.
Kesto za podizan.je lampi

Nesta gde ée se lampe podići odrediée gradski Senat,i poduzetnik 
se irfa ravnati prema odredbi cdnoseóeg se resenJa.Ako bi Gradski Senat 
za vreme podizanja ili posle već svrŠenog čina novu odluku doneo u 
pogledu smeštanja sijalica,to Je poduzetnik dužan po ovoj odluci postu- 
piti,ali se ovim premeátajem prouzrokovane troškove u ovom slučaju grad 
poduzimaču naknadjuje.

s .5.
Prekid konstrukci.ie osvetlen.ia

Ako bi (iradska vlast prilikom ili po odobrenju öve drugi takve 
poslove obavljati, koji bi zahtevali potrebu de se konstrukcija osvet- 
lenja ili sprovodice žica prekinu,u tóm slučaju kako prekid isto tako 
novo uspostavljenje mogu izvráiti samo poduzetnici i to na troáak one 
stranke u Čijem su intereeu bili potrebni ovi poslovi prekidana odnos- 
no koja Je na to navoda dala. Odredbe ovoga člana imaju se primenji- 
vati i onda kada bi se potraživalo premeštanje sprovodnica - ali Je 
poduzimač dužan pri prekidu glavne sprovodnice da o svome trosku se 
privremeno smeštano sprovodnicom rasvetu odrzali

Poduzimač Je dužan radi obezbedjenja sprovodnica protiv udara 
groma,da se postára za gromobranu.

a .6.
Nacrt .javne rasvete i priren.je istoga.y

Gradski Savét koncem svaké godine ustanovljava za nastupjuói go- 
dinu potreban nacrt za Javno osvetlenje vlica i isti u prepisu na vre
me poduzimaču dostaviti. Osvetlenje se ima pumovom kalendaru tačno i 
redovno vršiti a i naplata se ima po ovome obavljati.Nacrt Javnog os- 
vetlenja gradski Sevet može ne samo krajem svaké godine nego i medju- 
vremeno protaenuti, ali uvek sa ograničenjem, da se potrošnja struje 
osigurana u§ .-u j.ovog ugovora ne može smanjiti.

Gradjanstvo grada Sente ima prava da zahteva,da poduzimaci o 
svome trosku rasvetu proširi preko granica označenih -u 3.cim se 
poduzimaču osigura dužina sprovodnice od 100 jednastotxne metara,2 u- 
lične lampe pojedince sa godišnjih 2375 rečima dvehiljadetristotine- 
sedamdesetpet časova gorenja, po ceni 92/100 kr. slovom devetdesetdva- 
stotinata novčića od čaea za svako novopostavlJenőm lampom.

Poduzimač Je dakle dužan elektriőnu centralu tako urediti,da se 
pod ovim uelovima odredjene 400 sijalice mogu umnožiti tako,da snaga 
električne svetlosti i napon struje usled ovoga neopadne,nego da svagda 
odgovara odredbama uslova ovoga ugovora,isto tako ima se voditi briga 
i na táj slu5aj,da se broj i privatnih potroSača povećati.

§.7.
Izvanredno osvetlen.ieT

Senat grada Sente ima svagda pravo,da zahteva ma iz kakvih 
razloga,da se upotrebom opreme za osvetlenje,u pojedinim delovima grada 
u kojima je uvedjeno električno osvetlenje,pojedine ulice izvanredno 
osvetle i ako nisu predvidjene u utvrJenőm nacrtu za osvetlenje u ovom



slučaju obvezuje se poduziroač, da u ovaj celji potrebnu struju pri obič- 
nom rasvetlenju po utvrdjenoj ceni od 92 stotinke novčića po času ustu- 
pi. 0 ovome mora se poduzetnik barem 6 časa рге izvestiti.

§ .8.
Prekid oBvetlen.ia.

Poduzetnik je obavezan, da električnn centj^lu tako uredi takve 
irašinerije, opreme i sprovodnice upotrebijda svugde i svagde može 
sprovadjati struju u potpunoj enazi kakvoci tako, da se ugovorena potpu- 
na snaga svetlosti osigura.Ako bi se pak usled povrede električne cen- 
trale čim bilo kakvog nepoznatog uzroka javno osvetlenje sasvim ili de- 
limično ipák prekinulo,onda je poduzetnik i Tvrtka dužna ргергеке,kő
je su prekid prouzrokovale,odmah ukloniti i ujednó se o tom pobrinuti 
da se putevi,ulice i prostori ргеко svoga osoblja i na svoj trošak 
na drugi odgovarajući način rasvetle.

A u koliko poduzetnik električno osvetlenje za 48 časova nebi 
uspostavio,dužan je osvetlenje naknad^ivati,o svome trošku sve dotle, 
d#k električno osvetlenje ne uspostavi,a bez da bi mogao tražiti od 
grada,da mu za ovo izđavanje nadoknadi*

Od strane poduzimaca bez dobit se imaju obracunati i troškovi po- 
kazani pri privremenom rasvetljenju za vreme od 48 časova i ni u kom 
elučaju nemogu iznašati više od troškova za istivremeno električno 
osvetlenje.

Ako za vreme isteka 30 dana, izuzimajući sled vismajore prepreku, 
električna struja potpuno ne bila uspostavljena,odnosno ako električ- 
no osvetlenje Jedan mesec dana ne bi radilo,grad će bez ikakve opštete 
jednostrano proglasiti, da ugovor prestaje važiti.

5.9.
Cena električne struje za privatne.

Poduzetnik se obavezujetpđa po odredbi Sr.l.na zahtev privatnika 
đotičnima električnu struju ustupi. Foduzetnik na zahtev privatnika 
električnu struju ne može ne izđati,sumo u tom slučaju, ako dotični 
potroŠači ne bi zadosta učinili pravilima,koja se odnose na upotrebu 
električne struje i naročito ako cenu upotrebljene struje tačno ne bi 
platili. Izuzetak čine časovi izmedju od pre podne 8 1 4  fiasa po pođne. 
za kője vreme poduzetnik nije obavezan električno osvetlenje izvađjati. 
Radi prenošenja strujne snage dužan Je ргеко celog dana struju davati, 
ova obavezaaračuna se od onog vremena,ako se osigura dnevno pretplata 
na 20 konjskih snaga ođgovorajuća motorska snaga.

Cena Je električne struje 4 novčića na sat ođ 100 vata,što odgova
ra za jednu svetiljku ođ 16 sveća (50 vata) na čas 2 novČića za jednu 
svetiljku od 33 vata 1.32 stotinke novčića na бав.

Cd gornje cene potrožači imaju sleđeća popusta:
1) ođbitak 10# od cene u slučaju upotrebe svetiljke godišnje рго-

sečno kroz 500 časova.
2) ođbitak 15% od cene u slučaju upotrebe svetiljke godiŠnje рго- 

sečno kod 1CCC časova.
3) 20% odbitka. od cene u slučaju upotrebe svetiljke gođišnje рго- 

sečno kroz 2C00 časova.
4) 305̂  odbitka od cene u slučaju upotrebe svetiljke godiŠnje рго-seőno kroz 3000 Časova, a ргеко tóga 40# i kod sviju Javnih zgrada

50#.
Uslove za plaćanje potrošene elektrifinecetruje oá slučaja do 

slučaja slobodno će uspostavljati potrošač za poduzetnikom. U slučaju 
da ovako odredjenje ne postojikolicina potroáene struje ustanoviče se 
pomoéu strujomera.

Öve strujomere nabaviće se ili o trožku pojedinih potroŠača ili



na lahter potroeaoa poduzinad be pozajmiti na upotrebu. ti to,:i BluSaju 
ga upotrebu etrujomera pl.-babé be ea gradj anetvöm grada Bporazumno 
uetarovljena pozajmniöka oena.koja nemofce biti Yeba od godiönjih 20 
kruna.

?od zimaB je  ov la iten .da  na prlvatno osvetlen je potroienu stru ju  
pripadujubu vrednost etru j®  аемЗпо naknadno u b ire , eventualne o lak s i-  
oe T p ^  n<* opnovu eveukupue godisnje potroenje na k ra ju  godine oe 
•e pójedinam potrosaoima po jfrav lti odnoano u dobro im u p ien ti.

§.10.
Osvetlenje opstlnskih i jr.vnlh zgrada.

x’oduzlmao se obavczuje.öa po znhtevu grudakog Savetr\ po nabav- 
ljaókoj o^ni proBtorije gradeke kube za elektriono oeYetlenJa uredl,
1 u 8Т« zgrade elektrlBnu. struju sporvede.

Oeim Bvetiljaka opiaanlh u 5.3.ako bi grad feeleo da kod Jr.tnlh 
zgrada poataYi jói icoju evetiljku,važibe odredba u §-u t.uetanovljene 
olakeioe za priratnlke^

$.11.
_?ou lz íJ a ént le .

Poduaimao je duzan р м м  .saopetenjAi odobrenja ugovora ili na po- 
zíy radi prietupanja redu da u > 3.oznaoene ulioe i proetore u smlelu 
odredjtnja rasYetli ieto tako u ostalim ulioama i trgcvima gruöa 
*a jeönu godinu eve poelovt tako dovrslti,da ee elektrldno osvetlenje 
podevdi odmah mo2e nastafiti,

Ako poduzimao nebi odgovorio zr.doeta svojim otíabaaana oznadenlm 
Ш §.3. to sav materij&l,kazani9zgraáe i d^xgo bee prava na ikakvu nak
nadu prip&d&ju u svojinu grda i poduzimaB ne može reflektovati na raeve 
tu oat&log dela grada. Uredjenje t.vekollko gradekeg rasvetltnja ima se 
dovxsiti za Jedrn godinu raSunejubi od odobrenja uelova.Ukoliko podu
zetnik ovin UBlovima ne bi udovoljio#du£an je џа. ev&ki dán lakaeajenja 
platiti Jeönu etotlmi kruna'u korlat ronda eirotinje.

Orad ima prevo, da elektridnu oentralu 1 njeno uredJenje nakon 
dovrsenja ietavljanje Je u pegon za vreme oo 6 nedelja o trosku po- 
duzlmaBa preko izailanlh etruenjaka lzabbanlh od atrune ftldimpeettne- 
kog r.Ugarnko TeknoloSkog zanatekog ?:uzouma ili Bucllmpeetí nekog Teh- 
niokog Fakultéba d de pregledati a radi konetatovanja d& 11 oentrala 
1 uredjenje odgovara zahtevima 1 ollJu,koji eu u ovim ualovima oina
dén i.

Hatom,zemljotreaoor Ili drugiia k<*kvim visraajorom usledjene nrepre 
ke oslobodjaju poduzlmada od odrzaYanja gomjlh rokova#u komé sluouju 
be nov rok odediti u ovom ugovoru za to odreajenl nadležni eud.

Foduzlmadi be elektrionu oentralu podtBi na cvome fnbrldnom 
zemljlitu.all u ovu evrha potrebno zemljiete be u gruntovr ioi na evője lat uknjiziti, 1 do podusetnog róka .gradu öosvoljavaju pravo i na 
zgrade poale dozidJene,kojé be ee zemljiete oeepitl od imevine ozna3en>. 
u eónbanakoJ gruntovnioi broj 10604 pod *&44/a meenlm brojea; fcroSkovt 
oko uknjiženja ovoga prava enqei poduzimaB ,kao i za ovo potrebni nacrt 
proetora da-be poduzimad, kője be ee pruvo po oclobrenju ovoga ugovora odmah preko poduzlmada gruntovno uknjiŽitl.

§..12. . 
irajanje ugovora.

na » * * . № &  rrS ő e X L T  ^ li'& A h lk  
pogona.



Po lataku ovoga тгшмпи ava mroía spOTOdznoa,koJa e lű z i za Javnu 
raaratu baz lkakra naknada p ra la z i u aro jinu  grada,a o e t^ li  u rad ja j 
sa xgradana oantrala zaje&no mozt o tkup ltl p oanl aa 40 ‘r  lapod/tyoana-

jU o se Ufforor m JdoonlJo do 40 god ina na b i otkasao,eoatrahe  
••  da Ja próduzcn iu> d a l j i  20 t .J . dvadaaat god ina*

Silazkon TO godina oala »lek  trión  a oentrala s zgrndoma.aa 
oTima eraoYodriioliua 1 oelim uradjenjam avagda u dobrom at&nju baap lat- 
noha aa prédáti u avojinu grada.

Orad ina pravo, da uz otkaz od Z godlna algktrionu  oontralu aa 
oallm uradjanjan pra labaka ugovora ua n i2a oanaaana ualovt u BYoJinu 
preuima 1 ugovor ra a leint.

Ovo praűzimánJa s ta ja  poele 10 godina od dana sklapanja ugovora 
aa bQ/* prakd ргооала. . .

Poalo 20 goulnu aa gl£  prakc prooana.

Poele 30 goaina po prosanl*

Posl* 10 godina «4 Z% iftpc.0 x,r°oer.*..
Poele £0 godina aa 40jí lapod prooana.
?reo:uiai; evűgiui l u x i r v i z  orl^iwiD jaiv-. v;?vj*r. 1 o^aroa- 

lJ.aniU kn jiga .

5.13.
Urtdjan ja koja he ao kod privatn lka iz v a d ja t l. . .

Habt.vka 1 odrílaaja aa aloktrionu. osvatlen ja potrabnifc oprema ízy j  
Bib t  aa aamo po oenovnlkUtkoJl ha u od rád Janó rrama od godina do godina 

grad aa poduxlmaaau u stáborit 1.

Za oyo prlpad&Juha avota dotiBni priY&tnxol ha imati poduziin&Bu 
B A p la t it l aa 8 dana po uxuBanJu r&ouna ukallko a ovon izmedju poduzima- 
0a 1 priYatnika na b i aa uatanovio-drugi aporazun.

Do a a n lj it t a  kuhnog poduximaB Ja duftan aprovodna 01oa o evőm 
txoiku a.;raY#ati 1 trajno  ú dobrom atnnju odrEavatl za sva ona,koJi 
au aaudraStvon ugovortlpra p o e t ív lja n ja  g l r x a lh  aproTodnlka, di. ha 
u evoja kuha uyaatl dxfcJt alaktriBno oavatlan ja .

U outalom odrtanja syIJu  sprovodnloa u dobrom a te iju  epada u 
du&noat poduziraaBa.

Za priYatnika potrabna aorovodnloe i  sprema mo£a aamo poduzimaö 
aprovad jatl 1 ia a ju  aa poduainaou po fabrlBnom oanovnlku nap lah lYatl.

5.14.

Po fcelji gradakog ophlnetv*. od godina do godina obrazoYfthe aa 
Jp&an odbor,koma ha b i t i  z&d&ha , dn alaktri9nu oantralu,eprovodnice 
1 iá  OBYetlanJa potrabna ava pradmata prtgladjl>pa da etehe uveren ja, 
da 11 Ja poduzinaB praduzlmzo ara priznat# naom i ze oalguranja Javna 
bazbadnoatl 1 održ&nj* u dob rom atanju oprema-za raevetu is to  tako,da 
aa uvari o p o tro in jo j k on tro ll. •

Ü ovaj Odbor Orideko PredatavnlBtYO blra dva olaxu t preduzimaB 
takodjar dva atruBna Blana.Ü ovom o ti ború Ja praüeednlk gradonaBelnik# 
OdlU'.ama ovog odbora ae poduzinaB bazuelovno podvrgava 1 dukan Ja avoga 
odluke lzvrdlvatl,u aluBaiu nalsvrienja OYr гавро1оГавЈа oatvarl ha aa 
na raBun 1 Btatu poduzimada prako drugih.

Troekovt gora spomanutog Odbora podmlruja aam poduzlmaB.



5.16.
QprOBt ЋОТ+ШЏ 1 tro3*k»  .....  ,0 ..jí.

Za rreme raftnoati oroga ugorom po4ualná8i447%lti öAobodjan 
od piáján Ja opdtlnakog poreaa na, aada^í* oto poduiaba. .

TroSkbra oko aaetnra otoga u^orora na.takaa “ O*1
aaa pcduzirc*.*. . • ^

5.16.Kauoija. ,

Hadi Tibtc oalguranja {redskof PredBtaTiiletTi poduzlmat Ja 
dužan 4ч erojoj pontdi priloxenib- 2000 forinti na 3000 forint! od- noano 6000 kxuna nadopunltl r.a IC dana po urubenju IsTeabc. o konaonoa 
odobranja oroga ugorora. OYa Idolja koj a aa ж0*в Ј>о1о*1%1Ј \ Т ^ ^ ! ”
^ n i A r i i ^ « é * ^ 5 J } ^ i ^ ? U t e5SlS1?o<íUTi?o?Se,l4 ^ S l mZa aludaj okrljanja ©ra JanforlftV fca'TO 0*ћа laefiadopunitl.

fc.1T. -  
r.nmenf. cforadba«

Poftv satuik J* ftnSr.n. poüiarati ao,l& aa uatanorljena i *a gradom шгото^га Ј*?М,£.г :*.r*.-. y. уЛгЗ.иС-©di-ekVi* na táj na&ln,da od lop 
▼•be promana na naetupa,

U c m  arrhu b * poduzatnlk u aan rali etrojne »Jfruda poata- 
▼iti roltraetar,ato be omcguöitl bllo*.ka& kontrol* nad jaoinon etruja.

ikc Ili jeolna etruja pokaakit rabu profcanu no Bto Je p*td- ridjano, ima aa pu&uzimod pcr.rati da pogradku otklona.
Akc aa £4 Baao poduaatnik orom p o xlra  na t i  u d o ro lJlo ,o n d a  

u prrom aludaju p la tlb a  200 Xrona a  k o rié t gradakog a lr o t in f  akog fonda 
Ako t i  ea отаЈ nadoatatak xl tabaj*  ja&nog naat** ponorlo onda Ja po - 
duzetnik duzan,d& aa arak! dán od T t o a r l  p la t l  kaana p la t l  400 krana 
u k o ria t  gradskog a lro tln ja k o g  fonda 1 to bt* lkakrog p o t i u «  ü p ro - 
tirn o a  eluoaju grad ina ргата,4& iaklJuBenJaa p a rn ita  kaasa o d b lja  od 
p rln a d la in o a tl poduzlmaBara.

Ako bi oraj nadoatatak poala prra go dl na «e trl naaaaa baz prakiűno traJao#onda be grad imaII prava <Ia oraj ugoror baz lkakra oetata razrtai«
Kratki apoj 1 lzn<-*naAAl. pótraai ako aa ot/rillke aa 16 minni art4a naba biti predmat globa.
.Jco koja ullBna Jr.rna laapa u odradjanom rraaana na bl gorali 

ta bl tu okolnoat ma ko od oinomlka 111 x&aenlka Ili od nobnlh atra- gara pozivno na aluBbanu makiét atm lcpoeta?lo, ta ofcfttaunlje uzrok ka- kar rlamajor tada poduzatnlk ako po doblranom obaraataju ao naradna radarl nabl uzrok otklonlo oq атака ©rak« ullbna laapa *: srako re Be 
dudán ja na ima kamna po Jtdnu kronu nplatltl u koriat gradakog alro- tinjekog fonda.

Ako %l#Ja Jarna le.mpa ueled krivioa poduaetnika 111 ш п а х х -  
nlegOTih namaatanlka prako oela nobi nabl gorela,to be ae kaana usta* 
nóYltl u petostruSnom lznoau ont arote,n& koju poduzatnlk lmao bl pra- 
ra za gorenja prako oela nobl.

Jeta^kazna ima aa promeniti 1 оп!дтв1иЗаЈет1аа,;ко poduzat- nik na bi lzTreio drugu rratü OBTatlanJa obalazane u jTSI'



júco p odúmét nik protivno odredbaum ugovora koma od prlvatnih po- troeaia elektrlinu atruju ne bi tprovodlo, dufian Ja u avakom aluiaju 4a platl gradu aa Ima kamui dnedno'4 krone ovo dók atruju no aprorede#
Kanna edre&juju gradaki Savót a evome majvlie -aa 8 dana Imrefitava poduaetnlka ili njegova aastupnlka u meato.
Iko bi gradaki Savót avoju kaanonu odroAVu odrfiao 1 p<ale aprora- 

doulb napomena.poduaetnlk aa 8 dana.po urukén jutva odrodba no fi a aa obratltl aamo u orom ugovoxu nmdYefinaa tata napomenutom nádit finom Sudu#
Kamué,kője bi poduaotnl£ јдш.© da platl, aa lskljufionjom avakog oudikog poarodovanja mobl bt ao odbltl ed naplablvanja pripadajublk yeduaotmiku, 111 od Jamfiovlna odmoamo od kaueljo,

§.18
Parnlfina oltania,-

. Za mlufiaj’ pamlbo obe atranko podvrgava aa nadlefinoetl aumarnom poatupka aenbanakog Kr, Srtikog Buda, kako u pravnlm pltanjima proma gradu kao 1 prama prlvatnlma.
.-le .Itt

OraJ ugovor saatavljtn u dva orlglpalna primerkajedan primorak aa grad, a írugi da poduaetnlka, koji ugovor atupa.na enaga prema podbaetnlku odiiah,a prema gradu po odobrenjm ugovora.

Santa,8 .^avgua tg 18fiB,go.dimu 
. (K.P.)

Pred namai U Íme grada Sente
Bakai Janói е.Г' Boromla« Janói'a,r,
Barfit Janói e.r# • gradaki naoelnik.

kpe avpdóal.

Tokát ovog ugovora odobrem Je aa atrane komlalja koja Ja ma ovo blla odradjama.
Seata, 8,avgueta 189D.godine#

Broĵ EdOOC
{M.P,) Beromlea,Janofi a.r.grddaici nmennik.

poüfap/lBTd.
. OvaJ ugovoí odobravam atlae,da u ugovor unt au ■ledobl takmti
Podaalmai manofie avoja prava u ovom’ ugovoru p re ne t irma drugo 

lift »boa odobrenja varoika akupitlne.Sombor, lO.avguata 189B#godine#
KardionJi PJula a.r,(M.P.) aamenlk podzuyana.

§.B0.
Poale petplaa m peelednjen at̂ vn ovegnugovora aporamumno ee uvrfibmje eledele edredbaiP odúmat ni el avoja prava potlhtbl 1 ovog ugovora nemogu na dra-. . .goga p re ne ti boa odobrenja gradakog préda tárni

Santa, 1 1 .avguata 1896,(M.P,) Pred • .Prod mama: Onmoa Kaloaa a.r, Boromiaa JanóiBoloral Kihalj o.r. kao orolool. Tarttti i 4rUg$£na#,lnlkl



' 's o mpodfcup.1895.

ОтаЈ ugoTor Ja odobran ll.eaptambra o.g.aa atrana Uinietar- 
atra Utalt rainjlh Dala pod br.70471/303 b.a.odradboa ta ma oria ujad- 
no odbbrava aa 1 dopuna ugOYora.

Sombor, ll.eaptambra 1895«godina*
(K.P.) Karadonjl a.r.

aaaenik podfcupana.



Дозвола за рад за Алајоша Вартуша и др.



Производња струје је отпочела у Сенти 1895. год. са два 
монофазна ГАНЦ-генератора од 50 кВА.

Тридесет година је радио трансформатор Зиперновски-Дери- 
Блати типа Е на електричној централи.



Стевана Сремца и Пионирска), код капетаније пристаништа, градске куће, у 
Евжену на Главном тргу, на мосту, као и у споредним улицама које излазе из 
споменутих улица да обезбеди електрично осветљење са постављањем бар по 
једне лампе.

Према извештају градског главног инжињера Конц Ђерђа, Градско Befce је 
још на дан склапања уговора донело решење о сређивању уличних лампи.

План фирме Вартуш Алајош и Другови и нацрт лампи се прихватају са 
следеЋом изменом да у Суботичкој и Етвешовој улици буде дворедан вод и 
постављање лампи, уједно на топартској (Иве Лоле Рибара) и Кард (Војислава 
Илића), као и у Сеп (Златне Греде) дворвди вод, док у осталим улицама 
предвиђају једнореди вод. У згради Градске куће електрично осветљење је 
предвиђено у уреду градоначелника са 3, у већиници са 4, уред главног тужиоца 
са 1, уред II бележника са 2, предсобље градоначелничког уреда са 1, 
степениште и доњи ходник са 2, уред одборника за опште управе са 2, уред 
инжињера са 3, уред главног бележника са 2, регистратуру са 1, централну 
канцеларију са 6, ходник и предсобље са 2, степениште са 1 улаз са 1, 
предворје са 1, капетански уред са 3, уред домаће благајне са 4, и мали ходник 
са једном сијалицом.

У градској куКи fce привремено поставити у централној канцеларији два 
BHcetia свеЋњака са по 5 сијалица, a за осветљење штала у дворишту tse по 
потреби поставити сијалице.

ПрихваЋен је и план осветљења Велике кафане. Према овоме у свечаној 
сали 3 јака лустера, у стакленој дворани 1 лустер са 30 сијалица, у друштвеној 
сали 2 лустера са 5 сијалица привремени, поред овога у ходнику и у 
степеништу, односно у малој башти, у штали и у дворишту fie по потреби 
поставити лампе.

Отпочети радови добро напредују. Од склапања уговора, једва за месец 
дана,о6авили су најважније радове, да за 21-и септембар, датум посете краља, 
предвиђени путеви буду осветљени.

14-ог септембра 1895.године одржано је пробно осветљење. СледеЋег 
дана, 15-ог, једне месне новине су овако коментарисале несвакидашњи догађај 
„Значајан дан је ово за становнике Сенте. Излазимо из вечитог мрака, јер што 
смо до сада имали као луксуз, данас је постало наша стална драгоценост. 
Хвала промисли, која је довела наше опште прилике до тога да вечерас можемо 
да се радујемо бљештавој светлости. Фирма „Вартуш Алајош и Другови”  која је 
уговорила са градом за електрично осветљење данас ће испунити дату реч. 
Завршене су све предрадње за електрично осветљење, и данас у 8 сати 
одржаће прво осветљавање, које fre после претходних проби имати потпуни 
успех. За прославу дочека краља постављено је 14 лучњака, a од уговорених 
400 јавних лампи постављено је 200. остале fce се поставити после прославе.”



Са овим je град Сента на територији будуЋе Војводине 1895. године прво 
добила електрично осветљење. Након тога 1896-е Вел. Бечкерек, Стара Пазова 
и Суботица, Врдник 1897-е, Сомбор 1905-е, Кикинда 1906-е, Бела Црква 1908- 
е, Апатин 1909-е, Нови Сад 1910-е, Сремска Митровица 1911 итд. (До првога 
светског рата на том подручја је било 25 јавних и 8 фабричних извора.)

ОД УВОЂЕЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ РАСВЕТЕ ДО 1925 ГОДИНЕ

Стална електрична ©нергија веома повољно је утицала на развој 
индустрије и трговине, пошто отвара сасвим нове перспективе привреди. У 
почетку су наиме користили струју скоро искључиво за осветљење, међутим 
развојем индустрије и технике појавиле су се машине и уређаји којима се 
економичније и јефтиније производи.

Покретањем електричног осветљења Градски привредни одбор предлаже 
Скупштини да у градској xytíM и Великој кафани (Евжен) постављено 
привремено осветљење буде стално.

Ha састанку Скупштине одржаном у октобру прихваЋен је предлог да се у 
градској куЋи и поред ње постављених 40 лампи, осигура још 300 сати 
електричног осветљења годишње, затим лампу са пијачног трга да преместе на 
раскрсницу улица Етвеш и Деак, односно обичне лампе које су поред лучних 
постапе сувишне, преместе на периферију града, a две од њих испред капије 
градске куЋе.

Увођењем електричног осветљења досадашњи радници који су палили 
лампе, остали су без посла. Но поред овог је у граду остало још петролејских 
лампи, јер је према претходном плану завршетак радова у вези са електричним 
осветљењем предвиђен тек за лето 1896. године. За отпуШтене раднике је 
Скупштина одобрила полумесечну плату и упутила благајну за исплату исте на 
име одштете.

У јануару 1896. године пред Скупштину излази предлог привредног одбора 
у вези увођења главног електричног вода у градску куЋу, одИосно премонтирање 
постојеЋег електричног вода, као и план осветљења уредских просторија и 
осветљавања трговина, радњи у приземљу. Скупштина је овај план прихватила у 
принципу, али његово остварење је одложила до подизања једног веЂег кредита.

У јулу је градска Скупштина одобрила календар електричног осветљења 
(распоред сати), a његовом контролом задужила градског инжињера који поред 
овога контролише и јачину и правилност осветљења. Скупштина је донела 
одлуку о штампању и растурању календара електричног осветљења.

Фирма „Вартуш Алајош и Другови”  још у току лета извештавају да су 
уличне мреже, односно изградњу осветљења завршили и први потпуно 
осветљење према календару осветљења треба са дође на ред 27.јула.



Почетком следеЋе године Привредни одбор у вези преузимања елект- 
ричног осветљења даје предлог да преузимање изведу у заједници са државним 
стручњаком. Ha основу овога члана 11 -ог Уговора је Шрауб Шандор, професор 
мађарског краљевког Технолошког музеја проверио да ли систем електричног 
осветљења одговара техничким захтевима времена. О овоме је саставио извеш- 
тај по коме централа и мрежа „у потпуности одговарају захтевима времена” .

Затим је проучио и тачке уговора које се односе на технички део.
Ова контрола је установила да електрична центрапа сходно уговору 

користи систем за развијање струје будимпештанске фирме „Ганз и Другови” . 
Ha основу обављених мерења на спонама динама напон „пример”  струје износи 
2000 V, док напон „секундер”  струје износи 100 V. Мерење су вршили са тзв. 
Вестон инструментом, мађарског краљевског Технолошко индустријског музеја на 
разним тачкама мреже (рачунајуЋи и најдаље тачке од централе) у интересу 
тога да ли постоји одређени напон. Према даљим мерењима у Евжену (данас 
Дом културе) увече у 8 сати напон износи 101,5-102 V -и, у 8 сати и 37 минуте 
на углу улица Петефи и Пилане (данас Лазе ЛазаревиЋа и Новосадски пут) 99.5 
V, у 8 сати и 51 минута на углу БаЋањи и Халас (Немањина и Рибарска) са 99 
V -и, увече у 9 сати у улицу Анђал (Исе НешиЋ) на последњој лампи исто 99У-и 
је напон измерен.

Установљено је дакле да је уговором предвиђен напон од 100 V био 
одговарајуЋи на разним тачкама мреже.

У вези овога наглашавају, да је веома важно одржавање сталног нивоа 
напона, јер he лампе само у том случају заиста добро горети, због тога је 
потребна повремена контрола.

Шрауб Шандор је у току проверавања констатовао да сатови постављени 
код потрошача означавају само количину утрошене струје (амперово бројило) a 
не означавају напон (бројила која су данас у употреби, такође су таква), због 
тога централа троши струју са мањим напоном, тако оштеЋује потрошаче који 
плаЋају пуну цену за мању количину струје. Ако прочитано количину са бројача 
амперометра помножимо са 100, онда ^емо добити број Watt сати, a ово је 4 
крајцара/100 Watt сати, на основу јединствене цене можемо израчунати цену 
утрошене струје.

Ha основу даље контроле дошло је до мерења потрошње 2 лучне лампе 
на Главном тргу (биле су 16 ампера јаке) чија је јачина премашила у уговору 
предвиђену јачину од 800 свећа.

Учинак два генератора од 2000 волти и 25 ампера је (2000x25= 50000) 50 
kW -  дакле заједнички учинак два апарата је 1.000.000 Wati. Овај учинак је 
довољан да опскрби на мрежу прикопчане лампе. Два апарата и међусобно 
паралелно укључена могу да раде, што потврђују пробе, јер су и поред



максималног оптереЋења несметано радиле. Проверили су и трансформаторе на 
тавану Евжена, Градске куЂе и пореске управе. Ове је потребно обложити са 1 
мм дебелом металном плочом да би се заштитиле од пожара. A водове који су 
на тавану голи, a руком се могу дохватити, потребно је изоловати.

Следећа примедба Шрауб Шандора је да мрежу на неким експониранијим 
местима -  Главни трг, Градска куЂа, крај Ађанског пута -  треба поставити 
громобране. Сматра да висина водова је по пропису и свугде одговара.

СумирајуЋи, мишљења је да је „сенЋанска електрана и мрежа поред лако 
надокнађиве незнатности одговара данашњем стању електротехнике, као и 
тачкама уговора од 4. јуна 1897. године.”

Извештај је Скупштина града прихватила и на основу овога по 3. тачки 
уговора одредила да се предузетнику исплати за годину дана предвиђених 9120 
Фт у једнаким месечним ратама. После сређивања система електричног 
осветљења повремено су се још јављали мањи технички проблеми. Ha
Скупштини у новебру 1899. године напомиње се да осветљење није на сваком 
месту довољно јако, зато се због контроле овога, a према 14-ом члану уговора 
предвиђени одбор треба формирати у који улазе два члана посланичког органа 
и два члана фирме.

Финансијска група Вартуш-Режни-Маткович-Виберал имали су више 
предузимања. Вештим финансијским маневрима знали су да искористе многе 
могућности.

Своја предузимања су финансирали вештим новчаним транзакцијама.
Оснивали су Штедионицу и Деоничарско друштво за кредите управо за 
финансирање њиховог друштва. Вероватно због проширивања радње показао се 
недовољним капитал који је група обртала, јер су поред постојеЋих предузеЋа 
желели да улажу и на друга места.

Ha прекретници столеЋа су сматрали да је дошло време да по повољној 
цени продају предузећа која су се теже издржавала. Због тога су тражили везу 
са финансијском групом Маркович која је била у вези са једном групом из 
Сегедина.

Иако ни група Маркович није имала довољно капитала, ипак су од
Вартушевих купили понуђена предузеЋа. Недостатак капитала су желели да
надокнаде формирањем деоничарског друштва.

Ha Скупштини града од 1-ог фебруара 1900-године представљају зајед- 
ничку молбу фирме „Вартуш Апајош и Другови,”  односно „Маркович Лајош и 
Другови”  у вези куповине електричне централе.пошто права и обавеза у вези 
уговора спадају у принадлежност посланичког органа.

Фирма „Маркович и Другови”  изјављује да у овој купопродајној вези 
прихватају следеЋе обавезе:



1. Самосталним потрошачима fce бесплатно увести струју, наплатиће само 
материјал.

2. До сада је лампе и електрични уређај прибављао предузетник, фирма 
„Маркович и Другови”  дозвољава да потребан уређај изузимајуЋи лучњаче ма 
ко и ма где може набавити.

3. Цену лучњака од 40 кр ова фирма снижава на 32 кр и обаЋава да fce 
уколико се фабричка цена лучњача с мањи, у том случају *h© и они слични 
попуст дати потрошачима.

Скупштина града сматра и поред разних опаски, да правних препрека за 
купопродајни уговор нема и са одлуком по бројем 116. прихвата уговор. Према 
томе уговор склопљен са фирмом „Вартуш Алајош и Другови,”  заједно са 
допунским уговором, прелази у ’надлежност фирме „Маркович и Другови”  под 
усгЈовом да се у уговору предвиђене кауција достави у вредносним папирима 
или готовом новцу, надаље да је ова фирма дужна да у вези уличних лампи 
обезбеди јачину светлости од 16 CBefra.

Још у априлу исте године Сарич Берталан, главни тужилац града даје 
извештај под бројем 4785/1900, у коме предлаже да се прихвати документ о 
договору између града Сенте и фирме „Маркович Лајош и Другови.”

Одлуку под бројем 116. Скупштина је у целости прихватила и проследила 
жупанијском законодавству које је такође прихватило.

Истини за вољу, може c© признати да је у вези увођења електричног 
осветљења увек било већих или мањих проблема. У децембру 1903. године 
посланик Нађ Абоњи Ласло изјављује да насупрот прошлогодишњој одлуци 
Скупштине, улично осветљење не траје до 6 сати, него се гаси веЋ у 5-5 и 30 
сати, тако да се ботргају сви они који иду на јутарњу мису. Градоначелник 
извештава да је одредио да се лампе гасе ујутро у 6 и 15 сати. Наредио је да 
управник полиције са жандарима и ноћним чуварима контролишу искључење и 
извештавају о пропустима.

T o k o m  година стално су проширивали мрежу и ссветљење. У децембру 
1904. године одбор предлаже осветљавање свих улица. Посланички орган 
одређује да се за осветљење свих улица набави још 5000 м вода, да се лампе 
поставе на 100 м једна од друге (чије је годишње горење око 2375 сати) за које 
се плаЋа по сату 1.84 филера и да буду сличне до сада коришћеним лампама.

Према понуди фирме цена електичног вода би износила за сваких 100 м 
89 круне 48 филера, према томе 5000 м би износило 4474 круне коју fce своту 
град Сента у року од три године у подједнаким ратама без камата fce платити. 
Трошкови вода и одржавања опреме спада на терет предузетника, тако да град 
Сента осим горе наведене своте није дужан да плати ништа, плаћаће само 
утрошак електричне енергије по сату.

У улици која се отвара на Горњи Кертек предвидели су постављање још 
две лампе, затим једну код артерског бунара на крају улице УјтемпЛом, до које



би струја дошла једним продуженим водом, a лампу tie преместити са краја 
улице Ујтемплом.

О осавремењивању мреже часопис „Есетарташ”  у свом броју од 12-ог 
фебруара 1904-е године, под насловом „Нове сијалице” пише: „Фирма за 
електрично осветљење Маркович и Другови изгледа да је и сама увидела слабо 
осветљавање старих сијалица, јер их сада на територији целог града замењују 
новима. Јуче су почели да их мењају у Доњем граду и у току дана је замењено 
100 сијалица. После неколико дана fre у новој светлости блистати град, на 
велику Жапост оних главица, које су врло често због мрака само у јутарњим 
сатима стигли кући, правдајуИи се пред женама да због недовољног осветљења, 
у мраку нису могли да пронађу ни стан ни кваку на копији, па су морали 
дочекати јутро док осване. Сада fce бити доста светло и ноЋу, само да у 
електричној централи не ложе прпом, јер fce онда и поред нових сијалица, опет 
бити мрак као до сада.”

Посланик Катона Гергељ је на новембарској Скупштини изнео свој и 
предлог својих другова да улице Малом, Доб, и Андраш (ЈНА, Арањ Јанош и 
Матија Гупца) добију електрично осветљење. Поред овога је одлучено да одбор 
у који би ушли Кецели М.Балаж, Фендрик Ференц, Берта Пал и Копас Антал 
посланици, као и инжињер града на основу осматрања целе територије града 
одреде, у којим j© улицама потребно осветљење.

До краја године предузеЋе за електричну енергију у Сенти имапо је пор©д 
25 780 м вода и 3127 сијалица. Број уличних лампи је 400, код самосталних 
потрошача 2727 (1903-е год. 2209). Годишња потрошња је 999 375 хекто\¥ати.

Следе^е године Градско Befce доноси одлуку да се ©лектрични уређаји 
провер© од стране одбора. У овај одбор улази Шрауб Шандор професор Тех- 
нолошко-индустријског Музеја, и Хар Темис Мор, професор Техничког фа- 
култета.

Предлог фирме Маркович и Другови да у одбор уђу стручњаци једног 
електричног прадузеЋа из Сегедина, Скупштина није прихватила.

Ha крају године одлучују о томе да у школу ученика у привреди треба да 
се уведе струја. У учионицама су предвидели 28, у ходн^ку 3 лампе са укупним 
издатком од 691 круне и 92 филера.

Одређивање времена осветљавања је сваке године био задатак Градског 
већа. Крајем године су сасатавили следећи календар осветљавања, према коме 
j© предузеЋе за електрично осветљење рагулисало јавну расвету. Из овога су се 
међутим некада стварале компликације. Тако је напр. календар за 1906. годину 
који је саставило Градско веће, за фирму „Маркович и Другови” била 
неприхватљива. Посланички орган међутим одбија жалбу са напоменом да у 
уговору који је склопљен са предузеЋем, није назначено да 400 лампи тр©ба да 
светле 2375 сати појединачно. У Tpe tieM  члану уговора и допунског уговора се



налази налог у вези сати осветљавања који треба разумети тако да 400 
сијалица треба да светли свега најмање 950 000, дакле појединачно треба да 
светле просечно 2375 сати. Ha основу овога жалбу Маркович Лајоша и Другове 
су одбили, и календар осветљавања прихватили.

У међувремену је законодавни орган Бач-Бодрошке жупаније одлуку 
донешену под бројем 1437/1905 у вези проширења осветљења, према коме моле 
ПредузеЋе за електрично осветљење да поставе нове лампе и опрему која 
њима припада, односно да одреде одбор за обележавање места лампи, чији fce 
чланови бити управник полиције, градски инжињер, као и Кинчеш Винце и Сабо 
Михаљ, посланици.

Још у току лета fce градски инжињер добити задатак да припрема 
календар осветљавања за 1907. годину, a управника полиције су задужили да 
провери водове ради јавне безбедности. Надаље прихватају одлуку под бројем 
1642/1905 о увођењу електричне струје у школи ученика у привреди.

Ha октобарској Скупштини посланици су одлучили да fce у следе^а два 
месеца користити стари капендар осветљавања, нови календар Hefre користити, 
али ynytíyjy Градско веЋе да са обзиром на приговор, идуће године прихвате.

Следеће године је фирма „Маркович и Другови”  поново предала жалбу 
због календара осветљења. Посланици се жале да је много слабих лампи и није 
прошла ни једна Hots, a да није било замерке на осветљење. Због тога траже 
строжију контролу светла и јачине струје. Одлучују да у одбор за контролу 
поставе стручњаке, a рађа се одлука и у вези тога да је фирма обавезна да у 
улици Хајнал (Бачка) три нове лампе постави.

Ha састанку Скупштине од 27-ог маја 1908. године, посланик Бергел Лео 
извештава да фирма „Маркович и Другови”  која је до сада обезбеђивала 
електрично осветљење града, више не постоји. Осветљење града сад већ 
фирма ради без уговора, и на железнички мост су спровели електрични вод без 
ичијег овлашЋења. Моли да се у вези овога што пре предузму потребне мере. 
РеагујуЋи на ово, Скупштина је предала случај правном одбору.

Ha следеЋој Скупштини, 13-ог јуна, подносе извештај фирме „Маркович и 
Другови”  као и фирме „СенЋанско и рошкањско индустријско подузеће 
деоничарско друштво”  под бројем 5019/1908. о претварању претходне фирме у 
деоничарско друштво, надаље о преузимању свих погона и уговора. Затим су 
прочитали одлуке одбора који је састављен од правника посланичког органа, 
Привредног одбора и Градског Befca.

Др Елингер Јене посланик предлаже да се предлог Befca прихвати само у 
том случају ако fce пријављено деоничарско друштво граду Сенти осигуравати ту 
предност, да прихвати опремање електричног осветљења и бесплатно 
осветљавање гвозденог моста на Тиси.



ВеЋина се слаже са овим предлогом и рађа се одлука, да уколико 
деоничарско друштво осигура граду поменуте повластице, Скупштина fce 
допринети склапању уговора, односно његовог преношења на ново деоничарско 
друштво.

Пошто је ново деоничарско друштво испунило одређене услове, градска 
Скупштина је прихватила преношење уговора и других обавеза на Деоничарско 
друштво сенЋанско и рошкањско сједнињено индустријско подузеће. Задужили 
су предузетника да на мосту и узлазима на мост постави 15 лампи по 
могуИности што пре да би се избегле Hecpefre у бродском саобраЋају. Поред 
овога је потребно још постављање 4 канделабера, a за чију су набавку 
замолили управу мостоградње. Одређивањем места за лампе задужују Градско 
eetie и Одбор за грађевину.

Ово је било прво Befce предузеЋе у граду, које је запошљавало више 
стотина радника. У предузећу раде пилана, електрична централа, циглана и 
млин.

Од стране Маркович и Другови 1901-е купљена циглана Грундбек који је 
основан 1893-е, затим Друштва са солидарном одговорношЋу Вартуш Алајоша 
као и фирма Маркович и Другови су чинили кичму новог деоничарског друштва. 
Фирма је основана 11-ог фебруара 1908-е у Будимпешти од поменутих 
сенћанских, затим од сегединских фирми старији Мелик Иштван, Добрибан и 
Маркович

Предузеће је поред сенћанске индустрије имало још и шуме и кречане у 
Хуњадској жупанији у месту Рошкањ.

Ово предузеЋе је помоЋу своје електране много допринело развоју нашега 
града. За време функционисања радње користили су домаћи капитал, a пре 
формирања деоничарског друштва поједини делови предузећа су радили као 
друштво са солидарном одговорношЋу.

СенЋанским предузеЋем су у ствари управљали из Будимпеште чланови 
тамошњег управног одбора који су уједно били и деоничари друштва: Шанцер 
Игнац експлоататор дрва, Форо Роберт прокуриста Мађарске есконтне и 
мењачне Банке, Фукс Аладар генерапни директор Штедионице дрвотрговаца 
д.д., Браун Игнац млађи, Кон Игнац и др Флеш Микша директор Сенћанске 
штедионице, као и Браун Вилмош члан фирме Маркович и Другови. Пошто је 
предузеће производило и за извоз, и немачки је убележен у регистар фирми.

Приликом формирања предузеЋе је имало више самосталних јединица: на 
углу преко данашње касарне парна пилана, један млин за експорт са 
капацитетом од 5 вагона, циглана и електрична централа која је донела највећи 
приход и поред јавног осветљења, снабдевапа остала индустријска предузеЋа 
електричном енергијом.

1912/13—е године, због повећане потрошње, односно због осавремењавања, 
предузеће је набавило нове машине. Онда су монтирали у машинској кући једну



парну машину од 500 KS и једну од 200 KS са системом „цомпоунд” , производе 
фабрике Ланг из Будимпеште koje су биле повезане квачилом са по једним 
синкрон генератором од 3 2100 Волти, производ фабрике Ганц-Будимпешта. 
Ови су још дали само 121 0 0  Волти са једноразним оптерећењем. У исто време 
су поставили поред генератора једну нову таблу за мерење и прекључивање са 
шест поља, такође производ „Ганц Виламошаги Рт.” из Будимпеште.

У априлу 1913. године на основу одлуке Градског Befia под бројем 
3375/1913, a у смислу 14. члана уговора формира се одбор за проверовање свих 
уређаја електричног осветљења.

О овој провери сачињен је извештај, a на дискусији поводом тога присутни 
су били: Сарич Геза градоначелник, Барчаи Оскар и Михелфи Фриђеш 
електроинжињери из Будимпеште, a од стране СенЋанског и рошкањског 
сједнињегог индустријског предузеЋа д.д. Шмидл Шимон и Пекле Липот, 
директор електране.

Уговор предузеЋа је преписао стручну контролу за следеЋе тачке:
1. Да ли ©лектрична централа одговара са тачке гледишта јавне 

сигурности?
2. Да ли је способна да оствари у уговору предвиђен учинак?
3. Да ли се правилно одржавају апарати?
4. Да ли су беспрекорна средства и начини за прорачунавање потрошње?
Записник о контроли је садржавао следеЋе:

I
1. Прегледали су главну електричну централу и њену високу и 

нисконапонску разделну мрежу.
а/ Главна електрична централа одговара свим захтевима погонске 

сигурности. Високонапонски вод машинској куЋи према радном напону треба 
поставити на порцуланским изолаторима тако да би се разликовао 
високонапонски вод од нисконапонског.

6/ Са гледишта погонске сигурности на мрежи треба извршити следеЋе 
преиначење:

1. Ha таванима постављене трансформаторе и све друге уређаје за 
високонапонски вод тр©6а преместити на посебно за ову сврху прављене 
куЋице.

2. Прикључке високог и нисконапонског вода са трансформатора треба 
тако средити да c© међусобно не додирују и да буду опремљени према 
прописима свагдамњег напона.

3. Трансформаторе на секундер страни треба осигурати од 
високонапонског продирања.

4. ДрвеЋе које öe налази поред водова, треба што пре окресати, да 6и се 
избегао кратак спој.



5. Код у будуЋе постављених, да не буде веЋи размак стубова од 35 м.
II

Електрана је способна за учинак од 120 kVA. Уређај се састоји од два 
комада са по 50 kVA и један комад са учинком од 180 kVA -  дакле групу 
машина са укупним учинком од 280 kVA, што је изнад потребне резерве. Поред 
овога електрану fce сада проширити са 1 ком. групом машина са учинком од 350 
kVA. Капацитет трансформатора 100% премашује садашњи максимум.

III
ОдговарајуЋи степен одржавања захтева:
1. Трајност стубова због труљења треба чешЋе контролисати, односно 

мењати или појачати.
2. Избегавати комадање водова, a мрежу треба пажљиво одржавати.

IV
Присутни посланици фирме „Сен^анског и рошкањског * сједињеног 

индустријског предузеЋа”  изјављују да у погледу неких тачака у уговору не би 
били обавезни, али због одржавања добрих односа између града и фирме, 
фирма се обавезује да све набројане послове изврши.

Пошто су примили на знање изјаву о извршавању послова, градски 
посланици су изјавили да не желе да се баве објашњавањем уговора, јер су 
сада само са техничке стране посматрали ово питање.

Пропадање привреде у ратним годинама није заобишло ни електрану. У 
јесен 1916. године „Сенћанско и рошкањски сједнињено индустријско предузеће”  
предаје молбу у вези подизања цена струје.

Посланик Хенрих Емил предлаже одбијање ове молбе, јер сматра да је 
пре 21 годину склопљен уговор осигурао доста високу цену предузеЋу. Због 
ратних прилика, молба c© делимично прихвата, и од 1-ог октобра до краја рата 
цена струје се повеЋава са 25%, док за самосталне потрошаче остаје иста. 
Скупштина је прихватила повишење цене струје, само ако предузеЋе у року од 
48 сати изврши измену свих неодговарајућих стубова.

За следеЋу годину предузеЋе опет жели да подигне цену струје које 
служи за покр©тањ© мотора, што је посланички орган и прихватио. Још у 
октобру исте године фирма „СенЋанско и рошкањско сједнињено индустријско 
предузеЋе Д.Д.”  објављује да tse зауставити производњу струје, уколико град не 
допринесе да се цена струје noeefca. Посланички орган знајуЋи поскупљење 
производње електричне енергије, од 1-ог новембра 1917. г. до краја рата цену 
јавног осветљења подиже са 50%, урачунајуЋи у ово и 25% повишења од 
претходне године које је донешено под бројем Адм. 25811/1192 од 1916.

Скупштина од 21-ог марта 1917. год. је седиште „СенЋанског и 
рошкањског сједнињеног индустријског пр©дузеЋе Д.Д.”  преместила у



Будимпешту, због тога се сенЋански погон брише из регистратуре, односно 
евиденције.

Последње године рата у електрани је настала погонска сметња, због тога 
је привредни одбор предложио процену штете, коју је град претрпео, од стране 
изасланог одбора и реферисањем Управног одбора.

1920-е је предузеЋе поново тражило повишицу цене, али је Скупштина то 
одбила.

После промене империје „СенЋанско и рошкањско сједнињено индус- 
тријско предузеЋе Д.Д.,”  са многим другим великим предузеЋима потпало је под 
контролу министарства, претворило се у тзв. секвестер предузеЋе са изасланим 
владиним повереником.

Таква је била пракса у Краљевини Срба Хрвата и Словенаца у вези 
важних и за експропријацију предвиђених великих предузећа која су радиле на 
територијама прикњученим држави.

30-ог децембра 1920-е године је стигло упутство од Министарства правде 
Краљевине СХС, по коме министар одобрава исплату дневница и месечних 
плата радника и службеника „СенЋанског и рошкањског сједнињеног индус- 
тријског предузеЋе Д.Д.”  Повишене принадлежности се могу исплаЋивати од 1- 
ог децембра и важе „док траје скупоЋа” .

Министар правде је у „СенЋанско и рошкањско секвестер предузеЋе”  
поставило више повереника. Тако је од 27-ог августа следеЋе године на овај 
положај дошао Лодиженски Александар (претпоставља се да је руска избеглица) 
са дневницом од 40 динара, затим не дуго после тога, од 5-ог септембра 
именовали су Ердељи Иштвана за помоЋника владиног повереника. После 
непуних месец дана владин повереник Данилов, шаље писмо Пекле Липоту, 
директору предузеЋа да је министар од 6-ог октобра поставио Плетнев Алексеја 
(претпоставља се да је исто руска избеглица) за помоЋника владиног 
повереника, такође са дневницом од 40 динара.

У послератним гоинама привредна ситуација је тешка. У марту 1921. 
године од радника предузећа главни монтер Фараго, главни механичар Кереши, 
главни млинар Кајзер и бележник Ковачрети молбом су се обратили управи да 
од имања предузећа добију по 1600 хвати за обрађивање, пошто од малог 
примања тешко могу живет. Недуго после тога, 30-ог маја министар правде је 
уредбом регулисао суму плате и давање у натури.

30-ог марта 1922. године, на основу одлуке Министарства правде издате 
под бројем 1276. имовина „Сенћанског и рошкањског сједнињеног индустријског 
предузеЋе Д.Д.”  пада под ревизију.

За процену имовине фирме, градоначелник града Сенте -  на захтев 
инспектора правде Светолика УрошевиЋа -  задужује Михајла ДракулиЋа, главног 
инжињера града и Сабо Маћаша грађевинара. Процену су извршили под



контролом Александра Спартаја владиног повереника и надзорника УрошевиЋа
2. априла 1922. године са почетком у 8 сати, у току које је Пекле Липот 
директор предузећа изјавио да поред актива и пасива које је одбору пријавио, 
друга имовина не постоји.

Према процени:
1. Све зграде по плану 500 000 Дин.
2. Млин, машинска кућа, и радионица

са опремом 1 500 000
3. 22 јутра земље 220 000
4. Канцеларијска и друга опрема 10 000
5. Електрични магазин, материјали 15 000
6. Стока и возила 25 000
7. Благајна 15 233,30
8. Роба 134 519,25
9. Вредносни папири 15 000

10. Потражња текуЋих рачуна 112 510,72
11. Огревни материјап 15 000

свега 2 562 263,27 динара

Укупна пасива потврђена из књига износи 743 727,11 дин.
Записник су закључили у 12 сати процењивачи, владин повереник, 

директор предузећа и надзорник Урошевић. Један примерак има надзорник, a 
други директор предузеЋа.

Нова државна граница је одвојила седиште „Сенћанског и рошкањског 
сјенињеног индустријског предузе^а Д.Д.”  у Будимпешти од Сенћанског погона. 
Због тога је Будимпештанска фирма по праву опција, сву некретнину која се у 
катастру, у земљишним књигама налази под бројем 7811. са свим зградама и 
индустријским погонима (млин, електрана, циглана) продала београдским 
трговачким фирмама „Brüder Münch”  и Лазар М.Крстић &  Цо.К.Г. -  Импорт- 
Експорт. Обе фирме су постале оснивачи новооснованог „Сенћанског индустриј- 
ског предузеЋа А.Д.”

Према купопродајном уговору некретнине чине предмет купопродаје док 
покретнина и залиха у погону не.

Ha купца прелазе све некретнине и електрана, као и сва права и обавезе 
у вези обезбеђења електричне енергије које се напазе у уговору, склопљеном 
између продаваца и града Сенте.

Уговор су од стране фирме „СенЋанско и рошкањско сједнињене 
индустријско предузеће Д.Д.”  потписали генерални директор Маркович Лајош и 
Форо Роберт директор у Будимпешти, 11-ог априла 1922. године, a 12. априла је 
оверио председник будимпештанског Краљевског суда, затим Министарство



Уговор o продаји електричне централе



Деоница предузеЂа из 1922. и 1936. годин£.



правде, као и надлежна служба Министарства спољних послова, a изасланик 
Краљевине СХС 13-ог септембра.

Са купопродајом није прекинута веза између будимпештанске матичне 
фирме и погона у Сенти, пошто је будимпештанска фирма остала једна од 
главних деоничара продатих предузеЋа.

Још 21-ог јуна ове године су извршили реорганизацију фирме „СенЋанског 
и рошкањског сједнињеног индустријског предузе^е Д.Д.”  Пошто је главне 
деоничаре раздвојила граница, тако су у Будимпешти формирали централни 
управни орган. Тада се оснивало у исто време „СенЋанско и рошкањско 
сједнињено индустријско предузеће Д.Д.”  у будимпешти и његова подружница.

И суботички Трговачки суд је забележио у трговачку евиденцију 20-ог 
септембра 1922. године.

СенЋанским предузећем су руководили из Будимпеште, односно чланови 
матичног предузеЋа су узели учешће у руковођењу сенЋанским предузеЋем као 
деоничари.

СенЋанско предузеЋа је тада имало 500 000 динара деоничког капитала 
који се састајао од 5000 комада деоница од по 100 динара. Bekn део овога је 
био у власништву будимпештанског предузеЋа.

Управни одбор се састајао од следећих чланова: Браун Вилмош, Јоца 
ВуиЂ, Форо Роберт, др Флеш Микша, Кон Игнац млађи, Леви Ференц, Ледерер 
Микша, др Војнич Ђула, Иво СавиЋ, Иво Шварц, Шимон МиладиновиЋ и Адолф 
Минх.

У ово време је сенЋанско предузеЋе имало само експортмлин, електрану и 
циглану, односно на имању се водила извесна пољопривредна производња.

Од реорганизације предузе^а уместо Пекле Липота Гутман Геза је постао 
директор, a руководилац електране је био техничар Душан СвирчевиК Главни 
књиговођа је био Хуберт Шома, затим Вернер Хуго, a службеник Ковачевић Ото. 
Главни механичари Рајци Јанош, затим Конц Лазар, главни монтер Јона Имре, a 
магационер електране је био Александар ВукашиновиК

1923-е године је Градски сенат донео одлуку за постављање три нове 
лампе на обали Тисе, и то у средини улица Јована ЂорђевиЋа и Стевана 
Сремца, затим на Тргу Петра Зрињског (касније трг Маркса и Енгелса -  данас је 
већ под грађевинама иза млина на обали Тисе.)

Према календару осветљења 530 уличних лампи гори годишње 1.258.750 
сати, 2375 сати по лампи. Лампе пале и гасе према календару осветљења.

У новембру „СенЋанско индустријско предузеЋе А.Д.”  обавештава Градски 
сенат да fce у вези одређивања цене електричне струје овластити др Јулија 
ВојниЋ-ТуниЋа, Милену Манојлови^, Фрањо Левија, др Симу Сингера правног 
изасланика, као и Гутман Гезу и Душана Свирчеви^а директоре предузеЋа да 
расправе ова питања.



Ha крају године Михајло Дракулић овлашћени главни инжињер града 
сачинио је попис електране, односно машина и уређаја. Према овом попису у 
машинској куЋи електране налазе се следеЋе машине и уређаји:

1. Одељење за парне котлове
Овде се налазе три парна котла и то: један водоцевни парни котао 

систем „Steinmüller”  фабрикат „Ајзеле Јожеф" из Будимпеште од 1896. год., 
дужине 6.3 м, промера 1 м, дебљина зидова 12 мм, са огревном површином од 
120 м2 и са дозвољеним максималним притиском паре 12 атм.

Друга два водоцевна парна котла систем „Бабкок-ЛУилкокс”  фабрикат 
„Ганц-Данубиус”  из Будимпеште од 1906. год., дужине 6.87 м, промера 1.22 м и 
дебљине лима (зидова) 12 мм, са огревном површином по 228.28 м2 и 
дозвољеним максималним притиском паре 12 атм. Појединачно нормалан учинак 
им је 2618 кг/парних сати, од којега је 40 м2 прегрејана површина која је у 
резерви.
Осим тога има у овом одељењу 2 ком. „Вортигтон” пумпе које дају по 800 
литара воде на сат, једна у раду^ друга у резерви, и један резервоар за 
погревање воде за котлове са 500 м садржине.
2. О д ^е њ е  за парне машине са динамо машинама:
У овом одељењу има једна хоризонтална парна машина 80 KS („Компоунд- 
Конденс” ) фабрикат „Николзон”  из Будимпеште (коју не користе од следеЋе 
године). Са овом машином је спојена трансмисијом на каиш једнофазна динамо 
машина, фабрикат „Ганц”  из Будимпешта са 24 пример ампера и 2000 Волти, 50 
kVA са фреквенцијом од 42 Hz

Једна 1906-е произведена стојеЋа „Компоунд”  машина од 200 KS, 
произведена у фабрици „Ланг Л.”  из Будимпеште, спојена са трофазним 
генератором од 280 kVA (цос фи:0.8) 2100 Волти, 77 Ампера, 42 Hz периода,
-  једна 1913-е произведена у Будимпешти „Ланг Л.”  од 500 KS лежеЋа 
„Компоунд”  парна машина са кондензатором, спојена са једним трофазним 
генератором од 508 kVA (цос фи: 0.8), 2100 Волти, 140 Ампера, 42 Hz периоде, 
производ фирме „Ганц”  из Будимпешта.
У машинској куЋи је постављена и једна разводна табла (шалтафла) са 6 поља, 
од којих 2 поља припадају лежеЋој машини од 80 KS, једно поље стајаЋој 
машини од 200 KS, једно поље леж efcoj машини од 500 KS и једно поље за 
мрежу. Једно поље је празно. У сваком пољу налази се мерач волти, мерач 
ампера, a за лежеће и стојеће машине један мерач киловата.
Ha пољу мреже се налази прекидач, којим се цела мрежа може укључити и 
искључити.



Лежећа парна машина од 500 КС са синкрон-генератором из 
1926. године.

Стојећа парна машина од 500 КС са синкрон-генератором из 
1926. године.



Алберт Ковачрети код разводне табле 1925. године.



3. Мрежа
Електрана даје струју високог и ниског напона. Високи напон је од 2000 Волти, 
a ниски од 105 Волти. Струју спроводи један вод пречника 4.5-7 мм преко 
порцуланских изолатора који су постављени на просечно 5.5 м високе стубове. 
Мрежи припада још и 27 ком. трансформатора, будимпештанске фирме „Ганц” , 
који су у дрвеним ормарима, изнутра обложени лимом, постављени на два 
дрвена стуба и опремљени осигурачем и громобраном.
У 1924-oj години највеЋи приход „Сенћанско индустријско предузеЋе А.Д.”  
остварила је електрана са 1.013.695 динара, затим циглана са 827.646 динара и 
млин са 519.781 динара.
Према календару осветљења градско јавно осветљење чини 548 уличних лампи 
са 1 313.508 сати горења годишње. Ha једну сијалицу иде просечно 2 396.55 
сати горења.
6-ог априла 1925. године на ванредној скупштини Градског Сената расправљапо 
се о обезбеђењу града електричном енергијом, односно о обавезама предви- 
ђеним у Уговору, склопљеном између деоничарског друштва које производи 
струју и града. У вези овога је руководство града израдило правилник који се 
односи на електричну мрежу града и на све електричне уређаје 
-  a то све због обезбеђења потрошача, због јавне безбедности и обезбеђења од 
ватре.
После доношења правилника и његовог прихватања проширени Градски сенат је 
на истој ванредној скупштини прихватио и један допунски уговор.

Правилник

о уређењу електричне инсталације града Сенте.
У интересу јавне сигурности, у сврху очувања интереса потрошача струја и 

у интересу пожарне сигурности Електричне Централе, град Сента пушта у живот 
следећи правилник:

§ 1.
Монтирање, одржавање, оправку или промену оних спроводних жица, које 

спајају мрежу уличног осветлења са кућевном инсталацијом до кућњег зида има 
вршити искључиво Управа Електричне Централе и то о своме трошку. -

§2.
Главни осигурач и струјомјер има право постављати једино Електрична 

Централа по цени коју утврди Грађевински Одељак града Сенте, a одобри 
градски Савет.

Место за главне осигураче и струјомјере одређује, односно, одобрава 
управа Електричне централе, a према постојеЋим прописима за електричне 
инсталације.



Електр. централа није дужна дати струју све дотле док јој се не стави на 
расположење за струјомјере, одговарајуЋе суво и приступачно место. Струјомјер 
се има монтирати по могуЋству близу уличне спроводне жице и само на јаком 
стабилном зиду или на подлози.-

§3.
Изузев струјомјера, све остало уређење у куЋи може вршити ма који 

монтер, који има за то обртницу. -
§4.

Инсталација електричног осветљења и сав употребљени материјал за исту 
мора одговарати техничким прописима Удружења немачких електротехничара 
/В.Д.Е./ из 1923 год.

§5.
Најмање /8/ осам дана пре почетка инсталатерских радова дужан је 

предузимач монтер поднести управи Електричне центрапе нацрт у два примерка 
/на папиру 21 х 34 цм. и у мерилу 1 : 50 или 1 : 100/.- 

Нацрт се има означити: 
a/ Име и стан потрошача струје.
б/ Опис зграде у којој се има спровести инсталација, сврха појединих 

просторија, старих, преиначених, или нових зграда /дуКана, магазина, соба за 
становање, радионица, кухиња, подрума, штале и т.д./ 

в/ Улични број
г/ Место где fce c© поставити струјомјер. 
д/ Место свих спроводних жица.
ђ/ Начин полагања спроводних жица / на изолаторима у зиду или 
цевима /.
©/ Место осигурача
ж/ Место лампе

§ 6.
Управа Електр. Централе нацрте прегледа те их или одобрава или враћа 

предузимачу монтеру да их преради. Један одобрени примерак ивдаје се 
предузимачу монтеру, a други остаје код електричне централе.

У току рада Електрична центрапа може контролисати, да ли се 
инсталирање врши стручно.

Довршење инсталације има се пријавити Електр. Централи и од ње усмено 
или писмено затражити надпреглед и спајање са мрежом. Електрична централа 
је дужна нову инеталацију спојити са мрежом у року од / 3 / дана. -

§ 7.
Надпреглед готове инсталације врши намештеник /орган/ Електричне 

централе у присуству предузимача монтера.
Изолација мора бити тако израђена, да уз нормалан напон струје из једног 

спроводника у други или спроводника у земљу или из ког органка спроводника



не сме изаЋи више од 1 мили-ампер струје. Код потпуног оптереЂења 
инсталације више од 3% колебања напона није дозвољено.-

§8.
Електрична централа има права сваку прикопчану инсталацију с времена 

на време контролисати и у ту сврху се мора њеном органу у радним данима од 
10 -  18 сати дозволити слободан приступ сваком делу инстапације. Ако 
потрошач не би дозволио контролисање или ако би у инсталацији извршио 
промене, које угрожавају сигурност електрична инсталације или ако пронађене 
недостатке не би довео у ред, може се одмах ископчати из мреже и може му 
се обуставити давање струје све дотле, док инсталацију не доведе у ред. О 
овим случајевима Електрична центрапа најхитније извештава писмено Грађе- 
вински одељак Града Сенте, који спор извиђа по званичној дужности и са 
кривцима се поступа по закону. У овом случају пре поновног давања струје мора 
се одржати накнадни надпреглед од стране Грађевинског Оделжа града Сенте.

Сва провизорна електрична осветљења имгуу се пријавити Управи Електр. 
Централе и само се онда могу укопчати, ако ова нађе да струјомјер без икакве 
опасности може ново оптерећење издржати. У овом случају Електр. Централа 
не преузима на себе одговорност за рад приватног монтера, ма да овокав посао 
прегледа и одобрава.

Ако би Електр. Централа чинила неосноване непријатности код инста- 
лације или надпрегледа, предузимач монтер или сопственик инсталације имају 
право да се жале у првом реду гр. гл. инжињеру a за тим гр. Сенату. Све 
жалбе против Електричне централе имају се решити у року од /3/ три дана.-

§9.
Електрична централа не преузима одговорност за посао предузимача 

монтера.-
§ 10.

За надпреглед инсталације Електрична централа fce рачунати следеће 
награде:

код инсталације са 1 -  5 лампи   20 Дин.
6 -  20 „   50
21 -  50 .   100

„ 5 1 - 1 0 0  .   150
преко 100 лампи за сваких даљих 5 лампи. ................  15
за инсталацију са мотором   50
Награду за надпреглед дужан је плаЋати предузимач инсталације. За 

повремено контролисање нарочите награде не следују.
§ 11.

Електрична централа је дужна давати струју свакоме ко се зато пријави, a 
налази се дуж мреже електричног осветљења,-



Ако ce место потрошње налази на већој даљини од 50 м. од мреже 
осветљења, потрошач може тражити укопчање само онда, ако за три године за 
сваких 10 метара свог спроводника, осигура потрошњу струје за 200 дин. 
годишње.-

§ 13.
Давање струје може се обуставити ако потрошач тачно не исплаЋује 

припадајуђе пристојбе за потрошену струју и употребу струјомјера. У случају 
забстатка у плаЋању, осмог дана по уручењу позива може се давање струје 
обуставити.

Исто тако се може давање струје обуставити ако потрошач намерно квари 
струјомјер или спроводник или ако се у погледу потрошње покаже неповерљив.

Ако ко чини какве штете на мрежи и њеним саставним деловима 
/сијалице, изолатори, аутоматски струјомјери и т.д./ биће дужан да некнади 
почињену штету и осим тога биЋе новчано кажњен од стране града.

§14.
Стројеви Електричне централе производе струју од 2000 Волти, која се 

помоЋу одговарајуЋих трансформатора преиначује у наизменичну струју од 42 
периоде и 105 Волти погодну за потрошњу.-

§ 15.
Потпис пријавног листа обавезује потрошача на потрошњу струје. Однос у 

погледу давања струје може се прекинути ма од које стране уз претходан 
једномесечни отказ.-

§16.
Ако се давање струје прекине или поремети потрошач нема права на 

отштету, но Електрична Централа је дужна евентуапно настали nopeMetiaj 
најхитније и безодвлачно отклонити.-

§ 17.
Сваки потрошач има право да себи купи струјомјер где xotie, a 

Електрична Централа дужна је тај струјомјер испробати на трошак заинте- 
ресоване странке. Потрошач плаЋа у овом случају само потрошену струју за 
време пробе.

За употребу старих струјомјера, који припадају Електричној Централи 
плаћаће се месечно /3/ три динара, a за нове струјомјере, које даје Електрична 
централа /12/ дванаест динара.

Електрична централа није дужна никоме дати нов струјомер, a стари 
струјомер не може узети све дотле док се налази у добром стању.

Струјомер монтира Електрична централа на месту потрошње и на трошак 
потрошача, a по рачуну стварно извршених трошкова са 20% више на име 
зараде.



Струјомере може прегледати једино Електрична Централа и у том случају 
струјомјер сме показивати /3%

Ако струјомер показује више или мање од ±3% или ако струјомјер сам од 
себе и без струје нешто показује, дужна га је Електрична Централа бесплатно 
прегледати.

Ако је струјомер ма из којог узрока стао, величина потрошње за спорни 
месец одредити tse се тако што fce се узети средња вредност од потрошње 
претходног или идуЋег месеца.

Спојни спроводници, струјомери, које даје Електрична централа на 
употребу и главни осигурачи својина су Електричне централе и на истима се 
никакве преинаке или смећење не сме вршити.

Забрањено је мотор за погон употребљавати за производњу струје, сем у 
случају ако сопственик мотора није претплатник Електричне Централе.

§ 19.
Електрична Централа је дужна давати струју у времену од 1.априла до 

ЗО.септембра од 16 до 6 сати, a у времену од 30. септембра до 31. марта од 14 
до 8 сати.-

§ 20.
Сваки потрошач плаЋа струју по струјомеру месечно у натраг. Своте, које 

се потражују на основу рачуна, имају се исплатити одмах када се рачун поднесе. 
Приговори против рачуна, имају се исплатити одмах када се рачун поднесе. 
Приговори против рачуна могу се чинити код Управе Електрична Централе у 
току /7/ седам дана од пријема рачуна, но ти приговори не могу одложити 
исплату рачуна. По истеку рока од /7/ седам дана сматраЋе се да је рачун 
примљен.-

§ 21.
Ако би који потрошач употребљавао струју тако, да се због тога догоде 

какви пореме^аји у давању струје, тако потрошња се може забранити, односно, 
читаво уређење може се одмах из мреже ископчати.-

Сента, 25.септемб. 1925. г.
Штамбиља:

Градоначелник Инг. Михајло ДракулиЋ 
Града Сенте.

Др. Милош КнежевиЋ Гр. гл. инжињер м.п.
Градоначелник м.п.

Овај „Правилник”  примљен је на ванредној седници 
Представништва града Сенте, одржаној 6-ог априла 1925. године под бројем 
4021/адм. 1925. зап.бр. 27/1925.

Сента 27 -ог септембра 1925. године.-



Штамбиља:
Велики бележник града зам. вел. бележника:
Сенте Потпис нечитљив.
Одредба овога „Правилника”  примамо.
Сента 27.септембра 1925.

СенЂанско Индустријско ПодузеЋе 
А.Д.
два потписа нечитљива.

192538054 ПОДЖ
Одобрено одлуком Муниципијског одбора Бачко-Бодрошке
Жупаније бр. 22601 подж. 1154 зап. /1925.
Сомбор, ЗО.септембра 1925.

Штамбиља: РајиЋ м.п.
поджупан

Поджупан Бачко-Бодришке
Жупаније Краљевине Срба
Хрвата и Словенаца.

Допуна уговора
која је склопљена између града Сенте с једне и „СенЋанског индустријског 

подузеЋа А.Д.”  с друге стране, на основу решења Проширеног Сената града 
Сента 6р. 10717/адм. 1924 г.зап.бр.336/1924 г. у циљу одржавања у сталној 
функцији електричне инсталације ради осветљавања и преношења електрине 
снаге, као и ради давања електричне струје за осветлење граду и приватним 
лицима на следећи начин:

1. Град Сента узима на знање и одобрава саопштење СИПАД да је 
преузело од Сједињених индустријских подузеЋа Сента и Рошкањ Д.Д. сенЋанску 
Електричну централу, млин и цигљану са свим правима и припадностима.

2. Уговор, односно, допуну уговора, који су склопљени између Алајош 
Вартуша и града Сенте в.августа 1895 г. односно 25. августа 1895 год. који су 
одобрени и од више власти и у овереном препису са мађарским текстом 
прикључени овом уговору СИПАД прима у целости и све тачке тих уговора, са 
следеЋим модификацијама, признаје за себе обавезним.-

3. СИПАД је дужно за све време трајања уговора Електричну Централу и 
читаво уређење a тако исто мрежу осветлења и њене припадности одржавати у 
добром стању тако, да се давање електричне струје догађа у потпуном реду. 
Осим тога је дужно у сврху тачног осветљавања града инсталирати централно 
паљење. Инсталирање централног палења дужно је СИПАД о свом трошку 
извршити. За ту сврху потробан материјал СИПАД је дужно наручити одмах по



потпису овог уговора a инсталацију има довршити најдаље у току једне године 
дана, рачунајуЂи од дана потписа овог уговора, изузев каквог „вис мајора” . 
Оправданост „вис мајора цени стручњачка комисија од три члана, одређена од 
Министарства Грађевина, a на захтев једне од заинтересованих страна. 
Трошкове комисије плаЋа страна која не буде у праву.

4. СИПАД j© дужно код уличног осветлења, место досадањих сијалица од 
/16/ шеснаест свећа са угљеним влакнима, поставити сијалице од /32/ 
тридесетдве свеЋе са металним влакнима о своме трошку без права на какву 
накнаду за то од стране града и осветљавати улице по електричном календару, 
који важи од годинв. Електрични календар утврђуј© Савет града Сенте np© 
почетка сваке године.

СИПАД -  у се међутим, дозвољава да дотле, док траје постојеЋа резерва 
сијалица од /16/ швстнаест свеЋа са угљеним влакнима /око 800 комада/ мож© 
ист© код уличног осветлења и надаље употребити, но најдаље једну годину дана 
од отписа овог уговора.

Потр©6н© сијалице за улично осветлење набављаЋе град Сента, но 
куповну цену сијалица СИПАД fce фаду накнадити. Овако набављене сијалице 
СИПАД не сме продавати приватнима.

5.СИПАД је дужно у сврху могућности контролисања напона струје пос- 
тавити у инжињерском звању у градској куЋи један волтметар о своме трошку.-

6.СИПАД је дужно у унутрашњености града држати једну мању писарну, 
где ће се моћи чинити потребни кораци и евентуалне жалбе у погледу 
осветлења и где fce се исте одмах моЋи решавати. За то потр©бну просторију и 
телефон дужан је град Сента СИПАД-у бесплатно ставити на расположење.

7. У сенЋанском грунтовном улошку 6р.7811 под топ.бројем 7351/3-а 
уведена некретнина у површини од 815 квадратних хвати заједно са зградама, 
стројевима и осталом опремом, који се на њој налазе, a припадају електричном 
подузеЋу, дал>е потпуна електрична мрежа, спроводне жице, трансформатори, у 
уличном осветлењу употребљене справе за осветлење и сијалице, струјомери 
код јавних и приватних потрошача у колико су својина СИПАД и једном речју 
све што је назначелно у нацрту и инвентару, који сачињавају допуну уговора, по 
истеку у основном уговору установљених /70/ седамдесет година т.ј.дана
1.септембра 1965 год. прелази у искључиву својину гр. Сенте.

У сврху приступа територији Електричне Централе, СИПАД је дужно преко 
своје територије грунтовно осигурати граду један за саобраЋај потпуно способан 
пут све дотле, док се град не постара за други пут за ову сврху.

Уколико 6и се због похабаности појединих стројева, исти морали мењати 
СИПАД је дужно промену граду писмено саопштити да је уведе у инвентар. 
Обавеза предаје протеже се увек на све оне предмете, који су пописани у 
инвентару, који сачињава саставни део овог уговора.



Обавеза предаје не односи се на оне стројеве или материјал, који се сада 
налазе или fce се у будуЋе сместити на територији Електричне Централе a не 
припадају Електричном уређењу, a тако исто и материјалије, које се тамо 
налазе a нису у употреби.

Оне зграде, које се сада налазе на некретнини споменутој у овој тачци 
или које fce c© тамо доцније сместити, a које припадају Електричној Централи 
СИПАД може однети одмах приликом предаје централе или најкасније за /6/ 
шест м©с©ци после предаје. -

8.У тачци 7.описану некретнину, зграде, стројеве, уређење и опрему, које 
припадају Електричној Централи, затим електричну мрежу и на њу монтиран 
материјал СИПАД не може ни отуђити, нити оптеретити без предходне писмене 
дозволе града Сенте. Ово право се има граду грунтовно осигурати.

9. СИПАД j© дужно улично осветлењ© снабдети са /549/ петсто- 
тиначетрдесетидевет комада лампи са сијапицама од /32/ тридеселдве свеће од 
којих /268/ двестошесдесетосам комада имају горети од времена папења, којс fce 
c© сваке годин© одредине ©лектричним календаром, до /23/ двадесет и три сати 
Hotsy, a осталих /281/ двестотинеосамдесетиједан комад од истог времена до 
вр©мена гашења, које ti© се исто тако сваке године одредити електричним ка - 
лендарима.

Исто тако имају као и прва група сијалица горети и 2 /две велике лампе 
са по /500/ петстотине вати, које се налазе на тргу Краља Петра a /3/ три велке 
лампе са по /500/ петстотина вати, ко се налазе на коју Милоша ОбреновиЋа и 
нове, које би c© евентуално касније поставиле, само у оно време када то 
одреди гр.Сенат.-

10.Дефинитиван распоред у тачци 9.споменутих /549/ петстотина- 
четрдесетидевет комада лампи одреди^е једна комисија, којим fce изаслати град 
Сента ако овај за сходно нађе и чије решење fce бити за подузеЋе обавезно.

Град Сента fce међутим бити дужан да трошкове око евентуалног пре- 
мештања лампи сноси сам или да их СИПАД -у надокнади-

11.Ако која лампа за улично осветлење изгуби /30 тридесет процената 
свој© снаге СИПАД је дужно о своме трошку исту са новом лампом изменити, 
ако то не би учинило или ако на писмен позив у року /24/ двадесет и четири 
сата не би отклонило какву неправилност у уличном осветлењу, дужно је за св© 
време трајања неправилности или недостатка светлости дневно за сваку лампу 
плаЋати глобу од /51 пет динара. За контролисање тачног одржавања ове 
обавеЋе град Сента tse изаслати једну комисију од /3/ три члана, у коју има да 
уђе и директор Електричне Централе или његов заменик.

12.СИПАД је дужно стубове за светиљке, зидна држаља, уличне све- 
тиљке, подразумевајуЋи ту и водове за чит^ро време трајања овог уговора о 
свом трошку набављати, постављати, свагда у добром стању одржавати и према



потреби допуњавати, додавати, мењати. Причињене штете услед или несолидне 
варошке мреже nnafca СИПАД.

13.3a електричну струју која fie се употребити у сврху уличног осветлења 
и то за /549/ петстотиначетрдесетидевет комада сијалица од /32/ тридесетидве 
свеће или за сијалице истог калибра које би се у смислу параграфа б.старог 
основног уговора имале још додати, a тако исто и за оне сијалице од /16/ 
шеснаест CBetaa са угљеним влакнима, које још остају у употреби, град Сента fce 
плаЋати /30/ тридесет napa од сијалице по сату a за две велике лампе које се 
налазе на тргу Краља Петра и /3/ три велике лампе, које се налазе на кеју 
Милоша ОбреновиЋа са по /500/ петстотина вати /81 осам динара од лампе по 
сату свегда унатраг у месечним оброцима почевши од 1.октобра 1924 г.

14.СИПАД се обавезује, да fce од истог датума као и у т. 13. за све оне 
јавне зграде у којима град Сента има право располагања са осветлењем давати 
електричну струју било у сврху осветлења, било у сврху преноса снаге за /70/ 
седамдесет napa по хектовату и сату искључијуЂи сваку даљу погодност.

15. Цена електричне струје за приватне, установљава се на /90/ деведесет 
napa по хектовату и сату a за погон мотора или за друге обртне сврхе без 
бзира на добе дана у које се струја употребљава на /60 шесдесет napa по 
хектовату и сату. И ове цене струје важе и обавезне су од 1.октобра 1924 г. 
Цене струје се у будуЋе могу само онда повисити, односно, СИПАД може 
њихово повишење само онда молити, кад цене материјала /дрво, угаљ, уље и 
т.д./ и радне снаге фактично скоче са /25/ двадесетипет процената. У случају 
пада цена материјала и радне снаге, цене струје установиЋе се по новом 
споразуму. /Садање цене су следеЋе: 1 вагон буковог дрвета 3200 дин., угља 
3400 д.какањаког са 48000 кал., једна радна снага 5 динара на сат и 1 кг. ул>а 
12 дин./

16. Начин плаЋања електричне струје, коју потроше приватна лица 
предмет је слободне погодбе. СИПАД се обавезује да fce оним приватним 
потрошачима, који годишње потроше струје у вредности преко 4000 динара дати 
/5/ пет процената попуста, a онима који потроше струје у вредности преко /8000/ 
осамхиљада динара /10/ десет процената.

У интересу јавне безбедности потрошача као и доброг функционисања 
електричне инсталације град Сента се обавезује да fce овом уговору прикључени 
правилник издати и за цело време трајања уговора на снази одржати.

17. Подела електричне струје догађа се noMotiy водова високог напона, 
трансформатора и водова ниског напона. Напон у мрежи мора бити једнак и 
сталан. Колебања Befca од /3/ три проценте од нормалног напона нису 
дозвољена.

18. Град Сента је у праву да и пре истека времена од /70/ седамдесет 
година установљених у тачци. 7.овог уговора преузме електричну Централу и 
њене припадности у смислу тачке 12. основног и накнадног уговора, који остају



и надаље у крепости. У овом случају може се уговор обуставити уз отказ од /1/ 
једне године дана.-

19.СИПАД је дужно свако битно преиначење учињено у електричној 
инсталацији, које се тиче рада или давања струје у току /15/ петнаест дана, 
рачунајући од дана промене, писмено пријавити граду Сенти. Преношење 
предузећа на друго лице може се извршити само на основу предходно 
замољене писмене дозволе града Сенте. Ако би какав евентуални нов 
проналазак трошкова за производњу електричне струје знатно снизио, дужно је 
СИПАД на захтев града Сенте тај нови проналазак и на територији града Сенте 
употребити. У овом случају би се и цену струје сразмерно постигнутој уштеди 
снизило, a трошкови око увођења новог проналаска теретили би у целости град 
С енту-

20. Сва права и обавезе, који су истакнути у старом основном и 
накнадном уговору од 1895 год. a овом допуном уговора нису изрично и 
одређено стављени ван крепости, остају и на даље на снази и обавезне су за 
обе уговарајуЂе странке. У погледу порезе до 31. децембра 1925. г. важи одлука 
г. Представништва бр. 10717/адм. 1924 г. зап. бр. 336/1924. a после тог времена 
ступа на снагу параграф 15. старог уговора.-

21. За решавање свих спорова између Електричне Централе и приватних 
лица надлежан је Градски Грађевински одељак a по том гр. Сенат, противу 
чијег решења има места жалби у законитом року надлежној надзорној власти.

22. Са овом допуном уговора скопчани трошкови за биљеговину и 
пристојбе терете СИПАД -

23. У свима спорним питањима, која би произашла из ове допуне уговора 
одлучиваЋе једна изабрани суд, који he се саставити у Сенти и то на тај начин, 
да свака уговарајуЋа странка у тај изабрани суд изабере по 121 два члана a та 
/4/ четири изабрана члана бирајуЋ једног председника. Ако ма која странка не би 
означила своје судије употребиЋе се одређене Г.п. Ако се у личности 
председника не би могли споразумети, старешина сенЋанског Кр. Среског Суда 
или његов заменик биЋе председник изабраног суда.-

24. Ова допуна уговора СИПАД обавезује после потписа, a град Сенту 
после одобрења више власти.-

25. Овај уговор се саставља у /2/ два једнака оригинална примерка, од 
којих један остаје код града Сенте, a други код СИПАД-

Сента, 25.септембра 1925г.
Л.С. Два нечитљива потписа.
СенЋанско индустријско предузеЋе а.д.

Ова је допуна уговора примљена у ванредној седници Представништва 
града Сенте, одржаној 6-ог априла 1925 г. под бр. 4021/адм. 1925.зап. број 
27/1925.

Сента, 27.-ог септембра 1925 године.



У међувремену од 1924. до 1926. дође до преуређења разводне мреже са 
1 • 2100/1 • 110 V  напона на 3 • 2100/3 • 110 V напона, односно са једнофазно 
на трофазни. (Генератори су оригинално биле намотане трофазне) Тада су 
преправили разводну таблу са шест поља, уређаје за мерење, прекидаче и ме- 
раче за прекидаче на трофазни систем. Ова преуређења је извршио Ковачрети 
Алберт. 1925-е су лампе које су служиле за јавно осветљење монтирали на 
систем аутоматских прекидача.

1. децембра 1927-е године је у електрани настала погонска сметња 
(распукла c© цев једног парног котла) због чега 664 уличне лампе нису гореле 
четири сата. Месна власт се на основу одлуке Градског сената од 4. јануара
1928. године жалила код Сенћанских индустријских предузеЋа, истичуЋи да об- 
јашњење којв је дато од стране електране није прихватљиво, пошто један други 
котао увек треба да буде у приправности и резерви, зато fce 1000 динара мање 
платити код обрачуна.

СенЋанско индустријско подузеЋе А.Д. је против овог дало приговор који 
је Градски сенат прихватио, пошто пр©ма 8. и 11. члану Уговора на ово заиста 
нема право и због тога је одлуком од 17-ог фебруара ставила ван снаге раније 
дон©ту одлуку.

Од 14. јуна 1928. године град је пр?ко адвоката др Милоша Лудајића (ко 
j© заступник интереса града) упутио писмо СенЋанском индустријском подузеЋу 
да 7. тачка Уговора склопљеног 1895-е године као и Допунског уговора који је 
додат 1925-е године, не одговара граду, пошто је у Уговору предвиђено да 
целокупна имовина пређе у власништво града тек после 70 година, док при- 
ликом доношења Допуне уговора није било речи о продужетку рока, зато град 
предлаж© да у 7. у тачку Уговора донешеног 1925-е године, исправе тако, да 
по 12. тачки поменутог Уговора после истека предвиђеног рока од 50 година, 
град добије право на то да електрана пређе у његово власништво.

25-ог јуна Сенћанско индустријско подузе^е А.Д. даје одговор на предлог 
града, прихватајуЋи га, односно предвиђени рок од 50 година из првенственог 
уговора. Градски сенат прима ка знању изјаву фирме решењем под бројем 7867. 
од 30-ог јуна, у вези тога да fie електрана после 50 година без икакве накнаде 
пр©Ђи у власништво града.

CeHtiaHCKO индустријско подузеЋе А.Д. упутило је приговор са молбом да 
бришу из решења под бројем 7867. тај нетачан текст, који гласи да електрана 
после 50 година без накнаде прелази у власништво града. Тада се Beti ocetia 
размимо илажење измвђу руководства града и електране, односно предузећа.

У току лета 1928. године даље се погоршавају односи између СенЋанског 
индустријског подузе^а А.Д. и град. Почетак привредне кризе и неликвидности 
већ се осећају.



Ha седници Градског сената од 28-ог јула приказују извештај стручног 
одбора, по коме су цене огрева и примања смањене са 25% и због тога 
Градски сенат према 8. члану Уговора моли смањење цене струје, односно 
одредивање нових цена. За доношење одлуке дају рок од 8 дана.

Предузеће је у свом одговору од 8-ог августа одбило извештај стручног 
одбора, пошто је предлог за њих неприхватљив, али предлажу формирање од- 
бора за решавање постојећих примања.

У међувремену предузеће пожурује град за исплату дугова. Због овога 
позивају представника предузећеа у градску кућу за 24-и август да расправе 
око исплате дугова и неких питања око осветљења.

У септембру предузеЋе шаље свој предлог у вези смањења цене струје 
граду. Према овом предлогу: а/ за самосталне потрошаче 4%, б/ за градску 
управу 6% смањења.

Ha прошломесечном договору је било речи и о продаји електране граду. 
ПредузеЋе сада пристаје да прода електрану за 5.5 милиона динара.

ПредузеЋе сматра да би добро било да град донесе одлуку у вези 
куповине електране, пошто би у том случају сва остала питања била бес- 
предметна. У случају да град не купи електрану, спремни су да разговарају о 
новој цени електричне енергије. ПредузеЋе сматра да је важно да град исплати 
дуг од 681 806.37 динара за 1927-у годину, закључено до 31. августа 1928-е 
године.

Уједно позивају град на тачно и уредније плаЋање, јер без овога би 
дошло у питање нормално функционисање електране. Уколико град не испуни 
своје обавезе, не искључује се ни судски поступак на терет града. Писмо су 
потписали Гутман Геза директор и Леви Ференц.

У току јесени предузеће поново пожурује исплату дугова и камата. 2-ог 
новебра Градски сенат доноси одлуку у вези исплата дугова на предлог правног 
одбора.

Међутим, пошто у градском буџету од предвиђеног градског допунског 
пореза није приспело доста новца, град међувремено смањени дуг на 492 599.44 
динара тако жели исплатити да од пореске основице на путарину узме на зајам 
295.599.44 дин., a од новца предвиђеног за јавне радове 197.000 дин. Одлучују 
и о томе да fce у вези 12-ог члана првобитног Уговора -  ради бољег увида -  
ангажовати најбоље техничке, као и индустријско-привредне стручњаке, чије fce 
мишљење одлучити у вези процењивања споменуте имовине.

Правни Одбор j© наложио Градскзм сенату да писменим путем замоли 
представништва београдске фирме „Ганц” , загребачко представништво фирме 
„Сименс” , затим инжињер© Ђуру ПетровиЋа из Земуна и Бургхард Рудолфа из 
Титела да у вези овога израде план и доставе предлог. Од стране града 
именовали су инжењера Пф©ифер Иштвана, главног књиговођу, градског адво- 
ката и заменика главног инжењера у стручни одбор.



Ha предлог привредног одбора Градски сенат је у вези смањења цене 
електричне енергије заузео следећи став: да 4 и 6%-ни попуст не може прих- 
ватити, држе се смањења од 12%. Ha ово је СенЋанско индустријско по-дузеЋе 
преко писма обавестило градоначелника да 12% смањење цене је за њих не- 
прихватљиво, и ако не могу да се сложе у вези овога, ствар fce предати на суд.

Препирка око цене се одужила и на следеЋу годину.
27-ог фебруара 1929. године директор предузеЋа Геза Гутман доставља 

препис Градском сенату према коме:
а/ Самостални потрошачи fce имати попуст од 7.5% почев од 1-ог IV

1929. године, под условом да предузеЋу бришу обавезу из 16-е тачке до- 
пунског уговора од 25-ог септембра 1925. године. Они потрошачи који троше 
годишње преко 4000 динара, добиЋе 5% попуста, a који троше годишње преко 
8000 динара, 10%.

б/ За улично осветљење су одобрили попуст од 7,5% ако град исплати 
све дугове заједно са каматама.

Директор Геза Гутман прима на себе да убеди руководство „СенЋанског 
индустријског предузеЋа А.Д.”  Он у ствари „сугерира”  Градском сенату да се 
ова ствар реши мирним путем са постављеним условима.

У међувремену је од стране града текло процењивање електране. 2-ог 
октобра су решењем утврдили процењена добра. Према своме вредност 
машинског уређаја, заједно са мрежом и мерачима струје износи 3.271.900 
динара, вредност зграда и земљишта 446.377 дин. дакле свега 3.718.274 динара.

1929-30 године је привредна криза запечатила и судбину „СенЋанског 
индустријског подузеЋа А.Д.”  Америчка група „Чарлс Б. Мак' Дениел” која је 
држала суботичку електрану и палиЋко купалиште, односно ово привредно 
експлоатисао, своју суботичку имовину продао шведској групи АСЕА (Allmanna 
Svenska Electriska Aktienbolaget) WecTepac, Свериге, na је фирма ca овом 
заједно 1930. године седам електрана купила у Југославији: у Скопљу, Тетову 
(хидроелектрана Вуча), Панчеву, Земуну, Новом Бечеју, Суботици и Сенти. Тако 
је и сенЋанска електрана прешла у шведско власништво, пошто је 
будимпештанска матична фирма „СенЋанско и рошкањско сједнињено индус- 
тријско подузе^е А.Д.”  продапо своје деонице шведској групи, a последица 
овога је да је овдашње деоничарско друштво само формално остало 
самостално, док је у ствари у свему пратило упутства суботичке електране 
којом је руководио Хенри Евалд Фогелстрем, обласни повереник шведске фир- 
ме. Нема самостално руководство, и не прави ни самостални новчани биланс.

Шведска фирма је у Сен ги желела да искористи само електрану, док су 
млин издали новосадској фирми „Шулц” . Трећи погон СенЋанског индустријског



подузећа, циглана је око 1926-27. године угашена, веровотно због нестанка 
сировина за производњу цигала.

Шведска фирма j© за управљање југословенских погона, поставила главну 
дирекцију у Београду којом је руководио инжињер Себастиан А. Там са својим 
шведским партнерима. Ha челу београдске главне дир©кције -  због 
формалности и према власти -  стојао је инжињер Момчило Петровић, као 
службени пред-ставник шведске фирме код нас.

АСЕА се иначе бавила и производњом електричних апарата и уређаја, 
произвели су одличне електричне моторе, трансформаторе итд.

У септембру следеЋе године због измене власничких односа указала се 
потреба да првобитни Уговор из 1895-е и Допунски уговор из 1925-е, 
модификују новом Допуном уговора коју је Сенат града Сенте 17-ог септембра 
1931. године прихватио.

Ово је већ концесиони уговор издавање погона на одређено време 
иностраној предузетнику на коришћење (који j© настао, узимајуЂи у обзир швед- 
ско власништво).

Додатак
уговора који је закључан између града Сенте, назване кратко 

„ОПШТИНА”  с једне стране и Сенћанског индустријског предузећа А.Д., кратко 
„ДРУШТВО” с друге стране у циљу регулисања тарифског питања испоруке 
електричне енергије од стране Друштва на територији града Сенте.

§1-
Потписати пуномоЋници и то: у име Општине града Сенте Начелник града 

Сенте госп. Михајло Дракулић с једне стране и господа инж. Момчило 
А.Петровић и Себастијан Там као пуномоћници Сенћанског Индустријског 
уговора, односно допунама уговора који су склопљени између Општине и 
Апајош Вартуша од 8. августа 1895.год.,односно 25-ог септембре 1925. год. који 
су одобрени и од више власти и у овереном препису прикључени овој допуни 
уговора како следи:

§2.
Општина даје право друштву да до истека концесионог уговора тј.

1965.год.има искључиво право у границама града производити, односно давати 
електричну струју за јавно и приватно осветлење или друге сврхе, како 
приватним тако и јавним установама. По добијеном надлежном одобрању 
Друштво има право давати струју и у друга села и градове, a из постројења 
која се налазе у Општини сенЋанској, као право доводити струју из других 
централа у постројења која се налазе у Општини сенЋанској и давати је даље. 
Електрична централа у Сенти мора увек бити у стању способном за рад.



Општина града Сенте одриче се права откупа електричних уређаја, која 
су њој осигурана горњим уговором и додацима, тј. пристаје на то, до
1.септембра 1965. године да Hefre откупити од Друштва електричне уређаје, 
спроводну мрежу и трансформаторе са другим припадајућим деловима, који се 
налазе на рејону Општине града Сенте, него да концесија траје непрекидно до
1.септембра 1965.године. Тек после тог датума целокупна мрежа која служи за 
потребу јавног осветлења, исто тако мрежа која напаја приватне претплатнике, 
електрична централа са трансформаторским подстаницама и другим уређајима, 
који искључиво служе за потребу снабдевања струјом града Сенте прелазе 
бесплатно у својину сенћанске Општине и то све оно, што је побројано у 
чл.7.допуне уговора од 25.септембра 1925.године.

§ 4-
Друштво се обавезује, да ће лиферовати стррују под условима означеним 

у концесионом уговору, но по следећим спуштеним ценама:
За улично осветлење фада садашња цена од Дин 0.30 за сат горења 

једне сијалице од 32 свеће, снижава се на 0.16 Динара за једну сијалицу од 40 
Вата. За друге вличине сијалица обрачунаће се цена у овој сразмери. При томе 
се утврђује број горећих часова за сваку сијалицу са 2920 часова.

Општина гарантује друштву да ће прикључити:
756 сијалица од 40 Вати 

2 60
1 . . 100
1 . . 200 .
5 „ „ 500

које ће горети по расветном календару, који tae Општина доставити Друштву и 
то крајем месеца децембра за сваку идућу годину.

Друштво прима обавезу, да строго пази на то, да цело улично осветлење 
уредно функционише, да нереди и кратки спојеви у уличном осветлењу што 
ређи буду. Ако би се десило, да услед кратког споја или на каквих других 
узрока читав круг уличног осветлења две уза -  стопне ноћи не функционише, 
Општина има право да одбије ону своту од рачуна Друштва, колико износи 
вредност не утрошене струје за изостале сијалица, рачунајући за оно време, за 
које би требапе сијалице да горе по календару.

§5.
Друштво tse наплаћивати електричну енергију за приватно освет лење, 

радње, локале, биоскопе итд. према следећој тарифи:
a./ За месечну потрошњу електричну струје до 10 киловатчасова

Дин 7 -  по kW4.



За вишак потрошње преко овог квантума употебљене струје и то:
од 10 -  25 KW4 плаЋа се ...............  Дин 6.50 по kwm

25 -  60 . „ „ .............  . 6.—
60 -  120 „ „ „...... .............  „ 5.50 „

120 -  250 „ „ и ..............  . 5.—
„ преко -  250 „ „ „ .............  „ 4.50

Попусти предвиђени у §.16.1. алинеја допуне уговора од 1925. год. 
стављају се ван снаге.

Сви нови консуманти електричне струје платиЋе Друштву на име кауције 
приближну вредност утрошка струје, која fce изнети за месец и по дана.

Величина кауције одређиваЋе се према величини пријављеног прикључка.
б./ За општинске просторије, односно за сву потрошњу струје, која се 

пла^а из градске благајне, изузев потрошњу струје за моторни погон и за 
улично осветлење, даје се попуст од Дин 1.-/један/на горњим ценама.

Моторна струја: Цена ове струје утврдиЋе се споразумно са појединим 
потрошачима, a према величини њихове потрошње. Максимална пак цена струје 
за погон мотора не сме ни у ком случају да пређе Дин 5.-/пет/ по киловатчасу.

У погледу струјомера одређује се висина кирије за струјомер од 1.50 до 
10 Ампера са Дин 5.-/шест/ месечно.

Горе означене цене основане су на данашњој законској златној вредности 
динара и смањују се или повисују, ако 6и се стварна вредност данашњега 
динара према његовој садржини чистог злата повеЋала или смањила. Осим тога 
цене струји у будуЋе могу се повисити или смањити када цене погонског 
материјала и радне снаге, потребне за производњу струје, фактично скоче или 
падну са ± 25%. У колико се ове цене са више од ± 25% промене у толико се 
и цена струји мења и то у одговарајућој сразмери, у колико материјап и радне 
снага утичу код одређивања цене струје.

Да би се у будуЋности цене могле упоређивати, прилаже се овом додатку 
уговора као анекс један извештај о садањим ценама погонског материјала и 
радне снаге, који је од обеју странака потписан и који преставља нераздвојни 
део допуне уговора. Стање цена се има констатовати у току месеца маја сваке 
године.

§6.
Све одредбе концесионог уговора и допуна његових које са овим 

додатком уговора нису тангиране, остају и даље у пуној важности.
§7.

Оне одредбе овог додатка уговора, које се односе на снижење цене 
струје, ступају на снагу 1.јуна о.г. под претпоставком, да овај уговор буде од 
надлежне власти одобрен. Остале одредбе пак овог уговора допунског ступају 
на снагу тек по пуноважном одобрењу надлежне више власти. Ако ово



одобрење више власти не уследи у року од 3 /три/ месеца по одржању 
скупштине градског одобрења уговора од стране више власти, дужна је 
Општина да исплати Друштву за све потрошаче града Сенте ону разлику 
између досадашње и сада уговорене цене струје, која fce се установити по 
друштвеним књигама.

Овај додатак уговора прочитан је, прихваЋен и у присуству потписаних 
сведока, потписан од преставника уговорачких страна.

У Сенти, 17-ог Септембра 1931.године.

Сведоци: За општини града Сенте
Др. Бранислав Пецарски с.р. градски начелник

Ђорђе Мркобрад с.р. Инж.Михајло ДракулиЋ с.р.

За СенЋанско Индустријско ПодузеЋе Београд
Мом.А.ПетровиЋ с.р.

А.Себ.Там с.р.
Извод
из записника редовне скупштине Претставништва града Сенте, одржане 

дана 17-ог септембра 1931. године.-
Бр.зап. 598. адм. 14934/1931.
Предмет: Допуна постојеЋег уговора за електрично осветњеље између 

града Сенте и СенЋанског Индустријског ПодузеЋа А.Д. из Сенте.-
(изостављено што је за изостављање)
Одлука
Ставља се ван крепости решење Претставништва града Сенте бр. зап. 

558.адм. 8639/1931. од 30 маја 1931. год. Прима се у целости приложени 
„Додатак уговора”  од 17-ог септембра 1931. год. који је на овој скупштини 
прочитан и растумачен, заједно са прилогом додатку овога уговора од 28. маја 
1931. год., за утврђивање цена погонског материјала и радне снаге.

Уједно се мења односно исправља постојеЋи правилник у следећим 
параграфима:

1 §.2. место десадашњег текста §-а 2. al. 1. долази ово: „Струјомере има 
право инсталирати једино Електрична Централа о своме трошку” .

2 §.8. у 5. и 4. реду од натраг да се изоставе речи: „У  првом реду” , „а 
затим” , a у 3. реду од натраг после рече Сенату да се дода, „или непосредно 
грађанском суду” , у другом реду од натраг после речи Централе да се дода: 
„поднете граду” .

3 §.10. мења се овако: „цене се снизују са 50% и то:
Код инсталација са 1-5 лампи 10 дин.

6-20 „ 25 дин.



21-50 „ 50 дин.
51-100 „ 50 дин.

Преко 100 лампи за сваки даљих 5 лампи установљава се 10 Дин.”
4 §. 12. у 3. и 2 реду од натраг иза речи „Десет метара додаје се „преко 

50 метара” , a у последњем реду уместо 200 долази „120” .
5 §. 13. у 1. апинеји 5 реду од горе уместо речи „осмог”  долази 

„дванајстог” . Ha крају те алинеје додаје се реченица „обуставу струје дужна је 
Електрична централа потрошачу писмено јавити 3 дана раније” .

6 §.14. у 4.реду од горе уместо речи „наизменичну”  долази „трофазну” .
7 §. 15. и 16. укидају се.
8. §. 17. гласи овако „За употребу струјомера, којих је својина електричне 

централе, плаЋаЋе се кирија предвиђена у §. 5. тач. ц/в додатка уговора од 17- 
ог септембра 1931. године.

За струјомере која су својина потрошача кирија се не плаЋа у будуће 
потрошачи немају права набављати струјомере, него t»e их давати под кирију и 
монтирати искључивао електрична централа.

9. §. 18. у овом параграфу,. где год је реч о „30% ” , мења се са „+3% ” . 
Ha крају 2 алинеје 18.§. додаје се „Ако потрошач сам тражи преглед струјомера, 
па се том приликом установи, да нема на њему никакве грешке дужан је 
потрошач да плати за тај преглед Електричној Централи Динара 20.

Ако потрошач не би био задовољан са резултатом прегледа, има право 
да тражи надпреглед струјомера од стране стручњака, али у присуству 
одређенога органа Електричне Централе. У овом случају трошкове сноси она 
страна, која није у праву” .

10. §. 19. гласи овако „Електрична Централа је дужна давати електричну 
струју кроз целу годину беспрекидно, дању и ноћу. Одступање од овог може 
бити ради чишЋења или оправке машине и димњака, или евентуално оправке 
мреже. Ове оправке имају се вршити по могуИству недељом или празником пре 
подне до 11 сати, a сваки овакав случај има се 6лаговрек:ено јавити Граду.

Све остале тачке Правилника остају у крепости и надаље.
/Остале тачке одлуке не важе за правилника./
Градски сенат доноси одлуку још у току ове године о постављању лампе 

од 500 W  на железничкој станици. Заменик градског главног инжењера добија 
задатак да са Сенћанским индустријским предузећем поставља лампе 
истоветног учинка са лампама на пристанишној обали. Иначе јавно осветљење 
обезбеђују 287 полуноћних и 450 целоноЋних, дакле укупно 657 лампи.

Ha предлог градског главног инжињера у јануару 1932. године 40 полу- 
ноЋних лампи претварају у целуноЋне, тако да су то већ и у календар освет- 
љења на тај начин назначили.



У току лета предузеЋе покреЋе смену Душана СвирчевиЋа са положаја 
руководиоца електране. СвирчевиЋа смењују у октобру и на његово место 
долази инжињер Ђура Петровик У међувремену још у току пролеЋа је 
СенЋанско индустријско подузеће А.Д. тражило од града да се одрекне права 
на куповину електричне централе до истека концесионог уговора. После дужег 
договарања град је прихватио предлог и одрекао се тога, да купи сенЋанску 
електричну централу.

У току ове године је од стране електричне централе продато за 
осветљење 250.694 kWh, за покретање мотора 106.457 kWh укупно 357.151 
kWh, a за јавно осветљење 93.707 kWh струје.

Произведена електрична енергија је у 1930. године 61.800 kWh, 1931. год. 
560.162 kWh, 1932. год. 528.397 kWh.

Дужина мреже ниског напона износи 51 км и 696 м, високонапонска 
мрежа износи 11 км и 635 м.

3. фебруара 1933. год. одржана је комисијска расправа на основу решења 
Краљевске банске управе V III број 1156 од 24. I 1933. го. по питању 
реконструкције и проширења електричне мреже у Сенти А.Д. СенЋанског индус- 
тријског подузеЋа.

Присутни су: Од стране V III Оделења Кр. Банске Управе гг. Рада Гла- 
варданов, Инг. ХајдуковиЋ Радослав,; Од стране V. Оделења Кр. Банске Управе 
г. СтојадиновиЋ Светислав, Инг.; Од стране VI. Одел. Кр. Банске Управе г. Инг. 
ПоповиЋ Јован; Од стране Дирекције Поште и Телеграфа у Новом Саду г. Инг. 
Аранђеловић Живојин; Од стране Дирекције Државних Жељезница у Суботици 
гг. Инг. Шефер Мосин саветник грађ. оделења, инг. Обереигнер Милош рефе- 
рент за електротехнику, Инг. ЈанковиЋ Душан, шеф IV  секције; Од стране 
Градског Начелства г. Инг. Добривој Николи^ гр. гл. инжињер; Од стране Град- 
ског Начелства г. Инг. Добривој Николић гр. гл. инжињер; Од стране фирме: 
технички директор г. Инг. Ћура ПетровиК

Електрични вод високог напона од 2000 Волти (нови) полази од Елек- 
тричне Централе кабелом прелази жељезничку пругу и долази кабелом све до 
угла улице Војводе Милоша Кривокапи^а где fce се поставити гвоздени стуб те 
одатле вод иде ваздушном линијом на дрвеним стубовима у свему како је то у 
техничком опису и у плановима назначено. Ова нова ваздушна линија пролази 
улицом Војв. Милоша КривокапиЋа левом страном до угла Охридске где пре- 
лази на десну страну и иде Охридском улицом до угла Др. Јована ЦвијиЋа где 
се спаја са постојеЋим водом. Овај постојеЋи вод иде Гајевом, Улицом Свето- 
зара Марковића и Арсена Чарнојевића све до католичке цркве. Овај стари вод



биЋе реконструисан. Од католичке цркве почиње поново нов вод који иде 
десном страном Улице Змај Јове Јовановића до Трга Светог Саве где се спаја 
са nocTojetiMM старим водом који ће такође бити реконструисан. Постављање 
ових нових водова извршиЋе се ради тога што fce се један део старих водова 
укинути и то: Електрични вод који иде од електричне централе Улицом војводе 
Путника и Улицом краља Александра до Трга краља Петра где је био двоструки 
вод, на којој се линији само један вод укида. Осим овога прекида се вод 
високог напона у Улици Светозара МилетиЋа и Улици Николе ПашиЋа где fce се 
поставити секционарни прекидачи.

Овај нови вод има да се изведе у свему према прописима Министарства 
Грађевина a уколико ових нема према прописима Савеза Немачких Електро- 
техничара (Вде) на стубовима где је секундарни и примерни вод на истом стубу 
има се примерни вод појачано осигурати са дуплим везивањем на изолаторима a 
на пролазима преко улица и на разним укрштањима имају се поставити дупли 
изолатори са дуплим везивањем. Размак између секундарног вода и примарног 
вода има да буде око 2 метра. Сви стубови примарног вода има да буду 
најмање 11 метара дугачки минимални пречник на врху стубова има да буде 15 
цмт. Електрични спроводници високог напона не смеју се повлачити истом 
страном улице или путем којом су повучене државне телеграфске и телефонске 
пруге Дирекције Поште и Телеграфа у Новом Саду. У погледу новог вода 
високог напона једино долази у обзир пропис о удаљености гвозденог стуба код 
жељезничке станице од телеграфских и телефонских водова. Ова удаљеност 
има да буде саображена условима ВДЕ. Случајеви непрописног укрштања, 
уколико постоје у делу мреже који су ранијег датума, имају се саобразити 
прописима било реконструкцијом објеката високог напона, било оних нискога 
напона, a о трошку електричне централе. Исти пропис о укрштању високог 
напона са ниским има да се спроведе на мосту укрштања Жељезничке улице и 
улице Светозара МарковиЋ, јер садашње утврђење високог напона није изведено 
са двоструким вешањем.

Уколико постоје неправилна укрштања ниског напона (струје за 
осветлење), са тт. водовима, имају се такођер саобразити прописима који су у 
важности.

Изасланици државне Жељезнице у Суботици изјављују, да против 
спровађања кабела испод колосека жељезничке станице Сента не стављају 
приговоре под следећим условима:

1. Кабел који се има спровести испод станичних колосека мора бити 
армиран и смештен у бетонску цев a у дубини од 1.5 м. испод горње ивице 
шине. Стуб поред индустријског колосека излазеЋи из електричне централе 
мора бити смештен како од индустријског тако и од првог станичног колосека 
удаљености барем 5 метара.



2. Улазна и излазна тачка кабела испод станичних колосека има се 
означити са каменима ознаком ВК.

3. Радови око спровађења кабела испод станичних колосека у Сенти 
избршиће надлежна IV  Секција у Суботици на трошак концесионара. Пре по- 
четка рада имају концесионари да уплати депозит у величини предрачуна сас- 
тављеног по државним жељезницама урачунајући сем редовних издатака и 
прописне наплате и то: сто од сто на материјал 35 од сто на радну снагу.

4. С обзиром на то да концесионар до сада није предложио Дирекцији 
Државних Жељезница у Суботици ситуациони план о крижању далековода са 
станичним колосецима у Сенти, то се моли исто наредити да планове у три 
примерка пре издавања одобрења за проширење реконструкције nocTojetier 
далековода, достави Дирекцији.

5. Концесионар, дужан је по предмету признања права власништва онога 
жељезничког земљишта на којем fce се сместити кабел, склопити уговор са 
Дирекцијом Државних Жељезница у Суботици.

6. Електрична инсталација, уколико горе није назначено мора бити из- 
вршена према условима за укрштање жицовода високог напона са жељезничком 
пругом издатих актом Дирекције Суботица бр. 30611/31.

7. ПостојеЋе укрштавање са жељезничком пругом у Жељезничкој улици 
има се реконструисати у толико, да се водови причврсте на дупли изолатор 
(дупло завешана жица).

Изасланик градског Начелства у Сенти изјављује, да пошто је Улица 
генерала Јанка ВукотиЋа на овом делу где прелази вод са жељезничке станице 
заједно са тротоаром свега 6 метара широка то овај нови вод се има спровести 
подземним кабелом све до угла улице генерала Јована ВукотиЋа и генерала 
Милоша Кривокапића. Овде излази на гвоздени стуб; тачно место као и страна 
улице којом tie ићи овај подземни вод одреди^е се на лицу места приликом 
извршења ових радова a према градском регулационом плану.

Електрична централа је дужна да поднесе Краљ. Банској Управи V III 
Оделењу нове планове у четири примерка са изменама које су утврђене на дану 
расправе.

Тада су у циљу осавремењивања преуредили градску високонапонску 
разводну мрежу од 2100 V са једнолинијског система на кружни вод. ПовеЋапи 
су број високонапонских периодичних прекидача, односно, поставили су их на 
новим тачкама. Један део монофазних трансформатора су мењапи за трофазне, 
тако се са 3% смањио губитак у мрежи. Сијалице за улично осветљење је 
предузеЋе увезло из иностранства, пошто је панчевачка фабрика Тесла про- 
изводила сијалице само од 60 W -и.

Електрична енергија потрошена од стране власника електричних мотора, 
повеЋала се за 30.295 kWh, док је потрошња самосталних потрошача због



привредне кризе опала за 1% у односу на 1932. годину. Због тешке привредне 
ситуације у граду Сенћанско индустријско подузеЋе А.Д. даје 12%-ни попуст на 
осветљење улица, јавних зграда и кланице.

Ha основу решење Кр. банске управе од 28 августа 1933. год. 2-ог 
септембра је комисија прегледала ново постављени вод високог напона и 
реконструисани стари вод електричне централе у Сенти, и нашла да је исти 
извођен по одобрењу Кр. банске управе V III Бр. 1974/1933. са следеЋим 
изменама:

1. Вод уместо да иде, после пролаза испод жељезничко пруге Улицом 
Војводе Милоша Кривокапића и Охридском улицом, иде Улицом Јанка ВукотиЋа 
до угла Др. Јована ЦвијиЋа где се спаја са постојећим старим водом како је у 
ранијем одобрењу назначно.

2. У Улици Светозара МилетиЋа стари трчни вод високог напона укинут је 
сасвим a не прекинут како је то у ранијем одобрењу назначено.

Изалсаник Дирекције Поште и Телеграфа тражи, да се накнадно конт- 
ролише затезање водова на мосту укрштања са тт. линијама и пролазу преко 
жељезничке пруге код Сента -  Стари Бечеј код км .39.8/9

Изасланик Држ. Жељезница нема да стави никакву примедбу, пошто 
налази, да је вод код прелаза преко и испод жељезничке пруге у реду изведен. 
Чланови комисије мишљења су, да се Електричној Централи, може издати 
одобрење за употребу новопоставњеног електричног вода високог напона и 
старог реконструисаног вода под следеЋим условима.

1. Да Електрична Централа тражи накнадно одобрање од V Одел. Кр. 
Банске Управе за провод кабела преко друма Сента -  Суботица код Елект- 
ричне Централе и укрштања са жељезничком пругом, пошто изасланик V  
оделења код прве расправе није ставио примедбе такве природе a садањи 
изасланик је нашао да је то потребно и да је централа пут довела у ред.

2. Да се затегнутост каблова свуда изведе са троструком осигураности на 
-  25°С под условом да издржи 45 кгр. на један мм2.

3. Да електрична централа за одобрења за употребу електричног вода 
високог напона положи таксу од Дин. 102.- у таксеним маркама, по Тар. бр. 90/а 
таксене тарифе.

Чланови комисије

У априлу 1934.године деоничари СенЋанског Индустријског ПодузеЋа А.Д. 
одржавају главну скупштину у Београду. 10.100 ком. деоница (акција) у 
вредности од 404.000 динара, дели се међу следеЋим власницима:



Име и презиме Број
акционара Број акција гласова

1. Себастијан Там 1 000 40
2. Торстен Ериксон 1 500 60
3. Инг. Момчило ПетровиЋ 3 500 140
4. Биргер Олсон 500 20
5. Инг. Василије Вељковић 1 500 60
6. Емилио А. Орсини 300 12
7. Др.Александар Магарашевић 300 12
8. Карл Аугуст Хедин 300 12
9. Александар М. Ковачевкћ 300 12

10. Инг. Александар Штајн 300 12
11. Др Милош КнежевићЗОО 12
12. Јоца Вујић 300 12

10.100 ком. 404

Истовремено Управни Одбор чине следеЋи чланови:
1. Инг. Момчило ПетровиЋ /Београд/
2. Др Александар МагарашевиЋ /Суботица/
3. Инг. Себастијан Там /Београд/
4. Др Милош Кнежевић /Сента/
5. Јоца ВујиЋ /Сента/

Кичму предузеЋа и главни извор прихода чини електрична центрапа која 
је у то време већ функционисала као шведска интересна група.

Ha почетку године је број потрошача износио око 2050. Ове године су 
демонтирали парну машину Николсон од 80 KS, која је била у електричној 
централи ван употребе, са једним монофазним генератором од 2000 V који је 
припадао парној машини.

САРАДЊА СА СУБОТЧКОМ ЕЛЕКТИЧНОМ ЦЕНТРАЛОМ

1934.година чини почетак промене епохе у историји електрификације. 
Долазе до закључка да је рад сенЋанске електричне централе економичнији, 
ако је далеководом повезан са суботичком електраном, која је такође шведска 
својина. Овако fce у Сенти допремљена струја бити јефтинија од оне која се 
производи овде. У интересу овога су спроведене потребне припреме и у 
одобрењу Кр. Банске Управе, издате 29-ог августа 1934. године под бројем



17401 под посебним условима се даје дозвола за изградњу високонапонског 
далековода између Сенте и Суботице, односно Суботичке електричне 
железнице и осветљења А.Д. и Сен^анског индустријског подузеЋа А.Д. 
Територијални и технички план високонапонског далековода је изводио 
електромашински инжињер Звонимир СтилиновиЋ из Суботице.

Према овоме fce 2100/30.000 волти од суботичког предузеЋа извести на 
3x70 мм2 бакарне жице [1.5 км дуже до трафо-станице на периферији града]. 
Према томе fce вод иЋи све до железничке пруге Суботица-Хоргош, тамо fce 100 
м дуже бити вођен испод земље. Ha другој страни пруге вод улази у зидану 
трансформаторску подстаницу јачине од 700 kVA, нпона 2100/33.000 V, и 42 Hz 
фреквенције. Од трансформатора вод иде даље и још на територији Суботице 
скреЋе под углом 135° левом страном широког пута према Сенти и иде даље 
преко њиве и оранице кроз мартоношког, кањишког и сен^анског атара 
прелазеЋи ваздушно пругу Сента -  Чока и након тога улази у сенЋанску 
електричну центрапу. Овде вод се везује у трансформатор капацитета 550 kVA, 
31.500/2100 волти. Оба трансформатора су хлађени уљем и производње су 
шведске фирме АСЕА. Далековод је дугачак 34 км, постављен је на 400 ком. 
дрвених борових стубова, 10 м дугачких, имрегнираних у креозоту и постављени 
у Ритер кљештама. Код прелаза преко жељезничке пруге има 5 ком. 
решеткастих гвоздених стубова. Водови су 25 односно 35 мм2 електролитичко- 
бакарног ужета, причвршЋеног на ХД 35 односно, ХД 40 порцуланским 
изолаторима.

Трансформатори су снабдевени, како на примарној, тако и на секундарној 
страни прекидачима, са катодним пренапонским одвајачима са инструментима 
за мерење напона, струје, учинка и фреквенције. Тран^форматори су сасвим 
одвојени зидовима, од друге просторије. Укрштање водова fce се решити према 
прописима Савеза немачких електротехничара (В.Д.Е.)

Механичка и електрична оптереЋења односно својине далековода Субо- 
тица -  Сента су следеЋи:

пресак 3x25 мм2 бакарно уже /Д=6.3 мм/
Размак стубова д= 100 м 
Напрезање у ужету код 15° Целс. =7 кг/мм2 
Сопствена тежина Y=0.089 кг/мм2/м 
Еластицитетни модул Е=1000
Притисак ветра 125 кг/ м2/Редукциони фактор =0.5/
Максимална температура =+40°С 
Минимална температура =-20°С 
Коефициенат истезања= 0.0000017



Прикључак далековода Суботица - Сента, изграђеног 1936. 
године на електричној централи у Сенти. Ha слици су с лева на 
десно: Алберт Ковачрети, Ђура ПетровиЂ и Лазар Конц.



Детаљ из машинске хале. Електрични мотор од 102 КС и 75 kW  
из 1937. год. који је покретао млин.
Лежећа парна машина од 500 КС која је покретала генератор.



а/ провис код 15° С h=1002 • 0.0089 = 1.59 м
8 • 7

Дужина вода = 37.5 км 
Пресек = 3x25 ммг бакарно уже 
Напон 30 kV
Пренет учинак 300 kVA cos ф=0.9 
Индуктивитет = 1.28 10”3 henry/km 
Реактанца = 0.337 O/km 
Омски отпор = 0.7 Q/km 
Импенданца = 0.776 Q/km 
Струја у линији = 5.517 амп.
Пад напона по фази = 160.5 V  
У процентима = 0.78%
Губитак ефекта = 2.39 kW 
у процентима 0.885%

Рад на високонапонском далеководу Суботица -  Сента после 
одговарајућих припрема -  завршили су 1936. године, са трансформаторском 
станицом од 35.000/2100 V  и са уређајима за мерење и укључивање. Транс- 
форматор, као и уређај за мерење и прикључивање је рад Ковачрети Алберта.

Одобрењем Југословенског кр. министарства за индустрију и трговину- 
одељење за индустрију и занатство- издатим под бројем 3191 од 20-ог 
фебруара 1937. године Сенћанском индустријском подузеку А.Д. се одобрава 
производња електричне енергије и развијање енергетског система у сагласности 
са промењеним условима на далеководу напона од 30 kV. Недуго после на 
основу одобрења Краљевске банске управе и руководство града Сенте издаје 
дозволу и региструје фирму под бројем 1/1937.

У децембру 1938. године градско руководство доноси одлуку о пос- 
тављењу још 21 нове лампе и то у улицама (садашњим) Братство-Јединство, 
Шпиро Маћаша, Владе Томановића, Веселина Маслеше, Љубице Поповић, Кошут 
Лајоша, Карјадској, Слепој, Др Гере Иштвана, Танчић Михаља, Бориса Кидрича, 
Немањиној, Никшићкој, Скопљанској, Которској, Максима Горког, на Доњој 
Тисиној обали и у ноћном пристаништу.

Ha X V I редовној скупштини деоничара Сенканског индустријског подузе^а 
А.Д. у марту 1938. године инжињер Себастијан Там даје отказ, a уместо њега 
постављају Олаф Викстрема за члана управног одбора.

Ha састанку Градског сената, одржаног на крају године одобрили су 
брисање из инвентара једног парног котла типа Штајнмилер, који је већ одавно



ван употребе, уместо њега стављен у инвентар градске електричне централе 
један парни котао система Бабкок-Вилкока.

Ради боље информације заинтересованих Сенћанско индустријско поду- 
зеће А.Д. је помоћу летака упознао становништво о начину израчунавања цене 
струје које ћемо због интересантности у целости приказати /види на страну..../.

Јавно осветљење града се полако али стално шири. Из следеће табеле се 
ово да проверити од 1937 -  1940 године:

Према календару осветљења градску јавну расвету за 1937/38 годину чине 
739 ком. сијалица од 40 W са 2.189.110 сати горења
11 . „ . 60 W  28.019 „
16 „ „ „ нар.башти „ 13.762 „

укупно 764 сијалице које обезбеђују 2.230.880 сати горења. Једна сијалица 
у просеку светли 2920 сати.

1939-е
756 ком. сијалица од 40 W са 2.245.409 сати горења 

9 „ 100-500 W  са 20.528.50 „
16 „ „ у народној башти са 14.582,29

свега 781 ком. сијалица са 2.280.520 сати горења 1940-е.
763 ком. сијалица од 40 W са 2.265.934,25 сати горења

9 „ „ 100-150 „ са 20.348,25 „
16 „ „ у нар.башти са 14.677,50

Ради поређења укупну потрошњу електричне енергије у 1939 и 1940. 
години приказује следећа табела:

Расвета Мотори
1939 -  308.106 kWh 818.187 kWh
1940- 316.048__ kWh________________ 828.915kWh

+ 7942 kWh +10.728kWh
+2,51% kWh + l,29%kWh

Расвета и мотори укупно 
1939 -  1.126.293 kWh
1940- 1.144.963 kWh 

то je + 18.670 kWh 
и +1.63% износи повећање
Број потрошача износи 316 -  што показује 10% повекање у односу на 

претходне године. Губитак у мрежи је 8.6%, што је за 0.2% мање него 1939-е.
Према извештају Скупштине предузећа 1940.године (према оригиналној 

листи података)



U svome interesu 
je da pročitate sledeće!

Društvo će naplaćivati elektfičnu energiju 
za osvetlenje:

Za mesečnu potrošnju do 10 kilovatčasova Din. 7'— po 
kilovatčasu.

Za višak potrošnje preko ovog kvantuma upotrebljene stru- 
je i to:

od 10 do 25 kvč.'plaća se Din. 6"50 po kvč.
м 25 tr 60 р .ff ff „ 6  ff „„ 60' ,, 120 „ „ .ff „ 5 50 „ „„ 120 „ 250 „ „ „ „ 5‘— ,, „

preko 250 „ „ ir 4-50 „ „
Na primer potrošak iznosi mesećno 65 kilovatčasa, za ovaj

potrošak ima da plati:
10X7 Din. 7 0 .-
15X6-5 „ 97-50
35X6 „ 210-—
5X5-5 „ 27-50

65 kvč. Din. 405"—
Popusti predvidjeni u §. 16. 1. alineja dopune ugovora 

od 1925. god. stavljaju se van snage.

Motorna struja: Cena öve struje utvrdiće se spora- 
zutnno sa pojedinim potrošačima a prema veličini njihove potrošjne. 
Maksimalna pák. cena struje za pqgon ne sme ni ц kom slučaju
da predje Din. 5 (pet) po kilovatčasu.

Senćansko Industrtjsko Poduzeée A. D.
SENTA.

KIRÁLY SENTA. V. 31.

Извештај потрошачима из 1938. године.
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А/ Производња електричне енергије
1. Произведено у сопственој ел. централи........................... 52.402 kW  сати
2. Купл>ено од стране електране ...........................1.297.870
3. Потрошња електричне централе ................................. 7.697
4. Количина енергије дата на мрежу .........................1.331.142
5. Укупан губитак енергије на мрежи .........................197.617
6. Укупно продата количина енергије .........................133.525
7. Предато кооперантима ................................................. 11.38
8. Продато препродавцима ...................................................... -
9. Предато својим погонима ..................................................... -

10. Непосредно испоручено потрошачима.......................... 1.133.525
(збир 1. и 2. ставке j© једнак збиру 3., 5., 7., 8., 9., 10. ставки)

Б/ КоришЋење енергије
11. Укупан број потрошача под бр 10. 3.168

1. Од потрошње под бројем 10. иде на:
а/ јавну расвету............................................ 97.681
б/ самостални потрошачи за осветљење......................202.124
ц/ за потребу домаЋинства ................................................. -
д/ потрошња мотора .................................................. 221.328
е/ за потребе индустрије....................................................... -
ф/ за млинске погоне ................................................ 612.392

Из података се види да j© после изградње далековода Сента -  Суботица 
град већу количину струје добија преко далековода, према томе електрична 
централа практично производи само допунску струју и само у случају потреб© c© 
ставља у погон. Четири годин© искуства од постављања далековода показују да 
је сенћанска електрична централа годишње само 14-15 дана у погону. У 1940-oj 
години у електрани произв©д©на струја је само 4.03% укупне потрошње, што 
износи 52.402 kWh, док купљена струја износи 1.297.870 kWh.

У привредно-индустријском погледу је веома интересантан извештај о 
занатлијама који користе електричне моторе, a види се и то да каквим се 
занатима баве.

СенЂански индустријски потрошачи који имају моторе
(потрошња у 1940. год.)

Рејнхолц Јанош мл. крупара 1 мотор 14,7 kW = 2.553,9 kWh
Рејнхолц Ђезе „ ' n 14,7 n — 23.598,0 n

Ковач Д. Михаљ n • и 8,0 ii 1 373,0 n
Рац Јожеф „ I n 11,0 И — 8 353,0 n

Бала Јожеф „ ' и 7,4 II — 1 372,5 n

Короди Ференц „ * и 11,0 n — 8 539,3 99

Реслер Иштван n • n 11,0 n — 9 588,6 П



Керменди Ференц n 1 и 8,1 n = 4 363,5
Кинчеш Шандор 1 n 11,0 n = 7 949,6
Ласло Пал n 1 „ 7,4 „ = 553,0
Инг.Милорад Матик 
Лев Шандор

млин
фаб.

6 п 13,42 ti
=

607 337,0

намешт. 6 п 14,15 n = 3 210,9
Вејнер Липот и 7 п 13,27 „ = 1 010,0
Хомоља Карољ бравар 2 п 4,0 n = 272,4
Адам Михаљ n 1 п 1,5 „ = 136,0
Вицеи Карољ „ 1 п 1,45 „ = 263,9
Херферт Арпад 
Маћко Mafcaiu

и

n

1
1

п 0,95
1,50

сад je укључен 
55,2

Тертели Вилмош „ 1 п 1,45 n = 62,0
Длухи Јанош >1 1 п 1,45 n = 625,6
Чернак Михаљ „ 1 п 1,45 n = 18,9
Тертели Деже п 1 II 1,85 n = 63,1
Мартон Јанош дрвара 1 II 6,6 и = 16,5
Марко Ракин n 1 п 5,5 n = 105,4
Готфрид Имре „ 1 II 7,5 n = 324,8
Капаш Шандор содара 1 n 0,74 n = 108,3
Браћа Ваш 
Кинчеш Иштван

фабр.леда4
чисти-

п 19,16 II = 11 180,0

оница 2 п 1,87 II = 219,0
Поч Викторија 
Боцан Лајош

n

поправ- 
љач муз.

2 п 2,15 II 263,0

Фаркаш Јанош
инструм.
штрика-

1 п 0,96 n = 155,7

Нуберт Јене
оница
текстилна

1 n 0,75 n = 32,5

„Драва”
фаб.
фабр.

8 n 5,87 n = 3 242,3

ГСенћанска
чарапа
фабр.

2 II 2,66 II — 1 035,6

Цејгер Серн
чарапа
фабр.

3 n 12,13 n 24 440,0

чарапа 2 n 4,0 „ = 4 084,0
„Славија” и 2 n 2,92 n = 2 697,4



Шлезингер Шаламон произво-
ђач белог 
рубља 1 м 0,92 „

— 1 262,0
Вамош Антал крзнар 1 „ 1,45 „ = 110,3 n

Рејнхолц Јанош пекар 2 и 2,94 „ = 239,5 ii

Овари Јанош камено- 
резац 1 „ 4,8 п

— 1271,1 II

Унион штампа- 
рија 1 3,5 п

_ 301,6
Дардин Јанош стругар 1 „ 0,74 и = 105,2 „

LLIok Ференц чешљар 2 „ 2,25 и = 37,9 II

Фишер Игнац фабр.
мацеса 1 п 1,10 — 45,5 II

Фишер Мордехај ii * п 2,52 „ = 1064,9 II

Дунђерски Лазар пивара 2 п 2,65 n = 1957,5 n

Борђошки и Мучи фабр.
лутака 1 п 0,55 II

— 47,2 II

ГрегориЋ Ђула фабр.
netsn 1 п 3,30 II

_ 271,2 II

Варга Пољак Петер израђивач 
шаблона 1 0,73 _ 31,2 II

Фукс Шаламон прерађи- 
вач перја 1 п 3,7 _ 628,4

ЈајовиЂ Нешат сладо- 
леџија 1 п 0,37 n

_ 843,1 п

Уд.Браун Шимона произв. 
таране 1 1,85 n

_ 1113,0
Пољак Деже n * п 1,7 II = 3778,3 II

Нађ Перге Иштван оштрач 1 п 1,1 II = 122,7 „

Фаркаш Јанош 11 * „ 1,85 „ = 1427,4 „

Тот Иштван столар 4 n 8,02 л = 253,0 11

Бакош Иштван 4 и 13,12 II = 1484,0 11

Деоничари СенЋанског индустријског подузека А.Д. одржали своју
редовну скупштину 14.марта 1940. године у Београду. До датума одржавања 
скупштине 16 деоничара је ставило у депозит 61.700 ком. деоница у вредности 
од 2.468.000 динара, са 2468 право гласа.



Име и презиме Место ста- Број де-
акционара новања понованих Број
,___________________________________________________ акција_______ гласова

1. Др.Апександар Магарашевић Суботица 300 12
2. Звонимир СтилиновиЋ n 100 4
3. Др. Милош КнежевиЋ Сента 300 12
4. Војислав Сударевић Суботица 100 4
5. Суботичка електрична

жељезница и осветљење д.д. íj 20.000 800
6. Инг.Василије Д.Вељковић Земун 1.000 40
7. Апександар Штајн БеоГрад 100 4
8. Олаф Викстрем „ 300 12
9. Инг. Момчило Петровић n 7.000 280

10. Богдан ПоповиЋ „ 100 4
11. Ленард Халберг n 500 20
12. Александар М.КовачевиЋ 11 500 20
13. Милорад Алекси^ 11 100 4
14. Емилијо А. Орсини и 500 20
15. Инг.Хјалмар Едбјерн „ 800 33
16. Електро Инвест А.Б. Штокхолм

укупно 61.700 2.468

Из списка се лепо види да су два главна деоничара СенЋанског индус- 
тријског подузећа А.Д., шведски Електро Инвест А.Б. и Суботичка електрична 
железница и осветљење д.д., имају 81% деоница.

У јануару 1941. године Градски сенат својом одлуком позива сен^анску 
електричну централу да ради бољег и рационалнијег осветљења на Тргу краља 
Петра (сада М.Тита) и у Улици Стевана Сремца поставе 6 нових лампи од 500 
W -и.

Код СенЋанског индустријског подузећа А.Д. које се практично састоји 
сада eeti само од електричне централе, запослена су следеђа лица према 
првобитној листи података:

Списак особља СенЋанског индустријског подузе^а А.Д. 12.априла 1941. 
године.

Име и презиме од када је у служби

Инг. Ђура Петровић 1921
Татјана Голдшмит 1923
Алекса Вукашиновић 1921



Административно особље електричне централе почетком 
их година.



Тлоцрт машинске куЂе електричне централе.



Илона Демин 1930
Евгенија Бабин 1936
Лазар Конц 1922
Владимир Јогансен 1939
Душан Марковић 1929
Милош Ковачев 1930
Алајош Алберт Ковачрети 1929
Јанош Деме 1932
Иштван Кермеци 1931
Иштван Бурањ 1930
Винце Деме 1931
Иштван Гуљаш 1928
Иштван Фењсароши 1936
Мењхерт Гомбош 1926
Лајош Шимоњи 1925
Илија Радовановић 1931

После промене власти 1941.године -  због измењених околности
скупштини СенЋанског индустријског подузеЋа А.Д., одржаној у Београду 19. јула 
донета је одлука да се седиште друштва пренесе из Београда у Сенту.

Пошто су завели војну управу, руковођење предузеЋа су ставили под 
управљање Лајоша Лендваија дипл. машинског инжињера, службеног повереника.

У вези овога одржаном саветовању у предузеЋу, у име градског војног 
заповедништва присуствује Валдемар Ротаридес, капетан мађ. краљевске 
авијације, заповедник особља војног предузеЂа. Према имовинском инвентару, 
сачињеном 30-ог јуна, електрична централа СенЋанског индустријског подузеЋа 
А.Д. располаже следећим машинама, уређајима, мрежом и трансформаторима:

Машине и уграђени уређаји
А/ КуЋа за машине и котлове
1/ 1 ком. лежећа парна машина, компоунд, 500 КС произведена 1913-е у 

Будимпешти (фабр. Ланг Л.) са кондензатором, фабр. број: 2159-2160. 
Скопчана са једним трофазним синхрон генератором 508 kVA учина, 
2100 V, 140 А, 42 Hz фреквенције.

2/ 1 kom. стајаЋа парна машина, компоунд, 200 KS, произведен 1906-е у 
Будимпешти (фабр. Ланг Л.) са кондензатором, фабр. број: 4 1607-1608. 
Скопчана са једним трофазним синхрон генератором 280 kVA учина, 
2100 V, 77 \  42 Hz фреквенције.

3/ 1 ком. лежеЋа парна машина, компоунд, 80 КС, типа Николсон,
скопчана са једнофазним генератором 50 kVA, учина, 2000 V, 25 А, 42 
Hz фреквенције.



4/ 1 ком. динамомашина за магнетизирање 80 V, 170 A. Обрт машине је 
128 у минути. Парна машина је фабр. Ланг Л. Будимпешта и генератор 
Ганц Будимпешта.

5/ 1 ком. динамомашина за магнетизирање 50 V, 120 А. Обрт машине је 
210 у мин. Парна машина је производ Ланг Л. Будимпешта, a генератор 
Ганц Будимпешта.

6/ 1 ком. динамомашина за магнетизирање. Ова машина је потпуно 
неупотребљива, ван погона је.

7/ Разводна табла са 6 поља од мрамора. Од тога:
2 поља за машине 
2 поља за градску мрежу 
1 поље за далековод 
1 поље за моторе /млина/

8/ 1 ком. куЂни трансформатор од 85 kVA учинка. 380/220 V, 42 Hz 
фреквенције. (монтиран у машинској куЂи).

9/ 1 ком. трофазни трансформатор за снабдевање далеког вода Суботица 
-  Сента, од 600 kVA, 31.500/2100 V, 42 Hz, хлађење уљем. Због боље 
могуИности транспортирања трансформатор је постављен на шинама. 
Тако са пример, као и на секундарној страни, са прекидачима, са 
пример стране са пренапонским одвођачима и са другим уређајима за 
сигурности и мерење.

10/ 2 ком. парна котла систем Бабкок-Вилкокс /фабр. Ганц-Данубиус
Будимпешта/ огревна површина је 187,92 м са прегрејачима површином 
од 40.36 м и притиском од 12 атм., опремљени са хоризонталним 
роштиљем. Произведена су 1906-е год. Фабр,број је 1341 и 1374.

11/ 2 ком. Вортингтон-Дуплекс парна шмрка са капацитетом транспорта од 
300 лит./мин.

12/ 1 клипни шмрк са електромотором са капацитетом од 50 лит/мин.
13/ 1 клипни шмрк са електромотором за укљањање подземне воде.

Под бројем 10-13 набрајаним котловима су припадали целокупно водени и 
парни водови, цевна арматура, вентили, електромотори са водовима, 
упаљачима, прекидачима и осигурачима.

Б/ Мрежа и трансформатори
14/ Високонапонска мрежа од 3x2100 V је дугачка 9,5 км. Главне линије су од 

пресека 25 мм2, огранке 16мм2 електрилитична бакарна жица, 0,4 км 3 х 
25 мм2 подземни оловни кабел.

15/ Нисконапонска мрежа од 3 х 105 V је дугачка 53 км, углавном пуна жица, 
делимично електролитично бакарно уже. Главне линије: су од пресека 50, 
35, 25 мм , огранке: 25, 16 и 10 мм2 као горе. За уличну расвету су 
постављене 793 уличне лампе и то:



12 ком. сијалица полунокна од 500 W 
5 " " целонокна " 200 W
2 " " " 100 W

508 " " ■ 40 W
266 “ " полуноћна " 40 W
Лампе за јавну расвету су подељене на 17 кругова, са укупно 28 ком. 
аутоматских прекидача.

16/ 1500 ком. борових стубова импрегнираних у креозоту 9,10 и 11 м. дугачки. 
4 ком. решеткаста гвоздена стуба дугачка 11 м.
Дрвени стубови високог напона стављени су у кљештама (Ритер-Цанге).

17/ За снабдевање града енергијом има 20 ком. трансформатора са
наизменичном струјом делимично 3 х 105, делимично 220/380 волти, од 
којих је 16 ком. уљано и 4 комада ваздушно хлађен. Сваки трансформатор 
има посебну станицу, од којих је 17 ком. стубна станица, a 3 ком. су 
постављена у приватним кућама.
Капацитет трансформатора је 638,40 kVA

18/ Ha градску мрежу има 2.478 ком. кућних прикључака, једно и трофазних, 
углавном ваздушни вод за кориснике нисконапонске струје.

19/ Код потрошача је постављено укупно 3.133 ком. једно и трофазна 
струјомера (бројило), од чега је 40 ком. у власништву потрошача.

20/ Далековод Суботица-Сента
Далековод је дугачак 34 км. Постављен је на 40 борових стубова 10 м 

дугачких, импрегнираних у креозоту и постављени у Ритер кљештама (Ритер Цанге) 
и на 5 ком решеткастих гвоздених стубова. Вод је причвршЋен на порцуланским 
изолаторима типа Х-35. Пресек водова 25 мм2, електролитична бакарна жица, a код 
желелезничких прелаза је постављено 35мм .

У Суботици је положен испод земље 1500 м дугачак високонапонски уљани 
кабел са пресеком од 3 х 35 мм2.

Ha скупштини одржаној 15-ог и 16-ог септембра 1941. године преиначили су 
Статут друштва и изабрали су нове чланове управе, на место оних који су дали 
отказ. Преиначили су и одредбе у вези седишта. Инжењер Момчило Петровић, др. 
Душан Кнежевић, Душан Ковачевић и Олаф Викстрем дали су оставку на место 
члана Управног одбора, уместо њих су чланови Управног одбора постали др. Андор 
Лазар, Ленард Халберг, Хенри Фогелстрем и Иштван Адлер. Др. Александар 
Магарашевић је остао члан Управног одбора.

У Надзорни одбор улазе Олаф Викстрем, Миклош Палкои, Бела Хермец 
уместо Ленарда Хлберга, Василије Вељковића и Емилија Орсинија који су дали 
оставку. Ha скупштини предузеЋа су на предлог Ленарда Халберга присутни 
једногласно изабрали др. Андора Лазара, мађ. краљевског тајног саветника из 
Будимпеште, пензионисаног министра правосуђа, за подпредседника др.Апександра



Магарашевића. Ha предлог Магаршевића присутни су једногласно дали пуномоћ за 
регистар фирме инжењеру Момчилу Петровићу, техничком директору предузеЋа.

Суботички суд је 1. сжтобра одобрио премештај седишта предузећа у Сенту, 
затим мало касније, 13. октобра Секћанско индустријско подузеће А.Д. забележили 
су у списак трговачких фирми у Суботици.

Суботичко обласно руководство суботичке и сенћанске електричне централе, 
K q a  је била шведска заинтересованост, 1942. године је укинуло к\Л/иговодство 
сенћанског погона, које од сада воде у Суботици. Шведски руководеЋи орган није 
бринуо много о спол^ашњим правним формалностима. И око пола милиона 
деоничарског капитала је само формално функционисало,* али већ није било 
довољно за финансирање оволиког предузеЋа. Зато су предузеЋе помоЋу отвореног 
текућег рачуна снабдевали довољном количином новца, коју је београдска Домаћа 
банка (Палата Риунионе) исплатићивала. (СеЋнаеко предузеће је већ одавно преко 
o b© банке обављало послове).

Канцеларије Сенћанског индустријског предузећа А.Д. до преласка у шведску 
својину, биле су поред предузеЋа. Ha иницијативу Швеђана канцеларије, односно 
руководство премештају у улицу Јована Ђорђевића бр.2

У мају 1942. године на годишњој скупштини предузе^а израдили су нови 
Статут предузећа. У јуну су се др. Андор Лазар председник и подпредседник 
Александар МагарашевкгИ опростили своје дужности.

У току јесен је све више жалби у вези услуживања струјом, због тога је град 
одредио формирање одбора како је предвиђено према 14. параграфу. У то време 
град није прихватио лица делегирана од стране предузећа са примедбом да су исте 
особе и у предузеЋу за дистрибуцију струје и у Надзорној комисији, због тога је град 
тражио нове кандидате од предузе^а.

Нове цене електричне енергије су оживеле још од 1. јула поново су 
проузрсжовале затегнутост између месног руководства и предузећа. Ha крају у 
јануару следеће године на предлог главног тужиоца посланици су одлучили да 
гледајући интересе града за 8. август 1945. године откажу уговор склопљен између 
града и предузећа, јер су се нове цене уствари равнале према ценама додатног и 
допунског уговора из 1925. и 1931. године. Одлуку посланичког органа од 17-ог маја 
коју преноси градоначелник, предузеће не прихвата Befr ни због тога што се странке 
међусобно парниче, него предлажу жалбу Скупштини.

За сређивање односа Сен^анско индустријско предузе^е А.Д. предлаже два 
решења:

а/ мирни споразум
6/ обе стране да се обрате одговарајућим правним форумима 
Још на крају године Градско руководство је формирало одбор за расправу 

питања у вези дистрибуције електричне енергије, да у сваком случају одреде став 
који је прихватљив за град, сматрајући да fce овако лакше Tetsn расправа, пошто 
одбор није истоветан са оним предвиђеним у 14. члану. По наредби градоначелника



одбор је дужан да месечно једанпут одржи састанак. Од јесени 1943. године с 
обзиром на ратно стање-у граду су одредили замрачивање, по коме је лети до 8 
увече, a зими до 7 увече трајало јавно осветлење. Касније је ово ублажено и до 11 
увече су могле горети лампе за јавну расвету, од којих је 526 целоноЋних a 250 
полуноЋних са учинком од 22,74 kW и 17,40 kW сати.

Ових година су на свакој годишњој скупштини предузећа објављивали 
најважније податке о електричној централи.

Подаци Сенћанског индустријског предузећа А.Д. за 1941. годину, 1942 и 1943. 
годину уз извештај годишње скупштине (сажето):

А/ Производња електричне енергије 1941 1942 1943
Произведено у сопст.погону 3.498 kWh 6.489 kWh 25.747 kWh
Откупљено од стране елект. 993.680 „ 72.980 ii 995.380 „
Сопств. потрош. електр. 8.483 „ 16.117 „ 5.506 „
Количина енергдата на мрежу 998.335 „ 1.163.352 ii 964.127 „
Укупна реализ. колич.енергије 183.796 „ 218.218 11 246.680 „

Б/ Реализација енерегије
Коолерантној елек.продато 840.539 „ 945.134 ii 762.474 „
Непосред. дато потрош. 647 „ - -
За јавну расвету 803.892 „ 945.134 „ 762.474 „
За освет.прив. потрош. 90.747 „ 69.404 „ 25.499 „
За потрошњу мотора 191.401 „ 208.888 „ 232.703 „
За млинске погоне 200.408 „ 174.933 „ 296.754 „
За пољопр. сврхе 318.264 „ 441.421 n 206.938 „

в/ Остали подаци
Капацитет машина за развијање
ел. енергије 500 kW 500 kW 500 kW
Укупан број поторш. електране 3.279 3.705 3.848
Одговорни технички руководилац: дипл. инг. Ђура Петровић
Од 10-ог новембра 1944. године Народноослободилачки одбор града Сенте је 

одредио Сенћанском индустријском предузеЋу А.Д. односно електричној централи да 
им стави на располагање укупно бројно стање запослених. Поред директора је 
постављен као повереник Александар Стојков.

Од 1-ог априла до 30-ог јуна 1945. године сенћанска електрична централа је 
откупила 166.980 kW сати струке од Д.Д. Суботичка електрична железница и 
осветљење. За то време сенћанска електрана није производила струју. Капацитет 
погона је тада 8.400 kWh за 24 сата -  годишње 3.086.000 kWh. Дневна потрошња 
града је око 3.340 kWh. Дужина високонапонског вода од 2.100 V  износи 9 км, a 
дужина нисконалонског од 110 V износи 50 км, a вода од 220/380 V је 6 км.



27-ог маја 1945. године су одржали у Новом Саду саетанак представника 
војвођанских електричних центрапа. Главне теме су биле: могућности производње 
енергије за индустријску производњу, односно процена садашњег стања електричних 
централа на територији Војводине, затим обезбеђење стручне радне снаге за 
производњу енергије, снабдевање електрана огревом, могуће проширење мреже, 
спајање више мањих електричних централа због рационализације, као и одређивање 
цене електричне енергије.

У августу 1945. године на предлог синдиката ливаца и металских радника 
псжренут је општи машински и електротехнички течај. Течај је водио инжењер Ђура 
ПетровиЋ, електротехнику и електромонтажу је предавао Алберт Ковачрети који Befc 
од двадесетих година има велике заслуге на пољу изградње електричне мреже, 
њеног проширивања и осавремењивања.

У измењеној политичкој и друштвеној ситуацији било је очигледно да 
Сенћанско индустријско предузеЋе А.Д. као приватна фирма не може остати дуго у 
okN/иру социјалистичке планске привреде и привређивања, зато су Befc крајем 1945. 
године учињени први озбиљнији кораци за ликвидацију предузека у приватном 
власништву дакле деоничарског друштва.

22. децембра 1945. године Комисија за утврђивање ратне добити при 
Окружном народном одбору у Суботици извештава Сенћанско индустријско 
предузеЋе А.Д. да се на основу 7. члана закона у којем се говори о одузимању за 
време окупације стечене добити, установили да је створен вишак у периоду од
1941-44. године који износи 5.500.000 динара.

Због тога, позивајући се на 8. члан поменутог закона, предузеЋе је дужно да у 
року од 30 дана у благајни надлежног среског одбора уплати:

1. на име ратне добити 5.500.000 динара
2. на име 15% казне због

неблаговременог подношења пријаве 825.000 динара
3. на име 30% казна због уопште 

неподношења пријаве

Укупно: 6.325.000 динара
Горе споменута добит је надлежан одбор установио на основу слободне цене.
Сенћанско индустријско предузеЋе А.Д. је 30-ог јануара 1946. године упутило 

жалбу. Замерили су што је Комисија за утврђивање ратне добити 7. члан овог 
закона протумачила буквално. Ратну добит су требали установити из пословних 
kWnra a приликом примене закона (9. маја 1945.) је предузеЋе требало да 
располаже вишком имовине, што међутим није било. За одређивање ратне добити 
закон поставља четири услова, међу којима је искоришћавање сиромаштва 
становништва, добит мора да пређе нормалну вредност итд., a пошто ови прописани 
услови недостају, тако предузе^е не може бити ратни добитник.



Као последњи разлог предузеће износи да пошто не сматра себе ратним 
добитником, није било дужно ни да начини пријаву.

6. фебруара 1946. године новосадска Комисија за утврђивање ратне добити 
при Председништву народне скупштине Аутономне покрајине Војводине, којом 
преседава Пал Шоти, у шест тачака одбацује жалбу Сенћанског индустријског 
предузе+на А.Д.

Као следеЋи корак, 19. јуна сенћански Срески народни одбор својом одлуком 
под бррјем 1074/1946 и на основу предлога истог одбора, Федеративну Народну 
Републику Југославију именује за сувласника предузеЋа Сенћанско индустријско 
предузеће А.Д. Сувласнички захтеви допиру до 6.483.130 динара.

Пре овога је још 31-ог јануара Месни народни одбор донео одлуку за 
експропријацију земљишта предузећа за пољопривредне намене. Ову одлуку је 
потврдио суботички Аграрни суд, на основу 2. тачке 3. члана Закона о аграрној 
реформи, и на основу овога су од предузеЋа без икакУе надокнаде одузели 27 
јутара земљишта, које је предвидело за газдинство.

28. јуна Министарство индустрије подређује предузеЋе административно- 
оперативном одсеку Главне дирекције електропривреде. Са непосредним 
управљањем, односно принудном управом задужили су суботичког инжењера 
Иштвана Вернера.

Недуго после овога (4. јула) суботички Окружни суд, као орган за регмстрацију 
фирме, на молбу сенћанског Срезског суда заводи Сенћанско индустријско 
предузеће А.Д. као друштвено предузеће, чији је сувласник Федеративна Народна 
Република Југославија.

Градски народни одбор својим одлуком од 20. јула, издатом под бројем 
14679/1946, извештава електричну централу да сва покретна и непокретна имовина 
свих електричних централа на територији Војводине без накнаде прелазе у 
власништво Војвођанских електричних предузећа. Још на крају месеца одбор је 
прегледао електричну централу и установио да је машинска кућа са целокупном 
опремом, подесном за рад у резерви, и у случају квара на далеководу Суботица -  
Сента, електрана може да се стави у погон у рсжу од два сата.

5. децембра 1946. године Народна Република Србија је национапизовала 
предузеЋе и на чело предузеЋа поставља Александра Стојкова, a за принудног 
директора инжењера Ђуру Петровића на место Иштвана Вернера.

Александар Стојков је добио опуномоћење да на основу законске уредбе од
5. децембра 1946. године преузме предузеЋе и да обавести запослене о 
национализацији предузећа. У смислу овога позвао је запослене, да сачувају имовину 
предузећа и да и даље раде на уобичајени начин, као и досад. Надаље, саопштио је 
да без његовог знања и одобрења никакав документ не могу издати. После овога је 
у смислу закона обављена предаја машина, уређаја, књиговодствених аката, адми- 
нистративних-инвентарских дсжумената, благајне, текућих рачуна, кључева итд.
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Распис o национализацији електричне централе.



Радници електричне централе 1951. (горе) и 1958. године.



После неколико дана 11-ог децембра у седишту предузећа -  после стварне 
предаје -  одлучили су о неколико важних питања.

Вођење техничке администрације и даље је задужен инжењер Ђура Петровић, 
a за вођење администрације је привремено задужен Александар Стојков. После 
овога су у 8 тачака одредили најважније задатке у вези руковођења, рада и 
контроле предузеЋа.

Истог дана -  окончањем процеса -  новосадска Дирекција електропривреде 
Србије писмено је обавестила предузеће, да j© национализовано у смислу закона, и 
да ово писмо треба сматрати као потврду о пријему предузећа.

Још у јуну ове године направљен је списак радника и намештеника 
Сенћанског индустријског предузећа А.Д. према којем су следе^а лица била 
запослена у предузеЋу:

01. Инг. Ђура ПетровиЋ
02. Алекса Вукашиновић
03. Алберт Ковачрети
04. Лазар Конц
05. Евгенија Бабин
06. суп. Јаноша Сараза
07. Иштван Бурањ
08. Душан Марковић
09. Имре Заплетан
10. Милош Ковачев
11. Јанош Деме
12. Иштван Кермеци
13. Лајош Балаж
14. Балинт Гуљаш
15. Иштван Фењсароши
16. Илија РадовановиЋ
17. Мењхерт Гомбош
18. Б©ла Кереши
19. Лајош ТомашиЋ
20. Винце Речко
21. Золтан Гере
22. суп. Јожефа Кочиша
23. Винце Деме

управник 
благајник 
гл. монтер 
гл. машинист 
чиновница

и
инкасант

послужитељ
монтер

надничар

машинист
N

маш. бравар 
монтер

спремачица
надничар

Са национализациом је стигао крај историјата деоничарског друштва које је 
почело 1908. године оснивањем Сенћанског и Рошкањског Сједињеног Индустријског 
Подузека А.Д. као првог веЋег месног предузека. За 38 година постојања 
деоничарско друштво је прешло преко многих искушења: пребродило је светске 
ратове, прилагођавање у нову државу, падање у шведско власништво -  само да



спомињемо најважније. Али је најбитније то, да електрична централа од 1895. године 
практично без прекида је снабдевала струјом град Сенту, много доприневши с тим 
развијање нашега града.

Предујамљивањем закључака доба деоничарског друштва некадашњи
сувласник електране, Актиенболагет Електро-Инвест са седиштем из Штокхолма, 
15-ог јануара 1946. године j© послао учтиво писмо још Сенћанском индустријском 
подузеЋу А.Д. у којем дају на знање да финансијски биланс од 30. јуна и 31.
децебра 1945. године је позитиван и износи 71.289,28 шведских круна.

После национализације је сенћанска електрична централа радила са
карактером републичког предузеЋа.

13.октобра 1947. године је влада Народне Републике Србије електричну 
централу као месно предузеће повукла из делокруга републике и упутила у 
делокруг Градског народног одбора.

Од сада добија назив Градско електрично предузеће. Уједно постављају новог 
директора, Милана Зарића. После овога, 8-ог децембра Градски народни одбор 
одлуком издатом под бројем 792 формира Градско електрично предузеће са 
седиштем у Сенти, као државну привредну организацију и ставља га под 
руководство оперативно-административне групе Градског народног одбора. Затим је 
Главна дирекција електропривреде Народне Републике Србије предала електричну 
централу Градском народном одбору. Чланови одбора за примопредају су Иштван 
Балог и Јаков Секулић народни одборници, затим Милан Зарић, директор.

Овим је Градски народни одбор преузео све обавезе предузеЋа (и 
финансијске). У записнику, састављеном приликом примопредаје, стоји да tse 
суботичка електрична централа и Градски народни одбор после провере стања у 
к\Л/иговодству, извршити коначну поделу имовине. Високонапонски далековод 
Суботица -  Сента остаће под контролом Суботице.

Ова примопредаја је била више формална, пошто је Републичка влада -
одредивши време примопредаје и других електричних централа -  стварну
примопредају одредила тек за почетак следеће године. Дотле fce сенћанска 
елелктрична централа бити филијала Суботичког електричног предузећа. Ово 
предузеће је још почетком априла добило републички карактер, када је сенћанска 
електрана постала његова филијала.

У току јесени долази на ред и обнављање појединих делова градске мреже. 
Мењају трошне стубове, водове итд. Сенћанска електрана снабдева сжо 22.000 
људи електричном енергијом. Број потрошача прикључених на мрежи износи 3.690.

Дужина високонапонске разводне мреже износи 9.910 м, a дужина
нисконапонске 57.295 м.

Број трансформатора је 20 ком. учинак 650 kVA.
У марту 1948. године Суботичко електрично предузеће и сенћанско 

Градско електрично предузе^е су скпопили уговор о купопродаји струје. Продавац- 
суботичко предузеће-, обавезује се да he 24 сата давати трофазну, наизменичну



струју од 42 Hz фреквенције и 2.000 V. Уговор важи од 1-ог априла, до 30-ог јуна. 
Ако за 20 дана не склопе нови уговор, онда ће овај остати на снази и за наредна 3 
месеца.

Овим уговором губи важност уговор, склопљен 31 -ог децембра предходне 
године. Посебном наредбом, купац се обавезује да своју резервну електричну 
централу одржава у таквом стању да се сваког момента може укључити у 
производњу електричне енершје.

Преношење енергмје се одвија уз следећи просек вредности:

Толеранција у напону +-5%, толеранција фреквенције +-3% које вредности се 
подразумевају на место пријема струје (код разводне табле).

Још су 1946. године издали наредбу о издавању деоница, односно њиховој 
пријави. У вези овога је Сенћанско електрично предузеће на захтев Државне 
инвестиционе банке, у свом писму од 21-ог априла 1948. упознало девизну секцију 
београдске Народне банке о судбини деоница, односно тражили су упутства о 
поступку са овима, пошто је електрична централа била деоничарско друштво, па је 
већ дуже времена дуговало шведској фирми А.Б. Електро-Инвест, једним од 
главних деоничара.

Дуг је износио одприлике 100.000 динара. Ближих података о дугу нема, 
пошто је тада седиште предузећа било у Београду. Дуг је у пословним књигама до 
краја 1945. године износио 85.546,02 динара, на што су до 1-or септембра 1944. 
године повратно аутоматски написали камату. Са каматама -  31-ог децембра 1945. 
годинбе -  ова свота је износила 92.389,70 динара. После прегледа пословних књига 
су међутим приметили да је записивање камате у корист шведске фирме 
противправно, гтошто о овоме нема одобрења надлежног органа. Иначе је о rope 
поменутом дугу предузеће обавестило још у септембру 1946. девизну службу 
Народне банке у сагласности са Законом о новчаном промету за иностранство.

Електрична централа је у писму накнадно тражила савет од Народне банке у 
вези тога да дозволе накнадно укњижење камата, у суоротном fce тражити 
одобрење за остављање камата у резерву, односно на то, да их ставе на терет 
шведске фирме А.Б. Електро-Инвсет. Не зна се међутим, која је била судбина 
камата, пошто се назив шведске фирме више не појављује у пословним 
документима.

I смена II смена Ш смена
6-12 сати 14-22 сата 22-6 сати

април
мај
јуни

1.500 kWh 1.300 kWh 650 kWh 
800 " 
650 "

1.550 ‘
9.550 “

1.150 " 
1.100 *



У ово време се већ показује потреба и за електрификацију насеља у околини
Сенте.

У мају је на захтев Градског народног одбора електрична централа 
припремила план електрификације Горњег Брега на основу наступајућег петогодишјег 
плана. Почетак времена изградње мреже међутим нису одредили, пошто нису имали 
потребан материјал, ни остала средства. (Ово се остварило тек много касније, 
почетком шездесетих година).

10. јуна 1948. у седишту електричне централе у улици Јована Ђорђевића бр.2. 
одбор одређен од стране суботичког Окружног суда, проценио је већ 
национализовану имовину Сенћанског индустријског предузећа А.Д., и у име овога, 
меру надокнаде штете национализоване имовине. Чланови именованог одбора су 
били: Владислав Бел>ански, судија сенћанског Среског суда, инжењер Ђура 
Петровић, главни монтер Алберт Ковачрети, Хуго Вернер из суботичке електричне 
централе и Милутин Томић, књиговођа сенћанске електране, односно Милан ЗариЋ 
директор, од стране предузе^а. Одбор је констатовао да се од бивших власника 
национализованог Сенћанског индустријског подузеЋа А.Д. нико се није појавио.

Процену имовине су отпочели још 26-ог априла и констатовали су да је од 
стране државе преузето предузеће 8-ог октобра 1944 до национализације припадала 
шведској фирми А.Б. Електро-Инвест и суботичкој електричној централи, услед чега 
су све до крја 1946. године водили заједничко књиговодство са суботичким 
предузеЋем. Процењена имовина је износила 1.308.700.86 динара, a дугови 154.118 
динара.

У вези оцењивања земљишта електричне централе одбор је узео у обзир 
постојеЋи концесиони уговор између власника и града, по коме целокупна имовина 
предузећа после 70 година, у јулу 1965. године прелази у власништво града. 
Обзиром на разлике у времену, одбор код процене земљишта и зграде одредио је 
коефицијент од 0,30. Код процене машина, унутрашњег уређаја, мреже, инструмената 
за мерење итд. такође су користили коефицијенат од 0,30. У периоду од 1947-58. 
године -  у оквиру општег напретка -  порасла је и производња и потрошња струје.

За нашу средину је карактеристично у вези производње струје да су у мањим 
насељима радиле електричне централе мањег капацитета (напр. у Старој Кањижи, 
Чоки, Тополи, Чантавиру, Старој Моравици, Бајмоку). Функционисање ових није било 
економучно, a нису могли задовољити ни потребе. Због тога су ова мања насеља 
морала бити прикопчана на овај систем вода и трансформатор који је струју добијао 
из Суботице. Ова дугорочна замисао је омогућила да постепено зауставе мање 
произвођаче струје.

У остваривању планова, односно у осавремењивању електричне мреже у 
Северној Бачкој и Банату, пионирску улогу има Суботичко електрично предузеће, јер 
су њихови стручњаци и техничка опрема то омогућили.

У оквиру овога, као први корак, саграђен је у септембру 1948. године 
високонапонски далековод од 35 kV, преко Тисе, између Сенте и Чоке, тада још на



дрвеним стубовима (бандерама), али на обали Тисе суподигли решеткасте стубове 
од по 30 м високе, од 310 м затежног распона, израђене у сопственој радионици, 
које је конструисао Иштван Вернер суботички инжењер. Овај вод је повезао Чоку са 
далеководом Суботица-Сента. Стављен је у погон 30-ог септембра.

Све већа привредно-индустријска и самостална потрошња тада је већ много 
оптеретила градску мрежу. 27. октобра 148. Градско електрично предузеЋе опомиње 
потрошаче и моле ограничење потрошње. Самостални потрошачи могу потрошити 
само толико ( у kWh) колико је била потрошња у предходном месецу. Ha потрошаче 
у 9 индустрији не односи се ограничење.

У смислу ограничења:
1. Трговине, канцеларије, школе, кафане од 17-20 сати могу користити

само 50% од досада коришћених расветних тела.
2.0ни који од 1. јануара 1948. користе пеглу, решо итд. дужни су то у року 

од 8 дана пријавити електричној централи.
З.Електрични мотори, грејна тела (грејалице), пегле сушилице за косу,

решои итд. од 17-20 сати се не могу користити.
Због повећане потрошње електрична централа се у новембру обратила 

Градском народном одбору у вези набавке трансформатора, пошто би била потребна 
једна станица од 35 и једна од 60 kVA да 6и сместили трансформаторе Сименс- 
Шукерт од 17 kVA.

У исто време се Градски народни одбор oópatsa Министарству за комуналне 
послове и тражи материјал за одржавање за одржавање спољашњих водова. Уједно 
извештавају Министарство о почетку рада електричне централе, пошто је везивање 
Чоке на далековод доста оптеретило суботичко предузеће. Сенћанска електрана је 
још од 1-ог септембра требало да се укључи у производњу да донекле растерети 
суботичку централу, што се међу осталом због недостатка делова и материјала није 
остварило.

3. јануара 1949. године Градско електрично предузеЋе извештава Градски 
народни одбор о енергетској ситуацији у прошлој години према коме:

произведена електрична енергија 
купљена електрична енергија 
продата електрична енергија 
струја произведена паром 
губитак 17%
мрежа на дрвеним стубовима 
високонапонски подземни кабел 
број трансформатора 
уграђени учинак трансформатора 
број потрошача 
потрошени огрев

122.794 kWh 
1.193.650 kWh 
1.131.235 kWh
122.794 kWh

69,5 км 
0,4 km 
20

638,1 kVA 
3752
490 t дрво и угаљ



О потрошачима даје исказ следећа табела:

потрошачи предплатници потрошња у kWh

домаћинства 3313 242.160
радње 292 154.850
мотори и друге
електр. справе 131 75.875
јавна расвета 1 90.763
млинска индустр. 13 297.929
остала индустрија 2 237.236

укупно: 3752 1.114.899 kWh

што у динарској вредности износи 5.812.500. динара.

У децембру 1948. године Инвестициона банка се писмом обраћа сенћанском 
Градском електричном предузећу, да до даље наредбе сачувају регистроване део- 
нице национализованог предузеЋа.

Иако је прошло од тада већ три године, деонице и власнике деоница још 
1946. године национализоване и укинуте фирме Сенћанско индустријско предузеће 
А. Д., још су увек имали у евиденцији. Разлог томе је вероватно тај, што је ве^и 
број деоница био у иностраним рукама, па је против вредност ових деоница неко 
требао отплаћивати иностранству, пошто надсжнаду национализоване иностране 
имовине одређују међународни споразуми.

20. априла 1949. године Државна Инвестициона банка је тражила од 
сенћанског Електирчног предузећа, да ради контроле пошаљу податке својих бивших 
деоничара из иностранства.

Тада је предузеће припремило списак имена са подацима и све су то 
поделили у три групе: они који су на време пријавили и депоновали своје деонице, 
који нису пријавили и депоновали деонице и инострани деоничари.

Деонице су на време пријавили: А.Б. Електро-Инвест, Штокхолм 30.000 ком. 
1.200.000, као и Суботичка електрична железница и осветлење ДД 32.423 ком. у 
вредности од 1.592.600 динара с тим, што су деонице шведског друштва реви- 
дирали, и то 6.000 ком. деоница на 120.000 пенгеа, пошто је фирма замолила 
пештанску Мађарску трговачку банку да је заступа.

Нису пријавили и нису ставили у депозит своје деонице: Мађарска есконтна 
банка и мењачница из Будимпеште у случају 8 ком. деоница у вредности од 800 
динара онај ко је депоновао није дао пријаву о власнику.



Шрам Нандор, Будимпешта -  2 ком. деоница, у вредности од 200 динара, 
решењем под бројем 566 од 14. децембра 1945. су запленили.

Од непознатог су 3 ком. деоница у вредности од 300 динара у челичној каси 
једне напуштене куће нашли, и запленили.

Пошто надсжнада деоница веЋ неспада у делокруг рада сенћанске електричне 
централе (ово је предмет међудржавног споразума) у оставини предузећа нема 
докумената у вези овога, тако да се са овим заиста завршио поступак бивших 
деоничара и њихових деоница.

У ово време се и у енергетској привреди ocetsa привредни и политички при- 
тисак на државу.

Општа појава је била сувишна потрошња, пошто развој индустрије нису ус- 
кладили са производњом струје, a и потрошња становништва c© приметно повекала.

Повећавају c© проблеми на пољу снабдевања енергијом.
У априлу 1949. Текстилна фабрика се жали на драстичан пад налона струје. 

Уместо потребних 380 V  напон је био између 260 -  310 V, a најчешће остаје испод 
300 V. Због овога су чести кварови на електричним моторима.

Електрична централа је још ове године склопила уговор са Текстилном 
фабриком, Кудељаром, Фабриком намештаја иТисам, "Молнар Петер" млином на 
ваљке, Реинхолц Деже предузетником, на преостали део године у вези услуживања 
струје.

Главна дирекција Електропривреде Србије се у јулу обратила произвођачима 
ради процене капацитета енергетског система и затражила план у вези производње. 
Електрична централа је известила главну дирекцију да веЋ од 1936. купују струју и 
да практички непроизводе, само по потреби, односно само онда, када у Суботици 
врше велики ремонт.

У октобру j© дошао ред на изградњу ©лектричног вода до Кудељаре. Вод од 
10 kV, добија струју из једног трансформатора од 35/10 kV, и ово долази до Ку- 
дељаре односно станице од 10/0,4 kV.

Што се тиче градског јавног осветл©ња, нема значајнијих промена.
Осветлење дају уобичајене сијалице, као и раније пре неколико десетина 

година. Једино се повећао број лампи, али техника осветлења је остала иста, и још 
је увек у употреби систем целоноЋног и полуноћног осветлвња.

Следека табела је једна од последњих ш©ма сх̂ ветњаванза:
Јавно осветлење 1949. чине

526 ком целонокних од 40 W 
2 и и 100 W
5 и ■ 200 W
1 " ■ 500 W

250 " полунокних 40 W
4 " ■ 100 W

14 " " 500 W



лампи са укупним капацитетом од 40 kW -  са 802 уличне лампе.
Потешкоће које су се искусиле у предходној години довеле су до тога, да се 

1950. године указала потреба за инвестирање за услуживање енергије у граду, 
односно за извршење плана. За ово потребна сума износила је 1.595.000 динара, од 
које је за разне монтаже, делове, допуне предвиђено 975.000 динара, за разводну 
мрежу 620.000 динара, подразумевајући овде још један трансформатор од 70 и један 
од 35 kVA, 400 импрегнираних стубова и 300 ком. једнофазних струјомера од 3 -  15 
ампера, 42 -  50 Hz, 110 V.

За повеЋање електричне енергије одредили су потребне услове. Полазећи од 
овога потребан је нови расхладни уређај, поправка котлова, президати њихове 
Hocefce зидове, затим је потребан један котао од 12 атм. притиска, површине 228 
км2. Са горе наведеним поправкама могао би се постићи учинак од 400 kW  и 
одржавати цео дан. Максимално оптереЋење може бити 450 kW, али тај учинак се 
може одржати само један сат. Дневни учинак је 300 -  400 kW.

У августу 1950. три радника електричне централе ложача Иштвана Калмара, 
електричара Иштвана Кермециа и благајника Алексу Вукашиновића, који су Befc 30 
година провели у предузеЋу, предлажу за одликоЗање.

Прва четири дана септембра, Сенћанска електрана је радила пуним капа- 
цитетом, јер је у суботичком предузећу вршен ремонт.

Са увођењем радничког самоуправљања, електричну централу су 17. сеп- 
тембра 1950. године у оквиру велике прославе предали Радничком савету, a управ- 
љање предузећа радницима.

За предсеника Управног одбора изабрали су Алберта Ковачретиа, за чланове 
Мењхерта Гомбоша и Јелену Сараз a за њихове заменике Белу Кереши, Јаноша 
Демеа и Емилију Турзо. После овога је директор Ласло Вен поднео извештај о раду 
предузећа и кључеве предао Радничком савету.

Алберт Ковачрети, као председник Радничког савета, изнео је потешкоће и 
проблеме и дао обеЋање да fce их уклонити.

Убрзо после тога, Алберт Ковачрети је постао директор, пошто Ласло Вен 
одлази на одслужење војног рока. У јануару 1951. године после уобичајне контроле, 
констатују да су носећи зидови два котла у веома лошем стању, тако да може доЋи 
до рушења зидова и изазивања пожара, због тога их треба поправити. Рок за ове 
радове је одређен јуни.

Ha саетанку Радничког савета у марту.поново су споменули потребу великих 
поправки, без којих се не могу извршити планови.

Због велике потрошње, после дужег времена сенћанска електрична централа 
производи више струје него што је куповала од Суботице. Производња струје је тада 
eeti била дефицитарна, пошто су центри за производњу струје са веЋим капа- 
цитетом, много јефтиније могли да произведу струју, него месни мали погони. И по- 
даци Радничког савета сведоче о томе. Према овима 1950 године:



-  производња електричне енергије 942.612 kWh у вредности од 5.864.500 
динара, губитак је 1.946.257 динара

-  купљена електрична енергија 782.874 kWh у вредности од 2.610.157 динара 
добитак 541.926 динара.

Губитак у 1950. години 223.931 kWh. Стварни губитак предузећа је 1.404.551 
динара.

Крајем јула електрична централа се молбом oópafca Градском народном 
одбору, да одобре средства у вредности од 305.920 динара за поправку котлова. О 
молби су расправљали али пошто није било средстава, одлучили су да fce уз 134.891 
динара, која је свота на рачуну електричне централе, остало додати из амор- 
тизационе основе оних предузећа, која нису редовно плаћала дугове електричној 
централи.

Главни индуетријски потрошачи су Млин и Текстилна фабрика. Ha дома- 
ћинства иде око 25 -  30 % потрошње. Стање јавног осветлења је слабо, недостаје 
много сијалица, изолираних водова, и улична мрежа је у лошем стању због 
недостатка стубова и остале опреме.

8. децембра 1951. године сенћанску електричну централу су потпуно ставили 
ван погона. Главни узрок заустављања производње струје је поред осталог тај, да са 
генераторима нису могли производити струју од 50 Hz фреквенције, поред овога је 
систем котлова био у веома лошем стању, па овако није била исплатива произ- 
водња струје.

Почетком 50-тих година, постепено су почели укидати центре који су 
производили малу количину струје, који нису функционисали са фрек\Л/енцијом од 50 
Hz, да би се прикључили на заједничку разводну мрежу. v  суботичкој електричној 
централи су још 1938. године извршили припреме, да пређу на фреквенцију од 50 
Hz, али рат који је у међувремену настао спречио их је у томе.

Заустављање сенћанске електричне централе је олакшало и то, да су СТААЛ 
турбине суботичког погона обновили, ставили у погон нове ББЦ турбине, па је са 
овим капацитет 1951. године порастао на 6.865 kVA. Ово је касније потпомогло 
изградњу далековода између Сенте и Кањиже, и да и тамошњу електричну 
централу повуку из производње.

Укудањем секКанске електране затвара се једно раздобље у историји елект- 
рификације града.

Од 1895. године до 1936. године је искључиво електрична централа 
снабдевала град струјом, па од тада преко далековода долази струја из Суботице с 
тим, да се сенћанска електрична централа повремено укључила у производњу.

Закључујући ово раздобље, a пре представљања осавремењивања у будућ- 
ности, овај изказ fce дати слику о стању градске електричне мреже у 1952. години:



дужина мреже ниског напона 380/220 V 
дужина мреже ниског напона 3 х 105 V 
количина стубова: 
неинпрегнирани дрвени 
инпрегнирани дрвени 
гвоздени решеткасти 
гвоздени цевни 
бетонски
дужина мреже јавне расвете
број светлеЋих места јавне расвете:
а/ целуноЋна
б/ полуноћна
дужина подземног кабла
број струјомера
снага трансформатора од 2,1 до 35 kV 
а/ ваздушне станице 16 ком. укупно
6/ зидане странице 6 ком. укупно

8,755 км 
51,340 км

438,6 kVA 
906,3 kVA

51,250 км

1.710 kom.

518 kom. 
268 kom. 

0,44 km 
3.850 kom.

20 kom. 
4 kom. 

15 kom. 
4 kom.

У априлу 1950. године запослени y електричној централи су: Алберт Ковач- 
рети, Миладин Поповић, Емилија Турзо, Јелена Сараз, Етелка Бата, Имре Заплетан, 
Душан Марковић, Средф Мендебаба, Мењхерт Гомбош, Лајош Томашић, Иштван Гу- 
љаш, Јанош Деме, Лајош Балаж, Ласло Фехер, Ласло М. Кечкеш, Иштван 
Фењсароши, Балинт Гуљаш и Пал Молнар.

1953. године су продали 2 Бабкок -  Вилкокс парна котла, која су се налазила 
у погону, један суботичкој a други новосадској фабрици конзерви. Исте године су 
срушили и торањ са расхладним уредјајем.

У наступајућем раздобљу одпочиње нормализација нисконапонске стране 
разводне мреже, односно трансформирање са 3 х 110 V  на 3 х 380/220 V. Поред 
овога је стари даљински напон и даље остао (3 х 2.100 V).

Истовремено са овим радовима отпочела је и нормапизација уличног освет- 
љења. Поједине старомодне сијалице замењују модерним флуоресцентним цевима, 
односно живиним лампама.

Овим модерним расветлим телима су проширили јавно осветлење -  на глав- 
ним путевима, трговима итд. У ово време је изграђено од цигала више транс- 
форматорских станица у облику торња, на разним местима града.

Станицу број 1. која се налазила у центру града, после шест година кориш- 
Ћења, морали су срушити, пошто је повећано оптереЋење захтевало трансформатор 
са веЋим капацитетом. Пошто на старом месту није стао, уместо њега су у "Цм бло-

РАЗДОБЉЕ ОСАБРЕМЕЊИВАЊА И ИНБЕСТИРАЊА



ку, направили веЋу уграђену станицу. Станицу број 1. саградили су 1959. године a са 
изградњом "Ц" блока су је срушили 1965. године.

1955. године су срушили фабрички димњак који се налазио у електричној 
централи, следеће године су демонтирали парне машине са генераторима који су 
производили струју, надаље таблу са шест поља са уређајима за укјлучивање и 
мерење.

1957. године је припремљен извештај о електрично -  енергетском стању у 
граду које је прво овакво оцењивање откако је електрична централа престала да 
производи струју.

Према извештају јавну потрошњу обезбеђују дванаест трансформаторских 
станица, са укупном снагом од 627 kVA, a индустријску једанаест станица са снагом 
од 1.174 kVA струје. Градска мрежа са шест трансформаторских станица даје 214 
kVA снаге мањим индустријским погонима a и потрошачима. Према томе, град Сента 
снабдева се електричном енергијом из 20 трансформатора укупне снаге 1.982 kVA. 
Ови трансформатори напају се путем високонапонско разделне мреже напона 2,1 kV 
из трансформаторске станице у бившој електрани напона 33/2,1 kV.

Трансс|х>рматор напона 33/2,1 kV је снаге око 800 kVA. Из овога се види да 
покрива нешто преко 40% трансформаторских капацитета уграђених у мрежу.

Трансформатор се преоптереЋује што се види из дневних дијаграма. Из тог 
разлога се главни трансформатор за време врхова оптереЋења јако загрева. 
Високонапонска разделна мрежа је прстенастог облика са кога одлазе одвојци до 
појединих трансфзрматојза. Пресек прово/^ника високонапонске разделне мреже 
износи у прстену 25 мм уже и око 20 мм маеивна жица. Огранци су сви 16 мм 
делом уже a делом масивна жица. Изолатори су за радни напон 3 kV и 6 kV. 
Растојање фаза није свуда подешено за напон 10 kV. Стубови за високонапонску 
разделну мрежу су дрвени, импрегнирани, на "Ритеровим" кљештима. Изузетак од 
овога су излаз из трафостанице и прелаз преко пруге где су стубови челично 
решеткаети.

Нисконапонска мрежа је отворена зракаста на дрвеним стубовима у доста 
лошем стању. Пресеци проводника на мрежи Kpefcy се од 6 до 50 мм2.

Око 20% нисконапонске мреже ради под нормалним налоном 380/220 V, док 
остала нисконапонска мрежа ради под напоном 3 х 110 V.

У крајевима где нисконапонска мрежа ради под напоном 3 х 110 V  пад 
напона је врло висок и износи око 30-40%. У крајевима где мрежа ради под 
напоном 380/220 V напон је задовољавајући под условом, да је секундарни напон на 
главном трнсформатору 2.100 -  2.150 V.

Град Сента примио је почетком 1957. године 3.524.395 kWh електричне 
енергије. Специфична потрошња износила је у тој години 152 kWh по глави 
становника, a специфично оптерећење око 38 W, ито износи око 75% југос- 
ловенског просека. С обзиром, да је Сента град, требала 6и специфична потрошња



да буде изнад југословенског просека који у себи укључује села и насеља. Из овога 
се види да је потрошња електричне енергије пригушивана и то пригушење оцењује 
се на око 80%.

Осим тога пословница у Сенти није дозвољавала прикључивање ве^их снага, 
јер то није дозвољавао напон.

Из напред наведеног види се да су проблеми следеЋи:
-  уско фло у трансхЈхзрмацији 35/2,1 kV које fce се проширити прикључивањем 

фада Сенте на ТС 35/10 kV.
-  уско фло у трансформаторима напона 3 х 110 V
-  с обзиром на висок проценат инсталације које су способне да приме напон 

од 220 V, ово фло би се могло лако проширити преласком на 220 V, али за то је 
потребан већи број струјомера (око 500 комада), како би се могао путем баждарнице 
струјомера у Суботици створити повољан циклус замене струјомера од 110/220 V.

-  уско фло постоји и у нисконапонској мрежи која ради под напоном 3 х 110 
V, али ово се проширује преласком на 220 V

-  уско фло ће неминовно представљати и високонапонска разделна мрежа. 
Ово се питање решава пројектом мреже фада Сенте, који ради предузе^е 
"Електросрбија".

Као привремена помоЋ за нешто боље снабдевање фада Сенте електричном 
енергијом у току идуће године предлаже се прва веза на трафостаницу 35/10 kV у 
Сенти на коју би се прикључио Млин и Фабрика теста "Бачванка". Ha тај начин би 
се главни трансформатор растеретио са око 250 kW који 6и се могли предати фаду 
Сенти. Пројекат за овај први вод ради предузеЋе "Електросрбија" и тај пројекат 
биће завршен ускоро. У међувремену fce се вештачки хладити главни трансфор- 
матор, како би се издржало садашње оптерећење у врху.

После провере ситуације направљен је Елаборат за снабдевање фада Сенте 
електричном енергијом, односно модернизације разводне мреже ниско и високог 
напона све до 1972. године -  дакле за наступајућих 15 година. Предвидели су сле- 
дећу потрошњу:

домаћинства 9.301 kWh
индусфија 4.416 и

занати 427,9 N

административне просторије 
школе, болнице, друштвени

392,15 Н

објекти 894,25 Н

водоводна и канал. мрежа 1.426,32 И

железничка станица 270,1 М

јавно осветлење 915,75 II



Ha остваривање ових планова је наравно још требало причекати, пошто субо- 
тичка електрична централа још није била повезана са земаљском мрежом -  тако ни 
Сента -  a производња струје у суботичком погону већ се није могла повећавати.

1957. година је међутим унела знатне промене у енергетски систем читаве 
Северне Бачке. Ове године је изграђен далековод између Новог Сада и Суботице 
од 110 kV, који је тада још радио на 35 kV. Овај далековод је омогућио да се 
Суботица и цела Северна Бачка прикључе на земаљску мрежу.

У новембру 1957. године је схггварено спајање али Суботичка термоелектрана 
производила струју све дотле, док нису извршили одговарајуће преправке за 
трансформирање струје. После овога су Bek смањили производњу суботичког погона, 
и тако су 1958. године производили Bek само 18,6 GWh струје, док су у предходној 
години произвели још 26,2 GWh струје.

Ова производња струје је још више опала стављањем у погон трансфор- 
маторске станице од 110/35 kV у Наумовићеву поред Суботице, тако да се 1960. го- 
дине ова производња редуковала на 7,7 GWh , a следеће године на само 2,26 GWh.

1. новембра 1962. године у суботичкој термоелектрани су потпуно укинули 
производњу струје.

Између 1963 и 64. године генераторе погона су још користили као 
компензаторе фазе, али 1964. године је коначно укинут сваки ротирајући погон. 
Овим је и у историјату суботичке електричне центрапе закључено једно раздобље у 
вези производње струје, које је почело од 1896. године

29. априла 1959. године у свечаним околностима ставили су у погон сенћанску 
разводну трансформаторску станицу од 35/10 kV. После овога су размонтирали 
трансформаторску станицу од 35/2,1 kW у машинској кући електричне централе. Са 
нове разводне станице снабдевање града Сенте чине два вода од 10 kV, осим ових 
још два извода стоје на услузи граду. Одавде води даље за Кањижу, Чоку, Аду и 
Сенћанску шеЋерану по један далековод од 35 kV и једна грана од 10 kV за Горњи 
Брег и Богараш.

Од 1959. године постепено прелазе на нормализацију напона старе мреже од 
3 х 2.000 V  на 3 х 10.000 V. Од овог времена почињу да се изграђују Beke 
индустријске трансформаторске станице (Житопромет, Фабрика намештаја "Тиса", 
ТАМП у згради Млина "Михок", Текстилна фабрика на ађанском путу, Шећерана, 
Кудељара).

1960. године су извршили нову темељнију процену о енергетском систему по 
којој раније изграђене трафостанице мањег капацитета су преоптерекене па нису у 
стању да пренесу довољну количину енергије потрошачима, од којих још 70% 
користи напон од 110 V.

Постојеће трансформаторске станице имају снагу од 17, 20, 25, 30 и 40 kVA и 
распоређене су на следе^и начин:



-14 kom. TC снаге 529,56 kVA са напоном 3 х 110 V
-  8 kom. ТС снаге 468 kVA са напоном 380/220 V
-  укупна снага ТС за широку потрошњу 1.097,56 kVA
-  7 kom. ТС укупне нсаге 2.310 kVA са напоном 380/220 V 

служе за индустрију и разне друге установе, a које су својина потрошача.
Према томе у Сенти има 29 ТС са укупном инсталираном снагом од 3.407,56 

kVA. Из горењег се да закључити да гро оптереЋење широке потрошње пада на 
инсталисану снагу ТС од 529,56 kVA поред напона од 3 х 110 V  са око 4.000 
потрошача. Због ових су ове трафо станице преоптереЋене заједно са ниско- 
напонском преносном мрежом. Поред нормалног натона од 3 х 380/220 V снаге 250 
kVA центар града са околним улицама од 1957. године снабдевен је нормално те су 
напони приближно добри. Остале трафо станице 8 комада с укупном снагом 468 
kVA у које улази и ова од 250 kVA служе углавном за ситно занатство, крупаре и 
разне радионице, према коме су само делимично искоришћене за широку потрошњу.

Развод од 2 kV се стабилизовао након сређивања стања системне 110 kV и 
35 kV мреже и након постављања две провизорне трафо станице снаге 1.000
односно 630 kVA -  10/2 kV у Сенти са којим је и отворено грло у границама
преносне моЂи 2 kV водова. Ово је постављено децембра месеца 1959. године.

Ha основу сакупљеног података о електричној мрежи израдили су план 
реконструкције. Према овоме преоптерећеност мреже може се смањити, ако са 
напона од 2 kV у целом граду пређу на напон од 10 kV, и ако изграде нове 
трансформаторе са великим капацитетом. Надаље треба решити и проблем замене 
електричних бројила, пошто од 4.929 потрошача још увек 2.850 потрошача има 
бројило од 110 V. Најпотребнији радови су следеЋи:

1/ продужење извода 6р. 2 од Фабрике намештаја "Тиса" до угла t z v . 
"Хајдушке" путем ваздушног вода и наставак исте кабловским водом до ТС 6р. 1. 
која се налази испред Градске куће.

2/ изградити вод од 10 kV на бетонским стубовима, дужине 400 м. у улици 
Војислава Илића до nocTojefre зидане трафостанице. Ово решава прелаз са 110 на 
220 V  у једном већем делу града.

3/ изградити 3 kom. ТС на гвозденим стубовима са потребном опремом који 
би потпомогли да се пређе на нормални напон од 380/220 V.

4/ трасформатор на крају града треба допунити са потребном опремом.
5/ тсжом маја месеца 1960. године прелазити са напона 110 на 220 V у 

Карађорђевој улици и околини путем типске зидане трафостанице која је 
грађевински довршена и чија опрема је употпуњена и спремна за погон.

6/ изградњом вода од 10 kV II. извода до угла "Хајдушке" омогућити односно 
прикључити високонапонске водове за предузеЋе " 29. новембар", Ремонтну 
станицу, односно Творницу алата "Бачка".



Инвестиције вршене 1958— 59. године су остварили сенћански Општински 
народни одбор и суботичка Електровојводина. Од овога је Градски народни одбор 
инвестирао 1958. године 3.875.000 динара, 1959. године 7.633.000 динара, 1960. 
године 25.000.000 динара, a суботичка Електровојводина 1958. године 2.600.000 
динара, 1959. године 3.922.000 динара.

У решавању проблема обнављања и инвестирања активно су узели учешће и 
тадашњи председник и подпредсетник града и у многоме су допринели успешном 
извршењу радова.

Општински народни одбор је 1961. године донео одлуку, да се у улицама 
Максима Горког и Петефи Шандора изгради по једна трансформаторска станица 
снаге од 160 kVA, 10/4 kV, пошто у овим улицама ниски напон не одговара.

Станице су снабдевене топлотним осигурачима, уљаним хладњаком и 
покретне су, и те трафостанице у будуће ће се прикључити на обновљену мрежу.

Шездесетих година се наставља обнављање. Ово је било већ заиста потребно 
јер је један део великоналонске мреже изграђен још на почетку столе^а. До сада су 
се оне веЋ истрошиле, водови су веома слаби и неправилно се укрштају са 
поштанским телефонским линијама

У ово време канцеларије Електричног предузећа налазиле су се у три мрачне 
и влажне просторије једне трошне зграде. Адаптација није долазила у обзир јер је 
зграда била у приватном валсништву. Због тога је донета одлука да се граде нове 
просторије. Градња је предвиђена од априла 1961. године до краја септембра, 
улагајуЋи сжо 20. милиона динара a грађевински простор је дао Општински народни 
одбор. Предвиђена је изградња канцеларија, магацина,гаража, на спрату четири стана 
као и разне друге просторије.

Зграда је завршена тек 1965. године у улици Ади Ендре и до 1976. године 
била седиште Електричне централе. 1963. године се наетавља обнављање 
високонапонске мреже у улицама Народне револуције, Јована Ђорђевића, Стевана 
Сремца, на Тргу м. Тита, на Пристнаишту односно у Народној башти. Обновљена је и 
јавна расвета у центру града.

20. октобра 1964. године су Фонд за изградњу станова и Електровојводина 
склопили уговор за финансирање реконтрукције сенћанске електричне мреже и за 
то предвидели 33.099.125 динара.

Реконструкција садржи изградњу једне трансформаторске станице за ИДИ и 
"Д" И, за куле бр. В, постављање једног кабла од 10 kV између ове станице и 
мреже, односно изградњу нисконапонске мреже управо овде. Преосталу своту су 
резервисали за обнављање нисконапонске мреже.

Овде треба напоменути да је те године дошла на ред и електрификација 
Гомбош насеља поред Богараша, које припада сенћанској општини. Село снабдева 
струјом један трансформатор од 50 kVA, 10/0,4 kV. Пре неколико година је извршена 
и електрификација Горњег Брега, иако су планови у вези овога припремљени још у 
пролеЋе 1948. године.



Планови за обнављање и инвестирање сенЋанске електричне мреже за 1965. 
годину се нису остварили, пошто град није обезбедио обећани кредит. Извршени су 
само они радови, које је Електрична централа могла да финансира из својих 
средстава. даље обнављање ke бити могуће само онда, када Општински фонд за 
изградњу станова обезбеди обећаних 20.милиона динара. Због тога , те године ни 
нисконапонску мрежу нису могли обновити односно променити водове.

1964—65. године стављен је у погон далековод од 35 kV на новим бетонским 
стубовима, од разводне трансформаторске станице од 110 kV која се налази у 
Наумовићеву поред Суботице, до Сенте. Стари далековод од 35 kV, Суботица -  
Сента , који је изграђен 1936. године на дрвеним стубовима, срушен је.

Следећа табела приказује кретање потрошње од 1962.до 64. године и односи 
се на девет месеци у години:

Преузета енергија 1962. 1963. 1964.
у kWh 8.426.263 9.599.229 12.518.652
Губитак енергије
у kWh 658.242 658.242 38.816
Продата енергија
у kWh 7.767.345 8.940.987 12.479.836
1/ високи напон
у kWh 3.802.046 4.103.304 5.798.468
2/ домаћинства
у kWh 2.457.367 3.159.153 4.416.637
3/ остала потрошња
у kWh 1.507.932 1.678.530 2.264.731
Губитак у % 7,80 6,85 0,30

1966. године се наставља реконструкција ниско и високонапонске мреже у
улици Карађорђева, од "Живинских пијаца" до Кланице, дужином од 1200 м.

Такође се изводи постављање нисконалонског вода у центру, односно 
завршавање радова у улицама Стевана Сремца, Јована Ђорђевића, Петра Драпшина, 
Лењиновој и Пионирској, као и на Тргу м. Тита.

Ради се и на реконструкцији водова у улицама Београдској, Иве Лоле Рибара, 
Ксхх)вскрј, ЈНА, Владимира Назора, Серво Михаљ, Фрушкогорској, Мадач Имре-а, 
Петра Горчића, Војвођанској, Сремској, Др. Јована Цвијића, Гајевој, и на Торњошком 
путу. У поменутим улицама Bek су поставили 220 комада стубова, на које ke
монтирати гвоздене држаче, делом нове одккзсно старе премонтирати.

У оквиру реконструкције постављају трансформаторску станицу на раскршћу 
Београдске и Хајдук Станка улице.

Те године је Пољопривредни комбинат изградио далековод од 10 kV, од III. 
Пољопривредне јединице на Богарашу до Дајчевог салаша, заједно са једном



трансформаторском станицом од 10/0,5 kV, 160 kVA снаге и нисконапонску мрежу у 
дужини од 1 км. Све до сада изграђено по одлуци Радничког савета без надокнаде 
предато је сенћанском оделењу погона суботичке Електровојводине. (тада је још 
Суботичком погону припадало кањижко, сенћанско, чоканско, ађанско, мало иђошко, 
тополско, пачирско, жедничко и александровско оделење).

Ha крају 60-тих година поред постојеЋе трансформаторске станице од 35/10 
kV, гради се једна нова станица на отвореном простору од 110/35 kV, која је 
одређена за обезбеђивање сигурнијег и квалитетнијег снабдевања електричном 
енергијом у будуКности.

Ову станицу fce далековод повезати са србобранском трансформаторском 
станицом од 220 kV. Напон ће јој бити 110 kV, и пролазиће даље за Банат.

До почетка 70. године, завршила се реконструкција ниско и високонапонске 
мреже. У сжвиру овога се још 1970. године обнавља мрежа у улици Лазе Лаза- 
ревића, Максима Горког, Љубљанске, Филипа Вишњића, Атиле Јожефа, Владе 
ТомановиЋа, Ади Ендреа и Братства јединства.

После реконструкције највећег обима градске мреже од увођења електричног 
осветлења што траје од 1955. године вредно је дати један сумаран преглед о стању 
електроенергетске ситуације у Сенти 1970 године која даје следеЋу слику:

Комуна Сента се снабдева електричном енергмјом углавном из јединст- 
веногсистема југословенске разводне мреже високог напона 220 односно 110 kV 
преко трафо станице 220/110/35 kV Србобран.

Изузетак чини Фабрика Luefcepa која има сопствени извор електричне енергије 
и то Термоелектрану са електричним генераторима укупне снаге 3,5 M VA али се 
користи за време кампање тј. око три месеца годишње. Осим тога, ради резреве у 
кампањи и за рад ван кампање, користи електричну енергују из система преко 
трафостанице 35 kV -  3,2 M VA и трафо станице 35/0,4 kV -  1,6 MVA.

Поред електричне централе Шећеране, сопствени погон за производњу струје 
имају "Житопромет", Млин на ваљке на обали Тисе и Текстилна фабрика. Жито- 
промет има један генератор од 75 КС, 50 kVA 220/380 V са дизел мотором, који се 
може ставити у погон 3-4 часа, али се може користити само на територији 
предузеЋа.

Генератор Млина на Тиси, од 80 kVA, 220/380 V noKpetse једна лежећа парна 
машина од 120 КС, која се не може прикопчати на градску мрежу. Служи за 
осветлење предузеЋа.

Генератор Текстилне фабрике од 125 kVA, 3.100 V, покреће један бродски 
Дизел мотор са шест цилиндра од 150 КС, који је ван употребе. За његово 
стављање у погон треба 24 сата.

Непосредни извор снабдевања комуне је трафостаница 35/10 kV Сента снаге 
2 x 4  M VA која је далеководом 35 kV везана на секундар трафо станице 110/35 kV  
Сента.



Трафостаница 35/10 kV Сента има три извода 10 kV. Два извода напајају 
дистрибутивне трафостанице и трафостанице великих поторшача у Сенти, a треЋи 
извод напаја насел>а Горњи Брег, Богараш и Оромпарт.

Водови 10 kV у Сенти имају укупно дужину 20,4 км, од чега су 17,6 км ваз- 
душни водови од алуминујим-челика 3 х 50 мм2 на бетонским стубовима.а 2,8 км 
кабловски водови пресека 3 х 25 односно 3 х 50 мм2. Водови задовољавају и по 
капацитету и по изведби.

У Сенти има свега 37 трафостаница, од тога 22 дистрибутивне за широку 
потрошњу укупне снаге 4.910 kVA и 15 за велике потрошаче (индустрија, пољо- 
привредна добра) укупне снаге 4.490 kVA.

Мрежа ниског напона има укупну дужину 76,4км. Од тога је кабел 4x50 мм2 -  
1,6 км, a кабел 4x70 мм2 -  0,2 км.

Ваздушни водови од алуминијумских проводника су пресека 35 и 50 мм на 
бетонским стубовима у дужини од 9 км, a остала 62,6 км су ваздушни водови од 
бакарних проводника са пресеком од 6-35 мм2 на дрвеним стубовима у лошем 
стању.

Што се тиче јавне расвете у Сенти је 1964. године било свега 684 сијаличних 
места и то 674 обичних са сијалицама од 100 и 200W, 9 флуоресцентних са по 
четири цеви 40W и једно живино са сијалицом 250W. Године 1967. је било 695 
сијаличних места и то 586 обичних, 33 флуоресцентних и 76 живиних. Број 
сијаличних места није осетно повећан али је побољшан саетав. Максимално 
оптереЋење износи 80-100 kW.

Продата електрична енергија износила је 22.891.110 kWh, a потрошача је 
било 7.038.

Радови на реконструкцији се настављају.
У 1971. години су извршили више значајних реконструкција у граду. Тада су 

извели из трансформаторске станице од 35/10 kV, која се налази у јужном делу 
града, огранак за Кудељару, за ПредузеЋе ТАМП и текстилну фабрику, односно 
улице Карађорђева и Раде Кончара.

Завршили су реконстрзукцију нисконапонске мреже у улици Војислава ИлиЋа, 
Београдској, Карађорђевој, Вука Караджића, Иве Лоле Рибара, Новосадској, 
Војвођанској, Шумадијској, Железничкој и на Торњошком путу.

Саградили су нов вод од 0,4 kV у улици Ђуре Даничића, Бакош Калмана, 
Вардарској, Дринској, Алексе ИЈантића, Лењиновој и Косовској.

Карактеристично је за 70.-те године, да се тада завршава већи део радова на 
обнављању мреже, што значи, да се после предходних деценија вршене сталне, али 
мање оправке, извршила једна општа реконструкција, на ниско и високо напонској 
мрежи подједнако, која је одговарала повећаној потрошњи и захтевима времена.

У току времена реконструкције од 1970-74. године велики део мреже од 10 
kV са трансформаторима од 10/0,4 kV који му припадају, још 1973. године су у



добром стању, међутим ово се не може тврдити за бакарне водове од 0,4 kV и од 4 
и 6 мм, односно трошним дрвеним стубовима који чине 60% мреже. Због тога је 
оправдана реконструкција мреже од 0,4 kV. За ово је међутим потребна изградња 
три трансформатора од 20/10 kV, 250-630 kVA, са прикључним ваздушним или 
кабловским водом заједно.

За следеЋу годину су међутим Bek предвидели пет оваквих трансформатора.
Средином 70. године потрошња енергије се поново доста пове^ала, широм 

употребом апарата у дома^нству и применом електричног грејања.
1975. године најкритичнија ситуација је на Кеју Бориса Кидрича у стамбеним 

кулама, где се трансформатор од 250 kVA npeonTepekyje, a још више од тога, 
станица која више нема довољно снаге, кочи квалитетно снабдевање енергијом.

РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ДИСТРИБУИРАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
HA ПУТУ ОСАМОСТАЉИВАЊА

1976. године долази до преформирања ceHkaHCKe радне организације за 
дистрибуцију електричне енергије. Предузе^е су формирали 23. априла 1976. године 
и као такво функционише од 1. јула исте године. f1pefly3eke су завели на основу 
улога под бројем: Фи -  140/77, Фи-2732/77 и под улошком бр. 600-23 под новим 
називом "Радна организација за диструбуцију електричне енергије, Електро- 
дистрибуција Војводина ООУР Електродистрибуција Сента са орг. суп. о."

У новембру 1976. године су у свечаним околностима предали ново изграђени, 
модеран објекат Радне организације за дистрибуцију електричне енергије, на 
Суботичком путу.

Ново седиште npefly3eka је једноспратан, модеран комплекс зграда са 
канцеларијама, халом за монтажу, гаражом. Поред њега се налази високо напонски 
далековод и чвориште трансформаторских станица, који долазе из Србобрана и 
Суботице и одавде се дистрибуира.

У новој згради је одређена и прикладна просторија за пријем странака. Од 
њеног настанка је ово ceHkaHCKoj електричној централи четврто седиште, које се 
први пут може назвати модерним и функционалним.

Од осамсхггаљивања се^анске Електродистрибуције отвара се MorykHOCT за 
eeke и значајније рекон струкције и инвестиције од досадашњих.

Од радова предвиђених у инвестиционом програму за 1980. годину, a који се 
односе на високо и ниско напонски кабловски вод и на трансформаторе, је од 
седам предвиђених, урађено пет, један брисан и један у току.

(^efleke године су изградили кабловски вод од 20 kV између две трафо 
станице у дужини од 0,6 км. Према инвестиционим плановима трансформатори од 
35/10 kV су npeonTepekeHH, нарочито зими.
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Преоптере^еност je 20 % и то треба пребацити ново изграђеној сенћанској 
станици од 35/20 kV, и ађанској станици од 110/20 kV.

10. марта 1982. године на основу предлога Иницијативног одбора и Регионалне 
привредне коморе је у оквиру СИЗ-а за електропривреду Војводине основана 
Заједница за пренос и дистрибуцију електричне енергпје за општине Сента, Ада и 
Чока.

Пошто је већина потрошача била за предлог, Иницијативни одбор је прихватио 
Самоуправни споразум о Основној заједници. Овај споразум између осталога садржи 
и то да ће чланови Основне заједнице (Сента, Ада, Чока) одредити заједничке 
интересе за снабдевање потрошача, у интересу економичности и у интересу 
рационалног коришћења средстава, надаље одређују план и програм који се односи 
на дистрибуцију на територији Основне заједнице, одредиЋе План и програм у вези 
реконструкције електрично -  енергетских објеката, у складу са заједничким планом 
и програмом, и усаглаеиће потрошњу енергије на својој територији.

Споразум су прихватиле скоро све привредне и друштвене организације.
Ha састанку Основне заједнице, који је одржан 10. сжтобра 1983. године 

констатовали су да је порает потрошње општа тенденција, у последња три месеца 
упоређењу са прошлогодишњом износи 6%, a код непосредних потрошача 
(индустријски објекти) 13%. Упоређењу са предходном годину порает износи 7%. 
Потребну енергију покривају из увоза, a предвидели су и ограничење струје, које је 
после дуго година 1984. достигло своју кулминацију.

1985. године су прихватили план из Самоуправног споразума, на нивоу 
Покрајине, према коме fce удружити средства предвиђена за производњу угља за 
термоелектрану и за изградњу електроенергетских објеката од 1986-90. године.

У смислу тога у периоду од 30 јуна до 30 септембра 1985. године издвојена су 
средства за новосадско предузеће "Електропренос'1 1 милијарду 250 милиона динара 
a за термоелектрану Дрмно-Костолац 15 милијарди 260 милионадинара од које суме 
је Електровојводина исплатила 9 милијарди 110 милиона динара. За далековод 
Дрмно-Панчево од 400 kV, резервисано је 2 милијарде 500 милиона динара.

После великосежних инвестирања и обнављања у последњих 15 година, 1985. 
године електроенергетска инфраструктура је следеЋа: територију општине Сента 
снабдевају две радне организације -  дистрибуције, суботичка и сенћанска. Суботичка 
организација снабдева општине Торњош и Кеви и Пољолривредни комбинат са 
Чантавирске станице од 35/10 kV. Остали потрошачи добијају енергију са сенћанског 
трансформатора од 110/35 kV.

Ова станица прослеђује енергију станици "Силос" која је од 35/10 kV (4+8) 
MVA, затим станицама "Индустрија" од 35/10 kV 8 M VA и од 35/20 kV 8 MVA. До 
сада jouj само део индустрије користи напон од 20 kV, премда су seh веЂуну 
трансформаторских станица припремили за напон од 20 kV. Инсталирана је снага 
главне трансформаторске станице од 110/35 kV (31,5+20) MVA.



Ha територији општине Сента води далековод од 35 kV, Сента -  Суботица, 
Сента -  Кањижа, Сента -  Чсжа, Сента -  Ада, као и далековод од 110 kV Сента -  
Србобран, Сента -  Кањижа, Сента -  Ада.

Број трансформаторских станица и уграђени учинак на те риторији општине 
Сента је следећи (1985.):

Место Број трафостанице Уграђени учинак
(kVA)

Сента 76 42.330
Богараш 10 1.780
Горњи Брег 6 1.230
Кеви 7 870
Торњош 8 1.120
Оромпарт 4 910

Укупно 111 48.240

Од укупно 48.240 kVA 20.300 kVA је прикопчана на напон од 20 kV, што 
износи 42% укупног учинка.

Кретање потрошње електричне енергије у Сенти у периоду од 1964. до 1983. 
године приказано је у следећој табели упоредо са годишњим столама раста:

Година______1964___ 1965___1966____ 196Z____1968
MWh 10.223 11.226 13.370 15.021 17.935
% -  9,8 19,09 13,35 19,4

Година______1969___ 1970___ 19Z1____ 1972____1973
MWh 21.030 24.541 27.851 31.787 34.140
% 17,27 16,70 13,49 14,13 7,40

Година______1974 1975 1976____ 1977____1978
MWh 37.033 37.685 41.481 46.960 52.043
% 8,47 1,76 10,07 13,21 10,82



Година 1979___ 1980___ 1981____ 1982___ 1983
MWh 54.525 60.517 66.578 77.728 81.467
% 4,77 10,99 10,02 16,75 4,81

Из саме табеле се види тенденција смиривања раста потрошње последњих 
неколико година, a то потврђује и податак да је просечна годишња стопа раста за 
цео посматрани период 12,19 %, a за последњих десет година посматраног периода 
само 8,93 %.

Конзум општине Сента остварује изразито велику потрошњу, од које је око 
90% остварује сам град Сента око којег је сконцентрисана целокупна индустрија 
општине. Сва насел>а па и највеЋи део Сенте се напајају са 10 kV напонског нивоа, 
мада је највеЋи део мреже Bek спреман на прелазак на 20 kV ниво напајања. Што 
се налајања Hajeeker дела конзума тиче, постигнута је прилично велика сигурност 
напајања и на 110 kV и на 35 kV напонског нивоа, пошто је обезбеђена допрема 
електричне енергије из више праваца (Кањижа, Србобран, Суботица). Што се 
високонапонске мреже тиче у граду Сенти је великим делом каблирана, док је у 
свим осталим насељима углавном ваздушна.

Нисконапонска мрежа у самој Сенти је мањим делом каблирана, a HajBekn део 
је на бетонским или металним стубовима. Веома малим делом још није 
реконструисана и постављена је на дрвеним стубовима. По осталим насељима 
ситуација је углавном обрнута. Незнатно је заступљена каблирана мрежа, a велики 
део мреже је још на дрвеним стубовима.

Раевета у самој Сенти је на главним правцима и у центру квалитетна док је 
на периферним деловима насеља недовољна и неквалитетна. Расвета у осталим 
насељима је углавном недовољна и неквалитетна. Пошто је HajBekn део калацитета 
nocTojeknx главних напојних трансформатора ангажован, ускоро ke требати 
обезбедити додатну снагу за налајање потрошача, a нарочито индустријских објеката. 
У току је изградња још једне 110/20 kV трафостанице која ke бити ускоро пуштена у
рад.

CeHkaHCKa Радна организација за дистрибуцију електричне енергије 1985. 
године отпочела је радове за прелазак на напон од 20 kV, који су BeknM делом 
завршени до 1987. године. Инвестиције и обнављање Beknx размера, трајали су до 
почетка деведесетих година.

1987. године Сен^анска РО за дистрибуцију елек. енерг. добила одликовање 
"Никола Тесла" од ЈУГЕЛ-а и Спомен медаљу града. Предузе^е је тада имало 72 

стална радника, међу њима три електро инжењера, неквалификованих радника 
нема.

F1pefly3eke је развило чврсту сарадњу са новосадским Техничким факултетом 
и са беогрздским Истраживачким институтом "Никола Тесла" у ком су и нову 
опрему од 110 kV проверили.



Сенћанска РО за дистрибуцију снабдева електричном енергијом сжолна 
насеља Аду, Чоку, и околне салаше. 47% струје добија Сента, 32% Ада, 21 % Чока.

Више од половине електричне енергмје, 54% троши индустрија. Рачунајући од 
сада уназад десет година, потрошња електричне енергмје Сенте је следећа:

Година 1984 1985____ 1986____1987____1988
MWh 78.560 80.201 78.376 81.423 77.678

Гпдима 1989 1990 1991 1992 1993
MWh 84.681 85.065 83.665 83.982 90.244

Содина______1994
MWh 86.863

Повећање је од 1982 -  94. 0,93%, док је од 1993 -  94 износи 3,75%дакле у 
задњих дванаест година потрошња се скоро ништа није повећавала, разлози су за 
то веома сложени.

Број сенћанских потрошача високонапонске струје у 1994. године је 27. 
Потрошена електрична енергмја је 27.872 MWh, ово је 32,05% укупне 

потрошње.
Домаћинства су потрошила 51.412 MWh елект.енерг., ово је 59,19% утрошене 

енергије.
Број потрошача домаћинстава је 9.568. Осталих 677 потрошача су утрошили 

7.579 MWh енергије, ово је 8,73% укупне потрошње. Број сенћанских потрошача 
укупно је 10.272, a укупна потрошња је 86.863 Mwh.

Укупна инсталисана снага трансформатора је 114,5 MVA. Укупна дужина 
мреже је 652,2 км.

Свакодневница електричне централе данас већ није толико жива, као у ери 
производње електричне енергије, пошто јој је већ одавно главни задатак 
дистрибуција и отпремање струје, али њен значај у многоме превазилази улогу коју 
је имала у почетку.

У историји Електричне централе се истиче улога Алберта Ковачретиа 
електротехничара, који је од средине двадесетих година, тридесетинеколико година 
био истакнута личност везана за електрификацију Сенте.
Пре сто година гкхланички орган града Сенте учинио је епохалан корак у животу 
града, када се одлучио за уводјење електричног осветлења. Осврнувши се на 
прошлих сто година, Електрична централа је једино предузеће, које од тада без 
прекида постоји и ради, услужујући електричну енергију, без које би данас живот 
био незамисљив.

Сента, септембар 1995. године Ласло Тари
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