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БЕОГРАДСКА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА 

1892-1940. 

у последњој деценији XIX и почетком 
ХХ века подизане су у Србији, у поједи

ним већим варошима или у њиховој околи

НИ, покрај река и речица, термичке и хи

дроелектричне централе. Производњом е

лектричне енергије снабдевале су инду

стрију НОВОМ паганском снагом, Qсветљава

ле домове и варошке улице вршећИ тако 

велике промене у дотадашњем начину жи

вота. С производњом електричне енергије, 

индустрија Србије, заједно са осталим при

вредним гранама, улазила је у другу фазу 
индустријске револуције. 

Београд као престоница и привредни, 

административни, политички и културни 

центар тадашње Србије, први је добио е

лектричну централу за осветљење вароши 

и за потребе његове привреде. До стицања 

ове велике тековине цивилизације, домови 

су осветљавани петролејским лампама и 

свећама, а улице петролејским фењерима. 

Београдска општина је 1856. године наба
нила још 300 фењера за осветљење, а сва

ка механа и кафана морале су имати по 

један петролејски фењер. Године 1884. би
ло је 611 општинских и 285 механских фе
њера кој и су паљени свако вече. 1 

Проблем осветљења Београда на модер

нији начин постајао је осамдесетих година 

акутан. Неколико година вођена је жучна 

дискусиј а о томе, да ли да се усвоји гасно 

или електрично осветљење. Противници 

t'ЗСНОГ осветљења указивали су на опасност 

од зсфиксије и експлозиј е, а противници 

електричног осветљења сматрали су да ја

ка електрична светлост изазива очне бо

лести и излаже становништво смртној опа

сности од струје. Прихваћено је, коначно , 

1889. године - електрично осветљење, за
лагањем председника Општине Николе Па

шића. 

Било је сасвим разумљиво, да се овај 
замашан подухват повери страном капита

лу и некој ОД најпознатијих фирми у све

ту за изградњу електричне централе и у_ 

ВОђење електричне струје. Стога је Бео
градска општи на 1891, на основу одборске 
одлуке, закључила са Периклесом Цико

СОМ ИЗ Милана, представником страних 
финансијских друштава - Уговор о освет
љењу Београда електрицитетом и о грађе
њу и експлоатацији трамваја. За извршење 

овог уговора основано је исте године Срп

ско-француско грађевинско друштво, у ко

ме је било и неколико познатих францу
ских стручњака. 

Општина је дала Српско-француском 

друштву искључиву повластицу за произ

водњу И увођење електричне струје у ва

роши, како за јавно и приватно осветље

ље, тако и за друге потребе, где се елек

трична струја могла користити. Трајање 

ове концесије УТВРђено је на 41 годину. 

Друштво се обавезало да својим капиталом 

подигне електричну централу, с прикључ

ним станицама, по најновијој техници и да 

инсталације стално модернизује новим на

учним достигнућима. За ВОђење надзора 

над извршењем овог уговора, Општина је 

именовала свој у Надзорну комисију од З 

члана и 2 заменика, са Ђоком М. Станоје
виhем на челу, професором Велике школе, 

познатим стручњаком из ове области и не

уморним пропагатором и иницијатором по

дизања електричних централа у Србији. 
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Повлашhено Друштво добило је од Бео
градске општине бесплатно земљиште по

и.рај Дунава за изградњу зграде електрич

не централе, а било је ослобођено и од оп

штинских увозних такса за сав материјал 

набављен у иностранству , уколико се није 

производио у земљи. У Уговору су детаљ

но прописане све обавезе Друштва о начи

иу производње и спровођењу елеКТРИ1.{не 

струј е, о начину варошког осветљења, ИН

тензитету електричних лампи, о ценама 0-

светљења и начину плаfiања, о фотометриј

ској проби и другим мерама. 

Производња електричне енергије имала 

се вршити динамо-машинам:а и другим са

временим електричним справама и инста

лациј ама у довољној количини, у свако до

ба дана и НОћИ, не само за осветљење, не

го и за све друге општинске, државне Ј1 

приватне потребе. Електрична струја за 

јавно и приватно осветљење, као и за све 

индустријске потребе, морала је бити јед
носмерна, а само у оним предузеhима, где 

j~ то потреба изискивала, могла је бити 

наизменична. Максимална јачина струје у 

спроводницима утврђена је на 2.500 волти. 
Предвиђена је могућност да се употребе 

два засебна спроводника - за УЛИ1.{но 0-
светљење и за приватну потрошњу - а 

спроводници су могли бити надземни и 

подземни. Уколико би ваздушни спровод

ници на појединим местима били Ш7е'1'НИ и 

непрактични, спровели би се подземни 

сnpоводници, према споразуму повласти

чара са општинском надзорном комисијом. 

С обзиром на то, да су сви радови око спро

вођења електричне струје били од опште 

користи, Београдска општина се обавезала 

,1.1;а за њих издејствује, уколико ј е потреб

но, сваку административну или приватну 

дозволу.:! 

Спровођење струје из електричне цен

'l'рале, било за осветљење вароти или за 

какву другу потребу, могао је вршити са

мо судом овлашhени инсталатер, по под

нетом детаљном плану. 'у "Правилнику за 

инсталацију електричног спровођења у ва

роши Београд" од 8. октобра 1894, исцрпно 
су прописани сви радови око спровођења 

струје и цео систем осигурања електричне 

инсталациј е, и то: начин спровођења жицаl 

ОД главног спроводника кроз струјомер до 

једне или више централних табли, те њи

хово даље гранање према потреби; утврђи-
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вање максималне температуре загревања 

спроводника једне инсталације; осигурање 

целокупне инсталације и сваке групе спро

водника од прекорачења јачине стру је ау

томатским прекидачима; начин поставља

ња голих или изолованих спроводника (жи

ца); обавезно затварање спроводника у др

вене олуке при спровођењу кроз локале; 

начин спровођења спроводника кроз воду 

или влажне просторије; изолација спровод

ника струје високог напона преко 250, од

носно 500 волти; начин спајања спроводни
ка с другим објектима итд. 

Пре давања електричне везе са главним 

спроводником, електрична централа мора

ла је испитати изолациј у сваке довршен€' 

инсталације и тек онда дати везу, ако на

ђе да изоловање између два спроводника 

износи најмање: 2,000.000 ома за једну лам

пу, 200.000 ома за 10 лампи и 20.000 ома за 
1 ОО и више лампи. Изоловање између сва

ког спроводника и земље морало је да из

носи најмање: 4,000.000 ома за једну лампу, 
400.000 ома за 10 лампи, 40.000 ома за 100 
и више лампи. Губитак струје у волтима, 

почев од главног ' спроводника до најдаље 

Јrампе инсталације, није смео преhи 3 вол

те . 3 

Све улице Београда у укупној дужини 
ОД око 62.000 метара, имале су бити освет
љене пламеним лампама и сијалицама. Од 

ове укупне дужине варошких улица, пред

виђено је да 7.000 метара улица прве класе 
буде осветљена са 65 пламених .:1ампи. 'у 

улицама прве класе мале ширине, пламене 

.лампе биле би замењене сијалицама. Оста

лих 55.000 метара улица осветлиhе се са 

око 1.000 сијалица, размештених на 30- 50 
метара ОДСТОјања. Предвиђено је да стубо

ви или конзоле за ношење лампи, буду од 

ливеног гвожђа4, са одговарајуhим рефлек

торима који ће бити постављени било сре

дином улице, поред тротоара или поред 

КУћа, с тим да увек осигурају најбољу ра
споделу светлости по улицама. Интензитет 

сваке пламене лампе у улицама првог ре

да биhе од 1.000 нормалних свећа, а сија

лица од 16 свећа. Све лампе ће горети до 11 
часова увече, а после тога само половина 

свих лампи. 5 

Годишња цена таквог уличног осветље
ња била је утврђена на 80.000 динара. Оп
штина је могла да захтева дуже трајање 

осветљења, с тим што се цена у том слу-



чају повећавала. Предвиђене су и цене нај

веће за приватно осветљење на сат, и то: 

0,06 дин. за сијалицу од 16 свећа , 0,04 за 10 
свећа и 0,60 дин . за пламену лампу од 1.000 
свећа. Општинска надзорна комисиј а има

ла је право , када нађе за сходно, да врши 

фотометарске пробе уличног осветљења. У 

Уговору су прописане конвенционалне каз

не за разне случај еве прекида осветљења 

пре утврђеног времена. 

По истеку повластице, додељене Срп

ско-француском друштву, цела инсталаци

ја електричне централе и електричне мре

же прелазила је у својину Београдске оп

штине без икакве накнаде. Општина је 

имала право да откупи , пре истека трајања 

повластице, целу инсталацију, све радио

нице и цео прибор који је служио за про

изводњу електричне енергије, али тек на 

rц: 
"'-:'-. , ...... 

~_ .. ~.~'.--Jw 
~:. _ ~-r-__ .... _-.н 
1 1"\ 

Скица еJtектр'н:ч:uе цеитраАе uз 1892. 

крају шеснаесте, или на крају двадесет ше

сте године од дана потписа и одобрења у

rOBopa од стране Општинског одбора. З а 

повластичара били су обавезни закони 

Краљевине Србије и наредбе надлежних 

српских власти.6 

Као што се види, изградња електричне 

централе у Београду , њена опрема за про

изводњу електричне енергије и целокупна 

инсталација за спровођење струје за освет

љење вараши и за коришв.ење као паган

ске снаге, имале су бити постављене на 

најсавременији начин , по угледу на најпо-

БЕОГРАДСКА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА 

знатије европске електричне централе и по 

техничким: правилима тадашњих најпозна

тијих фирми, специјализованих за ове по
слове. У најпознатије спадале су тада три 

фирме: Едисонава електрична компанија у 

Сједињеним Америчким Државама, и две 

немачке фирме - АЕГ и предузеће Си

менс . Српско-француско ДРУШТВО, у сагла
сности са Београдском општином , опреде

лила се за Едисоново електрично друштво 

(Edison General Electric Company, New 
York) , односно за његову европску фили
јалу у Паризу - La Compagnie Continell
tale Edison - која је веn' средином 1891. 
приступила изради планова будуће инста

лације електричне централе1 у Београду. 

Едисонова електрична компанија била 

је тада најпознатија америчка фирма у 

свету за инсталацију електричних центра-

Esquisse de la centTale electrique de 1892. 

ла. Од 1883- 1891. она је у Сједиљеним А

меричким Државама опремила ЗЗ елек

тричне централе, од којих су највеће у 

Њујорку, Филаделфији, Питсбургу, Чика

гу, Детроиту, Бруклину , Луисвилу, Денве

ру, Колораду Спрингс, Сеатлу, Халифаксу , 

Канзас Ситију, Вашингтону (Представнич
ки дом и Департман унутрашњих послова) 

итд. 

у многим земљама широм света варо

шке централе, фабрике, државне установе 

и разне компаније имале су у последњој 

четврти XIX века елект"ричне центраЈЈе, 
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које је опремила Едисонова компанија: у 

Великој Британији (Лондон 20 предузеfiа, 

Единбург, Г лазгов, Манчестер); у Канади 

(Монтреал 1889- 1891); у Француској (Па
риз, Лијон, Нанси, Перпињан, Кан 1887--
1891); У Шпанији (Мадрид, Валенсија, Ка

Дикс, Билбао 1886-1891); у Италији (Рим, 
Милано, Ливорно, Палермо, Специја 1885-
1889); У Аустрији (Беч, Грац, Карлсбад 
1887- 1891); у Немачкој (Хамбург, Берлин 

Београду (1893). Тако је и Београд имао 
електричну централу са Едисоновом опре

мом, изграђену скоро у исто време када и 

електричне централе у великим варошима 

у свету _ 

Београдска електрична централа била је 

опремљена најсавременијим машинама, с 

којима је фирма Едисон тада располагала. 

Имала је 3 парне машине Weyher и Rich
mond најмодернијег система Corliss, са 60 

ПО'lJtед па 'Крај у 'Ко.ме се nuJtuз1t д. Т. 'и О . 

Vue de l 'em pLacement оu se tro1tv ait ~a Direction ~les tram ways et de l 'eclairage. 

1884- 1891); У Русији (Москва, Петроград, 

Одеса, Вилна 1890- 1891), затим у Белгији, 
Шведској , Норвешкој, Ирској , Грчкој , у

гарској , у Јужној Африци, У Јапану, Кини , 

Куби, Египту , Сијаму итд.8 У овом дугом 

списку , објављеном у једном од јубилар

них каталога Едисонове електричне ком

паније, налази се и ЕлеКТРИl..lНа централа у 

}68 

обртаја у минуту и укупном снагом од 600 
КС распоређених на 3 парна котла фирме 
Babcock i Wilcox. Укупна загревна повр
шина ових парних котлова, такође позна

тих широм света, износила ј е 330 м2 . о

вакву запремину загревне површине пар

них котлова нису имале 122 електричне 

централе у Европи и у САД, којима је Еди-



Ковач1tu,ца. AteHer de forgerГin . Машuнска дворана. Le ћаа аuх machines. 



Трамвајска радио'Ница. 
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сонова компанија у то доба лиферовала 0-

прему.О Штавише, ни поједине филијале 

Едисонове компаније нису у својим соп

ственим електричним централама имале о

вакву запремину загревне површине пар

них котлова, као Београдска електрична 

централа. Тако, на пример, Едисонова е

лектрична компанија (Edison Electric Illu
minating Соmрапу) у Lawrence-y, Mass., и

:мала је 1882- 1884. три париа котла "ВаЬ
cock и Wilcox укупне загревне површине 

од 305 м'; у Broctonu Mass. 1883. год. 2 пар
иа котла 156 м2 загревне површине; у Fall 

, 
• 
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љење вароши и приватних CTaHOBa, 11 и 2 
трансформатора с наизменичном струјом 
јачине 120.000 волти фирме Ganz i Котр. 
из Бу димпеште. Ганцов трансформатор 

с наизменично:м: струјом, по изуму Ciper
:поvskоg (1882), био је тада познат у Евро
ПИ, особито у Аустрији, Француској, Не

мачкој , Русији, Швајцарској, Холандији и 
Белгији . ! 2 

Тако ј е Београд 1893. године добио мо
дерну електричну централу, а улице и до

мови електрично осветљење. Седамдесет 

лучних лампи од 1.000 свећа у главним у-

·-~-'~~~~'~~"=~~--7~2=.~~~~~~-~ 
Групе за тра.м.вајску струју и струју осветљења. 

L es gT01tpes de turbo-а1tеТ1шtе1tТS РОИТ i.es tтаllи'!Јауs et l'ecLairage. 

Rivel'u, Mass. 1882. два парна котла 156 м2 ; 

У Ne\vburgh-u, N. У 1883. два парна котла 
156 м2 ; У Sunbury, Ра. 1883. један пар ни ко
'lao 54 м2 ; У Colombusu, Ohio, 1891. један 
парни котао 256 м2 ; У Detroitu, 1891. један 

парни котао 196 11.12 укупне загревне повр

шине итд.10 

Београдска електрична централа имала 

је, поред тога 9 динамо-машина , и то: 3 ди
намо-машине система Edison-Sperry, с ко

јима су варошке лучне лампе снабдевене 

струјом, 9 динамо-машина обичног Едисо

новог типа које су давале струју за освет-

22' 

лицама и 1.000 сијалица по споредним ули
цама, на дужини од преко 35 километара, 

осветљавале су варош. У историји Београ

да ово је био крупан до гађај. Београдска 
индустрија стекла је нову погонску снагу 

путем електрицитета, нови импулс за њен 

даљи развој , а варошка чаршија нову трго

вину електротехничком робом. 

Српско-француско друштво имало је од 

Електричне централе уносне приходе. Бео

градска општина плаhала је Друштву за 

осветљење 80.000 динара годишње, а при

ватни станови 0,04- 0,60 динара на сат пре-
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ма јачини сијалица. Друштво је , такође, до

било од Општине концесију за калдрмиса

ње улица. 13 Рентабилност овог посла навела 
је групу белгијских финансијера да откупе 

од Српско-француског друштва концесију 

за експлоатацију трамвај а, а 1896. откупила 
је и концесију за осветљење, те је исте го

дине основала акционарско друштво под 

називом "Трамваји и осветљење града Бео

града а. д.", са седиштем у Бриселу. Тако је 

Електрична централа, заједно са експлоа

тацијом трамвај ског саобраћаја, прешла у 

руке белгијског капитала. 

у току наредних година Белгијско дру

штво је обнављало поједине машинске ин

сталације ради повећања капацитета про

изводње. У ложени капитал у зграде и 

машине износио је 1898. године 2,500.000 
динара. Електрична централа располагала 

је са 1.000 парних КС, имала је 40 запо

слених радника с просечном надницом од 

0,30 дин. на сат. Радно време у две смене 

износило ј е 12 часова дању и 12 час ова 

ноћу. 14 

3атечене динамо-машине Српско-фран

цуског друштва коришћене су раније 

далеко изнад своје моћи, те је због не

нормалног загревања долазило до мањка 

у количини електрицитета. Инсталацијом 

електрогене групе од 1.200 КС марта 1906. 
године, обезбеђена је већа производња и 

дистрибуција електричне енергије. 3а 

1 kWh производње струје TpoIL'eHo је 

2,80 кг шлеског угља. Упоредо са овим но
вим инсталацијама, проширивана је елек

трична мрежа: крајем 1904. године Београд 
је имао 27.517 сијалица од 16 свећа, а кра
јем 1905. године 29.911 сијалица. Увођењем 
појединих савршенијих машина постигнута 

је 1912. године рекордна производња од 

11.000 kWh, што је за тадашње прилике 

било изнад сваког очекивања. С новом опре

мом Београдска електрична централа 1\'[0-

I"ла је да производи и већу количину елек

тричне енергије, да је београдска индустри

ја била развијенија и њена потрошња елек
тричне енергије већ.а. 15 

Према билансу за 1905. годину, актива 
Белгијског друштва, укључујућ.и цену кон

цесије, вредност зграда централе, машинске 

инсталације и мреже и вредност извршених 

радова до 31. ХП 1905, износила ј е 4,831.839 
белгијских франака, а актива трамвај а, 

укључујуh.и целокупан инвентар И вред-
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ност нових радова до краја поменуте годи

не, износила је 4,040.521 белг. франак.10 

Од свог осниваља 1892. до првог свет

ског рата, тј. за 27 година рада, Београдска 
електрична централа је сталном обновом 

своје опреме повеh.ала капацитет производ

ње за 256 процената.t 7 Уочи првог светског 

рата имала је врло савремену опрему: 

1 маШЈ1НУ од 1.250 kVA; 1 машину од 

165 kW; 3 машине по 250 kVA; 1 парну ма
шину ОД 700 KS ; 1 турбину AEG ОД 840 kW; 
5 моторних група ОД 200- 240 kW; једну 

моторну групу за изједначење напона; 1 МО
торну групу за подизање напона; 14 пар
них котлова са укупном загревном површи

ном ОД 2.400 м2 • За довод хладне воде до 

Електричне централе, која је коришћ.ена за 
кондензацију, постојала је на Дунаву водна 

станица, опремљенаl такође, савременим 

електричним центрифугалним пумпама. 

Београдска електрична централа била је 

далеко највећ.а од свих осталих електрич

них централа које су постојале у Србији 
до првог светског рата. Она је 1910. произ
вела 31650.000 киловата, док су остале цен

трале, све заједно, произвеле свега 1,008.000 
Rиловата}8 3а време првог светског рата 

била је јако оштеhена од бомбардовања. 

У проширеним границама нове државне 

заједнице после првог светског рата, југо

словенско тржиште, са својим привредно

географским положај ем и својим производ

НИl\'I снагама, играло је важну улогу у овом 

делу југоисточне Европе. Некада престо

ница мале Србије, а сада простране југо

словенске државе, Београд је као средиште 

административних и привредних ресора, у 

оквиру централизоване државне власти, 

имао пред собом повољне услове за прип

редни развој. Кретање привреде Ј угосла

!3ије, па самим тим и привреде Београда, 

пролазило је кроз цикличне фазе послерат

не повољне инфлационе коњунктуре и 

успона од 1919- 1929. године, оштре еко

номске кризе од 1930-1934. и ПОНОВНОl ус

пона у годинама које су претходиле другом 

светском рату. 

Међу факторима привредног развоја 

Београда између два светска рата, произ

водња електричне енергије имала је веома 

велики значај. Стога је Београдска општи

на, одмах по завршетку рата, предузеЈlа 

мере да што пре стекне власништво над 



Електричном централом. Предузеhе "Трам

ваји и осветљење града Београда а. д. " 

стављено је 1. јула 1919. под управу Оп
штине, а у коначну њену својину прешло 

ИЗ'lЛ.ед с'Квера 'Код "Мостара" 1893. 

БЕОГРАДСКА ЕЛЕК'l'РИЧИА ЦЕНТРАЛА 

само нај нужније потребе београдског стэ
новништва, изложеног тадашњим привред

ним тешкоћама. У току наредних година 

становништво Београда било је у наглом 

Le carrefour »Mostar« еn 1893. 

F 
::"".>~;~:'---.~~~ .. ( j 

Tpa.ltsajcKu саобраhај 'Код Народ'Н.оz nозорu'Шта 

L a circutation des tramways pres du T heatre 1шtiоnаt 

је 1924, после окончања спора између Бео
градске општине и Белгијског друштва 

пред Избраним судом у Женеви. 

3атечени капацитет Електричне центра

ле, знатно смањен за време ратних раза

рања, могао је 1919- 1921. да задовољава 

порасту, обнова индустриј е и заната нала

зила се у пуном току, трговина се брзо ра

звиј ала, а грађевинска делатност имала је 

снажан замах. Стога се најважнији и нај

хитнији задатак састојао у обнови опреме и 

повећању производног капацитета Елек-
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три'Чне централе. Овом задатку приступило 

се 1922. и све до 1928. године централа је 
:ыепрекидно снабдевана новом модерном 

опремом. 

Један део опреме за Електричну центра

лу добијен је после рата на рачун немачких 

репарација, што је било мало према ономе 

што је Београдска општина набављала из 

својих средстава, Турбине, генератори, пар

ни котлови И машине, купљене од најпо

знатијих немачких и других светских фа

брика, све је то, заједно с прибором, по
стављано у ложионици и машинској двора

ни и у водној станици на Дунаву. 

у ложионици је од 1922- 1928. године 
постављена следеh.а опрема: 3 парна котла 
са по 260 м2 загревне површине; 2 парна 
котла са по 377 М".? и 4 парна котла са по 
390 м2 загревне површине. Сви ови парни 

котлови били су за притисак од 13 атм. и 
3tЮ 'ОС. Постављене су, такође, 2 клипне 

пумпе за напајање котлова , 2 центрифугал
не пумпе за напајање котлова, један апарат 

за пречишћавање воде, с пароводним и во

доводним цевима, и 2 резервоара. Поди г

нуто је 1926. године постројење (дизалиuа 
и бункер) за аутоматско дробљење и пре

ношење угља из вагона на ложишта. 

у машинској дворани постављене су у 

току овог шестогодишњег модернизовюьа 

централе 4 парне турбине са целокупним 

парним и електричним уређај ем, и то: једна 

турбина са електрогенератором од 1.350 kW, 
једна турбина са генератором од 2.200 kW, 
једна са генератором од 1.000 kW и једна 
турбина са електрогенератором од 5.100 kW. 
За дунавску водну станицу набављене су 

три електричне центрифугалне пумпе, и то: 

две јачине 100 KS за 15 М3/МИН. воде и једна 
од 320 KS за 50 м'/мин. воде. За сву ову 
опрему, као и за грађевинске радове изве

дене у ложионици, машинској дворани, 

водној станици и на новом димњаку, УТРО

шено је 41,822.722 динара. Са овом новом 

опремом и са затеченим уређајима, капаци

тет ЕлеКТРИ9не централе повеhан је за 

9.650 kW, тј. за још 335 процената у односу 
на 1919. годину.l' Од 1928- 1933. године 

нису изведене новоградње, нити је набаD

љена нова опрема због припремних радова 

и изградње нове електричне централе. 

При обустави рада у мају 1933, ова елек
трична централа, коју су од тада називали 

старом централом, имала је следеhу опре-
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му: у ложионици 9 парних котлова, и то: 
2 пар на котла фирме Штајнмилер (Ste in
mйllег) са по 377 м2 загревне површине, 3 
парна котла фирме Babcock-Wilcox са по 
260 м2 и 4 пар на котла иcrе фирме са по 
390 10.12, тј. укупно 3.100 м2, загревне повр
шине. у ложионици су се налазиле још 2 
центрифугалне турбо-пумпе за напајање 

котлова и 2 резервне клипне пумпе, затим 

један апарат за пречишh.авање воде, два 

резервоар а за кондензовану воду, 2 апарата 
за анализу димних гасова, 4 загрејача воде 
(економајзера), Служба ложионице имала 

је аутоматско постројење за снабдевање ко

тлова угљем и претоварни мост са елек

тричном дизалицом. Инвентарска вредност 

ове опреме, без зграде и димњака , износила 

је 22,349.988 динара. 

у машинској дворани налазиле су се 4 
парне турбине са електричним генератори

ма фирме Braun-Boveri, и то: једна снаге 
5.100 kW, једна 2.200 kW, једна 1.359 kW и 
једна 1.000 kW, тј. укупно 9.650 kW снаге. 
Сем тога, ту су се налазиле и следеће ма

шине : једна пар на турбина AEG ОД 840 kW, 
једна парна машина фирме Карел Фрер 

(Сагеl Freres) из Гана у Белгији од 

1.250 kVA, две тандем парне машине исте 
фирме, свака по 250 k V А. Ове машине, као 
резервне, давале су око 2.300 kW. Њихова 
инвентарска вредност износила је 15,526.750 
,цинара .'::!О 

Водна станица на Дунаву, лоцирана пре

ма Електричној централи, имала је 3 елек
тричне центрифугалне пумпе - једна капа

цитета 50 м3/мин. воде јачине 320 KS и две 
по 15 м3/мин. воде јачине 100 KS свака. Вод
на станица имала је и две пумпе за вакуум. 

Инвентарска вредност, са цевоводом до 

хладњака , без зграде износила је 

2,028.580 динара." 
Дирекција трамваја и осветљења, осно

вана као посебно одељење Општи не I'рада 

Београда, настојала је да осигура рентабил

ност Електричне централе, те је због тога 

прописала техничке услове за набавку 

угља, 6рижљиво је контролисала потро

шњу мазива, одржавање опреме, персонал

не издатке и друго. Мрки угаљ набављан је 

у прво време из рудника Трбовље, Бого

вина, Ресава , Ртањ, а лигнит из рудника 

Костолац и Кленовик. Од 1920-1933. rоди

не укупна количина утрошеног горива пре

машила је милион тона, у вредности близу 



250 милиона динара. У почетку је угаљ ТО
варен у BaroHeTe а бацање на ложишта 

обављано је људском радном снагом, а од 

1926, набавком модерне дробилице и изград
њом бункер а, све то обављало се аутомат

ским путем. Погонски материјал је рацио

налном употребом сведен на најмању меру, 

а побољшан је и коефицијент корисног деј

ства машина контролом температуре воде 

за напајање котлова, контролом производ

ње паре у односу на утрошени угаљ итд. На 

тај начин смањени су трошкови производ

ње Електричне централе. Док је 1927. годи

не производња 1 kWh стајала 1,70 динара , 

1932. смањена је на 0,86 динара.!:! 

Увођењем савремене опреме у току 

1922-1928. године, производња електричне 

енергије стално је расла, напредујући УКО

рак с порастом становништва и општим 

привредним успоном београдске привреде 

у овом периоду цикличног, њеног узлазног 

кретања. Проценат годишњег пораста про

изводње електричне енергије био је скоро 

равномеран сваке године, изузев 1928, када 
је забележен врло висок проценат, у вези 

с постављањем јаке турбине од 5.100 kW. 
ДОК је 1920. годишња производња електрич

не енергиј е износила свега 4,128.361 kWh, 
она је 1932. достигла 32,472.900 kWh, што 
значи да се уосмостручила за ових 12 го

дина развоја.:!3 

Економска криза 1930-1934. тешко је 

погодила привреду Београда. Београдска 

електрична централа је прве две године не

l{ ако одолевала кризи, али је 1932, под 
условима све већег опадања куповне МОflИ 

широких слојева становништва, морала да 

смањи своју производњу; проценат пораста 

производње спао је тада на 4,0/0 у односу 
на 9% претходне године. Ово неповољно 

стање изазвано је, такође, опадањем у ин

дустрији и врло наглим падом грађевинар

ства. 

у доба преузимања ЕлеКТРИ1.Ј.не центра

ле од Белгијског друштва, разводна мрежа 

за осветљење вароши имала је за улично 

осветљење 1.350 светлеh.их тела укупне ја
чине 90 kW, ваздушну секундарну мрежу 
од 130 километара, ваздушну примарну 

мрежу од 25 км, подземну секундарну мре
жу од 20 км, подземну примарну мрежу од 

2,5 км и 70 трансформатора укупне јачине 
1.300 kVA. 

БЕОГРАДСКА ЕЛЕКТРИЧНЛ ЦЕНТРАЛА 

Једносмерна струја, стварана динамо
машинзма и генераторима, покретаним мо

торима трофазне струје од 2.100 волти, ја
'"IИне 1.600 kW и одвођена подземним арми
раним или бакарним кабловима , напајала 

је струјом највеhи део града ужег и ширег 
центра, од Душанове улице ка Калемегда

ну, те Поп-Лукином, Бранковом, Краља 

Милана, Милоша Великог, Таковском, Ко
совском, Хилендарском и Скендер-беговом 

до Улице цара Лазара, пружајуhи се до 

Славије, Карађорђеве улице и даље. Оста
ли део вароши имао је осветљење с наиз

меничном струјом. Електрична мрежа била 

је тада у дерутном стању, каблови су били 
лреоптереhени, а чамови стубови у полу
иструлелом стању .:!4 

Суочена са оваквим стањем, Дирекција 
трамваја и осветљења имала је задатак да 

оспособи мрежу за сигуран погон и да из

веде њено проширење, ради задовољења 

растуће потребе Београда и његовог про

ширеног атара. Од 1922. године до изград
ље нове електричне централе, Дирекција 

трамвај а и осветљења успешно је обављала 

ове задатке. Извршена је замена дрвених 

стубова и дотрајалих гвоздених стубова но

вим гвозденим или дрвеним импрегнираним 

стубовима, извршен а је, такође, замена др
вених трансформаторских станица новим 

бетонским објектима, уведен је веhи напон 

- 3 Х 380/ 220 волти, уместо напона ОД 
3 Х 200/ 120 волти, замењена је једносмерна 
струја 2 Х 120 трофазном струјом, уместо 

примарног напона од 2.100 волти, који није 
био довољан за задовољење потреба про

IlJиреног атара и индустрије у порасту, уве

ден је већи примарни напон од 6.000 ВОЛТИ, 
саграђене су две подстанице - у Кнегиње 

ЈЬубице улици код Електричне централе и 
у Улици Милоша Великог, у парку код трга 

,~MOCTap" ради развођења електричне енер

гије у градску мрежу, с напоном од 6.000 
волти 50 периода, односно 3.000 волти 50 
периода.2f> 

Брзи пораст београдског становништва, 

које је од 145.000 године 1922. достигло 

226.000 лица 1933. природним прираштајем 
(у просеку 8,6 на 1.000 становника) и мигра
ционим приливом (11.394 становника)2G, до

вео је до наглог пораста брОја претплатника 

на осветљење. Упоредо са овим порастом , 
повећао се број индустријских, занатских, 

трговачких и других привредних предузеhа, 
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која су у све већој мери користила елек

тричну енергију као паганску снагу. Уку

пан број претплатника износио је 1932. го
дине 37.502, од којих: 29.500 за осветљење 
станова, 5.500 за радње, 1.000 за моторе, 

400 претплатника на Чукарици, 900 држав

них и општинских надлештава и 202 уго

варна потрошача. Број струјомера у мрежи 

показује, такође, брзи пораст: у 1919. било 
је свега 5.400, а 1932. број струјомера попео 
се на 31.133 комада.27 

Дирекција трамвај а и осветљења извр

шила је од 1919. до краја 1932. године седам 
тарифских промена цена електричне стру

је. Тарифа од 1919. имала је свега 4 кате
горије претплатника с разним ценама по 

једном киловат-часу. Приватни претплат

ници плаhали су за осветљење 2,50 динара 
2 kWh, а за моторе 2 дин. 1 kWh. Индустри
ја није ОВОМ тарифом била повлашfiена. 

Државна надлештва имала су снижену та

рифу - за осветљење 1 ДИН. 1 kWh, а за 

i\юторе 1,80 дин. 1 kWh. 
Дирекција је у својим наредним тари

фама - 1921, 1923, 1928, 1931. и 1932. године 
мењала систем наплате у жељи да спро

веде правичније одмеравање цена према 

категоријама претплатника. Тако су тари

фом од 1928. године снижени ставови код 

скоро свих категорија претллатника, изу

зев уличног осветљења, а тарифом од 1931. 
уведене су, поред обичних kWh тарифа, фа
култаТИ8не претплате и двојне тарифе за 

локале и за моторну снагу. Уведена је и 

Двотарифна претплата , која је ОМОГУћила 

дневну употребу електричне струје за кућ

ну механичку употребу. По обичној тарифи 

плаћало се од 1931. за станове 5 дин. 1 kWh, 
за локале 7 дин 1 kWh, за MO'I'Ope и апарате 

3 дин. 1 kWh и за улично осветљење 4 дин. 
1 kWh.28 Ставови ове тарифе донекле су 

повеhани увођењем државне трошарине на 

електри'iНУ енергију 1932. године. Држава 
је овом трошаринском политиком смањила 

куповну МОћ сиромашних слојева београд

ског становништва, у то доба врло акутне 

економске кризе. 

Београдска електрична централа одигра

ла је велику улогу у развоју елеКТРИЧНQГ 

трамвајСl{ОГ саобраfiаја, омогуfiујући бео

градском становништву модеран, удобан и 

брз превоз из једног у други крај вароши. 

Пре пуштања у саобраћај прве електричне 

трамвајске пруге 1894, у Београду је од 
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1892. године саобраћао трамвај с коњском 

запрегом. Концесију за трамвајски саобра

ћај добило је Српско-француско друштво 

на основу уговора са Београдском ОПШТИ

ном 1891 . "за грађење и експлоатацију 

трамвај а са коњима и механичком сна ГО!\.1, 

тј. паром, ваздушним притиском или елек

трицитетом у вароши Београда и његовом 

атару", за време од 45 година.29 Трамвај ј е 

носио назив "Београдска варошка желе

зница" . У уговору је предвиђено, да ће се 

за вожњу на трамвајским линијама по nа

рашким улицама употребити коњска снага, 

сем на линијама за Топчидер и дуж Саве 

за превоз робе. На овој прузи је предвиђено 

да вожња буде "mahinama", а евентуално и 
на другим трамвајским линијама, ако би то 

било "удесније" за саОбраhај, и да се за 
превоз путника "са Савске линије на горње 

градско поље" сагради жичара.3О 

По закључењу уговора 1891, Српско

-француско друштво приступило је изград
њи прве трамвајске пруге с коњском запре

гом Калемегдан-Славија, која је пуштена 

у саобраhај 1. октобра 1892. године. До кра
ја 1894. изграђене су још три такве трам
вајске пруге у турској калдрми с каменом 

ПОДлогом, чиме је довршен главни део про

грама о успостављању трамвајског саобра

Ћаја у Београду. Укупна дужина ових пру

га износила је 9,5 км , на којима је, кроз нај
важније улице, циркулисало 14 трамвај а с 
коњском запрегом. Трамваји су имали ду

жину 9,5 М и ширину 2,15 м са уздужним 

попречним клупама; ишли су брзином од 

5-7 км на час, могли су да приме 35- 40 
путника, те без сталних станица, по цени 

вожње од 0,05 и 0,10 дин, застајкивали су 
по жељи путника.31 

Изградњом електричне централе и УВО

ђењем електричних трамваја, ишчезавала 

је за непуних десет година живописна 

трамвајска вожња КОЊСКОМ запрегом. После 

преласка концесије на Белгијско друштво 

1893, отпочиње грађење трамвајских пруга 
на специјалним шинама, са беТОНСI{ОМ по

ДJlОГОМ и електричним водом. Прва таква 

пруга , на релацији Теразије-Топчидер, пу

штена је у саобраћај 1894. године. Отада па 
до првог светског рата изграђено је укупно 

8 трамвај ских пруга са електричним трам
вајима (Калемегдан-Славија; Електрична 

централа - Калемегдан - Сава - Слави

ја; Кнежев споменик - Лондон - Госпо-



дарска механа - Топчидер; Теразије - Но
во гробље; Теразије - Стари ђерам; Кола

рац - Ташмајдан; Електрична централа -
2Кагубица) у укупној грађевинској дужини 

од 20,10 км колосека. Приликом преузима
ња Електричне централе од стране Београд

ске општине 1919. године на овим пругама 
саобраhало је 26 електричних трамвај а и 

12 приколица.32 

Преласком Електричне централе у вла

сништво Београдске општине и модерниза

цијом опреме, створене су широке могућно

сти за даљи развој електричног трамвај

ског саобраћаја, који је био неопходан због 

брзог пораста становништва и динамичиог 

успона београдске привреде. Стога је Ди
рекција трамваја и осветљења, у својству 

општинске установе, надлежне за овај по

сао, израдила десетогодишњи план развоја 

трамвај ског саобраhаја. 

Дирекција је у току ових десет година 

(1922-1932) остварила све радове утврђене 
планом. Постављене су нове тролне жице; 

стављене су бетонске подлоге под свим ши

нама; изграђене су 4 трамвајске подстани
це са савременим електричним уређај ем по

знатих немачких фабрика Браун-Бовери, 

АЕГ и других; набављена су нова трамвај

ска кола од фирме АЕГ, Сименс, Шкода и 
Браун-Бовери и изграђене су нове трамвај

ске линије. Крајем 1933. Београд је имао 13 
трамвај ских пруга у 

65,5 км, на којима 

електричних кола и 

укупној дужини од 

је саобраћало 80 
40 приколица. Број 

превезених путника достигао је те годи

не 44,395.376 а бруто-приход износио је 

61,403.886 динара." 
Перспективни развој Београда, чије је 

становништво било у сталном порасту а и 

привреда, изузев периода економске кризе 

од 1930. до 1934, у сталном развоју, особито 
у годинама које су претходиле другом свет

ском рату, изискивао је знатно већу елек

тричну енергију, него што је могао да пру

ЖИ капацитет постојеће електричне цен

трале. Стога је Београдска општина још 

1929. расписала међународни конкурс за 

изградњу нове, модерне и по капацитету 

uрло снажне електричне централе. 

На основу конкурсних пријава, Београд

ска општи на дала је швајцарској финансиј

ској групи из Базе.ла (Societe des Banques 
Suisses и Societe SUlsse d'Electricite et де 
Traction) концесију за изградњу електрич-
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не централе и испоруку електричне енер

гије Општини у трајању од 25 година . По 

истеку ове концесије, а почела је да се ко

ристи 29. маја 1933, централа је прелазила 
бесплатно у својину Београдске ОПШ'I'Ине. 

Добивши концесију, швајцарска група 

основала је у Базелу 1930. године акцио

нарско друштво "Снага и светлост а. д. " 

(Force et Lumiere S. А.) с капиталом од 

6,000.000 швајцарских франака, а у Београ
ду филијала са капиталом од 66,000.000 ди
нара.34 

Главни акционари овог друштва били су 

представници крупног финансијског капи

тала у Швајцарској и у Белгији. Највеhи 

број акција имале су већ поменуте финан

сијске установе. На збору акционара дру

штва, одржаном у Базелу 1934, прва је раl\И 
учешћа депоновала 3.900 комада акција, а 
друга 2.200 акција. У крупне акционаре 

овог друштва спадале су такође: Schweize
rische Bankgesellschaft, Zurich (1.480 ком. 

акција); А. G. Leu und Cie., Ztirich (1.200); 
Compagnie Belge de chemin де fer et d'entre
prises; Schweizerische Gesellschaft fur Ап
lagewerke, Basel (960); Societe Generale роиг 
l ' Industrie €lectrique, Geneve (580); Ehinger 
und Cie. Base! (120); А. Sarasin und Cie, 
Base! (60). Међу акционарима помињу се 

директори разних предузеh.а, лекари, адво

кати итд.35 

Изградња нове електричне централе на 

обали Дунава, између продужетка Капетан

-Мишине улице и Дубровачке улице, тра

јала је две године - од 1930. до 1932. Испо
рука струје Београдској општини отпоч:ела 

је 26. новембра 1932. године. Централу су 
сачињавале 4 зграде: а) главна зграда цен

трале, у којој су се налазиле ложионица, 

машинска дворана, разводна инсталација, 

направе за дробљење и транспорт угља; 

б) две зграде воДостанице на пристанишном 

каналу. у једној згради налазиле су се ц~п

ке за воду, а у другој сита за механичко 

пречишfiавање воде. Из водостанице Бода 

се у централу доводила помоhу две цеви, 

од којих једна бетонска 1.500 мм 0, а друга 
гвоздена од 1.100 мм ф ; в) у четвртој згра
ди налазиле су се канцеларије предузећа, 

радионице и магацин, а у подруму ове згра

де умиваоници и купатила за особље. Цен

трала је имала само једну малу помоh.ну 

радионицу, снабдевену машинском буши-
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лицом од 35 мм, а све веће оправке даване 
су у рад приватним радионицама.36 

Ложионица Електричне централе имала 

је 6 парних котлова од по 350 м2 загревне 
површине и 35 атм. притиска. Котлови су 

имали покретна степенаста ложишта, по

кретана помоfiу електромотора. Ложење 

котлова је механичко. "Угаљ је помоfiу пре

товарног моста са стоваришта угља или из 

шлепа и вагона, бацан у дробилицу, па је 

издробљен подизан елеваторима и убаци

ван транспортерима у бункере више котла, 

а из бункер а аутоматски је сипан на ложи

шта котла.37 

]{отлови су били снабдевени вентилато

рима за вештачку промају, као и уређајима 

за загревање ваздуха, који су служили за 

сушење влажног угља. Котлови су КОНСТРУ

исани за употребу домаfiих лигнита. Висина 

димњака износила је 85 метара, а унутра
шњи пречник горњег отвора имао је 4 
метра. 

у машинској дворани налазила су се 4 
парна турбогенератора фирме Браун-Бове

ри од по 8.000 KV, 6.600 V напона, 50 пери
ода и 6.400 KS. Све турбине биле су дво
цилиндричне, радиле су с површинским 

кондензаторима, а радни притисак износио 

је 32 атмосфере. Постојала је и пета, мања 
парна турбина фабрике Гебр. Сулзер из 

Будимпеште од 650 KV, 380/220 V напона, 
50 периода и 450 KS, која је служила као 
крајња резерва за пуштање централе у 

рад, у случају прекида рада на главним ма

шинама. Ова је турбина радила без кон

дензације. 

Између машинске дворане и ложионице 

налазио се простор са црпкама; 4 конден

зационе црпке служиле су за напајање ко

тлова водом. Више овог простора, на једном 
подијуму, налазио се уређај за хемијско 

пречишfiавање воде система SteinmUller. До 
машинске дворане, на јужној страни Цен

трале, налазили су се сви електрични уре

ђаји разводног постројења и простор за 

електричну манипулацију - тзв. простор 

команде. За маневрисање вагонима служи

ла је мала локомотива са дизел-мотором од 

40 KS. 
У новој Београдској електричној цен

трали "Снага и светлост" било је 1934. го
дине 90 запослених лица с радним време

ном од 8 часова у три смене, и то: 2 дирек-
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тора, 1 шеф инжењер, 1 млађи инжењер, 1 
књиговођа благајник, 1 чиновник, 1 дакти
лографкиња, 4 главна машиниста - старе
шина смене, 6 машиниста, 4 електричара 
руковаоца разводне табле, 5 електричара, 
18 механичара руковаоца разних построје
ња, 10 ложача, 4 чистача машина, 1 зидар, 
1 столар , 1 маневриста, 4 ноћна чувара, 1 
вратар, 1 служитељ и 23 обична радника.3В 

Електрична енергија Централе испору

чивана је Општини преко две подстанице, 

везане са централом кабловским линијама 

од по 2 кабла 3 Х 185 мм2 , 6.600 волти, и то: 
Подстаница бр. 1, која се налазила код Ста

ре електричне централе, имала је 3 каблов
ске линије по 2 кабла 3 Х 185 мм2 , дужина 

трасе 745 м. Подстаница бр. 11 налазила се 
у парку код кафане "Мостар" и имала је 
две кабловске линије сд 2 кабла 3 Х 185 мм2, 

дужина трасе 4.240 метара.39 

Капацитет производње Електричне цен

трале био је знатно већИ од потрошње елек

тричне енергије Београдске општине. Са 
три турбогенератора и турбоагрегатом стал

но у резерви, Централа је могла при непре

кидном раду да произведе око 50,000 .000 ки
.ловат-часова годишње, док је на подручју 

Општине 1934. године потрошња износила 
нешто преко 30,000.000 kWh. годишње. Са 

овом годишњом потрошњом, Централа је 

трошила око 80.000 тона угља, уља и ма
зива 5.000 кг. и масти за подмазивање 

1.000 кг. годишње.4О 

у 1938. години Електрична централа 

произвела је 49,800.690 kWh, а од тога је 
продато Општини 44,566.905 kWh по следе
ћ.ИМ ценама: за количину до 40,000.000 Кбр 
годишње 0,79 дин. по Кбр; за количину 

преко 40,000.000 Кбр годишње 0,44 дин. по 
Кбр; ноћна струја за индустрију од 22 до 5 
часова 0,35 дин. по Кбр. Ове цене важиле 
су до краја 1940, када је споразумно тре

бало утврдити нове. 

Друштво "Снага и светлост а. д." успе

шно је пословало са својом електричном 

централом у Београду. Већ следеh.е, 1933. 
године по стављању централе у погон, Дру

штво је остварило чист добитак од 602 .798 
динара. Према билансу за 1934, вредност 

зграда Електричне централе износила је 

43,163.200 дин, а машинерије 93,881.991. Ра
чунајуfiи вредност осталих ставки имовине 

- намештаја, алата, угља на лагеру, депо-



зита код Народне банке и Српско-швајцар

ске банке, као и потраживања од Београд

ске општи не и др. - њена имовина на дан 

31. децембра 1934. године износила је 

175,384.076 динара. 'Укупни издаци у току 
ове године ИЗНОСИЛИ су 41,550.046 динара. 
у највеће издатке спадају плате руковод

ству централе (1,682.547), радничке наднице 
(2,154.237), угаљ (7,892.789), камате на ду

гове (8,010.849), изравнање разлике између 
курса стабилизованог динара и пре стаби

лизације (2,240.182), улози за фонд обнове 
и фонд амортизације итд. Главна ставка 

прихода у билансу, поред преноса добитка 

из 1933. и разлике у курсу, настале стаби
лизацијом динара 1932 (3,777.422), чинио је 
приход од продаје електричне енергиј е у 

износу од 37,200.296 динара. Чист добитак 

Друштва на крају 1934. достигао је 4,055.765 
дин, тј. 3,452.967 ДИИ. више него претходне, 
1933. године.41 

БЕОl'РАДСКА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА 

Привредни успон Београда у годинама 
кОје су претходиле другом светском рату, 

у оквиру тадашње опште привредне КО

њунктуре у земљи, убрзао је ПО'1рошњу 

електричне енергиј е, особито за снабдева

ње оних грана индустрије, оријентисане ка 

производњи војне опреме. Ради повеhања 

капацитета производње према тадашњим 

растуhим потребама , у Електричној цен

трали вршене су допуне машинских постро

јења, чија је вредност у 1939. достигла 

118,774.144 динара. Друштво "Снага и све
тлост а.д." тих година имало је двоструко 
већУ добит него раније. Плате и наднице су 

донекле повеhаване - у 1939. плаћено је 

укупно 4,293,768 дин. у односу на 3,836.794 
дин. у 1933. год., тј. за 457.530 дин. више -
али овај вишак ишао је углавном на плате 

управном особљу Централе. За време дру

ro r светског рата Електрична централа била 
је оштеhена. 
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LA CENTRALE ELECTRIQUE DE BELGRADE DE 1892 А 1940 

Nikola V uco 

Belgrade еп tant que capita11:! et centre есо
nomique, administratif et politique de lа Serble 
est lа premiel'e vШе qui а obtenu ипе centrale 
electrique а lа { ј п du X IXC siecle. C~He centrale 
donnait de l'energie electrique роиг ћklаiгаgе 
des rues et des habl tations et etait aussi иtШsее 
dans les usines et ateliel'S се qui va aider 1е 
deve10ppement de l'industrie dans 1а capitale, 
Jusqu'a Ј а les J'ues etaient ecla j гc~::; раг des 
lampadai l'es а lampes а petro1e, et les maisons 
раг des lampes ао рећ'оlе et des Ьоиј јеЕ. 

La muпiсiрзlitе de Belgrade з доппе lа соп
cession роuг lа constl'uction de lа сепtl'зlе elec
tl'iqu e а uпе societe а capital etI'angel', c'etait lа 
Societe franco-serbe de travaux publics qui а 
presque аussitбt fait passer lа concession а ипе 
societe belge, L'instaHation complete de lа сеп
trale а Не fa ite раг lа Compagnie d'electl'icite 
Edison, еп се temps lа plus соппие зи monde et 
1а plus estjmee. La centl'ale а ete construite de 
1891 а 1892 е! а соттепсе а. produi l'e du coul'ant 
electl'ique еп 1893, Еп тете temps de ::.emblables 
cent l'a les ont ete construites dans les раУБ de
veloppes de I 'ЕШ'оре et аШеиГБ. Ауес lа пои
уеllе centrale 1es tramways де Belgrade tires раг 
ies chevaux ont ete l'emplaces рзt' l(;s tram\vays 
electriques, 

Apres 1а Рl'ешiеt'е guel'l'e lnondia1e lа Ми
nicipalite а ргјБ еп ses mains 1а direction де lа 
centraJe а lа place de Ј а Societe b~1ge et l'а 
ехргоргјее а son profit еп 1924. Belgrade, де
уепи capitale д'ип раУБ Ыеп pJus grand avait 
besoin d'une centra1e electrique d'unc capacite 
Ьеаисоир plus gl'ande, C'est pourquoi 1 а Muni
cipali te de Belg1'ade епtге 1922 ес 1928, а l'epoque 
де l'ex tension economique intense, сотmе еВе 
j'etait d'аШеигs dans lе monde occidental, а рго
cede gl'andement а completer et гепоуег 1es mа
сћiпеs се qui а еи роиl' геsи ltаt d'augmentel' 

sensiblement lа capacite де lа cenl rale, Еп се 

temps lа centrale disposait des mеШеигеs та
chines fаЬгiqиееs dans Је monde раг les plus 
celebres compagnies, De тёте 1е l'eseau des 
tram\vays а ete agrandi, La crise economique 
топдја lе avait ип реи ralenti de 1930 а 1934 lа 
pl'oduction, 

Apres 1а сгјБе economique 1е dеvеlоррешепt 
еп perspective de Belgrade et l'augnllo:ntation га
pide de sa рори l аНоп exigeaient un~ production 
d'energie e1ectrique plus grande que пе pouvait 
offrir lа centl-ale existante, C'esi; роигциој 
1а Municipalite з decide де сощ;tru i ге ипе пои
уеllе centrale Ыеп plus puissante. 

La concession рош' lа construction de lа 
nouvel1e centrale зu bord du Danube fut donnee 
а ип groupe де banques suisses intel'essees а 
рlасег lеu г capital dans ипе аНајге avalltagcuse. 
Ainsi fut creee ипе societe апuпуше еп 1930 
»Snaga i Svetlost« А. D, (Puissance ~t Lumiel'e 
S. а,) аУес siege social а B~He et filia le а Веl
grade. La поиуеllе сепћ'а lе fut шisе еп marche 
еп 1932, Elle avait des machines le plus то
dernes et sa capacite etait Ыеп plus grande que 
сеНе de l'а псјеппе centl'a le. 

Les derniel'es annees avant 1<1 Deuxieme 
gиегге топдја lе l'industrie de Веlф'аdе se de
veloppait l'apidement, p1us pal'ticulierement l'јп
dustrie d'armement, C'est pourquoi 1а поиуеllе 
centl'a le fut agl'andie et dotee de nouvelles та
chines qui augmenterent sепsiblеmепt sa сара
cite de production де l'energie elec:tl'ique, Les 
affa ires de 1а societe suisse allaienL fort Ыеп, 
еНе ргоfitаit de lа сопјопсtШ'е fav()rable е! 1а 
centra1e 1иј permettait де gros gains, La centrale 
employait 90 ouvl'iers, des specialiste~; jusqu'aux 
simples оиугјеl'Б manuels, сеБ derniers ont ete 
та! l'etribues, 


