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АПСТРАКТУМ: У чланку се излаже историјат Конзуларнопривредног одељења МИП-а Краљевине Југославије и даје се
преглед садржаја архивске грађе фонда, односно преглед могућих тема за будућа научна истраживања. Написан је на основу
Историјске белешке састављене приликом обраде фонда.
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Историјат ствараоца фонда
Послови који су се тицали спољне политике и односа са иностранством новостворене Краљевине, Срба Хрвата и Словенаца били су усредсређени у Министарству иностраних дела. С обзиром на различите задатке,
функције и надлежности у министарству је, ради њиховог ефикаснијег и рационалнијег отправљања, основано неколико организационих јединица.
Приликом успостављања унутрашње организације задржана су начела из
организације Министарства иностраних дела Краљевине Србије, али су уведене и извесне новине. Наиме, Уредбом од 5. маја 1919. за конзуларне послове основано је Конзуларно-трговачко одељење.1
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Уредба о организацији Министарства иностраних дела, дипломатских заступништава
и конзулата Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца у иностранству, Службене новине
КСХС, бр. 42, 10. мај 1919. У Министарству иностраних дела Краљевине Србије није
постојала посебна организациона јединица за конзуларне послове већ су они били у
надлежности Административног одељења. О томе видети: Закон о устројству Министарства иностраних дела, дипломатских заступништава и конзулата Србије у ино-
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Надлежност Конзуларно-трговачког одељења према члану 13 Уредбе
из 1919. године односила се на опште конзуларне функције заштите права и
интереса Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца и његових држављана у
иностранству и послове у вези са трговином. Овакав делокруг био је
последица схватања о организацији службе иностраних послова и поделе на
дипломатске и конзуларне функције. Док су друге државе, имајући у виду
промене које су наступиле после Првог светског рата и све већи значај
економских питања у међународним односима, реорганизовале министарство
иностраних послова – Краљевина СХС и њено Министарство иностраних
дела држало се традиционалних начела и врло је споро и са оклевањем
прихватало нове тековине развоја службе иностраних послова у другим
земљама.2
Тек 1929. и 1930. године, у току трансформације врховне државне
управе, Министарство иностраних послова се реорганизовало, делимично
по угледу на западноевропска министарства.3 Тада су привредна питања која су била у надлежности других организационих јединица Министарства
иностраних послова Краљевине Југославије прешла у надлежност Конзуларно-трговинског4 односно Конзуларно-привредног одељења.5 Са проши-
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странству од 1. новембра 1886, Српске новине, бр. 250 из 1886. и Зборник закона и
уредаба у Књажевству (Краљевини) Србији, бр. 42, стр. 218.
АЈ-Министарство иностраних послова Краљевине Југославије (334) – Персонални
одсек (Перс. одс.)-57-157; Реферат Богумила Вошњака Један покушај нацрта
реорганизације Министарства иностраних дела, 24. јануар 1929. Видети и Извештај
о раду КТО-а из јануара 1923, у којем је директор одељења таксативно навео послове
које је обављало ово одељење почетком 1920-их година и на основу чега се може
просудити да је имало уже надлежности него што је то прописано Уредбом (АЈ-334Конзуларно-привредно одељење КПО, 353–1142).
Видети: члан 4 Уредбе о подели на одељења Председништва Министарског савета и
министарстава, 19. април 1929, Службене новине КСХС, бр. 94, 22. април 1929; АЈ334-Главна архива (ГА)-1929-Ф-1-Ц/1, АЈ-334-Перс. одс.-57-157, АЈ-334-КПО-3531142, Наредба помоћника министра иностраних дела, пов. бр. 5479, 6. јун 1929; Закон
о уређењу Министарства иностраних послова и дипломатских и конзуларних заступништава КЈ у иностранству, Службене новине КЈ, бр. 72, 29. март 1930.
Не зна се тачно када, али вероватно крајем 1927. или почетком 1928. године Конзуларно-трговачко одељење је променило назив у Конзуларно-трговинско одељење.
Међутим, на актима се све до 1930. године појављује двојни назив односно у потпису
директора стоји: Конзуларно-трговинско а у пријемном штамбиљу Конзуларно-трговачко одељење.
Чланом 4 Уредбе, Службене новине КСХС, бр. 94, 22. април 1929, предвиђено је
оснивање Привредног одељења. Међутим, тада није основано ново Одељење уместо
КТО, нити је промењен његов назив, већ је само проширена његова надлежност. Оно
је променило назив у Конзуларно-привредно одељење на основу члана 4 и 5 Закона из
1930. године, решењем У. Пр. пов. бр. 3789 од 3. новембра 1930, АЈ-334-Перс одс.-61172. Од тада је па до краја свог деловања 1941. године радило под тим називом.
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рењем надлежности Одељење је постало једна од најзначајнијих организационих јединица МИП-а КЈ.6
Делокруг Конзуларно-привредног одељења, уз извесна проширења,
остао је исти и после реорганизације Одељења на основу члана 8 Уредбе од
10. августа 1939. године.7
Обим послова Конзуларно-трговачког, а од 1930. Конзуларно-привредног одељења постепено се повећавао, тако да су у његовој надлежности
били: конзуларно тело КЈ у иностранству; страна конзуларна представништва у КЈ; визирање путних исправа; исељеничко питање; радничко питање
и социјална заштита; репатрирање; погранични промет; санитарна полиција; туризам; међународне конвенције, конгреси привредног карактера; сајмови и изложбе; разна инострана потраживања; привредна питања међународног карактера; прикупљање обавештења о привреди и привредној политици страних држава, нарочито о трговинском законодавству, царинама,
увозу, извозу, транзиту и њихово достављање југословенским привредним
установама; обавештавање страних привредних установа о привредним
приликама у КЈ и развијање извозне трговине; вођење евиденција (прегледа) закључених трговинских уговора, затим уговора о настањивању, пловидби, риболову, трговачким путницима и пограничном саобраћају; вођење
преговора за закључење трговинских уговора и привредних конвенција у
споразуму са стручним надлежним министарствима;8 међународни саобра6
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У почетку деловања Одељење је и по обиму послова и по броју службеника било једна од мањих организационих јединица. О његовом статусу индиректно говори чињеница да се крајем 1925. године Политичко одељење реорганизовало у Генералну политичку дирекцију, а Одељење за извршење међународних уговора у Дирекцију за
уговоре, док је Конзуларно-трговачко остало у рангу Одељења. После реорганизације
и проширења надлежности КПО је од 1930. године била једна од најзначајнијих организационих јединица МИП-а, о чему посредно и непосредно говори број службеника
који су радили у њему, а пре свега количина и значај грађе.
Уредба са законском снагом о уређењу Министарства иностраних послова и дипломатских и конзуларних заступништава Краљевине Југославије, Службене новине КЈ,
бр. 187, 18. август 1939.
Према члану 13 Уредбе из 1919. године у надлежности Конзуларно-трговачког одељења били су и трговински уговори. Међутим, дуго година ова надлежност је била
запостављана, јер се сматрало да је по овом питању делокруг Министарства трговине
и индустрије одлучујући (Реферат Богумила Вошњака од 24. јануара 1929, АЈ-334Перс. одс.-57-157). Крајем 1925. и током 1926. део послова у вези са припремом материјала и вођењем преговора за закључивање трговинских уговора прешао је у надлежност Одељења за трговинске уговоре односно Трговинско-политичког одељења Дирекције за уговоре (АЈ-334-Перс. одс.-60-168, решење бр. 8755, 5. децембар 1925). Тек
чланом 4 Уредбе из 1929. године (Службене новине КСХС, бр. 94, 22. април 1929) закључивање трговинских уговора, уговора о пловидби и осталих привредних међународних уговора пренето је у надлежност Конзуларно-трговинског одељења. Ти послови су чланом 5 Закона из 1930. и чланом 8 Уредбе из 1939. године остали у надлежности Конзуларно-привредног одељења.
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ћај;9 слободне зоне;10 привредни савети Мале Антанте и Балканског споразума11 и друга питања конзуларно-привредног карактера.
Ови задаци и функције били су у надлежности Конзуларно-привредног
одељења до Априлског рата 1941. године. У емиграцији, почетком јесени
1941, Министарство иностраних послова Краљевине Југославије је реорганизовано и конзуларни послови су прешли у надлежност Општег одељења.12
Почетком 20-их година ово Одељење је често пресељавано, а Министарство иностраних послова у целини дислоцирано: 1922. године се из
Балканске 18 сели „јер Административно одељење захтева више просторија“, у кућу С. Гавриловића, у Мишарску 11 (постоји и Уговор о закупу); ту
остаје изгледа до краја 1924, или почетка 1925, када се налази у улици Краља Милана, у згради Министарства иностраних послова.13

Архивска грађа фонда
Архивска грађа Конзуларно-привредног одељења МИП-а КЈ има велики значај као историјски извор, самостално и као допуна Политичком
одељењу МИП-а, фонду Министарства трговине и индустрије КЈ, Министарства саобраћаја КЈ и др.14 Кроз рад три одсека овог Одељења стиче се
9
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На основу члана 5 Уредбе о Одељењу за извршавање међународних уговора, Службене новине КСХС, бр. 161, 13. децембар 1919, међународни саобраћај био је у надлежности Саобраћајне секције Одељења за извршавање међународних уговора, а затим
од краја 1925. у надлежности Саобраћајне секције (реферата) Економско-финансијског одељења Дирекције за уговоре. Саобраћајна питања су на основу члана 4 Уредбе
из 1929. године, Службене новине КСХС, бр. 94, 22. април 1929. и наредбом пов. бр.
5479 од 6. јуна 1929 (АЈ-334-ГА-1929-Ф-2-Ц/1), прешла у надлежност Конзуларно-трговинског одељења. На основу члана 5 Закона из 1930. и члана 8 Уредбе из 1939. поменути послови остали су у надлежности Конзуларно-привредног одељења.
Иако су по свом карактеру многа питања била привредна, она су у МИП-у третирана
као политичка. Једно од таквих питања јесте и Српска слободна зона у Солуну које је
после ступања на снагу Женевских протокола од 17. марта 1929. и потписивања Уговора о пријатељству са Грчком од 7. априла 1929, изгубило политички значај и постало, у првом реду, привредно питање. Тако је на основу Закона из 1930. године прешло
из Политичког у Конзуларно-привредно одељење, Службене новине КЈ, бр. 72, 29.
март 1930.
О томе да су привредни савети Мале Антанте и Балканског споразума од свог оснивања били у надлежности КПО сведочи пре свега њихова грађа која чини посебну целину у грађи Одељења као и књиге евиденције, у којима су заједно са осталим актима
завођени и њихови акти. У списковима чиновника МИП-а наводи се као посебна организациона јединица Мала Антанта и Балкански споразум. Чланом 8 Уредбе из 1939.
године Привредни савет Балканског споразума остао је у надлежности КПО.
АЈ-103 (Емигрантска влада КЈ)-83-320, решење пов. бр. 6658, 24. септембар 1941.
АЈ-334-КПО-355-1144, АЈ-334-КПО-353-1142.
Укупна количина грађе фонда износи 44,8 метара (37,3 м архивске грађе смештених у
390 фасцикли и 95 књига евиденције укупне дужине 7,5 м). Граничне године грађе се
углавном поклапају са годинама фонда, осим спорадичних докумената из 1918. и
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увид не само о привредним, трговинским, економским и саобраћајним односима КЈ са европским и прекоокеанским земљама, где је политика посредно увек присутна, већ и о оним сегментима историје Краљевине који
чине културу, просветне прилике, међунационалне односе, духовну климу,
обичаје и традицију, спортске, верске и друге манифестације.
Радом Конзуларног одсека настали су документи који сведоче о мрежи дипломатских и конзуларних заступништава (каријерних и почасних) КЈ
у иностранству, који су се, осим уобичајених послова заштите интереса југословенских исељеника и радника, бавили економском пропагандом и
стварањем услова за успостављање привредне и трговинске сарадње КЈ са
иностранством. У међуратном периоду конзуларни извештаји и извештаји
посланстава КЈ у иностранству, преписка, штампани материјали, иностране
законске уредбе и прописи о привредној, политичкој и финансијској ситуацији страних земаља, који су редовно (мање или више) достављани МИП-у
– омогућили су да Краљевина Југославија води активну спољнотрговинску
политику и да привредно сарађује са земљама Европе и Америке (Северне и
Јужне), као и са другим прекоокеанским земљама. Грађа је утолико значајнија јер је јединствена за упознавање система рада дипломатско-конзуларне
мреже Краљевине Југославије.
Архивска грађа, осим привредне сарадње КЈ са остатком света, у периоду између два светска рата документује и унутрашњи привредни и политички развој Краљевине, од првих корака на унутрашњој консолидацији и
изласка на међународну политичку сцену 1. децембра 1918. до капитулације 17. априла 1941. године.
Материјали конзуларног одсека говоре о економском, социјалном,
просветно-културном стању, међунационалним односима, степену прихваћености југословенске идеологије међу исељеницима и радницима у иностранству. Прате исељеничку штампу, деловање антијугословенских агената и терориста (усташа, комуниста, ВМРО, црногорских сепаратиста, агената Коминтерне, мађарских, италијанских и других ревизиониста).
Постоји доста докумената о исељеничком и радничком законодавству
у КЈ и иностранству.15 Највише је грађе о радничком и социјалном законо-

15

1945. године. У фонду је пронађен већи број фотографија, чији се оригинали налазе у
Збирци фотографија Архива Југославије, а њихове копије остављене су у фонду, на
месту оригинала. Укупан број јединица описа је 1.294. Као информативно средство
урађен је сумарно-аналитички инвентар са индексима (именични, географски, институционални и тематски). У сређивању и обради фонда Конзуларно-привредног одељења МИП-а КЈ радили су архивисти Нада Петровић, Јелена Ђуришић, Весна Ђокић,
Лидија Опојевлић Хофман и архивски помоћници Весна Арсеновић и Љиљана Требјешанин. Фонд Конзуларно-привредно одељење надовезује се на фонд Персонални
одсек МИП-а.
Закон о заштити исељеника и Нацрт закона о социјалном осигурању у КЈ (1930).
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давству из држава где је било много југословенских радника, као што су
Немачка, Француска, САД, Чехословачка, Канада и друге.
Грађа прати положај југословенских радника у иностранству после Првог светског рата и у време Велике економске кризе када се повећава незапосленост, осиромашење и проблеми око репатрирања југословенских исељеника; укључивање КЈ у рад Савета Међународног бироа рада, који у таквим
ванредним околностима инсистира на закључењу међународних конвенција о
заштити радника, док се на унутрашњем плану формира Централни секретаријат свих радничких комора КЈ са седиштем у Београду (1924).
На основу разних докумената фонда о југословенским радницима у
иностранству могуће је проучавање радничког питања у Краљевини Југославији, СССР-у и западноевропским земљама (највише података постоји за
период 1932–1941. године). Занимљиво је пратити преплитање надлежности између Министарства социјалне политике – Исељеничког комесаријата
у Загребу и КПО-а КЈ у вези са исељеничким питањем.
Веома је интересантна и грађа о визном режиму КЈ и других земаља и
о његовим променама у међуратном периоду. Визни режим КЈ прошао је
кроз разне фазе које су с једне стране биле условљене разлозима унутрашње безбедности, а с друге спољнополитичким разлозима и бригом за исељеништво.
Грађа фонда говори о антисемитским законима у Немачкој и другим
државама и о прогонима Јевреја. Сведочи о илегалном пребацивању јеврејских избеглица из суседних земаља на територију КЈ и полицијским потерама за њима, о несналажењу југословенских власти, контрадикторним мерама и честим променама гледишта у вези са издавањем улазних и транзитних
виза јеврејским избеглицама као и о селективном односу према појединцима, нпр. богатим Јеврејима који су долазили у КЈ као туристи. Ноте Посланства Велике Британије у Београду МИП-у КЈ којима је тражено спречавање
илегалног пребацивања Јевреја из Средње Европе преко КЈ у Палестину
представљају доказ лицемерног односа великих сила према Холокаусту.
Грађа садржи и потписане молбе емиграната – Јевреја да им се издају улазне и транзитне визе и извештаје о трагичним судбинама лица које нико није хтео и који нису имали куда да оду.16
У документима о контроли и праћењу сумњивих лица, осим антијугословенских агената и криминалаца, спомиње се и забрана издавања виза и
муслиманима из арапских земаља који у КЈ од домаћих муслимана прикупљају бедел или беделук (новчана накнада уместо хаџилука у Меку).
Материјали о организацији и раду КПО-а МИП-а заинтересованом
истраживачу, осим важних докумената о унутрашњој организацији и надлежностима, дају изванредну прилику да „прошета“ канцеларијама и ходни16

„Кладовски транспорт“; судбина емиграната са брода „Пенчо“, АЈ-334-КПО-339-1069 и др.
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цима и „осети“ радну атмосферу, међуљудске односе, трему приправника
пред полагање државног испита, односно пулсирање живота у времену које
је иза нас.
Разноврсна је грађа која се односи на уређење и надзор над српским
војничким гробљима у иностранству (Грчка, северна Африка, Албанија,
Француска, Белгија, Чехословачка и друге земље), о ексхумацији и репатрирању посмртних остатака српских војника погинулих у Првом светском рату и о гробљима страних војника у Краљевини.
Радом свих одсека КПО-а настали су документи који формирају слику о двовласницима, мањинама и оптантима и нешто мање о аграрној реформи у КЈ.
У две фасцикле фонда смештена је грађа која говори о разним спортовима у КЈ од 1924. до 1941. године, соколским друштвима и слетовима, југословенским спортистима на Олимпијским играма и Балканским олимпијским
играма, сарадњи у области спорта између држава Мале Антанте и Балканског
споразума, о милитаристичкој спортској обуци омладине у фашистичким и
профашистичким државама (Немачка, Италија, Мађарска и др.).17
На основу докумената који „покривају“ спорт у Краљевини Југославији може се назрети и будући распад државе, када су 1941. хрватски и словеначки спортски клубови почели директно да сарађују са немачким клубовима, без претходне комуникације са Министарством за физичко васпитање
народа и Посланством КЈ у Немачкој.18
Грађа садржи податке о исељеничкој штампи из Северне и Јужне
Америке, као и из Европе што делом употпуњује слику која о овој врсти
грађе постоји у другим фондовима.19
У фонду КПО-а могу се наћи значајни документи о покушајима реализације југословенских потраживања у иностранству и иностраним потраживањима у КЈ. Та документа се односе на следећа питања: компензација репарација са немачким потраживањима у КЈ; потраживања турских држављана
17

18
19

Досије о првом Соколском слету у КЈ 1930. године; извештаји о учествовању Југословена на Олимпијским играма у Амстердаму 1928. и Лос Анђелесу 1932. године; материјали о Балканским играма у Атини; препорука МУП-а КЈ да се забране фудбалске
утакмице са клубовима из Мађарске у пограничним местима КЈ са већинским мађарским живљем због националне еуфорије и инцидената; извештај о фудбалској утакмици између „Приморја“ из Љубљане и „Трестина“ у Трсту, на којој су Југословени
играли „млако“ да не би дошло до инцидената (туча) са фашистичким навијачима и
играчима (АЈ-334-КПО-362-1156).
АЈ-334-КПО-363-1157.
АЈ-334-КПО-373-1189; АЈ-334-КПО-374-1190; АЈ-334-КПО-376-1193. У историјску
пикантерију (која свакако подстиче на размишљање) спада случај Вицка Кусановића,
бившег почасног конзула КЈ у Магаланесу, односно његов спор са државом Чиле, који је поделио југословенску колонију у тој земљи и посланике Скупштине КЈ. – АЈ334-КПО 377-1194.
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за имања напуштена током исељавања из КЈ; процедуре за преношење имовине југословенских држављана из Бугарске после коначног утврђивања југословенско-бугарске границе (1922); потраживања југословенских држављана у Турској и Румунији (1930); исплата и ликвидација пензија бивших држављана Аустро-Угарске, који су припадали аустријским институтима за социјална питања, а која су посе рата прешла на терет Италије и друга.
Архивска грађа фонда садржи превасходно извештаје и преписку, али
и друге врсте докумената који сведоче о интензивним и разгранатим трговинским везама КЈ са другим државама уз подсећања привредних субјеката КЈ
упућених властима да се заштити домаћа индустријска и пољопривредна
производња од стране конкуренције, о КЈ као о трећем на свету извознику кукуруза (после Аргентине и Румуније) и првом извознику воћа, пре свега
шљиве, којој је једина конкуренција била калифорнијска шљива, о извозу пољопривредних производа, стоке, дрвета и руда (сировина) и увозу индустријске робе, пре свега из Немачке,20 о отежаним трговинским везама почетком
Другог светског рата, о интересовању великих сила обеју зараћених страна за
југословенске руде, неопходне за војну индустрију, о проблемима увоза румунске нафте за југословенске војне потребе итд. Ту су и материјали о убрзаним набавкама нафте из Румуније и памука из Турске за потребе становништва и војске КЈ пред Други светски рат, у ситуацији када су за исте сировине биле заинтересоване и друге државе, пре свега Немачки Рајх и др.
У грађи фонда има доста података о трговини и транзиту монополским производима у КЈ и другим државама (со, дуван, опијум и други), о
шверцу хероина, о компензационој трговини монополским производим између КЈ и других земаља.21
У грађи је присутан велики број докумената Друштва народа који говоре о царинским сукобима, поједностављивању царинских формалности и успостављању царинског примирја међу европским државама. Видљив је допринос КЈ да се са својом царинском политиком укључи у напоре Друштва
народа.22
Материјали дају увид у унапређење и развој привредне политике КЈ
кроз реорганизацију привредно-обавештајне и пропагандне делатности
(нпр. оснивање Института (Завода) за унапређење спољне трговине, 30. новембра 1930) и укључивању КЈ у рад међународних привредних организација после Првог светског рата.23
20
21

22

23

АЈ-334-КПО-473-1190.
На пример југословенско-пољски уговор од 4. марта 1932. о размени дувана из КЈ за
индустријске производе из Пољске (АЈ-334-КПО-398-1272).
Закон о изменама и допунама тарифних бројева увозне и извозне тарифе од 23. октобра 1930.
АЈ-334-КПО-497-1597; АЈ-334-500-1601.
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У међуратном периоду КЈ је настојала да доведе у склад своју спољну
политику и трговинске интересе јер између њих постоји узајамна веза и
утицај. Променом унутрашњих и спољнополитичких прилика мењала се и
трговинска политика КЈ. Трговински уговори, конвенције о трговини и настањивању и други споразуми чине јединствено благо овог фонда.
Много докумената даје јасну слику о привредном продору Немачке на
југоисток Европе. Архивска грађа фонда прати све трговинске уговоре између КЈ и Немачке, посебно онај од маја 1934. године. Доста података говори о
трговинском уговору са Немачком од 4. јула 1938. којим је регулисана нова
ситуација у економским односима настала после Аншлуса и о тајном протоколу уз овај уговор закљученом 5. октобра 1939. и његовој примени.24
Исцрпни извештаји, затим реферати, преписка, штампа, статистички
подаци и текстови трговинских уговора КЈ са Италијом сведоче о веома живој трговинској размени (у којој је КЈ од почетка 30-их година XX века имала позитиван биланс) чак и онда када су односи између две државе били врло затегнути.25 Одлични су и документи о раду југословенско-италијанског
привредног одбора.
Архивска грађа фонда даје увид у садржај аустро-мађарско-италијанских преговора, закључених у складу са Римским протоколима, њиховим
реалним економским резултатима и политичким последицама по државе
Мале Антанте.26
Део докумената се односи на италијанску агресију на Етиопију 1935.
године и економске санкције Друштва народа према земљи агресору. Грађа
сведочи о томе како су се санкције узурпирале и заобилазиле,27 каква је била италијанска свакодневица под ембаргом.28
Архивска грађа фонда детаљно сведочи о привредном стању у КЈ од
1920. до 1941. године, као и о економским приликама и финансијској ситуацији у суседним, европским и неким прекоокеанским државама. Посебно је
обимна и разноврсна грађа о привредној ситуацији у Немачкој, Француској,
24
25
26
27

28

АЈ-334-386-1213.
АЈ-334-384-КПО-1207.
АЈ-334-КПО-403-1312.
Селективан извоз робе из САД у Италију; одуговлачење Француске да примени забрану Лиге народа о извозу бензина, угља и гвожђа у Италију; појава да албански трговци купују робу у КЈ и продају је Италији (АЈ-334-403-1312).
О фашистичкој пропаганди, окупљањима и акцијама жена и омладине за бојкот производа санкционистичких држава, реакцији Италије на примену санкција од стране
КЈ, пограничном промету код Ријеке и др. Занимљив је извештај о јавном одијуму
према санкционистичким државама, о животу у тршћанском округу обележеном рестрикцијама хране, бензина и других потрепштина, о паничном прављењу залиха, затварању радњи и хапшењима, о прикупљању злата од грађана, ксенофобији, очекивањима да ће нови европски рат ослободити Италију од санкција, али и о утучености,
скепси и дефетизму који захвата чак и фашистичке кругове: АЈ-334-КПО-403-1312.
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Италији, Мађарској, Румунији, Чехословачкој, Албанији, Грчкој, Турској,
САД, Канади, Аргентини и другим земљама.
Документи говоре и о привредном стању СССР-а, продору нове, социјалистичке државе на светска тржишта кроз дампинг аграрних производа,
дрвне грађе, о америчком, немачком, француском и британском капиталу у
СССР-у, о унутрашњој политици државе бољшевика (НЕП, логори, индустријализација, буџет). У фонду има спорадичних, али врло значајних података добијених посредним путем од југословенских дипломатско-конзуларних представништава у иностранству.29
Материјали дају слику о узроцима житне кризе (као једној од одлика
Велике светске економске кризе) на светском тржишту жита, о њеним обележјима, производњи жита у прекоокеанским државама (САД, Аргентина,
Канада и друге), европским, подунавским државама и др.30
Извештаји и други документи о раду Економског и Финансијског комитета Друштва народа сведоче о начину на који је ова организација решавала проблеме међународних дугова с једне и међународне трговине с друге
стране, аграрне проблеме држава Средње и Источне Европе, питања девизне контроле и контроле компензационих и клириншких уговора, као и
остале економске и индустријске проблеме у међуратном периоду.31
Ако је икада Балкан био покретач „добрих вибрација“, био је то између два рата формирањем два регионална блока држава – Мале Антанте и
Балканског споразума. Кључну улогу, као веза оба блока, имала је Краљевина Југославије. По свом значају грађа о раду Мале Антанте и Балканског
споразума заузима централно место у фонду.
Архивска грађа фонда сведочи о различитим политичким и привредним интересима држава Мале Антанте и њиховом уплитању у идеју међусобног привредно-политичког и војног зближавања.32 Привредно стање и
спољнополитички односи КЈ са другим државама 30-их година XX века постају јаснији захваљујући грађи насталој радом Привредног савета Балканског споразума. Закључни протоколи са заседања ове институције сведоче о
сарадњи држава Балканског споразума у области трговине, саобраћаја, туризма, емисионих банака, као и о реаговањима Бугарске, Немачке и Италије
на формирање и делатност Балканског споразума. Грађа садржи Статут
29
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Извештаји о стању у СССР-у стижу преко посланстава и конзулата КЈ у Грчкој, САД,
Великој Британији, Немачкој, Прагу, Берлину, Дизелдорфу итд. КЈ је имала амбивалентан став према СССР-у и његовом међународном признању. Не бежи се од трговинске размене са бољшевицима, али de iure изостаје признање, све до 1940. године
када се отвара Посланство КЈ у Москви.
АЈ-334-КПО-509-1642; АЈ-334-КПО-502–1616; АЈ-334-КПО-503-1617; АЈ-334-КПО504-1618; АЈ-334-КПО-505-1619; АЈ-334-КПО-506-1620.
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Привредног савета Балканског споразума, реферате и записнике са седница
Југословенске националне групе овог Савета и друге документе о оснивању
и раду Сталног поморског комитета Балканског споразума, Туристичког комитета, Сталног железничког комитета, са састанака гувернера емисионих
банака. Сви ови документи, релевантни и вероватно ретки, извори су за
проучавање политичке и привредне историје КЈ, Балкана и Европе у међуратном периоду.
Занимљиви су документи о могућностима да Балкански споразум, као
привредни блок држава, прерасте у политичку и војну целину, о сарадњи
чланица Балканског споразума у околностима Другог светског рата.
Архивска грађа настала радом Саобраћајног одсека КПО-а, иако чини
мањи део овог фонда, заузима веома значајно место за проучавање саобраћаја Краљевине Југославије, места КЈ у међународном саобраћају и утицаја
политичких прилика на саобраћај. Кроз грађу основне класификационе групе – Саобраћај КЈ, можемо пратити какав су значај и место имале одређене
врсте саобраћаја у укупним привредним приликама тога времена.
Железнички саобраћај је доминирао у транспорту људи и робе између
два рата. Од почетка 20-их година може се пратити успостављање железничких веза са суседима, изградња железнице, питање репарација и реституције бивших аустроугарских Јужних железница; присуство Југославије на
свим железничким конференцијама и у организацијама (нпр. Организација
за саобраћај и транспорт Друштва народа); прилагођавање техничким иновацијама (кочница „Бреда“); одраз промена на политичкој карти Европе на
железнички саобраћај КЈ и др.
Посебно место заузимају материјали који говоре о питању вициналних (локалних) железница, односно решавању административно-правних
односа између њихових власника (приватних акционара) из бивше АустроУгарске и држава на којима су се те железнице нашле после Првог светског
рата.33
Интересантни су и материјали о решавању проблема земаља чланица
Друштва железница Дунав-Сава-Јадранско море (DOSAG) – Италија,
Аустрија, Мађарска и КЈ, и њиховим обавезама као наследница бивших
аустроугарских Јужних железница.34
Материјали о ваздушном саобраћају КЈ говоре о томе да је тај вид саобраћаја био тек у зачетку. Ради се о: међународном и транзитном саобраћају преко КЈ; међународним ваздухопловним такмичењима и аеромитинзима; отварању међународних поштанских линија; успостављању ваздушне
линије Солун–Скопље–Београд; пропагандним летовима; дозволама за прелете преко територије КЈ и инцидентима; раду првог Југословенског дру33
34

АЈ-334-КПО-550-1742.
АЈ-334-КПО-550-1743.
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штва за авио саобраћај (Аеропут); споразуму Француске и КЈ о испоруци
авионских мотора; југословенским прописима о ваздушном саобраћају, споразумима КЈ са другим државама и страним компанијама о експлоатацији
ваздушног простора и др.35
Поморски саобраћај КЈ имао је веома значајно место у транспорту
људи, пре свега исељеника, и робе. Видан је проблем репарација после Првог светског рата и настојања Италије да при подели Аустро-Угарске добије
већи удео. Следе материјали о стању југословенске морнарице, преговорима о предаји једног дела солунске луке за југословенске бродове, повезивању југословенских лука са јадранским лукама, Медитераном и осталим деловима света, пре свега Северном и Јужном Америком; давању концесија
југословенским паробродским друштвима за превоз исељеника; поморским
прописима; отварању југословенских поморских конзулата; поморско-транспортној индустрији у КЈ; сигнализацији морских путева; раду југословенских паробродских друштава (Југословенска пловидба, Оцеаниа); судбини
југословенских бродова и посада – запленама, хаваријама, забрани уласка у
луке, хапшењима и репатрирањима морнара и др.
Посебно место заузимају материјали о поморској и економској блокади Немачке, 1939–1941, и судбини југословенских бродова, као и одразу
поморске блокаде на привреду КЈ.36
Архивска грађа даље води кроз развој друмског саобраћаја, који није
имао тако велики значај као железнички, али су током 20-их година видљиви и помаци његовог развоја: стање и дужина путева кроз године; изградња
путне мреже; успостављање аутобуских линија са суседима; монопол страних трговачких компанија (Стандард оил, Шел); број моторних возила; ратификација међународних конвенција о аутомобилском саобраћају у КЈ;
планови за изградњу међународних путева преко КЈ (Лондон–Истанбул);
немачки планови за повезивање Северног и Црног мора; успех немачког
аутомобилизма на Београдском сајму; присуство југословенских представника на међународним конгресима о друмском саобраћају и др.
По питању речног саобраћаја у КЈ значајно место заузимају материјали о репарацијама и реституцији бродова заосталих из Првог светског рата
(Комисија КСХС за проналажење и поврат пловних објеката), и о последицама насталим распадом Аустро-Угарске (Фрањин канал, Бегејски канал,
водне заједнице и др.). Следе материјали о редовном функционисању југословенског речног саобраћаја, пре свега на Дунаву и Сави, промету у пристаништима, давању концесија бродарским друштвима за превоз путника и
робе, стању пловидбе на Дунаву, отварању југословенских речних агенција
у суседним земљама и другим питањима.
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АЈ-334-КПО-551-1744; АЈ-334-КПО-551-1745; АЈ-334-КПО-552-1746.
АЈ-334-КПО-562-1755-1757.
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Интересантни су материјали који говоре о развоју ПТТ и радио саобраћаја у КЈ, пре свега о функционисању поштанског саобраћаја, успостављању телефонских веза са иностранством, набавци међуградске телефонске централе за Београд и Загреб, уговору између Министарства саобраћаја
КЈ и АД „Радио Београда“ за подизање и експлоатацију радио-фонских станица у КЈ, арбитражи између југословенске државе и Генералне корпорације „без жица“ (Париз), броју телефонских и радио уређаја и др.
Грађа групе – Материјали о Дунаву, има веома велики значај у целокупној грађи овог фонда. Кроз ове материјале можемо пратити и присуство
великих сила, посебно Енглеске, која је током 20-их година XX века имала
премоћ на Дунаву и основала Дунавско пловидбено друштво. Документи
показују развој односа и проблеме које је Југославија имала са суседима,
Мађарском и Румунијом. Хидротехнички проблеми предвиђени мировним
уговорима са овим земљама и њихово решавање протезали су се на читав
међуратни период.
Канал краља Петра Првог, односно део бившег Фрањиног канала чији
је већи део пресецањем границе 1918. године остао на територији КЈ представљао је једно од важних питања у односима КЈ и Мађарске. У склопу тога су и следећа питања: правно регулисање АД Канала краља Петра (југословенског дела друштва за одржавање Канала); однос југословенског и мађарског дела овог друштва; спорови и преговори о испуњавању мађарских
обавеза према Тријанонском мировном уговору; радови на одржавању канала; енглески капитал у АД Канал краља Петра и проблеми са акционарима.
Сва спорна питања везана за овај Канал решавана су пред Међународном
дунавском комисијом (CID) у Бечу и директно у склопу решавања укупних
хидротехничких проблема између КЈ и Мађарске. Одраз политичких прилика и јачање мађарског ревизионизма имали су одређен утицај у решавању
ових питања.
Грађа садржи значајне податке о регулисању хидротехничких система
пресечених границом 1918, о раду водних заједница које су подељене између Румуније, Мађарске и Југославије (Аранка, Горњи Торонтал, Карашица),
и свим проблемима који су проистекли из те поделе.37
Сва питања везана за проблеме Дунава решавана су пред Међународном комисијом у Бечу и кроз материјале о раду ове Комисије можемо пратити њене компетенције, одлуке и извештаје са заседања и рад Југословенске делегације при овој Комисији. Важну улогу у решавању хидротехничких проблема имала је и Комисија за режим дунавских вода (CRED), чији
рад можемо такође пратити кроз архивску грађу.
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Проблеми везани за хидротехничке односе са Румунијом обухватају и организацију
„Ђердапских сервиса“, питање „вуче“ на Сипском каналу, експлоатацију Бегејског
канала. Нису занемарљиви ни материјали о хидротехничким односима са Италијом,
Немачком, Аустријом, Грчком и другим земљама.
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Значајна је и грађа о оснивању, организацији и раду Југословенске
слободне зоне у Солуну (до тада Српске слободне зоне), и спорним питањима између КЈ и Грчке о овом питању.
Део грађе говори о укључивању у разне међународне организације,
комитете и бирое, као што су Међународни технички комитет ваздухопловних стручњака (CITEJA), Међународна ваздухопловна комисија, Међународни комитет за саобраћај железничког материјала и многе друге, о усаглашавању југословенског законодавства са међународним, учешће у раду
низа саобраћајних конференција.38
Овим прегледом фонда Конзуларно-привредног одељења настојали
смо да укажемо истраживачима на најзначајнији део архивске грађе. Детаљним увидом у Инвентар и архивску грађу стећи ће се потпуна слика о садржају и вредности сачуваних докумената.
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Треба истаћи учешће у раду Светске конференције за енергију (CKOE), где кроз рад
Националне југословенске комисије можемо пратити развој електрификације у КЈ и
ставове великих сила о државној контроли над изворима енергије (АЈ-334- КПО-6011827).

