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АПСТРАКТУМ: Чланак пружа увид у сложену економску и политичку проблематику којом се после Првог светског рата бавило
Одељење за извршење међународних уговора МИП-а Краљевине
Југославије. Централна тема је учешће Краљевине Југославије у
привредној реинтеграције средње Европе после поделе аустроугарског наслеђа између земаља наследница. Написан је на основу
Историјске белешке састављене приликом обраде фонда.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: мировни уговори, репарације, реституције,
разграничење, ратни злочини, хидротехнички односи, трговински уговори, саобраћај

Историјат ствараоца фонда
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, као држава у оснивању, водила
је прави дипломатски рат за стицање формалног међународног признања и
имала је низ нерешених питања (мањине, репарације, границе, подела имовине бивше Аустро-Угарске и друга), који су проистекли из мировних уговора закључених са Аустријом, Мађарском, Бугарском и Румунијом.1 Од
велике важности било је и успостављање сарадње са Друштвом народа, као
механизмом одржања статуса створеног мировним уговорима у Паризу.
У постојећим међународним околностима, на предлог председника
Министарског савета Краљевине СХС, прописана је 30. новембра 1919.
1

Краљевина СХС је са Аустријом и Бугарском потписала мировни уговор тек 5. децембра 1919. Краљевина није била задовољна Тријанонским уговором јер није добила коридор са Чехословачком, односно Мохач, Печуј и Бајски троугао. Разграничење са
Румунијом завршено је 1924, а нерешена питања са Италијом протезала су се годинама. – Bogdan Krizman, Vanjska politika Jugoslavenske države, Zagreb, 1975, 13–75.
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Уредба о Одељењу за извршење међународних уговора,2 којом је при Председништву Министарског савета Краљевине основано Одељење за извршење међународних уговора као једно од три одељења Председништва.3
Надлежности Одељења за извршење међународних уговора, према
Уредби из 1919. године, биле су да се стара о испуњењу свих обавеза и
остварењу свих права која проистичу из међународних уговора и да служи
као саветодавни орган Министарства иностраних дела (МИД) КСХС за сва
правна питања међународног карактера,4 односно питања разграничења, заштите мањина, држављанства, санкција, ограничења наоружања, ограничења бројног стања кадра, разоружања непријатељских земаља и сва питања
међународног карактера која се тичу сувоземне, поморске војне снаге и војног ваздухопловства, надокнаде ратом почињене штете, економско-финансијских питања на међународном нивоу, међународног сувоземног, поморског и речног саобраћаја, пристаништа и бродова.
Делокруг Одељења за извршење међународних уговора мењао се и
допуњавао током година, у зависности од потреба и промена у унутрашњој
организацији. Један извештај начелника Одељења из 1922. године показује
да је дошло до одређених промена у организацији и да се делокруг рада делимично променио и проширио. Тако се, осим поменутих послова прописаних Уредбом, помињу и: међународни транзит, Друштво народа, трговина
опијумом, трговина белим робљем, питања Дунава, питања репарација, односно одштете југословенским грађанима према уговорима о миру и питања накнаде штете у новцу, роби и реституцији однетих предмета, ратни и
предратни дугови, потраживања према бившем аустроугарском ерару, питања секвестра, плаћања, потраживања југословенских држављана и др.5
У тренутку оснивања Одељење је могло да иницира сваку радњу
осталих министарстава, непосредно, ако су она у вези са извршењем међународних уговора, и обрнуто, сва министарства Краљевине била су дужна
да упућују овом одељењу податке који се односе на исте предмете.6
Финансијским законом за 1922. и 1923. годину Одељење за извршење
међународних уговора ушло је у састав Министарства иностраних послова
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3
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6

АЈ, Министарство иностраних послова (334), Управно одељење, Персонални одсек –
60–168; Службене новине, бр. 161, 13. децембар 1919.
У саставу Председништва Министарског савета КСХС били су: Кабинет Председништва Министарског савета (са Политичком и Административном секцијом), Одељење
за штампу и Одељење за извршење међународних уговора. – Алманах Краљевине
КСХС за 1921. и 1922, св. 1, I, II и III део, Загреб.
Службене новине Краљевине СХС, бр. 161, 13. децембар 1919, члан 2.
АЈ-334 (Дирекција за уговоре) 672–1963, бр. 1087, 2. март 1922.
Чланом 3 Уредбе, регулисана је сарадња између међусавезничких и међународних
установа, створеним уговорима о миру, и министарстава КСХС.
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КСХС.7 Уочљиво је да су нерешена политичка питања добила већи значај
крајем 1922. године. Тако је делокруг рада Одељења посвећен политичким
питањима постао разуђенији, нарочито у погледу мањина. Бавили су се проблемом сваке појединачне мањине у КСХС и југословенским мањинама у
суседним земљама.8
Године 1926. Одељење се реорганизовало под новим називом – Дирекција за уговоре.9 Како су се послови у вези са извршењем међународних
уговора постепено приводили крају, а економска и спољнотрговинска питања постајала све значајнија, промениле су се надлежности и организација
Дирекције. Већи нагласак је стављен на унапређење спољне трговине, односно прикупљање материјала за закључење трговинских уговора, рад на закључењу и примени трговинских уговора, праћење домаћих и међународних привредних токова, економских делатности Друштва народа и др. Одељење се и даље бавило свим економско-финансијским питањима насталим
из односа после рата и мировних уговора, припремало је грађу за економске
конференције и реализовало конвенције проистекле из преговора о разним
економским питањима.
Послови Одељења за уговоре преплитали су се са пословима и надлежностима других одељења МИП-а КСХС и са другим министарствима. Када су у питању Друштво народа и заштита мањина, Прва политичка секција
овог одељења бавила се истим послом као и Политичко одељење МИП-а.
Надлежности у области економско-финансијских питања и трговинских
уговора, као и саме економске надлежности нису биле прецизно дефинисане уредбама о уређењу МИД-а КСХС из 1919, тако да је током 20-их година
XX века постојало стално преплитање надлежности између Конзуларнопривредног (КПО) и Одељења за извршење међународних уговора, односно
Дирекције за уговоре. Економске надлежности Одељења преплитале су се и
са пословима Министарства трговине и индустрије.10 Једна од надлежности
7
8
9

10

АЈ-334-Персонални одсек (Перс. одс.).- 60-168.
Исто, Пр. пов. 4920, 12. новембар 1922.
АЈ-334-Перс. одс.- 60-168, Решење министра иностраних дела, 5. децембар 1925; АЈ,
Посланство КЈ у Румунији – Букурешт, 15-166, Решење министра иностраних дела,
10. јун 1926.
Делатност МИП-а по економским питањима није јасно дефинисана Уредбом од 5. маја 1919. Привредна делатност није била усредсређена на једном месту. Економска питања, уколико се ово министарство уопште њима и бавило, била су расута по разним
одељењима. Један део привредне активности био је уступљен КТО-у, и то доста скучен, јер се закључењем трговинских уговора бавило и Министарство трговине и индустрије. Тако се проблем преплитања надлежности протезао годинама. Тек када су
после Версајске мировне конференције све државе покренуле ликвидацију својих уговорних обавеза са побеђенима и када је Друштво народа због тога почело да се бави
сложеним економским питањима, у КСХС је основано Одељење за међународне уговоре. Ово одељење је проширило економску функцију МИП-а на међународним основама. Одмах је почело да се бави ликвидацијом свих привредно-економских односа са
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Одељења биле су и репарације којима се бавило и Министарство правде,
односно његово Одељење за накнаду штете.11
Уредбом председника Министарског савета Краљевине Југославије,
од 22. априла 1929, током реорганизације МИП-а КЈ укинута је Дирекција
за уговоре, док су њене надлежности прешле углавном у КПО, а делом и на
остала одељења МИП-а.12

Архивска грађа фонда
Грађу Дирекције за уговоре преузео је Архив Југославије од Савезног
секретаријата за иностране послове Записником бр. 02–729/1 од 22. децембра 1989, у количини од 7,50 метара.13 После преузимања грађа је препакована у 59 нових фасцикли, са непромењеном дужином. Накнадно је, по
основу разграничења са фондом Конзуларно-привредног одељења МИП-а,
издвојена још 61 фасцикла (3,40 м), тако да количина грађе која је узета на
сређивање износи 120 фасцикли (10,90 м). У току рада на сређивању и обради Конзуларно-привредног одељења издвојено је неколико фасцикли грађе
(укупно 0,30), која по принципу провенијенције припада Дирекцији за уговоре МИП-а КЈ, тако да укупна количина грађе која је стигла на обраду износи 11,20 метара.
У Записнику о примопредаји стоји да је грађа у регистратурском поретку и да је део грађе сређен по досијеима, а део по одређеној тематици. Уз гра-

11

12

13

бившом Аустро-Угарском, репарацијама, предратним дуговима, међународним аспектима саобраћајне политике и другим питањима. – Реферат о реорганизацији МИП-а
КСХС А. Бодија, АЈ-334-Конзуларно привредно одељење-353-1142.
На основу члана 21 Уредбе о уређењу Министарства правде установљено је Одељење за накнаду штете ратом почињене, са два одсека: Одсек за примену закона о ратној одштети и Одсек за управу непријатељском имовином, АЈ- 334-672-1963, бр.
1456, 14. април 1920.
Службене новине КСХС, бр. 94, 22. април 1929. – Овом Уредбом извршена је нова подела Министарства иностраних послова КЈ на одељења: Управно, Политичко, Правно, Привредно, Главна архива. До доношења нове уредбе министра иностраних послова о унутрашњој организацији министарства, поделе на одсеке и др., дата су упутства начелницима постојећих одељења како да поступају да би се реорганизација што
пре спровела у дело. Према тим упутствима Саобраћајна секција Дирекције за уговоре требало је да до 1. јула 1929. уђе у састав Привредног, односно Конзуларно-привредног одељења. Трговинско-политичко одељење Дирекције требало је такође да
пређе у састав Привредног одељења, као његов други одсек. Преласком у Привредно
одељење, Трговинско-политичко одељење престало је да постоји као део Дирекције
за уговоре. Тиме се угасила Дирекција за уговоре, као посебна дирекција МИП-а КЈ.
Шеф Саобраћајне секције био је према Уредби обавезан да до 15. јуна 1929. среди библиотеку Саобраћајне секције.
Видети досије фонда.
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ђу је преузет и њен попис, који не одговара стварном стању.14 Грађа Дирекције за уговоре, као и других одељења МИП-а, сукцесивно је предавана Главној архиви. Из извештаја и преписке Главне архиве са осталим одељењима
види се да је велики проблем настао после пресељења МИП-а у нову зграду
Министарства крајем 1923. године, после чега су се архиве многих одељења
нашле расуте по згради, а у веома несређеном стању. Главна архива је приликом почетка сређивања крајем 1924. издвојила и предала Одељењу за уговоре
око десет сандука и неколико фиока, које је ово Одељење прихватило 12.
марта 1925. и збринуло да би их довело у ред. Међу осталим стварима ту су
се налазили канцеларијски материјал, личне ствари чиновника, архива бечке
Ликвидационе комисије (Комисије за реституцију), акта и документа по
предмету репарације из Бугарске и др. У време писања овог извештаја Главне
архиве, 1928. године, још није било никаквих извештаја о сређивању и стању
архиве Дирекције за уговоре.15 Због оваквог стања архиве и немогућности да
се одређени предмети који су имали оперативан карактер пронађу, трпели су
текући послови Дирекције, па и целог Министарства.
После укидања Дирекције за уговоре, Уредбом о реорганизацији
МИП-а од 22. априла 1929, наређењем министра иностраних послова формирана је четворочлана комисија под руководством др Лазара Бајића, једног од шефова одсека Дирекције, која је била дужна да обави примопредају
архиве.16 По наведеној уредби, послови ове Дирекције прешли су у надлежност других одељења МИП-а. У истој уредби наведена су и упутства о
примопредаји архиве Трговинско-политичког одељења и Саобраћајне секције Дирекције Привредном одељењу МИП-а (КПО). У упутствима помоћника министра иностраних послова тачно су прописани рокови и процедура
за примопредају архиве.17
Наредбом министра иностраних послова од 1. јула 1929. одређен је
поступак за ликвидацију осталих делова Дирекције за уговоре. Према тој
наредби пријем и завођење аката упућених Дирекцији престају 1. јула 1929,
а сва акта која накнадно буду упућена овој Дирекцији достављаће се Поли-

14

15

16
17

Исто. – Приликом прегледа грађе, по њеном уласку у АЈ, на основу добијеног пописа
констатовано је да за одређен број фасцикли није дат тачан опис садржаја и да у попис нису унете године настанка грађе. После препакивања урађен је нови попис грађе
који је у функцији коришћења исте.
АЈ-334-ИО/ГА, 1928, Ф-1-А/1, бр. 76, 28. фебруар 1928. – О лошем стању, односно
несређености грађе многих одељења МИП-а КЈ, као и Дирекције, сведочи више наредби министра-помоћника МИП-а и шефа Персоналног одсека упућених одељењима
да поднесу извештаје о стању архива, због честе немогућности да се неки предмет
или досије пронађе: АЈ-334-Перс. одсек-65-190, пр. пов. 3991, 21. септембар 1927.
АЈ-334-Перс. одс.- 60-168, пр. пов. 1654, 25. април 1929.
Службене новине, бр. 94, 22. април 1929.
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тичком, Правном или Привредном одељењу.18 За спровођење ликвидације
преосталих делова Дирекције задужен је др Лазар Бајић, а рок је био крај
септембра 1929. године.
Приликом сређивања Главне архиве 1929. године, предати су досијеи
I и III секције Дирекције за уговоре, са списковима и записницима о предатој грађи.19 Управном одељењу – Персоналном одсеку МИП-а предавани су
персонални досијеи у два наврата – 1929. и 1932.20
На основу преписке Главне архиве и Политичког одељења из 1935.
године сазнајемо да се главни и најважнији део грађе, са свим регистрима и
деловодницима бивше Дирекције за уговоре, налази у Политичком одељењу, један мањи део, без књига, у Правном одељењу, а трећи, најмањи део,
такође без одговарајућих књига у Главној архиви.21 Управно одељење је
1937. године предало Главној архиви целокупну архиву бивше Дирекције за
уговоре (која се после ликвидације налазила у том Одељењу), укупно 11 фасцикли.22 Исте године Конзуларно-привредно одељење предаје Главној архиви 67 фасцикли бивше Дирекције за уговоре са списком досијеа.23 Спорадично су достављана акта бивше Дирекције за уговоре, дуго после ликвидације: „приликом сређивања собе, где су смештене старе архиве овог одељења, међу службеним новинама, нађени су увијени у једну хартију, записници о причињеној штети, услед рата из 1919. године.“24 Из преписке између
КПО-а и Главне архиве сазнајемо да је КПО позајмио, као живу грађу, ради
18

19

20
21
22
23

24

АЈ-334-ИО/ГА-1929-Ф-2-Ц/1; АЈ-334-60-168, наредба бр. 6498, 1. јул 1929. У прилогу
ове наредбе дате су инструкције како ће се означавати акта која ће се упућивати горе
наведеним одељењима: ПД – Политичком одељењу, ПР – Правном и ПРИВ – Привредном одељењу. Уз ову наредбу приложен је списак пописаних досијеа Дирекције
за уговоре који садржи досијее Прве и Треће секције Дирекције, са наведеним ознакама. Одељења ће акта која буду овако примила завести као сваки други акт у свој деловодни протокол и отвориће нов досије. Новоотворени досије се повезује са досијеом
дотичног акта из архиве Дирекције за уговоре и прави се записник у три примерка.
Записник се заводи у Деловодни протокол Дирекције за уговоре. По завршетку ликвидације, по упутствима из ове наредбе, требало је све записнике о примопредаји и
књиге евиденције предати Главној архиви. Уз важнија досијеа које је требало предати
(нпр. Италија, Мађарска, Чехословачка) било је потребно израдити краћи реферат о
стању преговора да би Политичко одељење наставило да ради на текућим питањима.
Из овог наређење види се да су досијеа која се тичу репарација остала у Дирекцији за
уговоре, док се не изда накнадно наређење.
АЈ-334-ИО/ГА.- Ф-1-А/1- II, К. Гл. а. бр. 246/1929. Предати су досијеи I секције за период 1922–1928. и три досијеа III секције за 1923–1925, за сваку годину по један.
АЈ-334- Перс. одсек-1932-Ф-19 , УО.
АЈ-334-ИО/ГА.-1935-Ф-1-А/1, Гл. а. бр. 9, 11. јануар 1935.
Исто, гл. а. бр. 199.
АЈ-334-ИО/ГА.-1937-Ф-1-А/1, КП бр. 6023, 2. јул 1937. У 67. фасцикли била су документа која се нису могла ставити у одговарајући досије.
АЈ-334-ИО/ГА.-1940-Ф-1-А/1. Овај документ је КПО доставило Историјском одељењу МИП-а (Главној архиви), марта 1940.
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текућих послова, више досијеа који се тичу хидротехничких питања Дунава
и рада Међународне дунавске комисије у периоду од 1938. до 1940.25
Прегледом грађе овог фонда уочено је да није комплетан. Сама судбина архивске грађе после укидања Дирекције за уговоре указује на то да је
грађа била расута по многим одељењима МИП-а и да вероватно није враћена Главној архиви онако како су прописи налагали. Део је разграничен после уласка у Архив Југославије, а део при самом раду на сређивању одређених одељења, нпр. Конзуларно-привредног одељења МИП-а. Недостају читави досијеи везани за рад Политичке секције Одељења за међународне уговоре, питања мањина, држављанства, оптаната, Конференције мира у Паризу, питања непријатељских ратних злочина што је вероватно завршило у
Политичком одељењу.26
У грађи су, осим српског, заступљени и француски, енглески, италијански словеначки, македонски, бугарски, фински, немачки, мађарски, чешки,
румунски и други језици. Распон година грађе је од 1915. до 1929. године.
Грађа је у релативно добром стању. У погледу врсте докумената веома је разноврсна: преписка, извештаји, записници, правилници, конвенције,
уговори, закони, уредбе, решења, телеграми, меморандуми, публикације,
штампа и друго.
У току сређивања грађе фонда Дирекције за уговоре утврђени су критеријуми валоризације, а то су: садржајна вредност докумената и друштвено-историјске околности и услови у којима је грађа настала. Документа која
немају никакву вредност за историјску науку и било какву јавно-правну и
приватно-правну важност издвојена су као безвредан регистратурски материјал. Највећи део безвредног регистратурског материјала чине, осим дупликата и трипликата, признанице које су окупационе власти у Србији издавале становништву на име реквизиција, разни појединачни списковии и друго. Укупна количина издвојене безвредне грађе износи око 4,70 метара.27
Грађа фонда Дирекције за уговоре измешана је са грађом других фондова, али пре свега са другим одељењима МИП-а КЈ (Конзуларно-привредно, Управно одељење, Политичко и друга). Један део је уклопљен (појединачни документи, делови досијеа), а део је издвојен за разграничење (досије
Политичког одељења МИП-а о захтевима грађана КСХС за надокнаду штете која им је нанета над имовином у Турској за време Првог светског рата).
Архивска грађа фонда је сређена по принципу слободне провенијенције – облик функције и делатности ствараоца фонда. Затечено стање фонда,
25
26

27

АЈ-334-ИО/ГА.-1940-Ф-2-Т/2, И. О. бр. 217, 25. мај 1940.
Видети: Инвентар Политичког одељења МИП-а КЈ, приредила Тонка Жупанчић, Архив Југославије, Београд 1997.
Налази се у досијеу фонда. Највећи део безвредног регистратурског материјала чине,
осим дупликата и трипликата, реквизиционе потврде бугарских окупационих власти.
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непостојање књига евиденције и честе промене у организацији ствараоца
фонда и преплитање надлежности појединих организационих јединица
МИП-а КЈ, одредили су принцип слободне провенијенције.
Одељење за извршење међународних уговора имало је велики значај
у време свог оснивања 20-их година XX века, јер је било потребно хитно
решавање питања проистеклих из мировних уговора. Нова Европа је имала
нове границе па се питање разграничења, опција, држављанства, двовласника решавало ангажовањем заинтересованих држава под управом Друштва
народа. Даље, било је неопходно повезивање тржишта бивше Аустро-Угарске успостављањем функционалних саобраћајних веза. Питање репарација
је било један од основних политичких проблема између победника и побеђених, који је утицао и на њихове економске односе. Краљевина СХС је
имала сложен задатак да истовремено испуњава своје политичке циљеве,
балансирајући између победника и побеђених и да одговорно води међународну економску политику. Одељење за уговоре је требало да се стара о испуњењу свих обавеза и остварењу свих права која су проистицала из међународних уговора, као и да буде саветодавни орган разним министарствима
новостворене државе, а пре свега МИП-у КСХС.
Архивска грађа овог фонда о појединим битним питањима којима се
ово Одељење бавило, до нас је стигла у фрагментима. То се пре свега односи
на нека политичка питања, као што су разграничења, опције, заштита мањина
(Словенци у Италији и Корушкој, Италијани у Далмацији), разоружање, ограничење војне силе, санкције, држављанство и друга. Политичка питања протежу се кроз важна питања репарација, трговинских уговора и саобраћаја.
Велики део послератних проблема, посебно економских и саобраћајних, Краљевина СХС је била упућена да решава на економским конференцијама свих земаља наследница Аустро-Угарске. Важно питање реституције и репарација аустроугарског возног парка решавало се на овим или посебним конференцијама. Политички и економски проблеми између Краљевине и Италије решавали су се годинама, а посебан значај имају економскофинансијски преговори у Риму и Београду 1923–1924. о многим проблемима између две стране. Решавање економских и финансијских проблема, на
основу мировних уговора и одлука конференција или Друштва народа,
оставило је траг у грађи овог фонда (Потраживања и дуговања, Конверзија
валуте, Скидање секвестра, Зајмови и др.). Занимљиви су и подаци о економско-финансијској ситуацији у Краљевини, посебно о економској кризи и
предлозима за њено превазилажење, као и о билансу спољне трговине
КСХС, национализацији италијанских предузећа у КСХС, последицама ликвидације поштанских штедионица и банака, социјалном осигурању и др.
Мањи део грађе односи се на разна политичка питања – разграничења (са
Италијом, Румунијом, Аустријом), а затим и на спорове са Италијом у пограничном делу, статус југословенских грађана у Ријеци и поступке фашистичке управе у Ријеци, одржавање гробаља непријатељских војника и др.

В. Ђокић, Л. Опојевлић, МИП КЈ – Дирекција за уговоре 1919–1929

49

У решавању значајних економских проблема после Првог светског
рата и успостављању слободног транзита и расподеле добара сведоче документи Друштва народа, посебно његовог Економског комитета, који се бавио организацијом економских конференција. Значајни су извештаји са сесија Економског комитета, извештаји о међународним економским кретањима, финансијским питањима, статистички подаци о стању у пољопривреди и индустрији (пратили су производњу и расподелу угља, шећера и жита),
извештаји о раду Скупштине и Савета Друштва народа, брошуре о трошковима репарација, материјали о припремама југословенске делегације за учешће на међународним економским конференцијама и др. У грађи се налазе
текстови конвенција закључених под покровитељством Друштва народа и
списак свих међународних уговора регистрованих у њеном Секретаријату.
Документи сведоче о водећој улози Друштва народа у успостављању слободне међународне трговине и јачању привреде у послератној Европи.28
Грађа указује на чињеницу да је Краљевина СХС врло одговорно
схватала значај успостављања уговорне трговинске политике, наслањајући
се делимично на трговинске уговоре Краљевине Србије са другим државама
до закључивања нових. Закључивање трговинских уговора са суседима био
је веома сложен посао, јер је било потребно решити низ спорних питања
(разграничење, држављанство, саобраћај, визни режим, царине). У фонду
налазимо податке о дуготрајним преговорима са Аустријом, којима су решавана сва спорна питања између две стране, да би 1925. године дошло до
закључивања трговинског уговора (ратификован 1926). Записници са интерминистеријалних конференција и извештаји о трговинским преговорима (о
ревизији Уговора, јуна 1928), говоре о царинском сукобу са Аустријом, која
је самоиницијативно мењала одредбе трговинског уговора из 1925. године.
Илустративан је реферат о ревизији овог уговора са Аустријом.29 Део грађе
се односи на тешку економску ситуацију у Аустрији.
Материјали о трговинским преговорима са Албанијом сведоче о различитим економским и политичким интересима Краљевине СХС које је у
вези са Албанијом требало да усклади због италијанских аспирација на Балкану и у Подунављу. Трговински уговор је после дуготрајних преговора закључен 1926. године.
Питања трговинских односа са Грчком, Солунске зоне, привредног
стања у Грчкој, преговори и закључење самог трговинског уговора 1928. године заступљена су у фонду.30
Грађа обухвата разноврсне документе важне за проучавање послератних привредних и политичких односа између КСХС и Немачке, као што су
28
29
30

АЈ-334-614-1852-1853.
АЈ-334-605-1834.
АЈ-334-607-1838. Текст трговинског уговора са Грчком видити у фонду АЈ-334-КПО
МИП-а.
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трговински уговори из 1921. и 1927. године, извештаји о реакцијама немачке јавности на овај последњи и припремама за ревизију трговинског уговора.31 Трговински преговори са Мађарском су до закључења трговинског
уговора 1926. и новог 1928. године трајали годинама.32
Потписивањем Уговора у Рапалу остала су многа нерешена питања
између Краљевине СХС и Италије. Преговори о спорним питањима између
две земље одвијали су се за време конференција земаља-наследница
Аустро-Угарске (у Порторожу, Венецији, Риму и др.) и на посебним састанцима Риму и Београду 1924. године. У фонду постоје материјали са ових
конференција, посебно Економске конференције у Риму, када су после решавања многих спорних питања закључене конвенције и трговински уговор
(14. јула 1924).33 Кроз грађу можемо пратити и друге економско-финансијске проблеме на релацији КСХС – Италија – банке, осигуравајућа друштва,
потраживања, зајмови, примена Св. маргаритских конвенција и дозвола за
рад фирмама и сл.
У фонду се налази грађа која сведочи о успостављању ширих трговинских веза КСХС са Великом Британијом, Белгијом, Египтом, Аргентином, Пољском, СССР-ом, САД, Турском и другим државама. Посебан значај има грађа о трговинским односима са Француском и очигледним тешкоћама две савезнице у успостављању ближих економских односа. После отказивања трговинског уговора са Краљевином Србијом из 1907, дуго су трајали преговори за закључење новог трговинског уговора из 1927. године.34
Политички интерес Краљевине био је да са Чехословачком, савезницом из
Мале Антанте, успостави трговинске односе који би одговарали и једној и
31

32

33

34

АЈ-334-610-1843. Међу грађом се налазе: досије о југословенским рударима у Немачкој; споразум о ангажовању југословенских, сезонских пољопривредних радника
(1928), Уредба о осигурању радника и намештеника у предузећима у којима важе рударски закони Немачки и др.
АЈ-334-609-1842. У грађи постоји и Трговинска конвенција из 1924; спорна питања
која су годинама решавана су: водне заједнице, пензије, пупилне касе, пренос седишта акционарских друштава, подела имовине бивше Аустро-Угарске и друга; материјали о економско-финансијској ситуацији у Мађарској, примени трговинског уговора
између КСХС и Мађарске и укидању визног режима.
АЈ-334-603-1832 (Југословенско-италијански економски преговори), АЈ-334-608-1841
(Трговински уговори КСХС са Италијом), видети и групу „Реституције и репарације у
вези са возним и пловним парком“ (АЈ-334-ф-644–649, јед. описа-1905–1964). Нерешена питања са Италијом углавном су везана за погранични саобраћај и транзит, деобу аустроугарских железница, јадранске тарифе, кријумчарење, визни режим, ветеринарску станицу у Земунику, транзитне олакшице за мађарски извоз преко Ријеке и др. И
поред тога остала су нерешена питања у југословенско-италијанским односима: повреда
југословенског суверенитета на Сушаку непоштовањем споразума од 20. јула 1925. на
Речини, на Сушаку; проблеми у саобраћају између Задра и Слободне зоне и друга.
АЈ-334-612-1848: статистика француске трговине, статистике југословенске трговине
са Француском, француски пројекти конвенције, извештаји о току трговинских преговора и др.
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другој страни, а што је било у супротности са њиховом привредном структуром и географским положајем. Напори су резултирали закључењем трговинског уговора 1928. године у Прагу и почетком преговора за ревизију старог и закључење новог уговора.35 Велики број спорних питања са Румунијом
одлагао је коначно закључивање сталног трговинског уговора. Постојао је
привремени трговински споразум из 1925, који је у ствари царински modus
vivendi о узајамној примени најнижих царинских тарифа у робној размени. У
фонду се налазе 22 конвенције којима су решавана спорна питања, као што су
визе и пасоши, правна помоћ и екстрадиција криваца, боравак страних радника, подела архива бивших водних заједница, подела добара пресечених државном границом, избегавање двоструког опорезивања и друга.36
Даљи развој југословенске спољнотрговинске политике можемо пратити кроз грађу Конзуларно-привредног одељења МИП-а. Питање репарација било је једно од најважнијих послератних проблема којим се бавило
Одељење. Грађа сведочи о ратној штети нанетој како држави тако и појединцима. Фонд обилује списковима о начињеној штети и реквизиционим
потврдама из бугарске окупационе зоне,37 затим немачке, односно аустроугарске окупационе зоне – северна и западна Србија, Срем, Словенија. Уз
ове спискове постоје и сведочанства о ратним злочинима окупационих власти над појединцима.38
Репарацијама се, на основу мировних уговора, бавила Репарациона
комисија са седиштем у Паризу, где су све заинтересоване стране имале
своје делегације. У фонду наилазимо на материјале о раду југословенске делегације при Репарационој комисији. Уз Репарациону формиране су њене
подкомисије, као Репартициона комисија у Бечу (14. октобра 1919), која се
бавила поделом возног парка и железничког материјала бивше АустроУгарске између земаља наследница, као и друге разне секције. Од посебног
35
36

37

38

АЈ-334-613-1849.
АЈ-334-619-1868. Иако је основни циљ преговора био Трговински уговор у грађи је
остао највећи део конвенција које су донете у току преговора 1929. и раније, тако да
се и налазе у групи Међународне конвенције. Провизорни трговински споразуми протежу се до 1940. године. У Секретаријату Друштва народа регистрован је Уговор о
настањивању, трговини и пловидби, са специјалним и завршним протоколом од
13. маја 1937, заједно са санитарно-ветеринарском и конвенцијом о пограничном промету између КЈ и Румуније: АЈ-334-КПО-389-1218.
Бугарска влада је на основу споразума, сачињеног после рада српско-бугарске комисије, од 26. новембра 1923. у Софији, преузела обавезу да надокнади штету почињену
од њене окупационе управе у току Првог светског рата. Посланство КСХС у Софији
доставило је те реквизиционе потврде, са изјавама жртава, МИП-у, односно Дирекцији за уговоре: АЈ-334-638-1892.
АЈ-334-631-1883. Фебруара 1919, одлуком Министарског савета КСХС, формирана је
„Комисија за извиђање и пребирање података о повредама међународног права од
стране Аустро-Мађара“. Комисија је имала задатак да прикупи податке о немачким и
аустроугарским злочинима у Београду и северозападној Србији.
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значаја била је и Комисија за циркулацију возног материјала која се бавила
успостављањем железничког саобраћаја на подручју Средње Европе са седиштем у Будимпешти. У грађи постоје уговори и протоколи са Немачком у
вези са репарацијама и извештаји Репарационе комисије о томе, план расподеле одштете у натури, преглед уговора одобрених од Репарационе комисије (1925–1927),39 изјаве Аустријске секције о дистрибуцији одштете из 1920.
године. Такође постоје материјали о раду Комитета за ненемачке репарације из 1928/1929, конфисковању аустријског наоружања од стране југословенских и румунских власти, раду Репарационе комисије40 и др.
Од великог значаја за питања репарација су следећи споразуми: Трумбић–Бартолини, који се односи на поделу речног и поморског бродовља,
ратног плена бивше Аустро-Угарске, од 7. септембра 1920, а ратификован
је од стране Репарационе комисије у Паризу,41 и споразум Рибарж–Кунц,
који се односи на ликвидацију југословенских потраживања на име немачких репарација, од 6. марта 1924. у Београду.42
Једно од најважнијих питања за функционисање саобраћаја на територији земаља наследница Аустро-Угарске била је подела бивше аустроугарске Јужне железнице. Тим поводом су сазване конференције у Венецији
1922, затим у Риму 1923, где је закључен уговор између земаља наследница
за административну и техничку реорганизацију Јужних железница.43 После
тога је успостављен редован железнички саобраћај између Краљевине и
Мађарске, Пољске, Аустрије и других држава, склапањем посебних конвенција о железничком саобраћају.
Грађа садржи Протокол потписан у Грацу 23. фебруара 1922, који регулише погранични саобраћај и уговор о визном режиму између Аустрије,
ЧСР, Мађарске, КСХС, Италије и Пољске.44 Постоје и материјали о успостављању железничког саобраћаја и о проблемима са осталим суседима
(Грчка, Бугарска, Румунија).
Обилна је грађа која говори о проблемима у вези са Дунавом и хидротехничким односима са суседима. Кроз извештаје Репарационе комисије, Међународне дунавске комисије (CID) и Међународне комисије за режим дунав39
40
41

42
43

44

АЈ-334-627-1878.
АЈ-334-621-1870 и друге.
АЈ-334-647-1916. Поводом питања поделе пловног парка бивше АУ организована је
1920. године конференција у Бечу, уз присуство америчког арбитра и заинтересованих страна, на којој су Мађарска и Аустрија тражиле део плена. Постоји списак целокупног пловног материјала на рекама КСХС.
АЈ-334-626-1877.
АЈ-334-644-1908. У грађи постоје и материјали о раду југословенске делегације у Комитету Јужних железница и Репарационе комисије по овом питању, са Статутом Јужних железница из 1916. и др. Ово питање је ликвидирано до 1925. године.
АЈ-334-649-1920 (Погранични железнички саобраћај КСХС са Аустријом).
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ских вода (CRED) може се пратити решавање питања регулационих радова
на Ђердапу и удела румунске и југословенске стране у томе,45 као и рад тих
комисија по другим питањима која се тичу Дунава. Доста материјала сведочи
о питању Канала краља Петра Првог (бивши Канал Франца Јозефа), уклопљеном у питање хидротехничких проблема са Мађарском. Проблеми везани за
Канал (подела између две државе, функционисање АД Канала краља Петра
Првог, Привремена управа државне комисије над Каналом) само су делимично решени доношењем конвенције са Мађарском, фебруара 1927, иако се ови
проблеми протежу све до касних тридесетих године XX века.46
Значајан део грађе говори о хидротехничким односима са Румунијом
у оквиру којих је, осим Ђердапа, од велике важности било питање водних
заједница пресечених границом. Решавање овог проблема трајало је годинама, сталним преговорима са Румунима и Мађарима, на конференцијама, као
што су у Темишвару и Кикинди 1923, доношењем посебних конвенција и
трипартитне конвенције 1929, о овом питању.
Кроз грађу можемо пратити рад Међународне комисије за ваздушну
пловидбу (CINA), Међународног комитета експерата за ваздухопловно право (CITEJA), као и рад југословенских експерата у овим комисијама, који
сведочи о напорима Краљевине да свој ваздушни саобраћај усклади са међународним правилима.47 У грађи су сачувани малобројни, али врло значајни записници са седница Саветодавног одбора Дирекције за уговоре, који
указују на сложена питања међународног јавног права којима се бавила Дирекција за уговоре.48
Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар са
именским, географским, институционалним и тематским индексом. Граничне
године фонда су 1919–1929, архивске грађе 1915–1930 (мали део грађе из Првог светског рата односи се на деловање окупационе власти у Србији).

45

46

47
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Према Дунавском статуту било је предвиђено формирање заједничке, румунско-југословенске управе, која би контролисала радове на Ђердапу. Пошто управа ни после
дуготрајних преговора није формирана, Ђердап је остао у надлежности Сервиса Међународне дунавске комисије: АЈ-334-654-1928.
АЈ-334-657-1936. Осим Конвенције, у грађи постоје Статут АД Краља Петра Првог,
Правила Државне комисије за привремену управу каналом, Закон о концесији за употребу и искоришћавање пловних канала између Дунава и Тисе (пројекат) и др. О овом
проблему видети и АЈ-334-КПО-579-1782 и 580-1783.
Извештаји ових комисија, записници са сесија у Мадриду, Женеви, Риму...., рад на ревизији Међународне ваздухопловне конвенције из 1919: АЈ-334-668-1954-1955.
На пример, колико је КСХС оштећена француско-британским привилегијама на наплату аванса датих Немачкој, на основу Булоњског аранжмана о угљу; питање ликвидације Аустроугарске банке; расподела дунавске ратне флотиле; питање држављанства према уговорима о миру са Аустријом, Бугарском и Мађарском. АЈ-334-6721963, бр. 52, 17. децембар 1919, бр. 1041, 8. јул 1920.
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Укупна количина грађе фонда, после сређивања и обраде, износи 6,50
м (укупан број фасцикли 71, број јединица описа 136). Фонд Дирекције за
уговоре МИП-а КЈ наставља се на фонд Конзуларно-привредно одељење
МИП-а КЈ, па се јединице описа и фасцикле Дирекције за уговоре настављају на КПО. Тако да је распон јединица описа од 1829 до 1964, а фасцикли од броја 602 до 672.49

49

На сређивању фонда радиле су архивисти Весна Ђокић, Весна Арсеновић и Лидија
Опојевлић Хофман.

