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ПРЕДГОВОР

Настојање да буду повезани далеки простори, савладана временска удаљеност између
сировинских, производних и потрошачких центара, у што краћем року размењене важне
информације, погодовало је убрзаном развоју модерног саобраћајa. Значајну улогу је играо и развој
науке, технике и технологије, ширење капиталистичке привреде и укрупњавање капитала, повећање
производње и размене, формирање значајних индустријских, трговинских и саобраћајних центара,
организовање светског тржишта, појачана конкуренција. Развоју саобраћаја доприносио је и
релативно дуг период мира у Европи и стабилности на финансијском тржишту, што је подстицало
развијене државе да пре започињања Првог светског рата улажу у изградњу лука, железничке и путне
мреже. Све је то пратило изграђивање међународног и домаћег саобраћајног права које је
обезбеђивало потребу за што слободнијим превозом људи и већим прометом робe преко територија
под сувереношћу различитих држава. На тај начин сагледан модерни саобраћај је добијао важну
интегративну улогу у свету насталом на крају Првог светског рата. 1
О питањима везаним за развој саобраћаја вођени су разговори већ на Конференцији мира у
Паризу. Представници тек формиране, и на Париској мировној конференцији међународно признате
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, били су укључени у рад комисије која је имала задатак да прати
функционисање слободе саобраћаја, режима лука, промета роба и транзита. У мировним уговорима
склопљеним са Немачком, Аустријом, Мађарском и Бугарском било је, уз остало, предвиђено
преузимање свих потребних мера које гарантују „одржавање слободног саобраћаја и транзита“ и
његово будуће изграђивање, правично поступање у трговини и бригу „за потребе опустошених
крајева за време рата“. Одредбе мировних уговора су обавезивале државе потписнице да гарантују
потпуну слободу саобраћаја, његову брзину и наплаћивање такси и тарифа, без разлике да ли је у
питању домаћи или међународни превоз лица, робе или возила. Уговорима су, такође, били
предвиђени услови под којима ће бити извршено „уступање“ железнице новонасталим државама
међу којима је била и Краљевина СХС. Било је одлучено да се „објекти и инсталације“ предају у
1

Б. Николајевић, Саобраћај као факор међународних односа, Београд 1964, 1–7; М. Мирковић, Саобраћајна полиика,
Београд 1936, 139–165.
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потпуности државама на чијој се територији налазе заједно са сопственим возним парком уколико га
имају. У случају да пруге које постају власништво нових држава немају возни парк, поделу је требало
извршити на основу капацитета које наведена железничка мрежа има. Било је предвиђено и да
експлоатација пруга које се налазе у саставу две или више држава буде решена споразумом њихових
железничких управа. О примени наведених чланова уговора о миру бринуло је Друштво народа које
је, у ту сврху, формирало посебну саобраћајну међународну организацију. Њен је задатак био да
доношењем одговарајућих конвенција, које правно регулишу међународни саобраћај, подстакне
развој међународних политичких, економских и културних односа. 2
Саобраћајни положај Краљевине СХС, развијеност саобраћаја на просторима који су децембра
1918. ушли у њен састав и последице које је проузроковао Први светски рат, одредиле су полазну
позицију са које је југословенска држава почела да организује делатност у сфери саобраћаја и
уобличава сопствену саобраћајну политику. Саобраћајни значај југословенске државе био је
најдиректније одређен чињеницом да се радило о земљи која је истовремено била балканска,
медитеранска, алпска, средњоевропска, панонска, подунавска. По своме положају, Краљевина СХС је
представљала земљу преко које су прелазили важни путеви који повезују северну и средњу Европу са
Блиским истоком и Средоземљем. Из тих разлога, комуникациони правци који су ишли Моравсковардарском и Моравском-нишавском долином били су од посебног значаја за домаћи и међународни
саобраћај. Ка јадранским лукама, преко територије југословенске краљевине, пружали су се
железнички и друмски правци који су повезивали државе Средње Европе са Медитераном. Дунав,
који је кроз Краљевину СХС протицао дужином од преко 580 км, био је истовремено један од
најважнијих пловних и путних праваца средње и југоисточне Европе. Северозападни део
југословенске државе, економски значајно развијенији и у ратним годинама мање разорен, имао је
развијенију путну и железничку мрежу, добро повезану са европским државама попут Италије,
Аустрије, Чехословачке, Немачке. Средишње и јужне области Краљевине СХС, по својој привредној
структури превасходно аграрне, биле су и у саобраћајном смислу мање развијене и упућене ка
државама са подједнако неразвијеном индустријом – Грчком, Бугарском, Турском. Да би шанса коју је
пружала улога посредника у повезивању индустријских и аграрних рејона Европе била искоришћена,
2

Р. М. Аврамовић, Међународни саобраћај, Железнички алманах 1928–1929, Београд 1929, 13–28. Међу важнијим
конвенцијама биле су: Међународна конвенција и Статут о слободи транзита (1921), Конвенција о режиму пловних водених
путева од међународног значаја (1921), Конвенција и Статут о међународном режиму железница (1923), Конвенција и Статут о
међународном режиму поморских путева (1923), Међународна конвенција о аутомобилском саобраћају (1926), Међународна
конвенција о саобраћају по друмовима и путевима (1926).
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Краљевина СХС је морала да у што краћем временском периоду поправи и повеже железничке и
путне комуникације на својој територији са онима ван својих граница.
Простор који је 1918. обједињен унутар граница новонастале Краљевине СХС био је географски,
геополитички, економски, комуникационо веома сложен. И поред тога што географске особености
Балкана истичу у први план његову „посредничку функцију,“ планински масиви спречавали су лако
унутрашње повезивање простора и онемогућавали везе јадранске обале и континенталног дела земље.
Истовремено, балканске реке, значајним делом поистовећене са дотадашњим државним границама
(Дунав, Сава, Дрина, Драва), захтевале су премошћивања која траже време, новац и технолошка
знања. Географске баријере биле су најчешће сувише „високе“ да омогуће лако комуникационо
повезивање, а самим тим и сваки други облик интеграције. Аутархично друштво југословенског села,
на коме је живело 78% становника новонастале државе, производило је за сопствене потребе и на
тржишту се готово и није појављивало, ни као продавац, ни као купац. Изостанак традиције
међусобне размене и тржишта најдиректније је утицао на умањен степен комуникационог
повезивања. На правцу дуж Јадрана, од Трста до Скадра, било је тек неколико „пролаза“ и кратких
речних долина који су пружали могућност изградње модерних путних и железничких комуникација
које би повезале јадранску обалу са залеђем. У западним деловима континенталног блока речни
токови који воде према северу одређивали су путеве кретања и повезивали централне делове земље са
саобраћајном трансверзалом у долини реке Саве. На простору бивше Аустро-Угарске монархије
готово сви путни и железнички правци ишли су ка Бечу и Будимпешти. Готово сви путеви и пруге у
Босни и Херцеговини имали су искључиво војни и незнатан економски значај. Источни делови земље
исказивали су „другу саобраћајну оријентацију“ са Моравско-вардарском долином као средишњим
правцем и бочним везама попут нишавског правца и „ибарске линије“. Србија је, а посебно делови
који су јој припали после 1912, имала неразвијену и у рату додатно разорену путну и железничку
мрежу.
Историјски и геополитички гледано – границе југословенске државе на којима су већином били
реваншистички и ревизионистички расположени суседи, губитници у Првом светском рату, такође
није било лако савладати. Краљевина СХС је била држава са једном од најдужих граница у Европи.
Непосредно по завршетку рата један део државних граница је био међународно признат и неспоран и
на тим деловима саобраћај је несметано функционисао. Други део државних граница био је
међународно признат, али споран, што је утицало и на проблеме у међународном саобраћају. Највише
проблема било је на границама које су сматране „привременим демаркационим линијама“ и које је
тек утврдила Конференција мира и Конференција амбасадора у Паризу. Покушаји европских држава,
7
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међу њима и Краљевине СХС, да њихове државне границе буду подударне са етнографским,
историјским или природним границама, додатно су компликовали саобраћајне прилике.
Померање граница на југ после Првог балканског рата 1912. и ка северозападу после Првог
светског рата 1918, изазвало је значајне промене у деценијама устаљеном систему кретања. То је у
знатној мери утицало да многи – некада значајни – путни правци изгубе своју фреквентност, а
градови и насеља дуж њих своју економску функцију. Смањење саобраћајне функције градова
значило је њихово директно сиромашење, одумирање, губитак становништва, затирање привреде. На
другој страни, уз комуникационе правце који су у условима постојања нове државе и нових државних
граница добили значајну економску и транзитну функцију, почела је да јача привредна моћ градова и
насеља. Ипак, и тим градовима је требало време да пронађу своју нову функцију, постану нова
средишта саобраћајног система и изражавају кретања ширих размера. Сукобима оптерећена државна
граница Краљевине СХС према Албанији дугорочно је чинила несигурним некада веома фреквентан
путни правац Драч–Охрид–Битољ–Солун. Своју, некада значајну, функцију изгубили су и путеви у
долини Дрима и правац Струга–Пишкопеја–Дебар–Призрен–Ђаковица–Пећ–Косовска Митровица.
На југу државе изгубили су значај и хоризонтални путни правци који су водили ка Бугарској.
Повлачењем државне границе према Румунији дошло је до поделе Баната, чиме је и улога банатских
железница изгубила на значају. Гранична међа према Мађарској утицала је на смањену фреквентност
пруга и путева у Бачкој. Саобраћајни значај југословенског простора умањивала је и чињеница да су
се ван њених граница нашле важне луке: Базјаш у Румунији – главни излаз целокупне мреже
банатских железница на Дунав, Ријека – у почетку једина веза југословенских железница са
Јадранским морем, Солун – природни излаз путних праваца који иду Моравско-вардарском долином
ка Егејском мору. Саучесништво историје и географије било је препрека комуникационом
повезивању, а не веза међу људима у новонасталој држави.
Политичка, економска и комуникациона интеграција тек формиране Краљевине СХС, као и
разлози војне природе, од државних власти захтевали су да обнову разорених саобраћајних
комуникација и повезивање путних и железничких мрежа унутар територије саме државе означе
пословима од највеће хитности и државног интереса. Изградњом порушеног железничког моста на
Сави требало је повезати Београд са Земуном и Србију са западним деловима земље. Премошћивањем
Дунава била би успостављена веза Београда са Банатом, а изградњом моста преко Дрине железницама
би била повезана Србија са Босном и Херцеговином. Знатан напор захтевало је и железничко
повезивање Србије са Санџаком, Косовом и Црном Гором. Подједнак труд захтевало је и железничко
повезивање континенталних делова земље са Далмацијом и јадранским лукама. Разбијање
8
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комуникационе, а тиме и економске изолованости појединих делова земље, такође је сматрано и
важним и хитним. 3
Неуједначеност је била видна и у распореду пруга у појединим историјским областима. Почетком
20-их година ХХ века Северна Србија је имала 1.637,5 км пруга, а Јужна Србија 937,8 км, Босна и
Херцеговина 1.673,7 км, Црна Гора 42 км, Хрватска и Славонија – 2.515,6 км, а Далмација 229,7
километара. Насупрот Банату (639,9 км), Бачкој (936,3 км) и Словенији и Међумурју (1103,3 км),
Барања је имала мање развијену мрежу пруга (71 км). У просеку на 100 км2 територије Војводине
долазило је 10,1 км пруга, а у Црној Гори 0,4 км (двадесет пута мање).
Значајан проблем југословенске државе, који се најдиректније огледао у сфери комуникационог
повезивања, чинило је постојање четири различита железничка система (Царско-краљевска
железница Аустро-Угарске монархије, која је Словенију везивала за Беч, а Хрватску, Славонију и
Војводину за Пешту; пруге Оријенталних железница на простору Македоније; пруге под управом
босанско-херцеговачких земаља; пруге српских државних земаља). Мрежом железница које су 1918.
ушле у састав Краљевине СХС претходно је управљано из различитих железничких дирекција
стационираних у Београду (железнице у Србији), Сарајеву (железнице у Босни и Херцеговини),
Пешти и њеним управама у Загребу и Суботици (железнице у Хрватској и Војводини као и линија
Бања Лука–Добрљин која је била под војном управом), Трсту (део железница у Словенији), Бечу (део
железница у Словенији). Различити железнички системи и организација рада огледали су се, после
1918, у различитом железничком законодавству, тарифама, управи, персоналној политици, језицима
који се употребљавају. Да би све наслеђено било анулирано, већ је крајем децембра 1918. донета
уредба о регулисању железничког саобраћаја која је целокупном затеченом стању давала законску
форму. Формирање и организација железничког саобраћаја стављени су под управу Министарства
саобраћаја. Успостављено је пет независних железничких дирекција (Београд, Сарајево, Загреб,
Љубљана, Суботица). Актима из 1919. и 1921. прецизније су одређене надлежности Министарства
саобраћаја. Аутономност у раду, на којој су инсистирале железничке дирекције, успоравала је процес
повезивања и усклађивања железничког саобраћаја.
Опседнуте покрајинским питањима и инерцијом пословања наслеђеном из претходног периода,
железничке дирекције нису водиле рачуна о државним интересима. Да би се такво стање превазишло
донете су бројне уредбе, законска и подзаконска акта, правилници, наредбе. Године 1921. формирана
3

С. Ђуровић, Државна интервенција у индустрији Југославије 1918–1941, Београд 1986, 17–32; М. П. Стефановић,
Наше железнице, Београд 1929; М. Ивановић, Грађење железница од 1918. до 1941. године и грађевинска политика у томе
периоду, Сто година железница у Југославији. Јубиларна књига 1849–1949, Београд 1951, 129–136.
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је и Генерална дирекција државних железница чији је задатак био да брине о јединству саобраћаја у
земљи. Веома рано била је формирана и Дирекција за грађење железница, али је она добила већу
самосталност тек од 1928. године. Њен је задатак био да води бригу и надзор над грађењем
железница, снимањем терена, одређивањем железничких траса. Почев од 1929. та је дирекција била у
саставу Министарства грађевина као Одељење за грађење железница, али је, услед искрслих
организационих проблема, 1931. опет враћена под надлежност Министарства саобраћаја. Уредбом из
1927. држава је покушала да изврши додатну централизацију саобраћаја и смањи број запослених у
том сектору привреде. У циљу боље организације рада, управљање саобраћајем је, уредбом из 1928,
пренето на годину дана раније формирану Генералну дирекцију државних железница, док је надзор
над грађењем, експлоатацијом и функционисањем државних железница задржало Министарство
саобраћаја. Генерална дирекција је бринула о пројектовању и грађењу објеката на железницама,
оправци старог и набавци новог возног парка, распореду локомотива, контроли целокупног
саобраћаја, набавкама свега потребног за функционисање железничког система, експлоатацији
железничког саобраћаја. Истом уредбом био је установљен и саобраћајно-привредни одбор. Задатак
обласних железничких дирекција је био да обављају експлоатацију железничке мреже у свом
делокругу и спроводе све наредбе Генералне дирекције. Наведене уредбе успоставиле су организацију
железничког саобраћаја, који се у југословенској држави није битније мењао све до 1941.
Краљевина СХС је 1918. на својој територији имала око 4.000 км пруга које су биле у власништву
акционарских друштава и приватних предузећа и под различитим железничким системима. У складу
са политиком претварања целокупног железничког саобраћаја у државно власништво југословенска
краљевина је на основу Рапалског уговора преузела „у државну експлоатацију“ пруге
Ријека–Љубљана–Марибор и Зидани Мост–Загреб–Сисак у дужини од 530,6 километара. Цена коју је
држава исплаћивала Друштву јужних железница износила је 5,8 милиона златних франака са
периодом отплате од 45 година. Римским конвенцијама из марта 1923. утврђено је питање откупа
Јужних железница. Исте, 1923. године откупљене су од Друштва оријенталних железница и
Отоманског друштва за око 156 милиона златних франака важне пруге Ђевђелија–Косовска
Митровица, Скопље–Зибевче, Солун–Ђевђелија, Солун–Битољ. Један део тих путних праваца
уступљен је Грчкој. Јануара 1919. Краљевина СХС је започела експлоатацију и око 3.100 км локалних
железничких пруга у Војводини, које су биле у власништву значајног броја страних предузећа и
акционарских друштава. Половичан договор са власницима постигнут је тек 1930. године.
Железничка мрежа коју је Краљевина СХС наследила формирана је у складу са интересима
држава на чијим је територијама и за чије је потребе она грађена. Та саобраћајна мрежа је одређивала
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и правце трговинске размене. Гледано из тог угла реконструкција и уједначавање саобраћајне мреже
био је императив економске интеграције југословенског простора. Саобраћајно повезивање и
уједначавање требало је да утиче да трговина словеначких области не буде више искључиво упућена
ка Бечу и Трсту, Хрватске, Славоније и Војводине према Пешти и Ријеци, Далмације према Аустрији и
Италији, Србије према Солуну и Цариграду. Изграђивање јединственог саобраћајног система требало
је да обезбеди формирање и функционисање југословенског економског, а тиме и политичког и
културног простора. Посао на њеном уједначавању био је хитан, али ни мало лак нити краткотрајан.
Свест да комуникационо повезивање доприноси државном уједињењу, прокламованом народном
јединству, ефикаснијој контроли простора који се нашао унутар државних граница, развијању
заједничког тржишта, политичкој стабилности, војној организацији и сигурности, упућивала је
политичаре да саобраћају посвете велику пажњу. Реконструкција постојеће железничке и путне
мреже била је претпоставка бржег повезивања државе у економско-политичку целину, средство
ублажавања економске заосталости и изолованости појединих историјских области, начин
превазилажења националних супротности, вид повезивања обале и залеђа, основ политичке и
привредне преоријентације, покушај прилагођавања новој административној структури државе,
балканском и европском окружењу, тржишту и свим облицима интеграције. На тим начелима су и
грађене пруге и путеви у југословенској краљевини.
У тренутку настанка југословенске државе на њеној територији је било 8.962 километара
железничких пруга (7.089 нормалног и 622 уског колосека).4 Железничка мрежа у Србији је била
готово сасвим уништена током рата, а посебно приликом повлачења непријатеља септембра 1918.
О размерама страдања сведочи и податак да је од целокупног возног парка преостало само
6 локомотива и око 200 вагона. У изузетно лошем стању, које је одликовала велика запуштеност, била
је и железничка мрежа на простору Аустро-Угарске монархије, која је по одредбама мировних
уговора са Аустријом (Сен Жермен) и Мађарском (Тријанон) припала Краљевини СХС. Из тих
разлога министри који су у наредним годинама били задужени да брину о саобраћајној политици
сликовито су наводили да стање железничке мреже личи на „подерану хаљину“, „ругло железнице“,
„велику руину“.5 Поправка железничке мреже захтевала је знатна материјална средства која је
Краљевина СХС могла да набави само уз подизање страних кредита.
4

Д. Петровић, Краљевина (СХС) Југославија и међународноправно регулисање копненог саобраћаја 1918–1941, Београд
1997, магистарски рад у рукопису, 75.
5

Изјаве министара Велизара Јанковића из 1924. и Светислава Милосављевића Тисе из 1927.
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Четири кључна проблема оптерећивала су развој железничког саобраћаја у Краљевини СХС у
тренутку њеног настанка – набавка угља, обнова железничких пруга, обнова возног парка,
железничко особље. Недостатак угља потребног квалитета (камени угаљ) најдиректније је утицао на
функционисање железничког саобраћаја. Из тих разлога, развој железничког саобраћаја је непосредно
зависио од политике обнављања, отварања и комуникационог повезивања рудника на територији
југословенске краљевине и набавке угља из рудника у иностранству (Чешка, Мађарска и др.).
Обнова железничких пруга била је у почетку препуштена војно-железничкој инспекцији Врховне
команде. Захваљујући њеном ангажману у периоду од новембра 1918. до марта 1919. обновљено је
625,5 км железничких пруга међу којима и важни комуникациони и стратешки правци
Ниш–Скопље–Ђевђелија, Скопље–Митровица, Ниш–Лапово. У месецима који су следили, о обнови
пруга је бринуло Министарство саобраћаја, које је до октобра 1919. оспособило за транспорт правац
Београд–Ниш и Сталаћ–Крушевац–Ужице. Крајем 1919. за саобраћај је оспособљена пруга која
повезује Београд, Загреб и Љубљану са везом, преко Славонског Бода, за Босну. Од краја 1919. и
почетка 1920. за обнову разорених железничких комуникација биле су задужене железничке
дирекције у Београду, Загребу, Суботици, Сарајеву и Љубљани. У обнови пруга, у складу са
потписаним војним конвенцијама о примирју из 1918, учествовала је и Мађарска. О размерама
учињених штета на пругама у југословенској држави речито је говорила и чињеница да је обнова
пруга дефинитивно окончана до 1924. У истом периоду обновљене су и све железничке комуникације
наслеђене од Аустро-Угарске монархије. Захваљујући томе за саобраћај су оспособљене комуникације
Босански Брод–Сарајево–Метковић, Славонски Брод–Сисак, Суботица–Сента–Кикинда. До 1924. за
робни и путнички саобраћај обновљена је читава мрежа пруга уског колосека у Македонији. У
наредним годинама темељно је реконструисан и путни правац Љубљана–Загреб–Београд–
–Ниш–Ђевђелија и Ниш–Пирот–Цариброд. Некада комуникација од регионалног значаја, та је пруга
после 1918. представљала главну железничку саобраћајницу у земљи и значајан међународни правац
на коме су возови достизали и брзину од 100 км на час. Почев од 1929. део те комуникације добио је
дупли колосек. Реконструисане су важне пруге Сплит–Книн, Перковић–Шибеник, Карловац–Сушак.
Обнова пруга је вршена на основу буџетских средстава, ванредних кредита намењених обнови,
народних зајмова, Блеровог зајма.
Тешкоће су пратиле и обнову возног парка. Почетком 1919. југословенска држава је имала 580
локомотива нормалног и 182 уског колосека. Већ неколико година касније (1922) тај је број
вишеструко увећан и износио је 1.642 локомотиве и 40.000 вагона за пруге нормалног колосека и 625
локомотива и 8.000 вагона за пруге уског колосека. Добар део наведеног возног парка био је
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израубован и неупотребљив за саобраћај. Његове поправке у почетку су вршене у иностранству
(Чехословачка, Аустрија, Мађарска), а почев од 1924. у земљи (Смедерево, Смедеревска Паланка,
Крушевац, Суботица, Краљево). Превасходно захваљујући репарацијама и планској модернизацији,
Краљевина Југославија је 1931. имала у употреби 2.721 локомотиву и 5.392 путничка и 61.411 теретних
вагона. У годинама пред Други светски рат број локомотива и вагона био је унеколико мањи, али по
свом квалитету знатно бољи. Томе је доприносила и чињеница да је почев од 1938. Краљевина
Југославија имала индустрију која је обезбеђивала производњу локомотива. Према свим
показатељима 66,6% укупног прихода на железницама остваривао је теретни, а 33,4% путнички
саобраћај.
Стање на железници отежавао је и недостатак особља. Демобилизација војних обвезника је само
делом поправила постојеће стање. Неповерење државних власти према странцима на железници
додатно је утицало да попуњеност кадровима, посебно стручњацима, буде изузетно мала. У циљу
спречавања диверзија и криминала оформљена је октобра 1919. и специјализована железничка полиција. Почев од 1921, железничка служба је законима регулисана на јединствен начин у целој држави.
На градњу железница, било оних које су југословенску државу повезивале са светом, или пруга од
локалног значаја, утицали су бројни разлози политичке, економске, војне природе. Приоритет у
изградњи су имале комуникације од посебне важности за повезивање земље са светом, интегрисање
постојеће, али неповезане железничке мреже, а самим тим и распарчаних историјских области у једну
државну целину и већ започети и планирани саобраћајни правци. Изградња пруге Ниш–Књажевац
била је у функцији повезивања тимочке и моравске долине. У међуратним годинама пругом
Ужице–Вардиште повезана је Србија са Босном и Херцеговином и даље ка мору. Изградњом пруге
Плитвичка језера–Книн успостављена је веза Далмације са Загребом. Унска пруга повезала је
Далмацију са Босном и даље спајање тог правца са железничком линијом Загреб–Београд. Пруга
Крагујевац–Краљево–Косовска Митровица омогућила је железничко повезивање Србије са Косовом и
Метохијом. Железнички правац Билећа–Никшић повезао је Херцеговину и Црну Гору итд.
Комуникација Велес–Прилеп– Битољ имала је стратешки значај у обезбеђивању сигурности државних
граница на југу и успостављању везе Скопље–Битољ. Најскупљи објекти на пругама у Војводини били
су мостови преко Дунава, Тамиша којима су повезани Београд и Панчево, односно југословенска
престоница са Румунијом и Мађарском. Мост преко Тисе на прузи Тител–Орловат омогућио је
спајање банатских и бачких железница. Мост на Сави код Шапца повезао је железницом Србију са
Сремом и омогућио везе Подриња са Београдом. Мост на Мури омогућио је везе Прекомурја са
Љубљаном. Централни железнички правац Љубљана–Загреб–Београд–Ниш–Скопље био је повезан са
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целокупном мрежом железница Словеније, Хрватске, Босне, Славоније, Срема, Србије, Македоније.
Најважнији железнички центар у држави био је Београд. Велики пројекти – Унска пруга (завршена
тек пред крај рата) и Јадранска железница Дунав–Јадран (коначно завршена крајем 60-их година XX
века), уз све наведене радове, најдиректније су интегрисали простор југословенске државе, јачали
положај јадранских лука, омогућивали извоз руда, дрвета и производа из континенталних делова
земље ка мору.
Како је железничка мрежа Краљевине СХС настајала у различитим историјским, политичким и
државним околностима њено прилагођавање новонасталим државним приликама био је један од
императива власти. У ту сврху је државна управа, почев од 1920, настојала да направи генерални план
изградње железничке мреже. Показало се, међутим, да је то захтеван посао који тражи време и
економску и политичку консолидацију земље. Први планови из 1920, који су предвиђали да у
наредном десетогодишњем периоду буде изграђено 28 пруга у дужини од 3.000 км и реконструисано
1.400 км железничких комуникација, били су мегаломански. Две године касније конференција
инжењера и архитеката „придодала“ је плану из 1920. још 1.250 км пруга нормалног и 500 км узаног
колосека. Године 1926. процењивано је од надлежних државних власти да треба изградити 8.105 км
пруга. И окупљени на конференцији организованој 1933. остали су у истим оквирима и нису успели
да дефинишу реалан план изградње железница прилагођен потребама и могућностима земље. Осим
изражене мегаломаније на путу решавања тако важног државног питања испречило се и одсуство
политичке воље и консензуса. О томе сведочи и чињеница да је влада, мимо постављања тог питања и
расправе у Скупштини, посебном уредбом из 1927. утврдила петогодишњи програм грађења 1.772 км
пруга. Годину дана касније било је утврђено да дужина нових железница које би се градиле износи
2.200 километара. Од тог плана до средине 30-их реализовано је око 860 км пруга. Године 1935. донета
је уредба која је предвиђала изградњу 400 км пруга, а 1936. уредба која је доносила план о изградњи
2.000 км пруга.
Од свега планираног само је један део и остварен. У југословенској држави изграђено је између
два светска рата око 1.840 км пруга. Највише нових пруга изграђено је у Србији (730 км), Македонији
(217 км) и Босни и Херцеговини (176 км), Војводини (154 км), Црној Гори (71 км), а знатно мање у
Словенији (49 км) и Хрватској (44 км). Била је то директна последица слабо развијене железничке
мреже у централним, јужним и источним деловима земље. У северним и западним деловима
Југославије пруге су постојале од раније и биле су у знатној мери обнављане и модернизоване. У
предвечерје Другог светског рата Краљевина Југославија је имала железничку мрежу у дужини од
10.649 километара.
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Потписивањем прве конвенције о успостављању путничког железничког саобраћаја из 1919.
Краљевина СХС је укључена у међународни превоз путника. Преко њене територије саобраћала је од
1920. прва међународна путничка линија која је повезивала Лондон и Париз, преко Милана, Трста,
Београда и Софије, са Цариградом (Симплон – Оријент експрес). На том путу у Винковцима се
одвајао крак за Букурешт, а у Нишу за Солун. Неколико година касније, Краљевина СХС је
успоставила и друге путничке везе које су је повезивале са Аустријом, Чехословачком, Немачком,
Мађарском, Швајцарском, Белгијом. Ка истим дестинацијама у Европи, али са одређеним
закашњењем, био је усмерен и робни саобраћај. Почетком 30-их година ХХ века, Краљевина
Југославија је успела да у потпуности успостави континуиран саобраћај са најважнијим европским
престоницама. Директна железничка веза постојала је са Паризом, Берлином, Минхеном, Римом,
Бриселом, Варшавом, Букурештом, Истанбулом, Атином. Југословенска држава је 1922. у Паризу била
један од оснивача Међународне железничке уније.
Увид у статистичке податке показује да се превоз путника државном железницом током 20-их
година ХХ века увећао за готово ¼ (са 31 на 39 милиона путника). У исто време промет теретним
саобраћајем је повећан преко четири пута (413%). Највећи број путника на југословенским
железницама (више од 95%) путовао је трећом класом.
*
Окренуто себи и довољно себи, село није било заинтересовано за изградњу путева и њихово
одржавање. Рад на одржавању и уређењу путева најчешће је доживљаван као тежак кулук, губитак
времена, трошак новца, изнуривање ангажованог људства и стоке. И код државних власти је споро
сазревала свест о пресудној улози саобраћаја у подизању привреде, културе и општих животних
прилика. Из тих разлога увек се каснило са мерама државне саобраћајне политике. Саобраћајни
систем је споро успостављан, што је било од пресудног значаја да до краја постојања југословенске
краљевине њен државни простор остане саобраћајно неповезан.
После формирања заједничке државе, нове власти су приступиле изради и уређењу путева. У
првих десет година постојања Краљевине СХС, Министарство грађевина је изградило 610 км путева. У
исто време под руководством грађевинских дирекција изграђено је 697 км путева. Доношењем закона
о Државним путевима (8. мај 1929), наступила је нова етапа у развоју путне мреже. Укинути су и
замењени бројни закони који су важили за државне путеве у разним покрајинама земље, уједначено је
путно законодавство, утврђена мрежа државних путева. Према доступним подацима, у Југославији је
1929. било 50 државних путева у укупној дужини од 9.686 километара. Од тога је у том тренутку било
изграђено и у употреби 9.119, а преостало је да се изгради и доврши још 576 километара. Државни
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пут је најчешће био грађен од гранитне коцке, веома ретко од бетона и, касније, асфалта. Бановински
путеви су били покривени гранитном коцком, калдрмом, туцаником. Лети прекривени прашином, у
кишним месецима разривени и блатњави, препуни рупа, локални путеви су једва омогућавали
саобраћај. Путевима су се истовремено кретали аутомобили, теретни саобраћај, запреге. Није био
редак случај да су служили за гоњење стоке. Та слика се споро мењала у целом међуратном периоду.
На крају 30-их година укупна дужина главне и основне путне мреже у Југославији била је једна од
најкраћих у Европи и износила је 42.130 километара. Од тога је у новој држави изграђено преко
33.030 километара.
Положај градова и њихов развој био је одређен саобраћајним функцијама. Од тога на каквом и
колико фреквентном путу лежи зависила је будућност градских средишта и насеља. Појам „саобраћај“
није означавао само коловоз, већ и технолошки ниво возила која су се по њему могла кретати, робу
која је превожена и људе који путују, тргују, сазнајно се мењају у додиру са саобраћајном
комуникацијом. Пут је понекад и пресудно утицао на промену начина живота, мењање друштвених
структура, свакодневицу људи. Промене су долазиле готово неопажено, али су динамично мењале
начин живота. Путем је у аграрно друштво стизала тржишна привреда, промене у начину становања,
исхрани, облачењу, начину производње. Пут је лагано мењао начин мишљења и навике људи. Путем
су продукти села доношени у град а производи индустријског друштва стизали на село. Путеви су
пресудно доприносили нарастању производње и размене. За производима су се кретали и људи
напуштајући пренасељено село. Путевима се одлазило из старог краја, у потрази за послом и
сигурном егзистенцијом. И када се насељавао у граду, човек са села је градио своју кућу уз пут који га
је повезивао са средином из које је потекао. То није била само симболична веза, већ и показатељ
економске и менталне везаности за село и стари крај који је напуштен.
*
Спољнополитичке и унутрашње политичке прилике у којима се налазила Краљевина СХС
најдиректније су утицале на развој ваздушног саобраћаја. У тренутку настанка нове државе постојало
је само ратно ваздухопловство Србије. На постојећим аеродромима у Новом Саду, Сарајеву, Мостару
и Загребу биле су стациониране војне ескадриле. Економске могућности ратом разорене земље нису
пружале могућност за брз развој авио-саобраћаја. Ипак, почетком 1919, извршено је обједињавање
целокупног ваздухопловства а нешто касније Аеропланска ескадрила је преименована у
Ваздухопловну команду која је била у надлежности Инжењерског одељења Министарства војног. Исте
године почела је у Новом Саду да ради пилотска школа, а војне потребе земље утицале су и на
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реорганизацију војних ескадрила (Нови Сад, Загреб, Сарајево, Скопље) и аеропланских одељења
(Љубљана, Мостар). Све је пратило и обнављање аеродромских инфраструктура, отварање радионица,
израда упутстава и правила за обуку стручног и летачког особља, попуњавање формације пилотима
из бивше аустроугарске војске. Те прве послератне године устаљен је у Краљевини СХС поштански
саобраћај ваздушним путем који је преносио пошту на линији Нови Сад–Београд–Ниш–Скопље.
Београд је био повезан са Сарајевом и Мостаром, а Загреб са Сарајевом. Уз део постојећих аеродрома,
у ту сврху организоване су поштанске станице.
Југословенска држава је била укључена у процес утврђивања норми и правила по којима је
требало организовати авио-саобраћај. Октобра 1919. донета је и Конвенција о међународном
ваздушном саобраћају. Конвенција је предвиђала искључив и потпун суверенитет државе над
ваздушним простором изнад своје територије али и могућност слободног мирног пролаза утврђеним
ваздушним путевима (коридори) и право коришћења ваздушних пристаништа. Под надлежношћу
Друштва народа основана је и Међународна комисија за ваздушну пловидбу чији је задатак био да
развија и брине о примени међународног ваздушног права и функционисању међународног
ваздушног саобраћаја. Маја 1920, стављајући свој потпис на Конвенцију о међународном ваздушном
саобраћају, Краљевина СХС је била међу првим државама у свету које су прихватиле тај важан
међународни акт.
Интензивнији рад на формирању цивилног ваздухопловства и организовању авио-саобраћаја
отпочео је 1920. Ипак, цивилно ваздухопловство се све до априла 1941. налазило под управом војног
ваздухопловства. Уредбом од 19. јула 1920. било је формирано Одељење за ваздухопловство које је
осим сувоземног и поморског имало и одељење за цивилно ваздухопловство. То одељење, нажалост,
никада није кадровски попуњено и организовано. Доношењем Закона о устројству војске и
морнарице од 9. августа 1923. извршена је, уз остало, и нова реорганизација ваздухопловства. Војно
ваздухопловство је добило статус рода војске, успостављена је квалитетна ваздухопловна основа (од
касарни до хангара и радионица), побољшан је квалитет пилотске обуке, подстакнут је развој домаће
авио-индустрије (Икарус, Рогожарски). Реорганизацијом Одељења за ваздухопловство из септембра
1923. цивилно ваздухопловство је ушло у састав Оперативног одсека, а формирањем Команде
ваздухопловства фебруара 1927. основан је при Ваздухопловном одељењу и посебан Одсек за цивилни
саобраћај. Реорганизацијом Команде ваздухопловства јануара 1930. формирано је Одељење за
цивилно ваздухопловство при Штабу команде ваздухопловства. Све наредне организационе промене
у војсци Краљевине Југославије нису утицале на успостављену организациону структуру задужену, уз
остало, и за цивилни саобраћај.
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Опште сиромаштво најдиректније се одразило на развој цивилног саобраћаја у Краљевини СХС.
Држава није имала пара за градњу цивилног аеродрома. Први аеродром за цивилни саобраћај
подигнут је у близини Панчева и са њега је, почев од марта 1923, почео да се обавља цивилни
саобраћај. Његовом подизању превасходно је допринело Француско-румунско друштво за ваздушни
саобраћај. Ангажманом француске дипломатије Београд је укључен у авио-саобраћај на линији
Париз–Истанбул. Исте године, са аеродрома у Новом Саду полетео је и први авион прилагођен за
превоз путника. Те, 1923. године отпочела је и градња аеродрома код Београда. Први правилник који
је регулисао права, слободе, процедуре и ваздушне путеве по којима је обављан цивилни саобраћај у
Краљевини СХС донет је јуна 1926. Годину дана касније, марта 1927, отворен је и цивилни аеродром
испод Бежанијске косе, недалеко од Земуна. Радови на изградњи аеродрома у Загребу започели су
1925. али је целокупно опремање те ваздушне луке, намењене војном и цивилном саобраћају,
дефинитивно завршено 1933. На војни аеродром у Скопљу први цивилни авион је слетео крајем 1928,
али се изградњи цивилног аеродрома у околини Скопља приступило тек августа 1933. Цивилни
аеродром у Љубљани пуштен је у саобраћај 1933. Годину дана касније отворен је и приватни аеродром
у Борову који је, за своје потребе, изградила фабрика обуће „Бата“. Следеће године „Аеропут“ је
пустио у промет аеродром који је сам изградио у околини Дубровника. Развој цивилног
ваздухопловног саобраћаја пратило је и подизање мањих приватних аеродрома. Средином 30-их
година ХХ века у Краљевини Југославији је било 13 аеродрома са хангарима и 10 без хангара. Јавна
ваздухопловна пристаништа, са којих се обављао и међународни саобраћај, била су у Београду,
Загребу, Скопљу и Љубљани, цивилни аеродроми налазили су се у Панчеву, на Сушаку, Борову,
Битољу, Подгорици, Сињу, Дубровнику, Петровграду, Осијеку, Вршцу, Марибору, Бору, војни
аеродроми са којих су вршени и цивилни летови у Рајловцу код Сарајева и Медошевцу код Ниша.
Са аеродрома „Београд“, осим од раније успостављене ваздушне линије Париз–
Стразбур–Праг–Беч–Будимпешта–Београд–Букурешт–Цариград, обављани су летови и на
међународној линији Београд–Софија–Цариград. Почев од фебруара 1928. успостављена је редовна
ваздушна линија Београд–Загреб. Аеродром „Загреб“ је укључен у међународни ваздушни саобраћај
октобра 1929. успостављањем авио-линије Београд–Загреб–Грац–Беч. Годину дана касније, маја 1930,
и поред тога што није имало адекватан аеродром, и Скопље је укључено у редован међународни
путнички саобраћај на линији Београд–Скопље–Солун. У исто време успостављен је ваздушни
саобраћај Београда са Сарајевом и Подгорицом и Загреба са Сушаком. Јуна 1931. отворена је и
ваздушна линија Београд–Сарајево–Сплит–Сушак–Загреб. Даљи развој цивилног ваздушног
саобраћаја прекинула је економска криза. Економски губици приморали су компанију „Аеропут“ да
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укине све побочне летове на домаћим линијама и да на међународним линијама Београд–Загреб–Беч
и Београд–Скопље–Солун пронађе стране партнере. Све интензивнији развој цивилног ваздушног
саобраћаја приморао је власти да фебруара 1928. донесу Закон о ваздушној пловидби. Тим правним
актом регулисано је и питање подизања и коришћења ваздушних лука.
Кључну улогу у развоју цивилног ваздушног саобраћаја у Краљевини СХС имало је Друштво за
ваздушни саобраћај „Аеропут“. Одбор за оснивање домаћег друштва за ваздушни саобраћај основан је
фебруара 1926. Друштво је у судски протокол, који му је омогућавао несметан рад, уписано јуна 1927.
Ради подстицања авио-саобраћаја и одржавања редовне авио-линије Београд–Загреб, „Аеропут“ је од
државе добио концесије у трајању од 10 година (ослобођење од царина при набавци авиона, мотора,
резервних делова, машина, аутомобила за превоз и др.). Први пилоти били су руски емигранти са
великим летачким искуством војних пилота: В. Стрижевски, В. Никитин, М. Јарошенко. Уговор о
превозу поште, закључен јануара 1929. између Министарства пошта и телеграфа и „Аеропута“,
стабилизовао је делатност авио-превозника. У току летачке сезоне 1929. „Аеропут“ је обавио 510
летова и превезао 1.830 путника (1.705 у домаћем и 125 у међународном саобраћају). Приходи од
летења су те године били на граници рентабилности. Две године касније број летова је удвостручен
(1.068 редовних и 15 ванредних летова), број путника порастао за око 600 (око 2.400), превоз робе и
пртљага досегао око 50 тона, добит 1,4 милиона динара.
Опоравак од економске кризе био је успорен. Услед штедње каснило се са обнављањем
саобраћајних линија према Зетској и Приморској бановини. Приликом претреса државних буџета
посланици и сенатори су само констатовали „лоше стање“ у цивилном саобраћају, али нису били
спремни да повећаним буџетирањем те гране саобраћајне делатности утичу на радикалне промене.
Незадовољавајући однос државе према ваздушном саобраћају, који је често доживљаван као луксуз
али не и као државна потреба, најдиректније је утицао на слабу развијеност мреже линија и цивилног
саобраћаја. Током 1935. „Аеропут“ је обавио 97% планираних летова, готово удвостручио број
превезених путника (4.273) и повећао превоз пртљага, поште и робе. У предвечерје рата (1939),
„Аеропут“ је превезао 13.028 путника (60% више него 1938), 132.244 кг терета и пртљага, 10.594,6 кг
поштанских пошиљки, 6.723 кг робе и 42.054 кг новина. Искоришћеност авиона укључених у цивилни
саобраћај била је за 52% боља него претходних година. Цивилну флоту „Аеропута“ чинило је априла
1941. девет авиона.
*
Први задатак новонастале Краљевине СХС када је у питању поморски и речни саобраћај био је да
превазиђе општу стагнацију коју је изазвао Први светски рат. Према споразуму Трумбић–Бертолини
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из 1921, Краљевина СХС је преузела од Хабзбуршке монархије флоту, 148 пароброда укупне
носивости 133.705 тона, распоређену у оквиру више бродарских друштава (Угарско-Хрватско
паробродско друштво – Ријека, Далмација С. С. – Трст, Дубровачка паробродска пловидба –
Дубровник, Прекоморска пловидба – Ријека, Оцеанија бродарско А. Д. – Трст, Бродарско А. Д. „Бока“
– Котор, Аустро-Хрватско паробродско друштво – Крк, Хрватско паробродско друштво – Сењ,
Атланска пловидба Иво Рачић – Трст). Од укупног броја пароброда, 31 је био способан за слободну
пловидбу.
У складу са економским и политичким потребама било је нужно у што краћем року
реорганизовати рад бродарских друштава, пренети њихова средишта на територију државе,
обезбедити послове и економски опстанак, размотрити спискове акционара, ослободити се страног
утицаја. Суштински, држава је организовање обалног саобраћаја отпочела тек после 1922. У циљу
одржавања редовног обалског саобраћаја, једна од првих мера државних власти било је покретање
акције фузионисања приватних бродских компанија и њихово субвенционирање. У преговорима који
су о том питању вођени фузионисано је шест паробродских друштава, али је исто толико наставило
самостално пословање. Резултат предузетих мера био је лагано стабилизовање прилика у поморском
саобраћају, успостављање редовних линија и редова вожње који су поштовани. Највећи број
саобраћајних линија одржавали су Јадранска пловидба д. д. – Сушак, Дубровачка паробродска
пловидба – Дубровник и Бродарско акционарско друштво „Бока“ – Котор. Приход који су та друштва
остваривала није био довољан за радикалну модернизацију већ израубоване флоте (просечна старост
бродова износила је 28 година) и унапређивање саобраћаја. Отуда је обнова флоте била могућа једино
уз помоћ државе и спровођењем систематског програма. Да би се у томе и успело пред крај 20-их
година ХХ века држава је са најјачим поморским друштвима склопила уговор о помоћи у трајању од
10 година са циљем да она у том периоду модернизују 1/3 своје флоте и редовно одржавају обални
саобраћај. Средства која је југословенска држава издвајала на годишњем нивоу за изградњу 24 нова
пароброда (49,9 милиона динара) била су готово 4 пута мања од улагања која је имала Италија за
одржавање и модернизовање својих саобраћајних линија на Јадрану.
Краљевина СХС је имала обалу дугу 1.562 километара. На том потезу било је укупно 363
пристаништа од којих се 100 водило службено као пристаниште, док је лучка власт била организована
само у 58. Улагања у луке била су скромна. У таквим околностима, луке са највећом саобраћајном
фреквенцијом биле су Сушак, Шибеник, Сплит, Метковић, Дубровник, Котор и Бар. Југословенске
пруге стизале су само до три луке – Сушак, Шибеник, Сплит. Преко јадранских лука држава је увозила
угаљ, фосфате, гвожђе, машине, текстил, а извозила дрво, цемент, боксит, целулозу, стоку, шљиве,
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вино и друго. Сплит је био лука са највећим прометом. Целокупан поморски саобраћај одвијао се под
контролом четири капетаније – Дубровник, Сплит, Шибеник и Сушак. Југословенска трговачка флота
делила се на: Слободну или Дугу пловидбу (носивост од 410.762 бруто рег. тона), Велику обалну
пловидбу (носивости 32.935 б. р. т.) и Малу обалну пловидбу (носивост 44.835 б. р. т.). Робни промет
оствариван са иностранством био је три пута већи од унутрашњег промета. Пред крај 30-их година
ХХ века, југословенска трговачка морнарица је располагала са 220 бродова изнад 50 б. р. т. и укупним
капацитетом од 403.372 б. р. т. Године 1929, домаћим и међународним линијама превожено је око 1,1
милион путника, а деценију касније готово три пута више (2,7 милиона путника). Почетак Другог
светског рата у Европи утицао је и на саобраћајну активност југословенских пловила. Пароброд
„Царица Милица“ потопљен је крајем 1939, а исту судбину су доживели и бродови „Видо“, „Слава“,
„Лабуд“, „Изглед“, „Иво Рачић“, „Прерадовић“, „Орао“, „Зрински“ и „Корана“ у 1940. и
„Престолонаследник Петар“ и „Карађорђе“ у првим месецима 1941. године.
Речно бродарство Краљевине СХС обављало је своју економску и саобраћајну функцију преко
више предузећа, међу којима су од посебног значаја били Речна пловидба Краљевине СХС – Београд,
Српско бродарско друштво – Београд, Бродарство костолачког угљеног рудника Ђ. Вајферт А. Д. –
Београд, Бродарство Гутман и Франк – Нови Сад и друга. Укупан капацитет речног бродарства у
превозу путника износио је пред крај 20-их година ХХ века 14.586 лица и 942.13 тона носивости, а за
превоз робе 467.802.5 тона носивости. Саобраћај се одвијао на Дунаву (кључна пристаништа: Бездан,
Нови Сад, Земун, Панчево, Велико Градиште, Прахово), Драви (Осијек), Тиси (Сента, Стари Бечеј,
Тител), Бегеју (Велики Бечкерек), Сави (Сисак, Босански Брод, Сремска Митровица, Београд),
Скадарском језеру (Вир Пазар) и Охридском језеру (Охрид). На југословенским рекама било је 17
главних лука и још око 150 мањих пристаништа. Редован путнички саобраћај се одвијао преко више
линија које су превасходно повезивале Београд са градовима на Дунаву, Сави и Тиси. На
југословенским рекама радила су и три бродоградилишта.
*
Неповезаност је била основна карактеристика поштанског саобраћаја у Краљевини СХС. У
организационом смислу, поште некадашње Краљевине Србије биле су под надлежношћу
Министарства грађевина и њима је, због безбедносног значаја, све до априла 1919. управљала
Врховна војна команда. Поштама у Црној Гори управљало је Поштанско-телеграфско одељење
Министарства унутрашњих дела. Управу над поштама у Хрватској и Славонији вршила је Дирекција
пошта и телеграфа у Загребу. Генерална дирекција Министарства трговине и индустрије из
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Будимпеште, преко дирекције у Печују, била је надлежна за поште у Бачкој и Банату. Поштама у
Словенији руковођено је из Министарства трговине у Бечу преко дирекција у Грацу и Трсту, а у
Далмацији у Задру. Инерција претходног пословања била је најочигледнија у поштанском саобраћају.
Све до почетка 1921. у оптицају су биле поштанске марке са обележјима Краљевине Србије и
Краљевине Црне Горе, али и аустријске марке (Словенија и Далмација), мађарске марке (Хрватска и
Војводина), аустроугарске марке (Босна и Херцеговина).
Са настанком нове државе, због економске и политичког значаја, сви послови поштанског и
телеграфског саобраћаја и веза концентрисани су у Министарству пошта и телеграфа. Основни
задатак министарства је био да у организационом и законском смислу отпочне обнављање и
изједначавање поштанско-телеграфске службе у целој држави. У недостатку законске регулативе,
изједначавање постојећих разлика у начину рада и функционисању поштанско-телеграфске и
телефонске службе вршило се преко доношења јединствених правилника и других подзаконских
аката. Из безбедносних разлога и потребе брзог развоја, посебна пажња је посвећена кадровским и
персоналним питањима. Циљ државних власти је био да у што краћем времену, преко посебних
течаја за поштанске службенике, формирају поузданог и способног чиновника. Упоредо са тим
министарство је било задужено за обнављање рада поштанског и телеграфско-телефонског
саобраћаја, подизање техничког нивоа саобраћаја, обезбеђење сигурних прихода и економско
пословање. Почев од марта 1919, целокупан поштанско-телеграфски саобраћај одвијао се преко 9
дирекција и обласних надлештава са седиштем у Београду, Загребу, Љубљани, Сплиту, Сарајеву,
Цетињу, Великом Бечкереку, Нишу и Скопљу. У организационом смислу, децембра 1920. дирекција из
Великог Бечкерека пребачена је у Нови Сад, а придодата јој је и надлежност над поштанскотелеграфским саобраћајем у Сремској жупанији, која је до тог тренутка била у саставу дирекције у
Загребу. Маја 1922. укинута је дирекција у Нишу, а послове која је она водила преузеле су дирекције у
Београду и Скопљу. Крајем септембра 1927. Министарски савет је због штедње укинуо дирекције у
Београду, Цетињу и Сплиту, тако да се целокупним поштанско-телеграфским системом управљало из
5 дирекција. Законом о централној управи из марта 1929. Министарство пошта и телеграфа је
укинуто, а целокупни послови из његовог делокруга рада пребачени су у Министарство грађевина.
Све своје послове југословенске поште су обављале у складу са светским поштанским конвенцијама.
О степену развијености поштанско-телеграфског и телефонског саобраћаја у Краљевини СХС
сведочила и чињеница да је ту било запослено 11.500 особа, док је у Немачкој на истим пословима
радило више од 250.000 људи, Великој Британији 221.000, Француској 89.500. У исто време, у
Краљевини СХС једна пошта је долазила на 113,2 км2 и око 5.756 становника, док је у Немачкој то
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износило 12,8 км2 и 1.684 становника, Швајцарској – 9,6 км2 и 920 становника, Аустрији – 33,5 км2 и
2.303 становника, Француској – 35,4 км2 и 2.558 становника, Мађарској 45,2 км2 и 4.071 становника.
Пренос поште вршен је у земљи свим видовима саобраћаја. Најчешће су за превоз поште коришћене
железнице, али је функционисало и 40 државних и 36 приватних аутомобилских поштанских линија
и 512 линија са коњском запрегом. У домаћем поштанском саобраћају, осим авионског превоза поште
између Београда и Загреба, током 30-их година отворене су и линије Београд–Скопље и Загреб
–Сплит. У међународном саобраћају пошта је авионима преношена на линијама: Београд–
Будимпешта–Беч–Праг–Нирнберг–Салзбург–Париз, Београд–Софија–Истанбул и Београд–
Букурешт–Истанбул.
Напретку телефонског саобраћаја допринело је проширење постојећих и набавка нових
телефонских централа. То се одразило и на повећање броја телефонских претплатника, којих је 1924.
било 22.500, а 1929. већ око 30.000, 1935. око 83.000.
У употреби је 1927. било и око 1.150 телеграфа, преко којих је остваривана телеграфска веза
унутар државе и са иностранством. Од значаја су биле везе са Албанијом (2 везе), Аустријом (5),
Бугарском (2), Грчком (3), Француском (1), Италијом (7), Румунијом (3), Мађарском (3),
Чехословачком (3). Годишње је измењивано између 4 и 6 милиона телеграма у унутрашњем
саобраћају и 500.000–600.000 у међународном. Посебна пажња је посвећена бежичној телеграфији.
Радио-телеграфски саобраћај обављан је на основу међународних радио-телеграфских конвенција из
1922 (Лондон) и 1927 (Вашингтон). У употреби је било више радио-телеграфских станица. Радио
програм је емитован почев од 1924. из Загреба, а затим и из Београда и Љубљане. Број власника и
претплатника радио апарата брзо је растао – од 67 у 1924. на 7.503 почетком 1929, али је у том
периоду готово 2/3 слушалаца било „окренуто“ према емисионој радио станици у Загребу.
*
Модеран саобраћај у југословенској држави – железнички, пловидбени, аутомобилски,
ваздухопловни и поштански – био је под надзором више различитих управних власти што је
директно утицало на његову умањену усклађености, организацију и развој. Железнички саобраћај се
налазио под управом Министарства саобраћаја, друмски под управом Министарства грађевина,
поштански под Министарством пошта и телеграфа, ваздушни саобраћај под управом Министарства
војске и морнарице. Све је то одавало утисак привременог стања и одсуства континуитета неопходног
да би уједначавање свих видова саобраћаја дало резултате. Дисконтинуитет је подстицан и честим
сменама влада и персоналним променама унутар министарстава. Насупрот таквој разједињености
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стајала је политичка и економска потреба државе да простор тек формиране југословенске краљевине
буде што чвршће повезан, а контрола над уједињеним територијама што ефикаснија.
У политичком животу југословенске краљевине од 1. децембра 1918. до 27. марта 1941.
променило се укупно 38 влада. У њима је дужност министара и заступника министара обављало чак
217 личности са често сасвим супротним политичким гледиштима, афинитетима, животним
погледима, искуством, образовањем. Трајање министарских мандата било је најчешће веома кратко.
Када је у питању Министарство саобраћаја у њему су се током периода 1918–1929. промениле 24
владе са чак 31 сменом министра. Дужност министра саобраћаја вршило је 14 различитих личности.
Министри саобраћаја у четири мандата били су Велизар Јанковић и Светислав Милосављевић Тиса,
три Антон Корошец и Андра Станић, два Милорад Драшковић, Јован П. Јовановић, Драгутин Којић,
Светислав Поповић, Анта Радојевић, Коста Љ. Милетић и Васа Јовановић. У 24 промене
Министарског савета (владе), до којих је дошло у периоду од уједињења децембра 1918. до завођења
диктатуре јануара 1929, било је 26 смена у Министарству пошта и телеграфа. Ту дужност је обављало
12 различитих личности. Међу њима Веља Вукићевић је био министар у шест влада, Бењамин
Шуперина у четири, Мате Дринковић у три, Едо Лукинић, Славко Милетић, Влајко Којић и Богољуб
Кујунџић у две владе. Сличан број министарских смена и личности које су обављале ту дужност био је
и у другим министарствима која су бринула о саобраћају (Министарство војно, Министарство
грађевина). Чак и у случајевима када је једна личност више пута вршила дужност министра у једном
министарству, континуитет је изостајао. За готово све министре је карактеристично да су на челна
места у министарствима долазили без јасних визија шта и како треба радити. Са сваким новим
министром стизали су и нови помоћници, нови начелници, нови службеници, што је смене
министара чинило драматичнијим. Тако је државна политика у сваком министарству губила начелан,
а добијала изразито политички, партијски, лични печат.
Проф. др Љубодраг Димић

24

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ
ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941.
Каталог изложбе
Равномеран привредни развој југословенске државе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца створене
1918. у многоме је зависио од обнове у Првом светском рату разорених саобраћајница и саобраћајних
средстава, изградње, успостављања саобраћајних веза и повећања саобраћајних средстава: железничких,
водених, друмских, ваздухопловних и поштанско-телеграфско-телефонских.
Југословенска државна управа стварала је амбициозне планове и предузимала финансијски захтевне
подухвате у развоју саобраћајних веза и средстава, којима је покушавала да неравномерно развијене
крајеве државе што боље саобраћајно повеже, као и да створи проходне и брзе саобраћајне везе
Југославије са државама Европе и света.
У Краљевини Југославији (Краљевини СХС), од скромног почетног стања крајем 1918. до рата и
окупације у пролеће 1941. у развоју саобраћајних веза и средстава постигнути су значајни резултати.
Железнице, које су представљале основу саобраћаја у Краљевини Југославији, током Првог светског
рата биле су највећим делом уништене, нарочито у бившој Краљевини Србији. После њихове обнове, у
Краљевини СХС је 1922. било 7.739 километара државних пруга нормалног и уског колосека са 2.294
локомотиве и 4.381 путничким и 48.828 теретних вагона. У Краљевини Југославији крајем 1940. постојало
је 8.754 километара државних пруга нормалног и уског колосека са огромним бројем путничких и
теретних вагона, који су превозили робу и путнике.
Гро воденог саобраћаја у Краљевини Југославији представљао је поморски саобраћај, који је 1921.
имао 7.494 теретна и путничка брода трговачке морнарице, док се речно-каналски саобраћај одвијао на
рекама: Дунаву, Сави, Драви и Тиси и каналима на панонском подручју државе. Стање поморских и
речних бродова и њихових саобраћајних линија и промета вишеструко се повећало до почетка 1941.
Друмски саобраћај у Краљевини Југославији је такође бележио знатан раст изградњом савремених
друмова (уз мостове и тунеле) и повећањем превозних средстава (аутобуса и камиона) и превозом
путника и робе.
Ваздухопловни саобраћај започео је 1927. са једним путничким авионом на једној унутрашњој
линији, да би 1940. Краљевина Југославија имала 15 цивилних авиона на 13 унутрашњих и спољних
линија.
Поштанско-телеграфско-телефонски саобраћај од скромног стања у 1921. са 1.496 поштанскотелеграфских станица порастао је до укупно 4.019 пошта, 1.653 телеграфске управе и 1.518 телефонских
централа почетком 1940.
25

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941

Изграђене саобраћајнице и разноврстан саобраћајни парк у Краљевини Југославији (1918–1941)
омогућили су висок промет робе и људи унутар ње и са иностранством.
На изложби су, помоћу архивских докумената, карата, графикона, фотографија и цртежа,
ретроспективно приказани показатељи развоја саобраћаја и веза у Краљевини Југославији (Краљевини
СХС) 1918–1941.

1
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20.

Списак железничких пруга
израђених после Првог
светског рата од 1919. до
децембра 1928.
АЈ-148-11

21.

Шарганска „осмица“ на уској
прузи Ужице–Вардиште,
27. јануар 1925.
фоорафија
Железнички музеј,
Фооалбуми, бр. 6а
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22.

Ситуациони план пруге Ужице–Вардиште, 1928.
Јуославија на ехничкoм ољу 1919–1929,
Београд 1929, 120.

23.

Извештај о стављању у
употребу нове пруге дуплог
колосека Београд–Инђија, 18.
јун 1928.
Железнички музеј, I-197b

24.

Градња пруге
Огулин–Грачац–Книн
–Шибеник–Сплит кроз Равне
Котаре, 1921–1925.
фоорафија
Железнички музеј,
Фооалбуми, бр. 18
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25.

Ред вожње Дворског воза краљице Марије, 1. август
1927.
Железнички музеј, I-457

26.

Железничка карта Српских државних железница,
1929.
АЈ-148-11

27.

План за железничку везу Београда и Панчева, 1929.
Југославија на ехничком пољу 1919–1929,
Београд 1929, 124.

28.

Главна железничка станица у Београду, 1929.
фоорафија
Јубиларна књига Државних јуословенских
железница Краљевине Јуославије 1919–1929,
Београд 1929, 187.

29.

Закон о железницама јавног саобраћаја, 30. јун 1930.
Службене новине КЈ, бр. 162–LXI,
19. јул 1930, 1509.

30.

Ситуациони план дефинитивне трасе пруге
Билећа–Никшић, 1929.
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АЈ-148-118
31.
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Закон о Међународној конвенцији о превозу путника
и пртљага на железницама и Међународној
конвенцији о превозу робе на железницама,
закљученим 23. октобра 1924. у Берну, од 7.
септембра 1928.
АЈ-72-335-142
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32.

Главне међународне везе
железницама и пловним
путевима Краљевине
СХС, 1929.
Јуославија на ехничком
ољу 1919–1929,
Београд 1929, 88.

33.

Железнички ред вожње са Главне железничке
станице у Београду, 15. мај 1931
– 5. мај 1932.
Железнички музеј, I-190

34.

Теретна локомотива, произведена у Немачкој,
преовлађујућа у железницама Краљевине Југославије
фоорафија
Годишњак Јуословенских државних железница
1931–1932, Београд 1933, 127.

34

35.

Интернационалне (европске)
железничке везе, 1933.
Histoire des chemins de
fer Yougoslaves 1925–
1937, Paris 1937.

36.

Изградња тунела на прузи
Бихаћ–Крупа, 1923.
фоорафија
Илусровани лис,
Београд, бр. 42,
21. октобар 1923.
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37.

Варијанте трасе пруге Пећ–Андријевица–Јадранско
море, 1929–1934.
Железнички музеј, I-131/д

38.

Позивница за отварање железничке пруге Косово
Поље–Пећ, 1936.
АЈ-37-44-П358

39.

Стара зграда Железничке станице Нови Сад, 1934.
фоорафија
Железнички музеј, ЗФ, бр. 212

40.

Скица пруге Бихаћ–Книн, 1939.
АЈ-148-68

41.

40

Пројекат железничких пруга у Краљевини
Југославији, 1932.

42.

Варијанте трасе пруге
Тузла–Јања–Зворник–
Лозница, 1934.
Железнички музеј, I131/г

43.

Предмер и ценовник
радова за грађење
железница: деоница
Бања Лука–Челинац,
1938.
АЈ-148-34

43

34

АЈ-148-11

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941

44

44.

Први вагони уског колосека израђени у Жељезничкој
радионици у Сарајеву, 1939.
фоорафија
Железнички музеј, ЗФ, бр. 178

45.

Изградња железничког моста код Лудберга на прузи
Копривница–Вараждин, 1937.
фоорафија
Железнички музеј, ЗФ, бр. 164

46.

Министар саобраћаја Никола Бешлић са генералним
директором Главне дирекције Југословенских
државних железница Николом Ђурићем у салон
вагону, 1939.
фоорафија
Железнички музеј, ЗФ, бр. 306
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47.

Извештај о раду Југословенских железница, 1935,
1936, 1937. и 1938.
Железнички музеј, I-140

48.

Железничка станица Сталаћ, 1939.
фоорафија
Железнички музеј, ЗФ, бр. 255
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49.

Општи услови за грађење железница, брошура,
Београд 1938.
АЈ-148-1

50.

Богољуб Јевтић, министар саобраћаја Краљевине
Југославије, 27. март – 6. април 1941.
фоорафија
Köpfe der Politik..., Wien, 1937, an S. 74.

51.

Списак значајнијих пруга изграђених у Краљевини
Југославији од 1918. до 1941.
Со одина железница Јуославије 1849–1949,
Београд 1949.

52.

Железнице у служби народне ривреде, брошура,
Београд 1938.
АЈ-37-12-81

53.

Карта са стањем железница у Краљевини Југославији
крајем 1938.
Саисика Јуословенских железница за
одину 1938, књ. I, (Београд
1939)
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II. ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ
54.

Поморска пловидба – Статистички подаци за
Краљевину СХС, 1921.
Алманах КСХС,
св. I, год. 1921–1922, део I, II, III, Загреб
1922, 234–238 II – 5

55.

Пловне реке и канали – Статистички подаци за
Краљевину СХС, 1921.
Алманах КСХС,
св. I, год. 1921–1922, део I, II, III, Загреб
1922, 240–244. II–5. и 83–84. III– 5
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56.

Југословенске луке на Јадранском мору, 1921–1941.
АЈ, ЗК-2

57.

Закон о експлоатацији државног пловног парка, 1926.
АЈ-72-8-25
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58.

Луке Краљевине СХС у
северном Јадрану, 1927.
С. Сиришћевић,
Наше морске луке,
Београд 1927, 33.

59.

Ситуација Сплитских лука,
1927.
С. Сиришћевић,
Наше морске луке,
Београд 1927, 53.

60.

Летњи ред вожње
„Дубровачке пловидбе“,
1937.
АЈ-14-31-94-1127
60

61.

Пловидбени ред „Јадранске
пловидбе д.д.“, Сушак,
31. октобар 1931.
АЈ-ЗП-3/2

62.

Трговачка лука Дубровника,
1927.
С. Сиришћевић,
Наше морске луке,
Београд 1927, 76.

63.

Бока Которска, 1940.
АЈ-148-130
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64.

Доградња лукобрана у Херцег-Новом, 1940.
АЈ-148-130

68

65.

Продужење мола у Херцегновској луци – Извештај
из 1937.
АЈ-148-130

66.

Улцињ – пројекат луке, 1926.

67.

Извештај о раду у поморској струци у годинама 1929,
1930. и 1931.
АЈ-148-127

68.

Бродарско акционарско друштво „Oceania“ – Извештај
и биланса за пословну 1931.
АЈ-148-127

АЈ-148-139

69.

Југословенска Експрес aгенција а.а. предлаже оснивање Националног паробродарског друштва
за линију са Јужном Америком, 1927.
АЈ-148-126

70.

Пароброд „Престолонаследник Петар“, 1931.
фоорафија
Илусрована овијес Јадранског оморсва,
Загреб 1975, 207.
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71.

Међународна конвенција о теретним линијама,
5. јул 1930.
АЈ-66-117-375

72.

Солунска лука, 1927.
С. Сиришћевић, Наше морске луке,
Београд 1927, 97.

73.

Уписни лист пароброда „Ловћен“ за дугу пловидбу,
1938–1939.
АЈ-449-2

74.

Свечано отварање бродоградилишта „Сплит“
8. октобра 1932.
АЈ-148-127

75.

Приморске луке од Будве до Светог Стефана, 1939.
АЈ-148-134

76.

Писмо „Зетске пловидбе“ са Цетиња – Милану
Стојадиновићу, председнику Министарског савета
Краљевине Југославије, 26. септембар 1938.
АЈ-37-40-276-53

77.

Извештај Константина Фотића, посланика КЈ у
Вашингтону о избегавању југословенских бродова да
возе преко океана због ратних сукоба, 23. октобар
1939.
АЈ-148-135

78.

Захтев Бродарског а.д. „Oceania“ за дозволу продаје
4 пароброда, 1940.
АЈ-148-135
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79

79.

Пароброд „Принцеза Олга“, 1936.
фоорафија
Илусрована овијес Јадранског оморсва,
Загреб 1975, 208.

80.

42

Уредба о ванредном доприносу поморских теретних
бродова трговачке морнарице за време трајања
ванредних прилика на међународном поморском
тржишту, 31. децембар 1940.
АЈ-148-123
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81.

Попис бродова трговачке морнарице и јахти у
Краљевини Југославији на дан 1. априла 1940.
Поис бродова Краљевине Јуославије...,
Сплит 1940, 9.

82.

Бакарски залив, 1925.
С. Сиришћевић, Наше морске луке,
Београд 1927, 28.

83.

Градња обалског приступног пута у Улцињу, 1935.
АЈ-148-128
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РЕЧНИ, ЈЕЗЕРСКИ И КАНАЛСКИ САОБРАЋАЈ
84.

Бродарски синдикат Краљевине СХС, 1921.
Алманах КСХС,
св. I, год. 1921–1922, Загреб 1923, II–5 244.

85.

Уредба о издавању под закуп права превоза преко
река и језера у унутрашњости Краљевине СХС,
10. април 1921.
Службене новине КСХС, бр. 100, 7. мај 1921.

86.

Закон о превозу скелама и другим пловним
објектима, 30. март 1922.

87.

84
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Унутрашња речно-каналска пловидба у Краљевини
СХС, 1928.
Јуославија на ехничком ољу 1919–1929,
Београд 1929, 148.
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88.

Уредба о организацији Дирекције речне пловидбе
Краљевине СХС, 23. март 1926.
Службене новине КСХС, бр. 76–XXI,
5. април 1926.

89.

Извештај о преговорима о спајању Српског
бродарског друштва и Државне речне пловидбе,
2. новембар 1929.
АЈ-148-138

90.

Закон о лучким капетанијама, 30. март 1922.
АЈ-148-123

91.

Пароброд „Краљица Марија“, 1931.
фоорафија
АЈ-66-477-753

92.

91

Позив Милану Стојадиновићу, председнику
Министарског савета КЈ да присуствује поринућу
новоизграђеног понтона на Савском пристаништу у
Београду, 31. мај 1938.
АЈ-148-40-276-45
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93.

Регулација обале Саве и пристаништа у
Београду, 1930.
фоорафија
С. и Д. Вицић, Поздрав из Београда
Greetings from Belgrade 1895–1941, књ. II,
Београд 2008, 389.

94.

Теретно пристаниште на Сави у Београду –
цртеж
Р. В. Аврамовић, Поморсво на Јадрану,
Београд 1935.

95.

План луке на Неретви код Метковића, 1935.
АЈ-148-130

96.

Чланак о плану изградње канала Дунав–Сава:
Вуковар–Шамац, 1935.
П. Сењановић, Канал Вуковар–Шамац,
Саобраћајни преглед, бр. 1,
(Београд), јануар 1935, 1.

97.

Уредба о грађењу и уређењу речних
пристаништа, 2. октобар 1938.
Службене новине КЈ, бр. 250,
1. новембар 1938, 1216.

98.

Тител – Грађевинска књиа о рађењу
присаниша на Тиси, 1938.
АЈ-148-139

99.

Прво дунавско паробродарско друштво –
летак
АЈ-14-31-94-975

96

46

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941

100. Извештај о раду Егзекутивног комитета Међународне
Дунавске комисије у априлском заседању, 19. април
1940.
АЈ-148-135
101. Дневник рада: Грађење рисаниша на Сави у
Брчком, 1939–1941.
АЈ-148-136

101

102. Извештај о раду другог
заседања специјалног
Ђердапског комитета одржаног
у Београду од 21. децембра 1940.
до 25. јануара 1941.
АЈ-148-135
103. Речна флотила бродова: Вардар,
Драва, Сава, Морава, цртеж,
1937.
АЈ-335-16-1
103
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III. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

104. Ауто карта за источне
крајеве Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца, 1927.
АЈ-ЗК-173
104
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105. Мала оријентациона аутомобилска карта Краљевине
СХС од проф. Д. Ј. Дерока, Београд 1927.
АЈ, ЗП-14
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106. Закон о предузећима за редовни и повремени превоз
путника и робе моторним колима, 2. децембар 1930.
Службене новине КСХС, бр. 286–XCVIII,
12. децембар 1930, 2259.
107. Изградња Ђердапског друма кроз тврђаву Голубац,
1923.
фоорафија
Илусровани лис, Београд, бр. 9,
1 – 8. март 1923, 4.
108. Реконструкција Шваљског моста на Белом Дриму,
Косово и Метохија, 1923.
фоографија
Илусровани лис, Београд, бр. 24,
14 – 21. јун 1923, 4.

109

109. „Путник“ друштво за саобраћај путника и туриста у
Краљевини Југославији а.д., 1930 – плакат
АЈ-148-126
110. Оправка путева у Подрињу – плакат
АЈ-37-58-П160
111. Градња савремених путева – летак
АЈ-37-39-П791
112. Пројекти мостова: на Сави код Босанске Градишке и на
Тиси код Жабља, 1922.
АЈ-81-3-10
113. Шема мреже државних путева у Краљевини
Југославији, 1929.
Јуославија на ехничком ољу 1919–1929,
Београд 1929, 66.
111

50

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941

114. Шема мреже јавних путева у Краљевини Југославији,
1938.
АЈ-81-3-539
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115. Закон о међународној Конвенцији о фискалном режиму
страних аутомобилских возила закљученој у Женеви
30. марта 1931, из 1932.
АЈ-72-37-146
116. Молба за издавање интернационалне исправе за вожњу
у иностранству
АЈ-14-31-92-173
117. Друмски мост преко Таре код Будечевице (Ђурђевића
Тара) 1941.
фоорафија
Милић Ф. Петровић, Пљевља у докуменима
1918–1941, Пљевља 2004, 432.
118. Друмски мост преко Грачанице код Никшића, 1935.
АЈ-37-39-775
115

119. Изградња пута Пећ–Чакор–Андријевица, 1925.
фоорафије
АЈ-ЗФ-74
120. Скица обласних и општинских путева на Косову и
Метохији, 1937.
АЈ-335-20-13
121. Трамвајске и аутобуске линије у Београду, 1933.
Трамваји и освељење града Београда 1892–1932,
Београд 1933.
122. Општински аутобус Београда на линији
Калемегдан–Котеж Неимар, 1936.

фоорафија
Ауомобил у Беораду 1918–1941,
Београд 2002, 45.

119
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121

123. План будућег премошћавања Дунава у
Београду, 1937.
АЈ-81-3
122
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124. У р е д б а о в а н р е д н о м п у т н о м д о п р и н о с у з а
искоришћавање државних и н е д р ж а в н и х п у т о в а ,
септембар 1937.
Службене новине КСХС, бр. 232–LXVIII,
13. октобар 1937, 1349.
125. План друмова кроз Македонију, 1938.
АЈ-81-3

126. План трасе друма
Хоргош–Цариброд (сада:
Димитровград), као део трасе
Лондон–Истамбул, 1938.
АЈ-81-3
126
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127. План будуће Јадранске друмске магистрале:
Сушак–Улцињ, 1938.
АЈ-81-3

127

128. Правилник о превозу путника и робе моторним
возилима, 16. мај 1935.
Службене новине КЈ, бр. 119–XXIX,
23. мај 1935, 475.
129. Уредба о изменама и допунама Уредбе о државним и
бановинским путним фондовима, 29. март 1940.
Службене новине КЈ, бр. 107–XXXVIII,
11. мај 1940, 839.
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IV. ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ
130. Пред пробни лет авиона Бреге-14 преправљеног за
путнички саобраћај, Нови Сад 1923.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 13.
131. Долет авиона Спад-46 из Будимпеште у Панчево, 1922.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 14.
130

132. Авио-маршута:
Париз–Праг–Београд–Букурешт–Истанбул, 1923.
Ч. Јанић, Ј. Симишић,
Више од леења..., Зрењанин 2007, 15.
133. Авион Dox, 1930.

фоорафија
AJ-102-9-23

134. Авион Кодрон Ц-62, којим је
отворен ноћни лет између
Београда и Букурешта, 1923.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић,
Више од леења...,
Зрењанин 2007, 15.
132
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135. Закон о конвенцији којом се регулише
пловидба ваздухом и о амандманима чл. 5 и
34 исте конвенције, 6. децембар 1926.
АЈ-72-35-141
136. Правилник за међународни ваздушни
саобраћај цивилних ваздухоплова над
територијом Краљевине СХС, 25. јун 1926.
Прило Службеном војном лису, бр. 41, за
1935. год., 1–4.
137. Позив за упис у „Друштво за ваздушни
саобраћај а.д.“, Београд, 1926. и Акција за
„Друштво за ваздушни саобраћај а.д.“, 1927.
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 19.

137

138. Програм ваздушних линија
Краљевине Југославије, 1938.
АЈ-37-40-235
139. Положај Краљевине СХС у
међународном ваздушном
саобраћају, 1928.
АЈ-37-40-279
138

57

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941

139

140. Писмо Главног одбора аеро-клуба „Наша крила“ у
Новом Саду – Министарству просвете Краљевине СХС,
25. септембар 1928.
АЈ-66-480-755
141. Закон о ваздушној пловидби, 22. фебруар 1928.
Службене новине КСХС, бр. 50–XIII,
3. март 1928, 177.
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142

142. Дочек југословенских пилота Сондермајера и Бајдака у
Београду после лета Париз–Бомбај априла–маја 1927.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 25.
143. Дочек у Загребу првог лета авиона
Потез 29 из Београда, 15. фебруар 1928.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 26.
144. Ваздушне линије Краљевине
Југославије, 1929.
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловсво
Краљевине Јуославије, књ. I, Београд
2010, 95.
145. Локација аеродрома „Београд“, 1930.
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловсво
Краљевине Јуославије,
књ. I, Београд 2010, 30.
144
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146. Пристанишна зграда аеродрома
„Београд“ после отварања 1931.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић,
Више од летења...,
Зрењанин 2007, 32.
147. Здање Аеро-клуба у Београду, 1932.
фоорафија
Наслеђе, Београд 2001, 80.
146

148. Пред лет за Париз из Београда, 24. новембар 1932.
фоорафија
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловсво
Краљевине Југославије књ. I, Београд 2010, 126.
149. Цивилни део Земунског аеродрома, 1931.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 16.
150. Улога и значај модерне авијације, брошурa, Нови Сад
1928.
АЈ-66-480-755
151. Правилник за међународни ваздушни саобраћај,
27. децембар 1935.
Службене новине КЈ, бр. 4–I, 4. јануар 1936, 10;
Прилог Службеном војном лису,
бр. 41. за 1935. год, 1–4.
150
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153

152. Смештај за путнике у авиону Потез-29
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 29.
153. Авио-такси „Аеропута“ Д.Х. 83 Фокса Мот за 4 путника
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 31.
154. Локација аеродрома „Скопље“, 1930.
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловство
Краљевине Југославије, књ. I, Београд
2010, 44.

154

155. Нова пристанишна зграда на аеродрому „Загреб”, 1933.
фоорафија
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловсво Краљевине
Јуославије,
књ. I, Београд 2010, 130.

61

САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918–1941

156. Представници Зетске бановине и општине
Подгорица на дочеку првог авиона
„Аеропута“, 1930.
фоорафија
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловсво
Краљевине Јуославије, књ. I, Београд
2010, 103.
157. Посада и флота „Аеропута“ на обележавању
10-годишњице лета Београд–Загреб, 1938.
фоорафија
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 46.

156

158. Мрежа ваздушних линија „Аеропута“, 1939.
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловсво
Краљевине Јуославије, књ. I,
Београд 2010, 172.
159. Уговор закључен између Државе Краљевине
Југославије и Друштва за ваздушни саобраћај а.д.
„Аеропут“ 25. фебруара 1939.
Службене новине КЈ, бр. 139–LVIII,
23. јун 1939.
160. Конвенција Краљевине Југославије и Грчке о
ваздушном саобраћају
АЈ-66-118-375
161. Међународне дестинације „Аеропута“, 1938–1939.
Ч. Јанић, Ј. Симишић, Више од леења...,
Зрењанин 2007, 38–39.

161
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162. Отварање авио-линије
Београд–Будимпешта, у
Будимпешти, 18. јула 1940.
фоорафија
Ч. Крунић,
Цивилно ваздухоловсво
Краљевине Јуославије, књ. I, Београд
2010, 189.
163

163. Отварање авио-линије Београд–Подгорица–Бар, у Бару
5. августа 1940.
фоорафија
Ч. Крунић, Цивилно ваздухоловсво
Краљевине Јуославије, књ. I,
Београд 2010, 192.

V. ПТТ САОБРАЋАЈ
164. Поште и телеграфи – Статистички подаци за
Краљевину СХС, 1921.
Алманах КСХС, св. I, год. 1921–1922, део I, II, III,
Загреб, 1922, 245, 257–259. II – 6
165. Закон о ратификацији Светске поштанске конвенције
закључене у Штокхолму 28. августа 1924, из 1926.
АЈ-72-38-149

165
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166. Правилник о преносу поште ваздушним путем
у унутрашњем с а о б р а ћ а ј у К р а љ е в и н е С Х С о д
10. фебруара 1928.
Службене новине КСХС, бр. 80–XXVI,
9. април 1928, 368.
167. Аутоматска телефонска централа у Загребу, 1929.
фоорафија
Јуославија на ехничком ољу 1919–1929,
Београд 1929, 153.
168. Аутоматска телефонска централа у Новом Саду, 1929.
фоорафија
Јуославија на ехничком ољу 1919–1929,
Београд 1929, 158.

169. Пошта број 2 код Главне
железничке станице у
Београду, 1929.
фоорафија
С. и Д. Вицић,
Поздрав из Беорада
Greetings from Belgrade
1895–1941, књ. II,
Београд 2008, 41.
170. Здање Контролног одељења
Министарства ПТТ у
Београду, 1932.
фоорафија
Наслеђе, Београд 2001, 105.
169
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171. Закон о пошти, телеграфу и телефону од 16. јула 1931.
Службене новине КЈ, бр. 170–LV,
29. јун 1931, 1158.
172. Зграда поште у Чачку, 1938.
фоорафија
М. Дрљевић, Архиекура два значајна
јавна здања Чачка...,
Зборник радова Народног музеја, XXXV,
Чачак 2005, 107.

172

173. Закон о Међународној конвенцији о
телекомуникацијама са додатком закљученој у
Мадриду 9. децембра 1932, из 1934.
АЈ-72-37-148
174. Пошанско-елерафски весник – часопис, 1924.
АЈ-66-253-495
175. Одређење министра саобраћаја о територијалној
подели дирекција пошта и телеграфа, 26. април 1934.
Службене новине КЈ, бр. 111–XXVIII,
15. мај 1934, 463.
176. Наша ошта – часопис

АЈ-66-416-670

177. Правилник о унутрашњој телефонској служби са
телефонском тарифом од 7. фебруара 1935.
Службене новине КЈ, бр. 47–XI,
27. фебруар 1935, 199.
178. Закон о Светској поштанској конвенцији закљученој у
Каиру 20. марта 1934, из 1937.
АЈ-72-38-150
175
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179. Правилник о радном времену
пошта, телеграфа и телефона од
22. августа 1940.
Службене новине КЈ, бр. 195–LXV,
26. август 1940, 1843.
180. Правилник о саставу и раду
Врховног повереништва и о
раду повереника у дирекцијама
пошта, телеграфа и телефона
(Правилник о повереничкој
служби), 22. август 1940.
Службене новине КЈ,
бр. 195–LXV,
26. август 1940, 1584–1588.
181

181. Подела дирекција пошта,
телеграфа и телефона у
Краљевини Југославији, 1939.
PTT arhiv, 20,
Beograd 1976/77, 198.

182. Шема међународних
високофреквентних
телеграфско-телефонских
линија Краљевине Југославије,
1939.
PTT arhiv, 20,
Beograd 1976/77, 206.
182
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МУЗЕЈСКИ ЕКСПОНАТИ
ЖЕЛЕЗНИЧКИ МУЗЕЈ – БЕОГРАД
1.

Капа шефа станице Југословенских државних железница
(1930–1941)
Исоријска збирка, инв. бр. 591, кокарда инв. бр. 595

2.

Железничка униформа шефа станице – реконструкција,
ЈДЖ (1930–1941)
Исоријска збирка, инв. бр. 1513

3.

Модел брзовозне парне локомотиве са тендером серије
ЈДЖ 01-020, у размери 1 : 10.
Збирка модела и макеа, инв. бр. М/57

4.

Железнички џепни сат Tavannes Watch Co
Техничка збирка, инв. бр. 1683

5.

Емајлирана таблица са називом „Грађевинско одељење
ген. дир. Железница“
Техничка збирка, инв. бр. 1137

6.

Сигнални лопатић – сигурносно средство, уведено у
употребу 1934.
Техничка збирка, инв. бр. 753
МУЗЕЈ ПТТ

7.

Телефон марке „Bell“

8.

Округла метална табла са натписом „Пошта Телеграф
Телефон“, у средини грб Краљевине Југославије
б.б.

VIII-684
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9.

Поштанска платненa шапкa (капa) коју су носили
поштари у време Краљевине Југославије
IX-71, IX-119/c

10.

Поштански сандучић са железничког вагона
IX-46

11.

Авионска поштанска врећа
IX/864
МУЗЕЈ ВАЗДУХОПЛОВСТВА – БЕОГРАД

12.

Дозвола пилота Владимира Стрижевског из 1928
(број дозволе 303)
Изб 83

13.

Легитимација пилота Владимира Стрижевског од
15. децембра 1939.
Изб 84

14.

Књижица летења Георгија Нинчића од 17. августа
1939.
Изб 2008/15

15.

Макета авиона Lockheed Electra, размера: 1 : 15
Ценар за ваздухоловно
моделарсво, Време израде: 1967.

16.

Макета авиона De Havilland Dragon Rapid,
размера: 1: 10
Радисав Милорадовић, 1974.
МУЗЕЈ ИСТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

17.

68

Макета речног пароброда „Драгор“ (преименован
1947. у „Крајина“), израђен 1928.
Инв. бр. 109
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