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Удружење аранжера излога
Краљевине Југославије
АПСТРАКТУМ: У чланку је изложен кратак приказ настанка
Удружења аранжера излога Краљевине Југославије, као струковне организације трговачких помоћника који су се бавили
аранжирањем излога. Потреба за усавршавањем трговачке
струке у овој области довела је до оснивања курсева за аранжере, за које је владало велико интересовање, како код полазника, тако и у широј јавности. Рад је написан на основу архивске
грађе у Архиву Војводине.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: аранжер, излог, реклама, курс
Градска архитектура не може се замислити без низа излога на фасадама зграда. Људи памте излоге, јер атрактивно постављен излог привлачи
купце у радњу, док ће неуредан и хаотичан учинити управо супротно. Излог презентује целу радњу, он говори о бренду, привлачи погледе људи,
мами у радњу, нуди пролазницима могућност да побегну у неки други
свет, да одморе очи, и зато не чуди што је уређење излога посао и за трговца и за уметника. Уређењем излога у почетку се првенствено истицао
квантитет робе а не квалитет дизајна. Продавци су настојали да у излогу
прикажу што више различитих производа, а не да испричају причу или на
интересантан начин представе неку тему. Када су се појавили излози од
стакла, били су таква новина да начин њиховог уређења није ни био толико битан. Двадесети век, електрично осветљење, употреба лутака које формом наликују људима и нови материјали унели су много иновација у поставку излога.

Оснивање Удружења самосталних аранжера излога Југославије
У Новом Саду је 1937. године основано Удружење самосталних
аранжера излога Југославије.1 Циљ новооснованог Удружења био је струковно организовање трговачких помоћника који су се бавили аранжирањем
1

Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови Сад,
II 18918/1938 (АВ, Ф. 126, II 18918/1938).
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излога. Председник Удружења аранжера излога био је Емил Субић, а потпредседник Милан Марић.
Седиште Удружења аранжера излога Краљевине Југославије2 налазило се у Новом Саду, а делокруг му се простирао на територији целе државе.
Задатак Удружења се огледао у раду на усавршавању рекламе у свим њеним облицима, а највише у аранжирању излога. Циљ Удружења био је да се
стара о моралном васпитању и општем техничком и стручном образовању и
унапређењу својих чланова, као и о одржавању и унапређењу поштовања
стручне спреме, те одржавању добрих односа међу својим члановима и њиховим послодавцима, као и њиховим добрим односима према осталим привредним и културним удружењима. Ови добри односи требали су се постићи одржавањем предавања, изложби, рекламних и модних ревија, такмичења у аранжирању излога, стручних курсева (уз одобрење надлежног министарства, а под надзором трговинских комора), издавањем стручних часописа, оснивањем стручних читаоница и уређењем радних просторија за практично вежбање.
Укуси су разни, а потребе исте, жеље безграничне, па је на трговцу
било да све те нове појаве усклади и прилагоди својим пословним могућностима. То је посебна вештина, уметност привреде и најјаче оружје трговца.
Вештим аранжирањем излога, купци су видевши робу у савршеном приказу
и куповали исту.
До оснивања курсева за аранжирање излога и реклама у Новом Саду,
Трговинско индустријска и занатска комора у Новом Саду слала је питомце,
у циљу усавршавања у аранжирању излога, у Школу за аранжирање излога
у Братислави, која је била једна од најпознатијих и најбољих те врсте у
средњој Европи.3 Питомци су после завршетка школовања држали курсеве
на подручју Коморе. Због тога је Комора објављивала конкурсе за питомце
за ову школу. Тражени су трговачки помоћници и млађи трговци (до тридесет година живота), са талентом за цртање. Школу у Братислави су, између
осталих, завршили: Слободан Ковачевић4, Богдан Густав5, Милан Мркшић6
и други.
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Напомена: Дошло је до промене у називу Удружења.
Ф. 92, IV-5 2940/37.
Слободан Ковачевић из Новог Сада, завршио је аранжерски курс у Братислави школске 1937/38, у школи Арнолда Голдштајна.
Богдан Густав, трговачки помоћник из Сомбора, запослен у помодној трговини Херберт и Кребс.
Милан Мркшић је радио као помоћник у књижари Ивковић, у Новом Саду.
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Излог који је аранжирао Богдан Густав, трговачки помоћник из Сомбора
(Ф. 92, IV-5 2940/37)

После оснивања Удружења, Завод за унапређивање занатства, трговине и индустрије при Трговинско индустријској и занатској комори у Новом
Саду желео је да помогне и омогући трговцима, трговачким помоћницима,
па и занатлијама и занатлијским помоћницима, који су хтели да се стручно
усаврше, нарочито из области аранжирања излога и рекламе, да похађају
аранжерски курс. Због тога је започео са организовањем курсева за аранжирање излога и реклама у Новом Саду.7 Сврха курса била је да се омогући и
помогне привредницима и омладини да се упознају са вештином аранжирања излога и израдом рекламних цртежа, те да се оспособе за самосталан
рад. Први курс за аранжирање излога је организован 25. јула 1938. године.
Настава на курсу одвијала се по узору на Школу примењене уметности у
Братислави, коју су завршили наставници овог курса, Слободан Ковачевић и
Богдан Густав.8 Курс је трајао четири месеца и био је подељен на два дела,
теоретски и практични. Први део са трајањем од два месеца био је намењен
почетницима, а други део истог трајања напреднијим аранжерима. Теоретски програм курса састојао се од: науке о деловању рекламе, која је обухватала психологију рекламе; науке о рекламним средствима, као што су: хармонија боја и облика, рекламни стил; науке о систематици рекламних средстава и њихово стварање; науке о организацији рекламе, која се односила на
истраживање и оцењивање тржишта, предвиђање успеха, планирање рекла7
8

Ф. 92, IV-1. З-31/39.
Ф. 92, IV-1 З-30/39.
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ме, контролу успеха, критику и суштину трговања уопште. Основна литература за предмет „наука у реклами“ била је књига управника Завода, Славка
Станића, Вештина продаје и реклама.9 Овај курс је похађало 22 учесника, а
оцењено их је осамнаесторо.10
Курс је имао и практични део који се састојао од: аранжирања излога
са коректуром, као што је нпр. причвршћивање одеће на луткама или осветљавање излога, и друго.
Пошто се за овај курс заинтересовало много младих трговачких помоћника, на предлог стручног наставника Слободана Ковачевића, основан је
шестомесечни курс. Обухватао је ниже и више тромесечје. Ниже тромесечје
су похађали почетници, а више они који су завршили успешно нижи и они
који су похађали први, четворомесечни курс. Више тромесечје састојало се
само од практичних радова, аранжирања излога и вежбања студирања макета. Полазници вишег течаја су морали за свој излог да израде скицу, па према њој сами направе потребну декорацију и плакат, и да аранжирају.

Полазници курса за аранжере излога из Старе Пазове
(Ф. 92 IV-1 З-45/40)

9
10

Ф. 92, а. ј. 1687.
Ф. 92, З-55/38.
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Радови са првог курса за аранжирање излога и реклама приказани су
на Изложби аранжерских радова у великој сали Трговачког дома, на иницијативу Завода за унапређивање занатства и индустрије Трговинско-индустријске и занатске коморе у Новом Саду, одржаној 24. октобра 1938, а у
оквиру прославе 20-годишњице Ослобођења и Уједињења. Изложбу је свечано отворио др Славко Станић, главни секретар Коморе. Ово је била прва
изложба те врсте у земљи и постигла је веома велики успех. О изложби, која
је имала око 10.000 посетилаца, писале су дневне новине, хвалећи огроман
успех манифестације. Тако Занатлија од 31. октобра пише: „Не можемо да
пропустимо прилику да са неколико похвалних речи не прокоментаришемо
ову и овакву прву одличну појаву у нашем сталешком животу и желимо да
се овакве корисне приредбе приређују сваке године. Путем оваквих и других занатских изложби упознаје се шира потрошачка публика са занатским
квалитетним израђевинама, она поново стиче веру и поверење и увиђа потребу да када хоће за свој новац себи прибави добар и одличан производ –
треба да се обрати занатлији. Само занатство пак нарочито занатски подмладак приликом оваквих изложби налази подстрека за што веће усавршавање у своме раду и тако се овим начином сам стручни ниво занатства у
истини унапређује можда и ефикасније од сваког средства“. У Дану од 26.
октобра, под насловом Изложба приказује напредак нашег привредног подмлатка се каже: „Интересовање за изложбу било је велико не само код
стручних и званичних фактора, него и код најшире публике из Новог Сада,
са подручја Коморе, па и из целе Дунавске бановине“.

Списак награђених на такмичењу у аранжирању излога
(Ф. 92 З-83/38)
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Овом изложбом и курсевима аранжера излога пробудила се пажња и
амбиција омладине, и у многим трговцима жеља да своју робу што лепше
прикажу и на тај начин што лакше продају. Настала је утакмица укуса и лепоте, потребе и жеље, трговачке вештине и уметности, те је на тај начин појачана потрошња, а промет је оживео.
У даљем тексту наводимо измењена и допуњена Правила Удружења
аранжера излога Краљевине Југославије, која су усвојена на III редовној
скупштини, одржаној 23. априла 1939, а одобрена решењем Краљевске банске управе Дунавске бановине Нови Сад, II/2 бр. 40459/39.11

Правила Удружења самосталних аранжера излога Југославије
Према Правилима Удружења приходи су се састојали од: чланарина
редовних, ванредних и помажућих чланова, и из доприноса добротвора;
прилога и завештања; прихода од разних приредби, курсева и реклама; субвенција од појединих јавних установа; доприноса од покретне и непокретне
имовине Удружења.
Члан Удружења могло је бити свако лице које би било примљено од
месног одбора, односно повереника.
Чланови Удружења су могли бити: редовни, ванредни, помажући, почасни, добротвори и велики добротвори.
Као редован члан могло је постати лице: самосталан аранжер излога,
са приложеним сведочанством да је завршио један од приватних аранжерских курсева (у обзир су долазили и курсеви које су организовале поједине
Трговинско-индустријске коморе у Југославији). Ванредни и помажући
члан могло је бити свако лице које је то желело, и које је желело да се посвети аранжирању излога. Почасни члан је могао постати онај кога је
скупштина бирала на предлог управе, а који је својим радом стекао заслуге
за ово Удружење. Добротвор је могло бити свако лице које је било спремно
да уложи новчана средства, односно пет стотина динара, а велики добротвор
лице које је уплатило једну хиљаду динара (редовни и ванредни чланови су
плаћали чланарину у износу од пет, а помажући чланови у износу од десет
динара).
Права и дужности чланова су се огледала у следећем:
– редовни чланови су могли да бирају и да буду бирани, могли су да
учествују у раду Удружења, да учествују на свим састанцима и предавањима Удружења, да на истима расправљају, постављају питања, подносе предлоге скупштини, могли су да посећују друштвене просторије и употребљавају друштвени материјал за вежбање, да се користе свим повластицама и
правима које добија Удружење, као и да подносе жалбе средишњем одбору
11

Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови Сад,
II 35728/1939 (АВ, Ф. 126, II 35728/1939).
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– ванредни чланови су имали сва права као и редовни, осим права да
бирају и да буду бирани у управе, а да уживају повластице за похађање
аранжерског курса, предвиђеног по друштвеном пословнику.
– помажући чланови, почасни чланови и добротвори имали су права
да присуствују предавањима Удружења, да посећују просторије Удружења и
употребљавају читаонице.
Дужности чланова су се састојале у придржавању правила и одлука
одбора, у раду за добробит Удружења и очувању угледа, у испуњавању свих
обавеза према Удружењу и у редовном плаћању чланарине.
Чланство је могло престати у случају ако члан не плати чланарину у
року од шест месеци, искључењем без образложења, и писменом изјавом
члана. Месни одбор је имао право да искључи члана ако овај прекрши правила или наређења, или ради против интереса Удружења.
Органи Удружења су били: повереници, месни одбор и месна скупштина, обласни одбор и обласна скупштина, средишњи одбор и конгрес.
Поверенике је постављао на предлог обласног одбора, средишњи
одбор у местима где још није било месног одбора. Повереници су радили
по пословнику и финансијском правилнику, које је прописивао обласни
одбор.
Месни одбор се образовао кад је било најмање петнаест чланова, а
организацију истога је спроводио дотадашњи повереник. Месни одбор се
састојао из управног и надзорног одбора, а радио је по пословнику и финансијском правилнику које је прописивао средишњи одбор.
Управни одбор се састојао од председника, потпредседника, секретара, благајника, економа и једног од пет одборника. Мандат чланова управног одбора је трајао једну годину. Дужности управног одбора биле су: да
прима нове чланове, да сазива месне скупштине и да осим сарадње, помаже
и унапређује локалне интереса Удружења и струке.
Надзорни одбор се састојао од три члана, која су између себе бирала
председника. Надзорни одбор је водио надзор над целокупним радом, приходима и расходима управног одбора и о томе подносио извештај месној
скупштини.
Месна скупштина се састојала од чланова Удружења из дотичног места, који су то постали месец дана пре сазива скупштине и који су извршили
своје чланске дужности. Скупштине су могле бити редовне и ванредне, а одлуке су се доносиле већином гласова присутних. Редовна скупштина се одржавала у току прва два месеца сваке године, а ванредне када је за потребно
сматрао управни одбор, или ако надзорни одбор или једна трећина чланова
Удружења то писмено захтева и наведе разлог сазивања. Ако управни одбор
не би сазвао скупштину у року од четрнаест дана од дана када је то тражено, скупштину би на захтев надзорног одбора, односно једне трећине чланова сазвао средишњи одбор.
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Месна скупштина је имала право да бира управни и надзорни одбор
на годину дана, да бира делегата за обласну скупштину и да решава све
предмете који по овим правилима спадају у делокруг Удружења.
Обласни одбор је оснивао и укидао средишњи одбор. Обласни одбор
је радио по пословнику и финансијском правилнику који је прописивао средишњи одбор, а састојао се од управног и надзорног одбора. Управни одбор
се састојао од председника, потпредседника, секретара, благајника, економа
и седам одборника. Обласни управни одбор је постављао и надзирао поверенике, као и рад месних одбора. Уколико се њихов рад није обављао добро,
одбор је могао да их суспендује и замени повереницима, уз претходно одобрење извршног одбора.
Обласни управни одбор је морао: да сазива годишњу редовну скупштину, а ванредну по потреби; да извршава одлуке средишњег одбора; да
даје делегата за средишњи одбор, тј. конгрес; да заступа Удружење пред
свим властима и установама, према члановима и трећим лицима; да саставља предлоге предрачуна и завршног рачуна и потребних извештаја и предлога за скупштину; да рукује приходима и имовином Удружења у границама
ових правила.
Обласни надзорни одбор је водио надзор над целокупним радом, приходима и расходима обласног управног одбора и о томе подносио извештај
обласној скупштини. Сви чланови одбора имали су право да присуствују
свим седницама управе, а могли су по потреби сазвати ванредну скупштину.
Обласну скупштину су чинили: чланови обласног одбора, делегати
месних скупштина, повереници где није било месних одбора, те сви чланови из седишта обласног одбора. Обласна скупштина је радила са ма којим
бројем присутних чланова, а правоснажне одлуке су се доносиле већином
присутних гласова. Обласну скупштину је сазивао обласни одбор позивом
свим месним одборима и повереницима на четрнаест дана пре састанка
скупштине, са утврђеним дневним редом. Скупштина је бирала управни и
надзорни одбор на годину дана, бирала је делегате за средишњи одбор, односно конгрес.
Сваки месни, односно обласни одбор је могао по потреби установити
сталне и привремене секције за расправљање и вођење појединих грана рада у Удружењу да на тај начин растерети рад управног одбора. Све секције
су биле само помоћни органи управе. Оне су биле само стручни саветодавци управе. Постављање секција је вршио управни одбор на основу друштвеног пословника који је био усвојен на годишњој скупштини, а делокруг рада
секција је одређивао управни одбор прописивањем правилника за дотичну
грану. На челу сваке секције је био један члан управе који се звао прочелник
те секције.
Средишњи одбор се састојао из извршног и надзорног одбора и од
једног члана сваког обласног одбора. Средишњи одбор је бирао конгрес на
три године. Састајао се свака три месеца у редован сазив и по потреби. Чла-
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нови средишњег одбора бирали су између себе: председника, потпредседника, секретара, благајника и економа. Средишњи одбор је примао и разматрао
извештај о раду обласних одбора, разматрао је и решавао о свим упућеним
предлозима и разматрао и одобравао рад извршног одбора, и давао му упутства. Такође, сазивао је конгрес и решавао по жалбама искључених чланова.
Извршни одбор се састојао од пет чланова који су између себе бирали
потпредседника, секретара и благајника. Председник средишњег одбора је
уједно био и председник извршног одбора. Чланови извршног одбора су морали бити из места седишта средишњег одбора. Седнице извршног одбора
су се одржавале једном месечно. Извршни одбор је морао да извршава одлуке средишњег одбора и конгреса, да даје упутства, да надгледа одборе и да
организује све установе и подухвате Удружења.
Надзорни одбор се састојао од пет чланова, од којих је најмање три
морало бити из седишта средишњег одбора, а који су између себе бирали
председника. Надзорни одбор је водио надзор над целим радом, приходима
и расходима средишњег одбора и о свему томе подносио извештај конгресу.
Конгрес се одржавао сваке године у седишту средишњег одбора. Чинили су га сви чланови средишњег одбора, делегати свих месних скупштина
и сви чланови Удружења из седишта средишњег одбора, али са пасивним
правом гласа. Председник конгреса се бирао на самом конгресу. Права и дужности конгреса су се огледала у следећем: у бирању председника конгреса,
извршног и надзорног одбора, у решавању о предлозима, о изменама и допунама правила, као и о решавању о распуштању Удружења.
Међусобне спорове чланова који би евентуално настали унутар покрета, решавао је Мировни суд, састављен од пет лица који су били образовани по потреби, на тај начин што је свака од заинтересованих страна именовала по два члана, док су пето лице бирала четворица именованих међу
осталим члановима Удружења. У случају да се ова четири члана нису могла сложити, тада би председника именовао месни управни одбор из места
где се спор догодио. Мировни суд је доносио одлуке по своме нахођењу и
савести, простом већином гласова. Одлуке Мировног суда биле су извршне када би их одобрио средишњи одбор. Незадовољна страна се могла
жалити конгресу.
Целокупном имовином Удружења руковао је управни одбор. Управа
Удружења је морала да поднесе годишњој скупштини поред завршног рачуна и стање имовине.
Удружење се могло угасити на основу закључка конгреса, или ако број чланова спадне испод двадесет. У случају да Удружење престане да постоји из било којих разлога, имовина би се предала на чување Трговачкој
омладини у Новом Саду.
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***
Излог као реклама производа био је, и остао до дана данашњег, једно
од најефикаснијих маркетиншких средстава у борби за освајање тржишта.
Уметничка естетика доприносила је добром осмишљавању и планском уређењу излога, али као што је Славко Станић у књизи Вештина продаје и реклама тврдио: „То не значи да излог треба да служи искључиво
уметности, јер би тиме изгубио и промашио свој стварни циљ, а тај је практичне природе – да врбује купце“.
Увидевши важност делатности као што је аранжирање излога и потребу за едукацијом кадра, подршка Завода за унапређивање занатства, трговине и индустрије при Трговинско индустријској и занатској комори у Новом
Саду, резултирала је одржавањем специјализованих курсева за аранжере излога. Такође, о важности рада на усавршавању рекламе у свим њеним облицима, а највише у аранжирању излога сведочи и оснивање Удружења аранжера излога Краљевине Југославије, у Новом Саду 1937. године.
Извори
1) Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске
бановине Нови Сад, II 18918/1938 (АВ, Ф. 126, II 18918/1938).
2) Ф. 92, IV-5 2940/37.
3) Ф. 92, IV-1. З-31/39.
4) Ф. 92, IV-1 З-30/39.
5) Ф. 92, а. ј. 1687.
6) Ф. 92, З-55/38.
7) АВ, Ф. 126, II 35728/1939.

