КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА У МЕЂУНАРОДНОЈ ДУНАВСКОЈ КОМИСИЈИ 1920–1940
Каталог изложбе

Главни и одговорни уредник
Миладин Милошевић
Аутор изложбе и каталога
Јелена Ђуришић
Уводни текст
Др Милан Гулић
Сарадници
Др Милан Гулић
Лидија Опојевлић Хофман
Драгош Петровић
Драган Теодосић
Сузана Срндовић
Ранка Рађеновић
Фотографија на корици
Карта Дунава – југословенски сектор;
Статут Дунава; Брод „Цар Никола II“

ISBN 978-86-80099-64-4
Објављивање каталога омогућило је
Министарство културе и информисања Републике Србије

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
У МЕЂУНАРОДНОЈ ДУНАВСКОЈ КОМИСИЈИ
1920–1940

Каталог изложбе

Аутор изложбе и каталога
Јелена Ђуришић

Београд
2016

КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
У МЕЂУНАРОДНОЈ ДУНАВСКОЈ КОМИСИЈИ 1920–1940.
Међународна дунавска комисија (Commission Internationale du Danube) основана је након Првог
свјетског рата одлуком Конференције мира у Паризу. Њен основни задатак је био старање о пловидби
на читавоj интернационализованој ријечној мрежи Дунава, осим на ушћу. За ушће Дунава предвиђено
је оснивање Европске дунавске комисије (Commission Européenne du Danube). Под интернационализо
ваном ријечном мрежом Дунава мировни споразуми су утврдили Дунав од Улма, Елбу од ушћа Влтаве,
Влтаву од Прага, Одру од ушћа Опе, Њемен од Гродна, као и све друге пловне дијелове те ријечне мреже
који „природно служе као приступ к мору неколиким државама“, али и све канале и рукавце који су дио
те мреже, а који би били саграђени или учињени пловним у наредном периоду.
Према Версајском мировном споразуму чланице Међународне дунавске комисије биле су двије
њемачке приобалне државе, остале приобалне државе, као и чланице Европске дунавске комисије. У
чланство Међународне дунавске комисије тако су ушле Њемачка (прецизније Баварска и Виртемберг),
Аустрија, Чехословачка, Мађарска, Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца, Бугарска, Румунија, Велика
Британија, Француска и Италија. Према томе, чланице Европске дунавске комисије биле су, уз приобал
ну Румунију, и три „недунавске“ државе – Велика Британија, Француска и Италија. Све три ове земље
имале су вишедеценијско учешће у дунавском питању, с обзиром на то да су биле чланице старе Европ
ске дунавске комисије која је основана према одредби Париског мировног конгреса из 1856. као привре
мена комисија чији је циљ да у двогодишњем периоду изврши потребне радове на ушћу Дунава, а затим
надлежност над тим дијелом тока препусти такође тада формираној Дунавској обалској комисији. Пошто
је „стална“ Дунавска обалска комисија потрајала само двије године (1856–1858), „привремена“ Европска
дунавска комисија, којој је у више наврата продужаван мандат, остала је у животу све до краја Првог
свјетског рата, а мировним уговором је добила нови живот под истим именом и са истим циљем, али без
формалне карактеристике привремености.
Крај Првог свјетског рата и версајски поредак преобразили су Европу. У низу промјена уведен је и
нови поредак у дунавском питању. Наравно, тековине XIX вијека у погледу дунавског питања добиле су
тада своје пуно остварење. Слобода пловидбе на ријекама постала је саставни дио међународног права
Завршним актом Бечког конгреса 1815. Јасно је тада утврђено да ће пловидба „од тачке где свака од њих
постаје пловном до њеног ушћа“ бити потпуно слободна „и неће се моћи никоме забранити у погледу
трговине“. Начело слободне пловидбе из Завршног акта Бечког конгреса примијењено је на Дунав одлу
кама Париског конгреса из 1856. Утврђено је тада да се начела „са којима се уређује пловидба на оним
рекама, које више држава раздвајају или просецају“, прокламована Завршним актом Бечког конгреса,
„убудуће исто тако и на Дунав и на његова ушћа односе“. Због тога је Париски конгрес представљао сво
јеврсну прекретницу у погледу дунавског питања.
На Париском конгресу је и, тада аутономна, Кнежевина Србија постала саставни дио дунавског пи
тања. Добила је могућност да њен комесар учествује у раду Дунавске обалске комисије. Ипак, идеја да се
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о Дунаву старају двије комисије изгубила се у доминацији Хабзбуршке монархије и њених пловидбених,
политичких и стратешких интереса, па је Дунавска обалска комисија потрајала кратко, као и српско при
суство у средишту пажње дунавског питања. У том кратком периоду комесари Србије у првој дунавској
комисији били су најприје Филип Христић, а затим Коста Цукић.
Тековина XIX вијека у погледу Дунава јесте и то да се као кључ дунавског питања појавио Ђердап.
Због специфичне природе тока у том дијелу Дунава пловидба је била отежана, а у знатном дијелу године
и немогућа. Као господар доброг дијела тока Дунава и због плана о стратешком продору на доњи Дунав,
за шта је препреку правио управо Ђердап, Аустро-Угарска монархија је на Лондонској конференцији
1871. покушала да добије мандат за извршење обимних радова у Ђердапу. Међутим, противљење Осман
ског царства, на наговор малене Србије, омело је планове Беча. Конференција је усвојила документ у ко
јем се само наводи могућност да се заинтересоване државе споразумију око извођења радова у Ђердапу.
Био је то први међународни документ у којем jе Ђердап изричито поменут.
Ипак, оно што није постигла у Лондону постигла је у Берлину 1878. Добивши подршку за своју
самосталност, Србија је постала „бечки дужник“. Један од уступака које је Београд морао да направи
било је давање сагласности да Аустро-Угарска добије право да изврши замашне хидротехничке радове у
Ђердапском сектору. Радови су извршени у периоду од 1890. до 1896, а најзначајнији објекат регулацио
них радова био је Сипски канал. Иако су радови, који су се у мањем обиму наставили до 1899, значајно
допринијели развоју пловидбе на Ђердапу, нису у потпуности отклонили проблеме. Те, 1899. године
формирано је и прво посебно тијело које се старало о пловидби кроз Ђердап – Краљевски угарски сер
вис на доњем Дунаву са сједиштем у Оршави. Иако се радило о органу једне државе или прецизније
једног дијела Монархије, можемо рећи да је Сервис представљао претечу каснијих међународних тијела
за управу Ђердапским сектором.
Крај Великог рата дочекале су тако Европска дунавска комисија на ушћу и остаци установе држа
ве које више нема на Ђердапу. Зато је у првим мјесецима послије завршетка рата бригу о Дунаву водила
савезничка Команда дунавске пловидбе. Команда, на чијем челу је био адмирал Ернест Чарлс Томас
Трубриџ, старала се о савезничкој ратној флотили, као и о транспорту трупа, хране и ратног материјала
дунавским пловним путем. Располагала је комплетним војним и цивилним пловним парком који се на
лазио у савезничким рукама на читавом току Дунава. Сједиште Команде је било у Београду. Тек када су
ратне операције потпуно утихнуле, а мир постао европска свакодневица у мају 1919. установљена је Ме
ђусавезничка дунавска комисија чији је задатак био да „поново створи промет реком“ и да експлоатише
бродове чије је власништво било спорно. Комисију су чинили представници Велике Британије, Францу
ске, Италије и Сједињених Америчких Држава а касније су им се придружили и делегати Чехословачке,
Румуније и Краљевства СХС. Сједиште Међусавезничке дунавске комисије било је у Будимпешти, а на
њеном челу је, баш као и у Команди дунавске пловидбе, био британски адмирал Трубриџ. Југословенски
делегат у тој Комисији био је доскорашњи аустроугарски официр и бивши капетан сулинског пристани
шта при Европској дунавској комисији Фран Вилфан. Међусавезничка дунавска комисија трајала је тач
но годину дана, до маја 1920. када је уступила мјесто Међународној дунавској комисији.
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Своје прво засједање Међународна дунавска комисија одржала је од 19. до 23. јуна 1920. у Паризу.
Услов за почетак њеног рада и нестанак полувојне Међусавезничке дунавске комисије био је да се са
свим до тада зараћеним подунавским државама потпишу мировни споразуми. Са Њемачком је потписан
уговор у Версају јуна 1919, са Аустријом у Сен Жермену септембра 1919, са Бугарском у Неију новембра
1919, а са Мађарском у Тријанону јуна 1920. Сједница Међународне дунавске комисије из јуна 1920. била
је конститутивна, а тек се засједање из децембра 1920. може сматрати правим почетком рада Међународ
не дунавске комисије. До тада је њене текуће послове обављао Генерални секретаријат Међусавезничке
дунавске комисије. Сједишта Комисије била су у Будимпешти (1920–1921), Братислави (1922–1926),
Бечу (1927–1938) и Београду (1938–1940), али је постојала пракса да се засједања одржавају и у другим
градовима и мјестима као што су Париз, Минхен, Рим, Праг, Стразбур, Штрбске Плесо, Ница и Блед.
У оквиру Међународне дунавске комисије постојали су Предсједништво, Генерални секретаријат,
Специјални ђердапски комитет, Извршни комитет и Техничка подкомисија. Предсједништво је припада
ло свакој од делегација наизмјенично на по шест мјесеци. Генерални секретаријат је обављао текућа пи
тања Комисије, а чинили су га генерални секретар, референт и помоћно особље. Специјални ђердапски
комитет старао се о раду Ђердапске администрације, а имао је четири члана, од којих су два била стална
(представници приобалних држава Румуније и Краљевине СХС), а два су се мијењала из редова осталих
чланица Комисија. Извршни комитет се састајао једном мјесечно, а по потреби и чешће и одлучивао је о
хитним питањима. Техничка подкомисија се састајала у вријеме пленарних засједања. Чинили су је пред
ставници свих земаља чланица, а подносила је приједлоге и припремала материјале у погледу техничких
и наутичких питања у складу са надлежностима Комисије.
Пленарна засједања су се одржавала два пута годишње (љетње и зимско), а у случају потребе сази
ване су ванредне сједнице. Љетње засједање је најчешће било у јуну, а разматрана су углавном техничка
и наутичка питања, док је зимско засједање углавном било у децембру и тицало се најчешће питања бу
џета Комисије. Током 20 година рада Комисија је одржала 49 пленарних сједница, на којима су одлуке
доношене двотрећинском већином, уз потребно присуство 2/3 чланова. Најважнији документи које је
усвојила Међународна дунавска комисија у првим годинама рада били су њен Пословник о раду (1922),
Правила о обиљежавању пловног пута (1925) и Правилник о полицији пловидбе (1926).
Ипак, најзначајнији документ који се тицао њеног рада усвојила је нарочита конференција која се
састајала у Паризу у два наврата (од августа до новембра 1920. и од априла до јула 1921) под предсјед
ништвом француског делегата Албера Леграна. На конференцији су, уз земље чланице Међународне ду
навске комисије, учествовале Грчка и Белгија које су имале значајан број пловила под својом заставом на
ушћу Дунава. На крају вишемјесечног рада усвојена је Конвенција којом се утврђује дефинитиван ста
тут Дунава. Њоме је потврђено начело слободне пловидбе на интернационализованој ријечној мрежи
Дунава и створен оквир у којем су радиле обје дунавске комисије предвиђене уговорима о миру послије
Првог свјетског рата.
Новоформирана југословенска држава била је неодвојив чинилац дунавског питања због тока Ду
нава који је захватала. Иако је исказивала намјеру да постане чланица Европске дунавске комисије, Кра
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љевина СХС/Југославија је била чланица само Међународне дунавске комисије. Међутим, будући да је
била приобална на 588 километара тока Дунава (12,5% укупне дужине ријеке), да је на 358 километара
располагала са обје обале, као и да је у својим рукама имала једну обалу Ђердапа и најзначајније објекте
регулационих радова, југословенска држава је била један од најважнијих чинилаца дунавског питања.
Активност Краљевине СХС/Југославије у Међународној дунавској комисији спроводила се кроз Краљев
ску сталну делегацију при Комисији. Делегација је постојала од јуна 1920. до јуна 1940, са краћим пре
кидом од априла до октобра 1932. када је била укинута због постизања уштеда у годинама након велике
економске кризе. Важност делегације условила је да је она врло брзо поново успостављена. За тих 20
година југословенска држава је имала три краљевска стална делегата при Међународној дунавској коми
сији: Михаила Ристића (1920–1924), Милоша Михаиловића (1925–1930. и 1932–1936) и Велизара Нинчи
ћа (1930–1932. и 1936–1940). На мјесту секретара Делегације налазили су се: поручник, касније адмирал
Милан Домаинко (1920–1923), инж. Сергије Матић (1923) и Радивоје Игњачевић (1923–1940). У састав
југословенске Сталне делегације улазили су, по потреби, као експерти за одређене сегменте дунавског
питања и стручњаци разних профила: инж. Сергије Максимов, инж. Никола Мирков, инж. Димитрије
Шрепловић, инж. Душан Јосимовић, Радован Драговић, Војислав Јаковљевић, др Љубиша Микић, инж.
Миливоје Луковић и др Милош Радојковић.
Главно питање око кога се „окретала“ Међународна дунавска комисија у највећем дијелу свога
постојања био је Ђердап. Статут Дунава је предвидио да на сектору Ђердапа буде формирана посебна
административна управа. У првим годинама рада Међународне дунавске комисије о неопходним радови
ма и пловидби Ђердапом старао се Ђердапски сервис проистекао од Угарског краљевског пловидбеног
сервиса на доњем Дунаву. Надзор над Сервисом имала је најприје Команда дунавске пловидбе, затим
Међусавезничка дунавска комисија и на крају Међународна дунавска комисија. Иако је контаката и при
че о потреби формирања администрације у складу са Статутом Дунава било од јесени 1921, конкретни
кораци су предузети тек 1925. Почевши од те године питање Ђердапа је апсолутно у средишту пажње
Међународне дунавске комисије. Само током 1927. Комисија је одржала два ванредна засједања посве
ћена управо проблему Ђердапа. Наредне, 1928. године Ђердапу је било посвећено једно од најдужих
засједања Комисије које је потрајало скоро мјесец дана.
Коначни договор у облику тзв. Трипартитног споразума потписали су 28. јуна 1932. Душан Пантић,
у име Југославије, Константин Концеску, у име Румуније и адмирал Дитрих фон Сахсенфелс, у име Ме
ђународне дунавске комисије. Споразумом је формирана Ђердапска администрација (Administration des
Portes-de-Fer et des Cataractes) са сједиштем у Оршави. Њен основни задатак је био одржавање и побољша
вање услова пловидбе на Ђердапском сектору. Ђердапска администрација се састојала од Сервиса пловид
бе, Сервиса радова, Бироа књиговодства и Бироа благајне. Њеном организацијом створена је дјелимична
равноправност двије обале, па је један од сервиса био на југословенској страни у варошици Текији.
Наредне године донијеле су велике проблеме у раду Међународне дунавске комисије. Унификаци
ја Трећег рајха из 1934. отворила је питање оправданости тога да Њемачка и даље има два делегата. Иако
сукоби унутар Међународне дунавске комисије нису били новост и пратили су је готово од оснивања
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(у првим годинама рада између приобалних и неприобалних држава, а затим југословенско-румунски
сукоби око стварања посебне администрације на Ђердапу), питање два њемачка делегата ударило је у
саме темеље Комисије. Мада је Комисија настојала да пронађе modus vivendi и тако очува себе и свој
пуни састав, њемачка експанзија на свим пољима тридесетих година XX вијека тешко да се са тим могла
задовољити. Одрицање од другог делегата Њемачка је условила дјелимичном измјеном Статута Дунава
која би јој омогућила да постане чланица Европске дунавске комисије и укине интернационализацију на
дијелу тока од Улма до Келхајма.
Како рјешење није пронађено Њемачка је новембра 1936. ставила ван снаге „ријечне клаузуле“ из
уговора о миру и напустила Међународну дунавску комисију. Осим тога Статут Дунава престао је да
важи на дијелу тока Дунава кроз ту земљу. Питање њеног представљања и испостављених захтјева ис
коришћено је само као изговор за рушење једног од дијелова система утемељеног мировним уговорима
из 1919. и 1920. Тиме је, уједно, отпочео процес осипања чланства Међународне дунавске комисије који
је убрзо довео и до њеног урушавања. Када су њемачке трупе у марту 1938. умарширале у Аустрију, а
априла мјесеца исте године на референдуму изгласано присаједињење те земље Њемачком рајху, власт
Њемачке се проширила, а надлежност Међународне дунавске комисије сузила. Осим тога, њемачке вла
сти су протјерале Комисију из њеног тадашњег сједишта Беча.
На посљедњој сједници одржаној у дотадашњој аустријској престоници у јуну 1938. одлучено је да
југословенска престоница постане ново сједиште Међународне дунавске комисије. Београд је званично
постао сједиште Комисије 1. августа 1938, а она се уселила у тада модерно здање палате Симе Андреје
вића Игуманова Призренца на Теразијама. Прво засједање Међународне дунавске комисије од пресеље
ња у Југославију одржано је у Београду децембра 1938. У вријеме када је у Југославији било сједиште
Комисије одржана су укупно четири засједања Међународне дунавске комисије, од чега три у Београду, а
једно на Бледу. Засједања Комисије на југословенском тлу углавном су протекла у полемикама око њеног
легитимитета и начина даљег рада у сложеним политичким приликама у Европи. Када је у марту 1939.
дефинитивно разбијена Чехословачка, Међународна дунавска комисија остала је са само седам чланица
од првобитних 11, а изгубила је надлежност над трећином тока Дунава.
Њемачка се, међутим, није задовољила само протјеривањем Међународне дунавске комисије и
умањењем њених надлежности. Она је захтјевала потпуно нови поредак на Дунаву, ослобођен од држава
које нису излазиле на обале ове ријеке. Посљедње засједање Међународне дунавске комисије одржано
је у Београду од 19. до 29. јуна 1940. Будући да је одржано свега неколико дана након њемачке инвазије
на Француску и заузећа Париза, као и да се у рат увелико укључила и Италија, рад Комисије више није
био могућ. Августа 1940. Њемачка је од Југославије затражила да свака дјелатност Међународне дунав
ске комисије коначно престане јер њене одлуке „већ дуже вријеме остају без дејства“ и „она живи само
привидним животом“. Њемачка се више није могла „излагати опасности од енглеске и француске дјелат
ности која се кроз Међународну дунавску комисију спроводи против ње“.
Темељи новог поретка на Дунаву ударени су на Бечкој конференцији од 5. до 12. септембра 1940.
када је формиран Савјет ријечног Дунава под предсједништвом њемачког делегата. Савјет ријечног Ду
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нава је, фактички, смијенио Међународну дунавску комисију. У састав Савјета ушле су све подунавске
државе (Њемачка, Словачка, Мађарска, Југославија, Румунија и Бугарска), осим Совјетског Савеза који
је двадесетак дана раније изашао на обале Дунава анектиравши Бесарабију и Буковину. Једини остаци
међуратног дунавског поретка, који су у неку руку преживјели, били су Специјални ђердапски комитет и
Ђердапска администрација. Међутим, и они су драстично измијењени, па је Њемачка стављена у исту ра
ван са приобалним државама Југославијом и Румунијом, а у пракси је имала и примат над њима. Стварни
циљ дунавске конференције у Бечу, како је писала тадашња штампа, био је „да се Енглеска и Француска
искључе из међународног уговора о пловидби на Дунаву и да се та пловидба подеси по жељи Немачке,
као да је Дунав само немачка река“.
На конференцији у Букурешту крајем октобра 1940. донијета је коначна одлука о укидању Међу
народне дунавске комисије и Европске дунавске комисије, а Совјетски Савез је примљен у чланство Са
вјета ријечног Дунава. Међутим, Савјет у том саставу није дуго радио. Њемачки напад на Југославију у
априлу 1941. и на Совјетски Савез у јуну исте године истиснуо је ове двије државе са обала Дунава и из
Савјета ријечног Дунава. Наставши на развалинама југословенске краљевине у чланство Савјета ушла је
Независна Држава Хрватска. Њемачка доминација на Дунаву, међутим, није била дугог вијека. Њемачки
поредак на Дунаву потрајао је до јесени 1944. када се урушио као и уосталом њемачка сила на југоистоку
Европе. Ништа од тековина њемачке доминације на Дунаву није преостало, а од међуратног дунавског
поретка преживјела је једино Ђердапска администрација којом је од јесени 1945. руководио Привремени
комитет сачињен од једног румунског и једног југословенског члана. Ђердапска администрација је ви
шеструко надживјела и Статут Дунава, према којем је основана, и Међународну дунавску комисију, под
чијим надзором је радила, и потрајала је све до формирања нове Ђердапске речне управе 1953.
Нови поредак на Дунаву заснован на начелу „Дунав – подунавским народима“ утемељен је доно
шењем Конвенције о режиму пловидбе на Дунаву на Дунавској конференцији у Београду у љето 1948.
Према слову Конвенције, у Галцу је почела рад нова Дунавска комисија сачињена искључиво од подунав
ских држава. Чланица те Комисије постала је и тадашња Федеративна Народна Република Југославија.
Иако је Дунавска комисија – створена 1949. и која и данас постоји – утемељена на другачијим основама,
искуство Међународне дунавске комисије и версајског поретка на Дунаву ударило је темељ сталне међу
народне контроле Дунава и дунавског пловног пута. Почевши од 1920. и стварања Међународне дунав
ске комисије готово да је незамисливо да се о том важном европском саобраћајном коридору не старају
приобалне земље у оквиру заједничке комисије.

Др Милан Гулић
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Дунав после Првог светског рата
Историјат Дунавске комисије везан је уз начело слободне пловидбе Дунавом које је први пут уста
новљено на Бечком конгресу 1815. године. Сама Дунавска комисија основана је 1856. године Париским
споразумом о миру којим је окончан Кримски рат. Главни задатак Европске дунавске комисије био је да
обезбеди остваривање слободне пловидбе на реци Дунав. После окончања Првог светског рата Европа
се суочила са променама граница и држава на обалама Дунава, што је условило нови приступ дунавском
проблему. Међусавезничка дунавска комисија, Commission Interalliée du Danube, образована је 22. маја
1919. Представљала је прелазну форму из војне у цивилну управу над дунавским пловним путем и тре
бало је да обезбеди функционисање пловидбе у ванредним околностима. У њен састав ушли су представ
ници Велике Британије, Француске, Италије, Сједињених Америчких Држава, Чехословачке, Румуније
и Краљевства/Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (КСХС). Седиште комисије је било у Будимпешти,
а на њеном челу налазио се Ернест Трубриџ, британски адмирал. Међусавезничка дунавска комисија
је одржала три заседања: прво у Београду, на палуби брода „Софија“, 29. новембра и 2. децембра 1919,
друго у Будимпешти 2, 4, 6. и 9. фебруара 1920. и последње у Паризу 12, 17. и 20. маја 1920. Комисија
је основала свој Генерални секретаријат надлежан за пловидбу Дунавом, који је престао да постоји 17.
јуна 1920. образовањем Међународне дунавске комисије Commission Internationale du Danube на Конфе
ренцији амбасадора земаља потписница версајског система уговора. Версајским системом уговора (Вер
сајски, Тријанонски, Сен-Жерменски и Нејски) потписаним 1919. и 1920, Дунав је проглашен међународ
ном реком од Улма до ушћа, заједно са притокама које служе двема државама или већем броју држава
и каналима који их повезују. Управа реком је подељена на две комисије – Европску дунавску комисију
Commission européenne du Danube, надлежну за „морски Дунав“ (од Браиле до ушћа) и Међународну ду
навску комисију Commission internationale du Danube, надлежну за „речни Дунав“ (од Улма до Браиле).
Европска дунавска комисија представљала је продужетак рада Европске дунавске комисије настале на
основу Париског мировног уговора из 1856, с тим што су у њен састав ушле Енглеска, Француска, Ита
лија и Румунија. Међународна дунавска комисија је била ново међународно тело. Чланице нове Међуна
родне дунавске комисије биле су: Немачка (Баварска и Виртемберг), Аустрија, Чехословачка, Мађарска,
Краљевина СХС, Бугарска, Румунија, Велика Британија, Француска и Италија. Конференција на којој су
заинтересоване стране израдиле коначан статут Дунава одржана је у Паризу у две фазе, 2. август – 16.
новембар 1920. и 5. април – 21. јул 1921. Конференцијом је председавао Албер Легран, француски деле
гат, уз присуство представника свих приобалних земаља, Велике Британије, Француске, Италије, Грчке
и Белгије. Конвенција којом се утврђује дефинитиван статут Дунава потписана је 23. јула 1921. године.
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1.

7.

1.

Карта реке Дунав.
www.danubecommission.org/index.php/en_US/map

2.

Извор Дунава, Донауешинген, Немачка, 1926.
разгледница, Приватна збирка Драгоша Петровића

3.

Уговор о миру између савезничких и удружених сила и
Немачке, Версај, 28. јун 1919.
МСП Републике Србије,
Збирка међународних уговора (ЗМУ)
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4.

Уговор о миру између савезничких
и удружених сила и Аустрије, СенЖермен, 10. септембар 1919.
МСП Републике Србије, ЗМУ

5.

8.

Уговор о миру између савезничких
и удружених сила и Бугарске, са про
токолом, Неји, 27. новембар 1919.
МСП Републике Србије, ЗМУ

6.

Преглед места и датума заседања
Међусавезничке дунавске комиси
је.
АЈ, 369-67/I

7.

Ернест Чарлс Томас Трубриџ (1862–
1926), британски адмирал. Предсе
давајући Међусавезничке дунавске
комисије и Команде дунавске пло
видбе, делегат у Међународној ду
навској комисији (1920–1924).
фотографија, National Portrait Gallery,
London

8.

Састав делегације и Генералног се
кретаријата Међусавезничке дунав
ске комисије.
АЈ, 369-67/I

9.

Пословник о раду Међусавезничке
дунавске комисије, Београд, новем
бар–децембар 1919.
АЈ, 369-67/I
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10.

10.

Учесници Међународне конференције о Дунаву, Париз,
1920–1921.
фотографија, AJ, 62-1814

11.

Протокол са прве сесије Међународне конференције о
Дунаву, Париз, 2. август 1920.
АЈ, 369-66/I

12.

16

Анекс Протокола 32. сесије Међународне конференције
о Дунаву. Коментари делегације Краљевине СХС на на

КЈ у Међународној дунавској комисији
13-1.

13-2.

црт конвенције о Дунаву, усвојен на првом читању. Па
риз, 2. април 1921.
АЈ, 369-66/I
13.

Конвенција којом се утврђује дефинитиван статут Дуна
ва, Париз, 23. јул 1921.
АЈ, 334-652-1926
17

КЈ у Међународној дунавској комисији

Међународна дунавска комисија
Прво заседање Међународне дунавске комисије (МДК) одржано је у Паризу, 19–23. јуна 1920.
Немачку делегацију предводили су опуномоћени министар др Артур Зелигер и државни подсекретар Пе
терс, аустријску конзул Мајрхаузер, бугарску Георге Лазаров, француску опуномоћени министар Албер
Легран, делегацију Велике Британије адмирал Ернест Трубриџ, мађарску државни секретар Едмонд де
Миклошвар, италијанску Дентис ди Фрасо, румунску опуномоћени министар Кантакузин, чехословачку
Антонин Смрчек и делегацију Краљевства СХС опуномоћени министар Михаило Ристић. Најважнија
питања била су: сумирање рада Међусавезничке дунавске комисије, наставак рада на тексту Статута
Дунава, финансирање и питање седишта МДК. На III заседању у Бечу, 1–11. децембра 1920, донета су
упутства у вези са израдом пословника Комисије, поделом Дунава на пловидбене секторе, организаци
јом полиције пловидбе и уређењем управе Ђердапом. Организован је Генерални секретаријат Комисије,
на челу са Алексисом Болом, док су за шефове секција именовани Хенри Огастас Милман (Администра
тивна секција), Ото Попер (Пловидбена секција) и Теодор Гебрахт (Техничка секција). Југословенски
представник у Генералном секретаријату био је инж. Бранко Лукач, заменик шефа Техничке комисије, на
раду у МДK 1921–1929. У оквиру МДК постојали су: Председништво, Генерални секретаријат, Специјал
ни ђердапски комитет, Извршни комитет и Техничка поткомисија. Председништво је припадало свакој
делегацији на по шест месеци, а једино се шеф делегације могао наћи на месту председника. Генерални
секретаријат су чинили генерални секретар, референт и помоћно особље. У Специјални ђердапски коми
тет улазила су четири делегата: два стална, представници приобалних држава на Ђердапу и два промен
љива. Са радом је почео после формирања Ђердапске администрације и решавао је питања проистекла
из рада ове администрације. Извршни комитет је био састављен од представника свих земаља заступље
них у МДК, заседао је једном месечно и одлучивао о хитним питањима. Техничка поткомисија, коју су
чинили стручњаци из свих делегација, заседала је у време пленарних седница и подносила предлоге у
вези са техничким и наутичким питањима. Током 20 година рада одржано је 49 заседања. Седнице су
одржаване два пута годишње, а одлуке су доношене у присуству 2/3 чланица комисије. Међународна
дунавска комисија је усвојила Пословник о раду (13. новембра 1922) и Правилник о полицији пловидбе
који важи за пловидбу на Дунаву од Улма до Браиле, као и на интернационализованој дунавској мрежи
(6. новембра 1926). У првим годинама рада МДК није имала стално седиште, већ је седнице одржавала
у бројним градовима (Париз, Беч, Минхен, Штрпско Плесо). Од 1922. до 1926. седиште Комисије је би
ло у Братислави, затим у Бечу 1927–1938. и Београду 1938–1940, у којем је остала све до успостављања
немачког режима на Дунаву.
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14.

14.

15-11.

Преглед места и датума заседања Међународне дунавске
комисије (1–23. заседање).
АЈ, 369-67/I

15.

Чланови делегација Међународне дунавске комисије по
државама.
АЈ, 369-67/I
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16.

Састав Генералног секретарија
та Међународне дунавске коми
сије у периоду јун 1920 – јануар
1926.
АЈ, 369-67/I

17.

Резолуције усвојене на III засе
дању Међународне дунавске
комисије, Беч, 1–11. децембар
1920.
АЈ-369-1/I

18.

Братислава, поглед на пристани
ште, 1939.
разгледница, Приватна збирка
Д. Петровића

19.
19.

Братислава, седиште Међународ
не дунавске комисије у периоду
1922–1926.
фотографија, AJ, 369-26/II
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20.

Пословник о раду Међународне дунавске комисије, Бра
тислава, 23. новембар 1922.
АЈ, 369-3/I

21.

Брод „Цар Никола II“, на којем су одржане две сесије X
заседања Међународне дунавске комисије, 18. и 19. јуна
1924.
фотографија, Збирка речног бродарства
Музеја науке и технике

21.
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27.

22-1.

22.

Записници са X заседања Међународне дунавске коми
сије одржаног у Братислави 7–17. јуна, на броду „Цар
Никола II“ 18–19. јуна и у Београду 19–26. јуна 1924.
АЈ, 369-4/I
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23.

Правилник о полицији пловидбе од Улма до Браиле, као
и на интернационализованој дунавској мрежи, Братисла
ва, 6. новембар 1926.
АЈ, 369-6/I

24.

Одлуке Међународне дунавске комисије донете на XVIII
заседању у Прагу од 15. до 29. јуна 1927.
АЈ, 334-660-1941

25.

Палата Хофбург у Бечу, седиште Међународне дунавске
комисије 1927–1938.
разгледница, Murray State University
Special Collections & Archives (Collection No.:RG003-11-49)

26.

Преглед делегата и помоћника Међународне дунавске ко
мисије на дан 1. јануара 1930.
АЈ, 369-67/I

27.

Телеграм Велизара Нинчића, сталног делегата Краљеви
не Југославије, о новом седишту Међународне дунавске
комисије, Беч, 3. мај 1938.
АЈ, 369/95/II

28.

Извештај инж. Радована Драговића, техничког делегата
Краљевине Југославије, о XLV заседању Међународне
дунавске комисије одржаном у Бечу од 10. до 28. јуна
1938. на којем је донета одлука да Београд постане ново
седиште МДК, Београд, 30. јун 1938.
АЈ, 369-96/II

29.

Београд, ушће Саве у Дунав, око 1910.
разгледница, Приватна збирка Д. Петровића
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30.

30.

Београд, 1935. године – панорама Теразија, у првом пла
ну хотел Москва и Игуманова палата, седиште Међуна
родне дунавске комисије 1938–1940.
фотографија, Историјски архив Београда

31.

Чланак Међународна дунавска комисија прешла је из Бе
ча у Београд и јуче је узела просторије за своје канцела
рије у Београду.
Политика, 11. август 1938.

32.

Резолуције усвојене на XLVII заседању Међународне ду
навске комисије, Блед, 22–29. јун 1939.
АЈ, 190–6

33.

Извештај сталног делегата Краљевине Југославије Вели
зара Нинчића о XLIX заседању Међународне дунавске
комисије у Београду од 19. до. 29. јуна 1940, Београд,
13. јул 1940.
АЈ, 369-101/II
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Стална делегација Краљевине СХС/Југославије
Први делегат Краљевства/Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Међународној дунавској комиси
ји био је Михаило Ристић (1920–1924). Други делегат је био Милош Михаиловић, два пута биран за стал
ног делегата: 1925–1930. и 1932–1936. Трећи, и последњи стални делегат Краљевине Југославије при
МДК Велизар Нинчић такође је два пута обављао ту функцију: 1930–1932. и 1936–1940. Функцију заме
ника сталног делегата КСХС/Југославије при МДК обављали су Фран Вилфан (1920–1931) и Душан Пан
тић (1931–1933), док су послове секретара делегације вршили: капетан корвете Милан (Емил) Домаинко
(1920–1923), инж. Сергије Матић (1. август – 31. децембар 1923) и Радивоје Игњачевић (1924–1940).
У периоду 1923–1929. заседањима МДК као технички експерт присуствовао је инж. Сергије Павлович
Максимов, начелник Генералне дирекције вода Министарства пољопривреде и вода. Као експерти у југо
словенској делегацији повремено су радили инжењери: Никола Мирков, шеф Хидротехничког одсека у
Новом Саду, Димитрије Шрепловић, начелник Техничког одељења Управе поморства и речног саобраћа
ја, Душан Јосимовић, Радован Драговић, Миливоје Луковић, виши секретар Управе поморства и речног
саобраћаја и други. Стална делегација није постојала у периоду 1. април – 29. октобар 1932, а њене посло
ве обављао је чиновник посланства у Бечу и дотадашњи секретар делегације Радивоје Игњачевић.
34.

Карта реке Дунав, југословенски сектор.

Библиотека АЈ, К-III 1180

34.
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35.

Михаило Ристић (1864–1925), правник. У Министарству
иностраних послова Краљевине Србије од 1884. Службо
вао у Посланству у Риму, био је специјални изасланик
Краљевске владе у Јужној Србији 1919. Делегат Краље
вине Срба, Хрвата и Словенаца у Међународној дунав
ској комисији, од 7. јуна 1920. до 2. јуна 1924.

35.

фотографија, АЈ-334-188-311
36.

Решење министра трговине и индустрије и заступника
министра иностраних послова др Момчила Нинчића
којим су постављени: Михаило Ристић за делегата Кра
љевства СХС у Међународној дунавској комисији и на
Конференцији која је утврђивала коначан Статут Дунава
и Фран Вилфан за његовог помоћника, Београд, 7. јун
1920.
АЈ, 334-141-464

37.

Шифрована депеша делегата Михаила Ристића о са
станку учесника Конференције која је утврђивала кона
чан статус Дунава одржаном у Паризу 15. априла 1921,
Париз, 16. април 1921.
АЈ, 369-6/II

38.

Фран Вилфан (1874–1931), капетан корвете, официр у ау
строугарској морнарици 1892–1903. Капетан сулинског
пристаништа при Европској дунавској комисији 1903–
1918. Члан делегације на Конференцији мира у Паризу
април–октобар 1919. Краљевски делегат при Међусаве
зничкој дунавској комисији од 13. октобра 1919. до 7.
јуна 1920. Заменик сталног делегата при Међународној
дунавској комисији у периоду 7. јун 1920 – 1. мај 1931.
Због честог одсуства делегата Михаила Ристића, од 10.
јула 1922. преузео је послове сталног делегата. Обављао
је и дужност делегата у Комисији за режим дунавских
вода.
фотографија, АЈ, 334-141-464
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39.

Извештај Франа Вилфана, по
моћника изасланика Краљевине
СХС о VIII заседању Међуна
родне дунавске комисије у Бра
тислави од 16. до 28. јуна 1923,
21. август 1923.
АЈ, 334-660-1941

40.

Решење министра иностраних
дела Момчила Нинчића којим
је Михаило Ристић разрешен
дужности краљевског делегата
при Међународној дунавској ко
мисији, Београд, 2. јун 1924.
АЈ, 334-188-311

41.

Указ краља Александра I Кара
ђорђевића којим се Фран Вил
фан поставља за заменика стал
ног делегата Краљевске владе у
Међународној дунавској коми
сији у Братислави, Београд, 20.
март 1925.
АЈ, 334-141-464

41.
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42.

42.

Милош Михаиловић (1883–?), правник. У Министар
ству иностраних дела Краљевине Србије од 1910. Секре
тар посланства у Берлину и Риму. Шеф Политичког оде
љења у МИД-у 1918–1919. Отправник послова у Бечу и
Паризу. Дужност Сталног делегата Краљевине СХС/Ју
гославије у МДК вршио је два пута: 31. јануар 1925 – 13.
новембар 1930. и 9. новембар 1932 – јун 1936.
фотографија, АЈ, 334-175-498

43.

Указ краља Александра I Карађорђевића којим се Ми
лош Михаиловић поставља за сталног делегата Краљев
ске владе у Међународној дунавској комисији у Брати
слави, Београд, 31. јануар 1925.
АЈ, 334-125-439

44.

Извештај сталног делегата Милоша Михаиловића о XIV
заседању Међународне дунавске комисије у Братислави
од 15. јуна до 4. јула 1926, 5. јул 1926.
АЈ, 334-660-1941

45.

Указ краља Александра I Карађорђевића којим се Милош
Михаиловић, стални делегат у Међународној дунавској
комисији премешта за генералног конзула у Минхену, а
Велизар Нинчић, генерални конзул у Минхену, поставља
за сталног делегата у Међународној дунавској комисији
у Бечу, Београд, 13. новембар 1930.
АЈ, 334-179-502
Велизар Нинчић (1887–1970), доктор правних наука. На
раду у МИД-у од 1910. Током Првог светског рата ра
дио је у посланствима Краљевине Србије у Букурешту
и Петрограду. Службовао је у Берну и Риму, био је кон
зул и генерални конзул у Минхену и Марсеју и саветник
Отправништва послова у Риги. На место сталног де
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47.

легата Краљевине Југославије први
пут је постављен 13. новембра 1930,
а повучен 24. марта 1932. Решењем
од 22. маја 1931. постављен је за деле
гата у Комисији за режим дунавских
вода. Дужност сталног делегата у
МДК поново је обављао 1936–1940.
Пензионисан је у новембру 1941. По
сле Другог светског рата био је стал
ни делегат у Привременом комитету
за управљање пословима Ђердапске
администрације (1945–1953), члан де
легације на Мировној конференцији у
Паризу 1946. и на Дунавској конферен
цији у Београду 1948.
AJ, 334-179-502
46.

Указ краља Александра I Карађорђе
вића којим је Велизар Нинчић, стал
ни делегат у Међународној дунавској
комисији, премештен за саветника
Краљевског отправништва послова у
Риги, Београд, 24. март 1932.
АЈ-334-129-446

47.

Указ краља Александра I Карађорђеви
ћа којим се укида Краљевска стална
делегација у Међународној дунавској
комисији, Београд, 28. март 1932.
АЈ-334-129-446
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48.

Решење министра иностраних
послова Богољуба Јевтића којим
се Милош Михаиловић, савет
ник Краљевског посланства у Бе
чу, именује за сталног делегата
КЈ при Међународној дунавској
комисији, Београд, 9. новембар
1932.
АЈ, 334-175-498

49.

Извештај Милоша Михаилови
ћа да је примио дужност стал
ног делегата, Беч, 16. новембар
1932.
АЈ, 334-175-498

50.

Извештај Велизара Нинчића да
је преузео дужност сталног де
легата при Међународној дунав
ској комисији, Беч, 5. јун 1936.
АЈ, 334-179-502

51.

Извештај сталног делегата Вели
зара Нинчића о XLII ванредном
заседању Међународне дунав
ске комисије у Бечу од 10. до 20.
марта 1937, 22. март 1937.
АЈ, 369-85/II

50.
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Комисија
за режим дунавских вода
Комисија за режим дунавских вода (Commission du Régi
me des Eaux du Danube) или Стална техничка комисија за ре
жим дунавских вода образована је на основу члана 293 Три
јанонског уговора. У њен састав ушле су државе настале на
подручју некадашње Аустро-Угарске: Аустрија, Мађарска,
Румунија, Чехословачка и Краљевина СХС. Представљала је
координирајуће тело за извођење радова неопходних да се одр
жи јединство „свих хидротехничких система, пресечених гра
ницом у Дунавском басену“. Комисија је била чисто техничког
карактера. Први председавајући био је Француз Андре Шарже
ро. После његове смрти 1923. за новог председника постављен
је Италијан Карло Росети. Прво заседање Комисија је одржала
у Минхену 14–16. новембра 1921. Мађарску је представљао
гроф Пал Телеки, Чехословачку Бохуслав Милер, Аустрију
Паул Букајзен, Румунију Попеско, а Краљевину СХС адмирал
Драгутин Прица. У име МДК присуствовао је и шеф Пловид
бене секције Ото Попер. Правилник о њеним надлежностима
Règlement relatif aux attributions et au fonctionnement de la Com
mission technique permanente du Régime des Eaux du Danube
усвојен је на седници у Паризу, 27. маја 1923. Комисија није
имала стално седиште, већ је заседала у разним градовима:
Минхену, Дрездену, Братислави, Бледу, Мерану, Будимпешти,
Букурешту, Бечу, Тренчијанским Теплицама, Купарима, Вене
цији, Семерингу, Синаји, Татранској Ломници и Београду, где
је одржана и последња седница фебруара/марта 1940.
52.

Уговор о миру између савезничких и удружених сила и
Мађарске, Тријанон, 4. јун 1920.
МСП Републике Србије, ЗМУ

53.

Записник са првог заседања Међународне комисије за ре
жим дунавских вода, Минхен, 14. новембар 1921.
АЈ, 369-1/I
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54.

Чарлс Гилберт Андре Шаржеро
(1860–1923), први председава
јући Комисије за режим дунав
ских вода.

фотографија,
Photo collections Ecole Polytechnique
55.

Драгутин Прица (1867–1960).
Као контраадмирал аустроугар
ске морнарице пензионисан
је по сопственој молби 1. маја
1918. У децембру 1918. са вој
водом Живојином Мишићем
радио је на организацији морна
рице и бродарства нове државе
КСХС. Делегат Краљевине СХС
на првом заседању Комисије за
режим дунавских вода у Минхе
ну од 14. до 16. новембра 1921.
Вицеадмирал и командант мор
нарице постао је у августу 1923,
а две године касније добио је
чин адмирала. Пензионисан је
1929.

фотографија,
Мој живот:мемоари / Краљ Петар II
Карађорђевић, приредио Душан
Бабац, Бeoгрaд, 2013.
56.

Конвенција којом се потврђује
Правилник о надлежностима и
функционисању Сталне технич
ке комисије за режим дунавских
вода (CRED), Париз, 27. мај
1923.
АЈ, 369-4/I
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57.

57.

Разбијање и чишћење леда узводно од Даља (км 1355),
1928/1929.
фотографија, Библиотека АЈ, К-III 1180

58.

Лед на сектору Земун–Београд, 1928/1929.
фотографија, Библиотека АЈ, К-III 1180
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59.

Извештај Велизара Нинчића, сталног деле
гата КЈ при Међународној дунавској коми
сији, о питању кворума Комисије за режим
дунавских вода после аншлуса Аустрије,
Беч, 15. април 1938.
АЈ, 369-95/II

60.

Графикон водостаја и кретања леда на Ду
наву, Драви и Тиси, 1938.
АЈ, 369-65/I

61.

Карта хидротехничких система и водотока
Дунавског басена пресечених граничном
линијом. Радови извршени током 1938–
1939. и пројектовани за 1939–1940.
АЈ-369-65/I

62.

Резолуције усвојене на XXI ванредној се
сији Сталне техничке комисије за режим
дунавских вода, Београд, 9. март 1939.
АЈ, 369-66/I

63.

Записник и резолуције са XXIV сесије
Сталне техничке комисије за режим дунав
ских вода, Београд, фебруар – март 1940.
АЈ, 369-65/I

64.

Општа правила за размену хидрометриј
ских запажања и упозорења од поплава,
усвојена на XXIV седници Сталне технич
ке комисије за режим дунавских вода, Бео
град, 28. фебруар 1940.
АЈ, 369-65/I
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Ђердапска администрација
Статут Дунава је чланом 32 предвидео оснивање посебне администрације на ђердапском сектору
Дунава. До формирања администрације, од 1922. привремену управу над Ђердапом спроводила је МДК.
У периоду 1925–1932. централно питање у оквирима Међународне дунавске комисије и југословенскорумунских односа који су се тицали Дунава, било је успостављање администрације Ђердапа. Први „срп
ско-румунски пројекат о организацији Ђердапа“, тзв. Београдски споразум, из 1925. изложен је на XIII
заседању Међународне дунавске комисије у Братислави, 30. новембра – 19. децембра 1925. Питање успо
стављања администрације на Ђердапу разматрано је на XVI ванредном заседању МДК (Рим, 15. јануар
– 1. фебруар 1927), затим XVII заседању (Стразбур, 19–29. март 1927), као и на XX заседању (Беч, 8. јун
– 3. јул 1928). Ђердапска администрација Administration des Portes-de-Fer et des Cataractes, са седиштем
у Оршави, успостављена je потписивањем Трипартитног споразумa у Бечу 28. јуна 1932. Споразум су
потписали: у име Југославије Душан Пантић, саветник посланства у Бечу и заменик делегата у МДК,
у име Румуније Константин Концеску, опуномоћени министар и делегат у Европској и Међународној
дунавској комисији и мађарски делегат адмирал Дитрих фон Сахсенфелс. Споразум је усвојен на XXIX
редовном заседању МДК на Семерингу, 14–30. јуна 1932, а ступио је на снагу 1. јула 1933. Ђердапска
администрација је установљена са циљем одржавања и побољшања услова пловидбе на делу Дунава на
званом „Ђердап и Слапови“. Чинили су је: Сервис пловидбе, Сервис радова, Биро књиговодства и Биро
благајне. Седиште Сервиса пловидбе било је у Оршави. У надлежности је имао организацију пилотаже
пловних објеката кроз Ђердап, а први шеф био је Румун. Седиште Сервиса радова (Технички сервис),
било је у Текији. Старао се о одржавању пловности Сектора и обележавању пловног пута. Први шеф био
је Југословен, инж. Душан Јосимовић. Током трајања међународног режима на Ђердапу 1919–1940. го
дине, осим редовног одржавања система водограђевина и уопште пловног пута, извршени су и поједини
радови са циљем побољшања услова пловидбе кроз Ђердапски сектор. Вршена су нова продубљивања
корита реке, разбијања подводних стена, почела је изградња две нове водограђевине, а за пловидбу је
оспособљен и десни, голубачки рукавац Дунава (код средњовековне тврђаве Голубац). Ради спречавања
честих хаварија у теснацу Казан установљене су три нове сигналне станице: Врбица и Пена, на десној и
Мракоња на левој обали.
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65.

Ђердапска клисура, 1906.
разгледница, Приватна збирка Д. Петровића

66.

Клисура Казан, око 1910.
разгледница, Приватна збирка Д. Петровића

67.

Генерални план уређења нивоа воде на Доњем Дунаву,
усвојен 1896. од стране Мађарске краљевске дирекције
за радове.
АЈ, 190, књига 80

65.
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68.

Ситуациони план Ђердапског сектора Дунава.
AJ, 369-31

69.

Статут Дунава, члан 32.
АЈ, 334-652-1926

70.

Извештај Милоша Михаиловића, сталног делегата
КСХС, о XVI ванредном заседању Међународне дунав
ске комисије у Риму од 15. јануара до 1. фебруара 1927.
сазваном ради конституисања специјалних сервиса на
Ђердапу, Братислава, 9. фебруар 1927.
АЈ, 334-655-1929

68.
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71.

Закон о споразуму са прилозима који се односи на обра
зовање специјалних сервиса у Ђердапу, између Краљеви
не Југославије, Краљевине Румуније и Међународне ду
навске комисије, закључен и потписан на Семерингу 28.
јуна 1932; о Споразуму између Краљевине Југославије и
Краљевине Румуније о одређивању њихових надлежно
сти у вршењу полиције пловидбе на граничној линији
сектора Дунава, званог Ђердап и Слапови, или у непо
средној близини ове линије, закљученом и потписаном
на Семерингу 19. јуна 1930, а одобреном од стране обеју
влада 24. јуна 1932; о Споразуму између делегације Кра
љевине Југославије и Краљевине Румуније у Међународ
ној дунавској комисији по питању установљења Ђердап
ских сервиса, закљученом и потписаном на Семерингу,
24. јуна 1932.
Службене новине КЈ, 1. јун 1933.

72.

Знаци распознавања администрације Ђердапа и Слапова
– прилог уз Споразум о образовању специјалних серви
са у Ђердапу између Краљевине Југославије, Краљевине
Румуније и Међународне дунавске комисије, закључен и
потписан на Семерингу 28. јуна 1932.
АЈ, 74-2-4

73.

Душан Пантић (1892–1944), доктор економских и поли
тичких наука. Заменик сталног делегата при Међународ
ној дунавској комисији од 26. маја 1931. Опуномоћени
делегат у Комисији за режим дунавских вода од 20. маја
1932. Шеф делегације која је у априлу 1932. преговара
ла са Румунима о успостављању специјалних сервиса на
Ђердапу. Вицеконзул у Марсеју (1924–1926), саветник
у Краљевском посланству у Бечу (1932–1933) и генерал
ни конзул у Дизелдорфу (1933–1938). Пензионисан је
1938. У влади Драгише Цветковића министар физичког
васпитања.
фотографија, АЈ, 334-181-504
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74.

Константин Концеску, опуномоћени министар и делегат
румунске владе у Европској и Међународној дунавској
комисији.
фотографија, AJ, 62-1814

75.

Чланак Међународна дунавска комисија посвећен седни
ци МДК одржаној на Семерингу 28. јуна 1932, када је
усвојен коначан текст споразума између Краљевине Југо
славије и Краљевине Румуније о организацији специјал
ног сервиса на Ђердапу.
Политика, 1. јул 1932.

76.

Поглед на Текију и Оршаву, 1902.
разгледница, Приватна збирка Д. Петровића

76.
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80.

77.

Текија, седиште Сервиса радова при Ђердапској админи
страцији, 1910.
разгледница, Приватна збирка Д. Петровића

78.

Организациона шема Ђердапске администрације 1933–
1940.
М. Гулић, Краљевина Југославија и Дунав, 112.

79.

Додатак правилнику о полицији пловидбе на Дунаву и
његовој интернационализованој мрежи (Ђердапски сек
тор Дунава) са под-додацима, Беч, децембар 1933.
Службене новине КЈ, 30. јануар 1934.

80.

Бродови „Србија“ и „Сен Иво“ у Казану, у леду, 1934.
разгледница, Приватна збирка Д. Петровића

81.

Измене члана 4, 5 и 6 под-додатка II уз III део додатка
Правилника o полицији пловидбе на Дунаву и његовој
интернационализованој мрежи, Ница, 8–15. март 1934.
Службене новине КЈ, 15. мај 1934.
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82.

Извештај Милана Јовановића, начелника Управе помор
ства и речног саобраћаја, о мађарским регулационим ра
довима на Ђердапском сектору Дунава, Београд, 6. јул
1934.
АЈ, 369-57/II

83.

Статистика кретања пловидбе на Ђердапу, октобар 1934,
Сервис пловидбе у Оршави.
АЈ, 369-57/II

84.

Допис Управе поморства и речног саобраћаја о питању
поделе службеничких места Ђердапске администрације
између КЈ и Румуније, са подацима о бројном стању југо
словенског особља при Ђердапској администрацији на
дан 31. децембра 1939.
АЈ, 190-6

85.

Сигналне станице: Пена, Врбица и Мракоња у Ђердап
ској клисури.
фотографије, Југословенско речно бродарство

85-2.
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Тропроцентни ђердапски зајам
Међу најважнијим питањима која су се тицала Ђердапа било је питање Тропроцентног ђердапског
зајма и ђердапских такси. После Првог светског рата и нестанка Аустро-Угарске, Међународна дунавска
комисија се морала суочити са питањем мађарског зајма за радове на Ђердапу изведене крајем 19. века.
Угарска влада је 1895. емитовала зајам за покриће трошкова радова. Према Конвенцији између угарске
владе и Уједињене банке у Бечу од 12. априла 1895. укупан зајам је износио 45 милиона златних круна,
камата је била 3% годишње, а период амортизације 90 година. Зајам је отплаћивала Угарска. Отплата је
обустављена 31. децембра 1918, а остатак зајма износио је 41,7 милиона златних круна. Румунија, као
територијална наследница Угарске на Ђердапском сектору Дунава према одлуци репарационе комисије
од 23. јануара 1923, требало је да настави отплату зајма. Пошто се највећи део радова налазио на југосло
венској територији, а Међународна дунавска комисија је преузела убирање ђердапских такси, Румунија
се успротивила таквој одлуци. Адмирал Трубриџ, британски делегат у МДК, у писму од 18. марта 1924.
предложио је да се о питању зајма разговара на X заседању МДК (7–26. јун 1924). Тада је донета одлука
да се затражи од Консултативне и техничке комисије за саобраћај и транзит при Друштву народа правно
мишљење о питању: да ли Међународна дунавска комисија може дати део прихода од пловидбених ђер
дапских такси за отплату зајма. Комисија је 20. септембра 1924. одговорила позитивно, тако да је на XI за
седању у Братислави, 5–21. новембра 1924, усвојено мишљење комисије и одлучено да ће се чист приход
од такса чувати код Швајцарског банкарског друштва у Базелу. Конференцији у Паризу 26–28. априла
1927, сазваној на иницијативу Националног удружења француских портера, присуствовали су представ
ници Краљевине СХС, Румуније, МДК и Удружења портера. Потписана су два споразума. Први између
МДК и Удружења портера обвезница 3% мађарског зајма, 27. априла 1927. Други, између Краљевине
СХС и Краљевине Румуније с једне стране и националних удружења ималаца (портера) обвезница злат
ног 3% мађарског зајма од 1895, о обнављању и организовању финансијског сервиса речног зајма, 28.
априла 1927. Споразумом су две земље преузеле терет гаранције зајма, с тим да се накнадно утврди про
ценат са којим ће свака од њих учествовати. Коначним споразумом потписаним у Хагу 18. јануара 1930.
договорено је да обе државе (Румунија и Краљевина Југославија) буду гарант за 50% зајма. Споразум су
потписали министри иностраних послова Војислав Маринковић и Георге Миронеску. Модалитети плаћа
ња ђердапских такси били су разлог сазивања ванредног заседања МДК у Ници 8–15. марта 1934.
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86.

Обвезница Тропроцентног ђердапског
зајма.
АЈ, 334-655-1930

87.

86.

Извештај Франа Вилфана, заступника
изасланика Краљевине СХС при Међу
народној дунавској комисији, са X засе
дања МДК (Братислава 7–17. јун 1924,
брод „Цар Никола II“ 18–19. јун, Бео
град 19–26. јун 1924), Братислава, 5. ја
нуар 1925.
АЈ, 334-660-1941

88.

Резолуције усвојене на XI заседању Ме
ђународне дунавске комисије, глава 10
питање Тропроцентног ђердапског зај
ма, Братислава, 5–21. новембар 1924.
АЈ, 369-5/I

89.

Др Мирослав Плој (1862–1944), прав
ник. Градоначелник Марибора (1922–
1924), делегат Краљевине СХС/Југосла
вије у Репарационој комисији до 1931.
Представљао је Краљевину Југославију
на низу конференција које су се бавиле
финансијским питањима. Сенатор КЈ
1932–1938.
фотографија, АЈ-377, ЗФ
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90.

Реферат Мирослава Плоја о пи
тању Ђердапског зајма, Београд,
22. фебруар 1927.
АЈ, 334-655-1930

91.

Споразум између Краљевине
СХС и Краљевине Румуније с
једне стране и, с друге стране,
националних удружења имала
ца (портера) обвезница златног
3% мађарског зајма од 1895, на
званог зајмом ђердапским, о об
нављању и организовању финан
сијског сервиса зајма, Париз, 28.
април 1927.
Службене новине КЈ,
9. децембар 1930.

92.

92-1.

Закон о Споразуму између Кра
љевине Југославије и Краљеви
не Румуније о подели процената
одговорности мађарског зајма
3% од 1895, названог „Ђердап
ски зајам“, потписаном у Хагу
18. јануара 1930.
Службене новине КЈ,
5. децембар 1930.
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93.

Војислав Маринковић (1876–1935), дипломата. Експерт
у делегацији Краљевине СХС на Мировној конференци
ји у Паризу 1919–1920. Министар иностраних дела од
27. јула до 6. новембра 1924. и од 17. априла 1927. до 4.
априла 1932. Председник Владе и министар иностраних
послова од 4. априла до 3. јула 1932. Са румунским мини
стром иностраних послова Георгијем Миронескуом пот
писао је 18. јануара 1930. Споразум о подели процената
одговорности мађарског 3% зајма из 1895.
фотографија, АЈ-377, ЗФ

94.

93.

Георге Миронеску (1874–1949), правник, професор Уни
верзитета у Букурешту 1906–1939. Био је у више кабине
та министар спољних послова (1928–1932), министар фи
нансија и јавних добара (1932), министар унутрашњих
послова (1933) и два пута председник румунске владе
(јун 1930; октобар 1930 – април 1931).
фотографија,
www.balcanii.ro/2013/04/prim-ministrii-romaniei-mari-2/

95.

Ница, град домаћин XXXIII заседања Међународне ду
навске комисије од 8. до 15. марта 1934.
фотографија, L’ Illustration, I, 1930.

96.

Записник са XXXIII заседања Међународне дунавске
комисије сазване ради регулисања модалитета плаћања
ђердапских такси, одржаног у Ници од 8. до 15. марта
1934.
АЈ, 190-2
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Сипски канал и локомотивска вуча
Најзначајнији објекат саграђен током великих регулационих радова на Ђердапу крајем 19. века
био је Сипски канал. Представљао је једну од најважнијих тачака на дунавском пловном путу. Њиме је
омогућен сталан пролазак кроз Гвоздена врата, али због јаких речних струја и подводних стена пролазак
је био могућ само уз испомоћ. Узводној пловидби кроз Сипски канал помагао је тегљач Вашкапу, пуштен
у рад 2. новембра 1899. Локомотивску вучу, са колосеком дугим 1.800 метара, изградили су Немци 1916,
да би је приликом повлачења 1918. онеспособили. По завршетку ратних дејстава појавили су се први пла
нови о њеном поновном успостављању. Радови на обнови започели су у октобру 1926, а МДК је већ на
XV заседању (29. октобар – 12. новембар 1926) прихватила предлог Краљевине СХС о локомотивској ву
чи и најавила да ће склопити уговор о њеном закупу. Прве пробе са локомотивама извршене су почетком
децембра 1927. На XXI заседању у Бечу од 4. до 19. децембра 1928. установљен је привремени аранжман
о уступању локомотивске вуче Међународној дунавској комисији. Споразум је почео да се примењује
од 1. јануара 1929. и требало је да важи само за ту годину. Примопредају инвентара у име југословенске
Управе поморства и речног саобраћаја извршио је инж. Милко Јанежић. Закључењем Уговора о експло
атацији обалне вуче на Сипском каналу 11. маја 1934. Југославија је, коначно, препустила коришћење
локомотивске вуче Међународној дунавској комисији. Споразум је био резултат преговора одржаних
између специјалних представника француског и југословенског министарства иностраних послова Пола
Шаржероа и др Ивана Субботића. Споразум је ограничен на 40 година, са могућношћу да се на сваких
пет година промене техничке одредбе. На снази је остао до априлског слома Краљевине Југославије
1941, када је плаћање закупа престало.

99.
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101-1.

97.

Сипски канал, 1927.
фотографија, AJ, 369-31/II

98.

Ситуациони план Сипског канала.
АЈ, 369-46/II

99.

Прве пробе обновљене локомотив
ске вуче у Сипском каналу, децем
бар 1927.
фотографија, AJ, 369-31/II

100. Мишљење инж. Радована Драгови
ћа о одређивању крајње тачке локо
мотивске вуче у Сипском каналу,
Београд, 20. март 1928.
AJ, 369-31/II
101. Извештај Сергеја Максимова, на
челника Дирекције вода и сталног
техничког експерта при Делегацији
Краљевине СХС у МДК, о пробама
локомотивске вуче у Сипском кана
лу 24–29. октобра 1928, Београд,
31. октобар 1928.
AJ, 369-31/II
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102.

102. Технички цртеж моста за додавање челичног ужета за
локомотивску вучу на Сипском каналу.
AJ, 369-31/II

105.

103. Извештај Управе поморства и речног саобраћаја о ин
циденту приликом примопредаје инвентара локомотив
ске инсталације на Сипском каналу, Београд, 31. јануар
1929.
АЈ, 369-34/II
104. Извештај сталног делегата Милоша Михаиловића са
XXII заседања Међународне дунавске комисије одржа
ног у Бечу од 12. јуна до 3. јула 1929, Беч, 4. јул 1929.
АЈ, 369-35/II
105. Ложионица за локомотиве на Сипском каналу.
фотографија, AJ, 369-31/II
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106. Технички цртеж привремене ложионице за три локомо
тиве на Сипском каналу – поглед са колосека.
AJ, 369-31/ II
107. Технички извештај Милана Јовановића, начелника Упра
ве поморства и речног саобраћаја, о пројекту за проду
жење локомотивске вуче на Сипском каналу, Београд, 5.
децембар 1929.
АЈ, 369-34/II
108. Извештај Управе поморства и речног саобраћаја о локо
мотивској вучи на Сипском каналу крајем 1931, Београд,
20. новембар 1931.
АЈ, 334-575-1775
109. Чланак Питање локомотивске вуче на Ђердапу – Аран
жман наше владе са Међународном дунавском комиси
јом за 1932. годину.
Политика, 29. децембар 1931.
110. Писмо сталног делегата Милоша Михаиловића – мини
стру иностраних послова Богољубу Јевтићу и пројекат
Уговора о закупу инсталације локомотивске вуче на Сип
ском каналу усвојен на XXXIV заседању Међународне
дунавске комисије у Бечу јуна 1934, Беч, 19. јун 1934.
АЈ, 369-57/II
111. Чланак Побољшање пловидбе кроз Ђердап.
Време, 6. децембар 1938.
106.
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Немачки Рајх
и нестанак Међународне дунавске комисије
Доношењем Закона о унификацији Трећег рајха 30. јануара 1934. Немачка је према мишљењу ве
ћине чланица Међународне дунавске комисије изгубила право да задржи два представника у комисији
(представнике Баварске и Виртемберга). На XXXV заседању, 4–18. децембра 1934, нови делегати Немач
ке поднели су своја пуномоћја, али Комисија није имала кворум за одлуку о њиховој верификацији. Зато
је 13. децембра изгласала Резолуцију којом је проглашен modus vivendi, по којем немачки делегати могу
да учествују на седницама, имају право гласа и могу бити прозивани само по личним именима. Такав на
чин рада је требало да остане на снази до краја 1935. У представци из маја 1936. Немачка је предлагала
делимичну измену Статута Дунава: укидање интернационализације на делу Дунава од Улма до Келхајма
и укључење у Европску дунавску комисију. Будући да решење није пронађено, Немачка је 14. новембра
1936. донела одлуку о стављању ван снаге „речних клаузула“ уговора о миру. У складу с тим, пониште
на су пуномоћја немачких делегата у МДК и Немачка је иступила из ове међународне организације. У
априлу 1938, пошто је Аустрија постала саставни део Рајха, немачка влада је Међународној дунавској ко
мисији забранила даљу активност на немачкој територији. За ново седиште одређен је Београд. Промену
режима на приморском Дунаву (од Браиле до ушћа) покренула је Румунија позивом Великој Британији,
Француској и Италији за Конференцију у Синаји. Конференција је отворена 8. августа 1938, а десет дана
касније, 18. августа, потписан је аранжман. Међународни споразуми (Јавни акт из 1865. и Допунски акт
из 1881) којима је до тада одређиван делокруг рада Европске дунавске комисије престали су да важе:
Румунији је дато право да организује Самосталну дирекцију приморског Дунава, право одабира капета
на пристаништа и Сулина је изгубила статус међународног пристаништа. Немачка и Италија пришле
су овом споразуму потписивањем уговора у Букурешту 1. марта 1939. После припајања Аустрије, ства
рања сателитске Словачке и снажног политичког, економског и војног утицаја на Југославију и суседне
државе, Немачка је желела да потврди своју доминацију на Дунаву стварањем новог управног органа
без представника Велике Британије и Француске. На Конференцији стручњака о дунавским питањима
у Бечу 5–12. септембра 1940. уз присуство представника Словачке, Мађарске, Југославије, Румуније и
Бугарске створен је Савет речног Дунава, под председништвом немачког делегата. Потписан је привре
мени споразум о ликвидацији Међународне дунавске комисије. Формирана је специјална комисија од
представника Мађарске, Италије и Румуније, са задатком да изврши и формално распуштање МДК. Нео
пходне послове на Ђердапу преузео је Специјални ђердапски комитет, у којем су се нашли представници
Немачке, Румуније и Југославије. На првом пленарном заседању Савета речног Дунава у Бечу, 20–26.
фебруара 1941, Совјетски Савез је приступио овој организацији. После напада на Југославију и СССР
Немачка је преузела целокупну дунавску речну мрежу и остварила апсолутну доминацију на Дунаву,
коју је задржала до 1944.
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112. Резолуције усвојене на XXXV
заседању Међународне дунав
ске комисије о питању нових пу
номоћја немачким делегатима
уместо раније издатих на пред
ставнике немачких приобалних
држава Баварске и Виртембер
га, у Бечу од 4. до 18. децембра
1934.

112-1.

АЈ, 190-2
113. Извештај сталног делегата Ми
лоша Михаиловића са XXXV за
седања Међународне дунавске
комисије одржаног у Бечу од 4.
до 18. децембра 1934, Беч, 19.
децембар 1934.
АЈ, 369-57/II
114. Записник са XXXVII ванредног
заседања Међународне дунав
ске комисије, сазваног у вези са
питањем немачког представни
штва у МДК, Беч, 29. мај – 5. јун
1935.
АЈ, 369-36/I
115. Чланак Немачка је одрекла оба
везе о пловидби из Версаљског
уговора о миру.
Политика, 15. новембар 1936.
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116. Телеграм сталног делегата Вели
зара Нинчића поводом одлуке
немачке владе да забрани даљу
активност Међународне дунав
ске комисије на немачкој терито
рији, Беч, 28. април 1938.
АЈ, 369/95/II
117. Чланак Немачка је отказала го
стопримство Међународној ду
навској комисији која је имала
своје седиште у Бечу.
Политика, 3. мај 1938.
118. Текст Закона о изградњи канала
Рајна–Мајна–Дунав и регулиса
њу Дунава као „воденог пута
Рајха“, објављен у Службеном
листу Рајха од 16. маја 1938.
АЈ, 369-101/II
119. Извештај Велизара Нинчића
председнику владе КЈ Милану
Стојадиновићу о мишљењу чла
нова делегација Међународне
дунавске комисије о немачком
ед-мемоару, Беч, 16. јун 1938.
АЈ, 369-101/II
120. Чланак Италија ће се солидари
сати са Немачком у погледу ста
тута Дунава.
Политика, 9. август 1938.
116.
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121-1.

121. Синајски аранжман о надлежностима Европске дунав
ске комисије потписан у Букурешту 18. августа 1938, и
Уговор из Букурешта од 1. марта 1939, у вези са уласком
Немачке у Европску дунавску комисију и приступом Не
мачке и Италије Синајском аранжману.
АЈ, 369-101/II
53

КЈ у Међународној дунавској комисији

123.

122. Чланак Немачка постаје члан Европске дунавске
комисије.
Политика, 2. март 1939.
123. Илустрација из немачких новина, октобар 1939.
АЈ, 38-545-710
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126.

124. Чланак Берлински меродавни
кругови о ликвидацији Међуна
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