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Пре но што пређем на споменицу двадесет-петогоди
шњице од отварања саобраћаја на нашим железницама, 
мислим да неhу погрешити, ако споменем раније доба у 
коме се појавила мисао о грађењу железнице у нашој 
Отаџбини. 

Можда he се временом наhи неко од наших желе~ 
знИчара, који he написати историју наших железница она-
ко, како су оне постале, како су се развијале и како 
су се усавршавале. Изнеhе њен утицај на културни и 
трговински напредак наше Отаџбине, и најзад ставиhе 
на хартију све оне фазе кроз које је она Пролазила, да 
постигнt: врхунац онога циља до ког.а буде доспела у 
времену, када њена историја буде писана. Ја овде не 
мислим да себи ставим дужност историописца, јер би за 
мене тај задатак био тежак, нити се за њега осеhам 
спремним, нити располажем срествима потребним за грађу 
тако важне историје као што је историја наших железница. 

Мој задатак је, да у неколико речи подсетим желе
зничаре и друге заинтересоване људе на доба од пре 25 
година од отварања саобраћаја на нашим железницама и да 
их постепено, у неколико, доведем са мислима на данашњи 

дан, када то доба сви скупа прослављамо. У овом задатку 
послужио сам се сопственим прибелешкама, разним кон
венцијама, уговорима и законима издатим пре и у почетку 
грађења наших железница и најзад послужио сам се и 
приватном архивом мојих другова и пријатеља. 

Мисао о грађењу железнице у нашој Отаџбини по
никла је за време почив. Књаза Александра Карађорђевиhа, 
1851 год. али је она кривицом турске царевине тада 
остала неостварена. Почивши Књаз Александар као вазал 
Отоманске царевине, није могао тада сам градити же-
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лезницу, те с тога ступи у преговоре са везиром ове ца-: 
ревине. Ну Турци тада нехтедоше у то питање никако 
улазити већ Књаза сасвим одбише. Кад некако у месецу 
Августу те године у нашој се Отаџбини појавише не
какви Енглези, који почеше мерити по земљи. Кметови из
вестише о томе Књаза, а овај позове Енглезе у Београд. 
Кад су Енглези дошли Књазу, саопштиш~ му, да су они 
инжењери једног енглеског друштва, које је од Турске 
добило концесију за грађење железнице од Београда до 
Цариграда; о томе показаше и своја пуномоhија. Тада 
се Књаз Александар наљути, што су то питање Турци 
свршили без Њега; а кад је он чинио предлоге да желе
зницу са Турском заједно саградимо, они су га онда од
били, - те нз реди да се Енг лези отерају из наше земље. 

У ,1 Српским Новинама" од 20 Септембра 1852. г. бр. 
108. наишли смо на ову белешку: 

;,о гвозденом ауту од Београда до Цариграда(( 

О овом путу почело се од неког времена много по 
Европи говорити и писати. Мало не, сваке новине доносе 
по који чланак о том предмету, али незнамо да ли има 

што у ствари од овог посла, незнамо ни како мисли наше 

правитељство у томе смотрељу, али почем се веh толико 
о томе говори а с1вар се и наше земље тиче, то судимо 

да неhе згорега бити, да прикупимо мненија, која се о 
томе непрестано чути дају, па би тако и сами ствар 
надлежно схватити па и свој суд изреhи мог ли. Ево за 
данас саопштавамо, шта француске новине ,Journal des 
Debats" од 7. ов. м. о томе предмету пишу." (Овде долази 
у преводу велики чланак о том питању, кога ми овде 

изостављамо због маЈiог простора ове књижице). 
Зати.м 1864. г. налазимо на наређење Министра Гра

ђевина, којим се наређује да се изврше потребне студије 
на терену за железницу од севера на југ, која би просе
цала Србију. Студије о томе је правио француски инже
њер Kuss·x-) 

Па онда у аоловшtи 1867. г. наилаэимо у ,1Српским 
Новинама 1• на белешку из ко које се види да је под ути-

·t.·) ILегов пзвештај шта:-.1пап јс у Gp. 10-12. ,,Срп. Техн. Лпста'·, :1а 

НЮО. го;џ1ну. 



~

' ·~ 
џ--

цајем аустријског S. Т. Е. 0.-а образовано друштво да веже 
Базјаш преко Србије железницом за Цариград и Солун. 
Због овог питш-ьа састали су се и изасланици од стране 
друштва и Турске юлпери;е, али се нису сложили те јс 
ово питање прекинуто без икаквих резултата. 

1868, год. за вре.ме Књаза Михаила, ово је питање 
поново покренуто, али је оно те исте године скинуто са 

дневног реда. 

После тога ово се питање r ојављује у виду приватне 
иницијативе у вароши Пожаревцу. Грађани ове вароши, 
за време првог Намесништва 1 'ь71. г. тражили су конце
сију за грађење гвозденог пута од Пожаревца до Дубра
вице. Њихова молба са предлогом тадање владе буде 
упуhена Народној Скупштини, која донесе закон: ,, О ао
власшици за грађење гвозденог аута од Пожаревца до 
Дубравице. ' 1 Овај закон буде објављен у "Српским Нови
нама" 21. Октобра 1 ь71. год. Потписан је у Крагујевцу од 
стране тадањих намесника. 

Ова се железница није саградила, jtp грађани Пожа
ревца, кад су видели, да l1e их железница много Сt\упље 
стати, но што су они рачунали, брзо одустану од састава 
~жционарског друштва за грађење железнице. 

Годu1-tе 187 3, Мшшстар Грађевина беше наредио да 
се железничка траса од Београда долином моравском до 
старе границе код Алексинца поново штудира. Тога ради 
у ,, Срп. Новинама" од те године бр. L06. и 207. обја
вљени су услови за грађење железнице у Србији. 

Заши"м 12. Марта 1875. г, донела је Скупштюiа 
овај закон: 

ft\и 

МИЛf\Н М. ОБРЕНОВИЋ 
по мироети Божјо1 и во1ыt народа 

!{њаз српски 

Одобрили смо и одобравамо решење народне ску
пштине: 

"Да се у интересу државном и опште народном има 
саградити железница од Београда до Алексинца и д.аље до 
границе; · 
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Железница he ова иlш долинама: Топчидера, Кубр
шнице, Јасенице и Мораве, па преко Јагодина, Ћуприје, 
Параhина, Делиграда и Алексинца до на границу, где he 
се везати са железницт.1 TypcкOl\JI. 

Министри грађевина и финансија овЈ1ашhују се, да за 
дефинитивно проучавање те трасе железничке, могу учи .... 
нити из државне касе издатак у суми 700.000 гроша· по
реских. Препоручујемо и т. д. 

М . ./И. Обреновиh с. р. 
Министар Грађевина: 

ЈИ. Mapuli с. р. 
МИLrистар Фипапси.ја: 

Чед. Mujamoвuh с. р. 

Одмах после донетог овог закона, министарство грсt
ђевина позвало је француског инжењера Понсена, који је 
до 1875. г. уз припомоh страних и наших инжењера изра
дио прву железничку трасу од Београда долином Мораве 
до Алексинца. Та Понсенова траса послужила је доцније 
као основица за дефинитивну трасу наше главне пруге 
Београд-Ниш. 

1878. г. apucmyaљe1-to је проучавању трасе од Ђуниса 
долином Мораве до Ристовца и долином Нишаве до Бу
гарске границе. За руковаоца ових радова позват је био 
инжињерски саветник из Загреба Августин, који је до Но
вембрА исте године израдио генерални план са предрачу
ном једне и друге пруге. 

После оног горњег закона и студија, које су прошј1е 
као и сви други закони, на Берлинском Конгресу 26 Јуш1 
1878. г. наш изасланик Јован Ристић закључио јс са графом 
Андрашијом пуномоћником Аустро-Угарске монархије наро
чити уговор, који беше обухватио и грађење· железнице, 
трговачки уговор и просецање Ђердапа на доњем Дунаву. 

Тај уговор између Србије и Аустро-Угарске гласи: 

Чл. 1. 
Одобрава се уговор закључен између Србије и Аустро

Угарске 26 Јуна (8 Јула) ов. год. у Берлину односан на 
железницу, на трговину и на просецање Ђердапа и који 
овако гласи: 
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,, Потписани у име својих дотичних влада сагласили 
су се у следеhем: 

,, 1. Влада Аустро-Угарска обвезује се, да у року од 
три године дана веже своју железничку· мрежу са српском 

мрежом у БР.ограду. Са своје стране, влада српска обве
зује се, да построји, веже и експлоатира у сагласности с 

одлукама Конгреса пројектиране железничке пруге, које 
he се пружати ка старој граници Србије КОД Алек
синца с једне стране од Белова а са друге од пута Со
лунско-Митровачког. Она се у ис..то доба обвезује да по
строји савезну пругу између Београда и Ниша и да оствари 
њену експлоатацију. 

Послови око постројења ових разних пруга морају 
бити окончани у року од три године. 

Обе владе настаhе заједнички, да се осигура у овом 
истом року постројење и веза са савезним пругама бу· 
гарским и отоманским. 

Постројење и експлоатација ових пруга биhе једно
образни, а правила (регуламенти) на то односеhа се, мораhе 
у колико је могуhе подударати се са онима, која су у сили 
на великим пругама између Аустро-Угарске као и на пру
гама пређашње Румелије. 

У овој цељи установиhе се у Бечу одмах по закључењу 
мира једна комисија састављена uд изасланика Аустро-У
гарске, Србије, Турске и Бугарске, којој he бити задатак 
с једне стране да изради конвенције између више поме
нутих држава у цељи, да се изврше погодбе ( стипулације) 
које претходе, а с друге стране, да у име дотичних влада 
и у границама своје надлежности руководи и надзирава 

експлоатацију свију пруга, које се овде помињу. 

2. Трговни односи између Аустро-Угарске и Србије 
биhе тако уређени, како he, колико је могуhе, олакшати 
промет узајамних еспапа (proyenances) и потпомагати не
прекидни развитак тесних и трајних · односа између обе 
земље. С призрењем на особене потребе пограничних округа, 
трговина на граници подврhиhе се понаособним прописима. 
У тој цељи Аустро-Угарска и Србија обвезују се узајамно, 
да закључе трговни уговор, који he одговорити означе
ној нмери. 
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У исто доба проучиhе се питање о ђумручком савезу, 
који би се закључио између обе земље, ако би се нашло 
да је то корисно по уговарајуhе стране. . 

Обе стране, решиле се ма за какву форму, обвезују 
се, да he по овом предмету закључити конвенцију одмах 
по ратификацији мира. 

Изасланици обе државе састаhе се у тој цељи у Бечу 
четири месеца по овом року, па и пре ако се може. 

3. Аустро-У rарска, узимајуhи на себе да изврши по
слове регулисања оба Ђердапа код Оршаве, а да не тражи 
финансијске помоhи од Србије, ова се обвезује, да јој 
учини све олакшице, које би могле бити тражене у инте
ресу извршења послова, у колико би при томе било по
требно послужити се привремено српском обалом. 

Србији се осигурава у односу на пловидбу кроз Ђердап 
поступање, које буде уживао народ највише повлашhени. 

Обе се владе обвезују, ако устреба настати, да зако
нодавна тела њихових земаља одобре ову конвенцију. 

У Берлину 8 ју.1а (26 јуна) 1878. 
Ј. Ристић с, р. Андраши с. р. 

Чл. Il. 
У извршењу овога закона пројекти посебних (специ

јалних) уговора, које би могла Србија с Аустро-Угарском 
закључити, поднеће ес најпре, законодавној власти на 
одобрење. 

Чл. Ш. 
Овај закон ступа у живот од дана потписа књажевог. 

Чл. IV. 
Закон о грађењу железнице од Београда до Алексинца 

и даље до границе, од 12 марта 1875. г. (Зборник XXVII 
стр. 54) важи и даље, у колико није овом закону противан. 

Препоручујемо нашем министарском савету, да овај 
закон обнародује и т. д. 

Јеврем Грујић с. р. 
М. М. Обреновић с. р. 
Јов. Рисшић с. р. 
Јеврем Грујић с. р. 
Рад. Милојковић с. р. 
А. Васиљевић с. р. 
В. Јовановиh. с. р. 
В. Јовановић с. р. 
С. Грујић с. р. 
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То је био први и привремени уговор кога је Србија 
по сили_о~олности на Берлинском Конгресу морала потпи
сати са Аустро-Уrарском. 

Из протокола седница Берлинског Конгреса види се, 
да је једино на заузимање Аустро-Угарских делегата, Срби
је\ тада добила ново-ослобођене крајеве нове Србије а да 
се Русија тада показала веома хладна и нерасположена према 
Србији. Због тога су неки политичари, овакво распоЈiожење 
Русије према Србији употребили као средство у борби про
тиву пријатељства, које у ст~ари постоји између Србије и 
Русије; међутим ствари су стајале обрнуто. 

Заузимање Андрашијево, да Србија добије ново-осло
бођене крајеве био је мамац, да се доцније Србија економ
ски окупира и осЈiаби, те да Аустро-Угарска лакше задобије 
Балкан у сферу својих интереса а нарочито да ту сферу 
прошири до Солуна. 

Сем тога 28 Марта 1880. г. поводом оног првог уго
вора, Србија је морала закључити са Аустро-Угарском же
лезничку конвенцију. За закључење ове конвенције, од 
стране Аустро-Угарске био је одреlјен Јосиф Барон Шве
гел а од стране Србије Манојло Мариh министар на ра
сположењу. 

По тој конвенцији, обе уговорнице ВЈiаде обвезале су 
се, да се у року од три године изврши железничка веза 

између Београда и Земуна. Због тога и Аустро Угарска и 
Српска влада утврдиле су 3 Јун 1889. г. као дан када 
с обе стране морају желЕ'знице бити готове. Почетак пак 
грађења обеју железница утврдиле су најдаље шест ме
сеца рачунајуhи од 3 Јуна 1880. г. 

Том конвенцијом обухваћено је и грађење моста преко 
Саве, чије he трошкове по пола сносити Србија и Угарска. 

По чл. 8 ове конвенције: :,Мост 1-ta Сави 1-tehe моhи 
без ftарочитог саизволења једне од двеју страна уговор-
1-tица бити уаотребљеft другом сшршюм, било у вре.ме 
.мира, било у време раша, н,и за аревоз војске, ни за буди 
ка.кву ратну цељ, нигаи he.. .моhи бити утврђен ни 
аорушен." 

Што се тиче железничке службе на граници, као и 
царинског руковања било је утврђено следеhе: 

а. Предаја и примање влакова вршиhе се на београд .... 
ској станици. 
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6. Упрапе сшзсзних железница имаl1с да закључе flлe
iJY собом погодбу о обрту и да је nладс1мо. поднесу на 
одобрење. 

в. Царинско руковање вршиhе се од стране Угарске 
IIJ земунској станипи а од стране Србије у Београду. Но 
то ипак не смета да царински органи једне стране уго

rюрнице врше на земљишту друге у близости пограничне 
паринске канцеларије, послове, који би истицали из њи
хове службе, те да олакшају промет и очувају благајничке 
интересе обеју држава. 

Даље је било утврђено, да се железнице о којимil. је 
реч у овој конвенцији имају саградити и сксплоатовс:1ти 

по једно-образним праnилима у колико ово тражи корист 
уз~амног предмета. . 

1. Шине he юлати, саобразно са додирним желсзницамD. 
у размаку 1.436 метра мерено изме:~у унутрашњих стра
на шина. 

2. Возни материјал мора бити начињен што јс више 
мoryhe по једно-оGразннм правилима и у сnаком случају 
тако, да може слободно прелазити са пруге једне од две ју 
држава на пругу друге државе. 

3. У обема земљама поставиhе се у г лав110ме једно
оSразна правила односно употребе влакова, који ес имају 
уnести на обема пругама о којима је реч. 

Овом конвенцијом утвр~]ен је директни превоз пут
ника и робе а у локалном caoGpah~y свака од уговорних 
страна задржала је соби право на уређивање тарифа за 
nревоз робе на свом сопственом земљишту. 

Тако исто овоl\л ковnенцијтл било је регулисано и пи~ 
тање о преносу поште железницом. 

Сем ове кrнвенције, потписан је 28 марта 1880. г. и 
је;џш завршни протокол по коме се чл. 2. конвенције мења 
у толико, да рок предвиђен у том чланку З(l грађење пруге 
од Ниша преко Пирота до српско-бугарске границе у 
правцу Цариграду не почне теhи пре но од дана, када се 
свеза ове пруг~ осигура конвенцијом, која се има закљу

чити са Бугарском, пошто вредност ове пµуге, докле се 
год она не веже са огранком бугарским не сто ји у сраз
мери са финансијским жртвама, које су потребне да се 
она сагради. 



./ 
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После закључене жел~зничкс конвенције са Аустро
У гарском, Србија је дакле требала по БерлинскО!\л уговору 
да о року сагради железницу. 

Према тој и такој обавези она је дакле требала да 
приступи одмах претходним пословима. На прво место, 
требала је Србија да закључи један зајам, који би се имао 
утрошити на Грађење железница. Због тог зајма закљу~ 
чена је следеhа конвенција: 

1VJ. 1V!. О Б Р Е » О В U Ћ 
по ми.'rости Божјој и вољи народа 

/{ња З срп с 1щ 

Проглашавамо и објављујемо свима и свакоме, да је 
народна скупштина решила и да смо ми потврдшш и 

потврlјуј емо: 

Општу конвенцију эа постројење прве српске же11еэ.нv .це, која 
оtзде сдедуiе: 

Између г. Мијатовиhа министра финансија и г. Гу
довиhа министра грађевипа у име књажевско-српске ВЈfаде, 
с једне стране, 

и друштва Генералне Уније (Union Genl r . .:I ) зас~:уп
љеног г-ом Е. Бонтуом преседником управног одбора, који 
је своју власт пренео наг. Виконта д' Аркура с друге стране. 

Уговорено је и утврђено што следује: 
Влада српска, желеhи да осигура извршење железница 

предвиђених берлинским уговором и конвенцијоl\л закљу
ченом између Србије и Аустрије 28 марта 1880 г. усво
јила је предлог, који јој је учинио г. Банту, у име поме
нутог друштва да узме на се: 

1. Остварење зајма, којим би се покрили трошкови 
сжо грађења пруге· Београд- Врања; 

2. Гр3ђење исте nруге; 
3. Образовање Друштва за експлоатацију ове пруге. 
Спс то под условима, изложеш-11\/1 у овој конвенцији. 

Део 1. 
ЗАЈЈ\~1 

Чл. 1. 
Стварна сума зајма биће од 70,400.000 динара. 
У случају ако ова cyl\1a не би била довољна да по

крије у првом реду радове, које предузимач на се узима. 
' 
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у другом реду и пошто се потпуно исплате ови радови, 

трошкове, који падају. на терет влади за постројење же
лезнице и који су ниже означени, - уговорено је да he 
се разлика колико буде покрити: 

1. Резервом интереса добивених на зајам за време 
трајања радова. 

2. Сувишком годишње отплате. 

Чл. 2. 
Трошкови који падају на терет владе ово су: 
1. Партија савског моста, који пада на терет срп-

ске владе; 

2. Веза овог моста са београдском станицом; 
~). Надзорни трошак; 
4. Куповина и накнада земљишта, која сума несме 

превазиhи суму од шест хиљада динара од километра. 

Чл. 3. 
Српска влада издаhе као против-вредности овог зајма 

двеста хиљада обвезница од пет стотина франака свака, 
које he носити назив хипотекарне обвезнице српских др
жавних железница. 

Ове обвезнице доносиће двадесет И пет динара го
дишње, који he се исплаhивати полугодишње, првог Јану
ара и првог Јула сваке године и исплатиhе се al pari у 
року од педес~т година, средством тромесечних извлачења. 

Г. Банту у име друштва изјављује, да he их све при
мити по течају од седамдесет и један и четрдесет од сто 

(71.40°10). Или no чистој цени од три стотине педесет и 
седам од обвезнице (седам на сто). 

Влада српска обвезује се да плаhа г. Банту у име 
друштва и то за педесет година од дана означеног у чл. 

13. годишње шест милијана који престављају: 
а. Интерес на зајам; 
б. Отплату; · 
в. Вишак одређен за исплату трошкова око грађења, 

као што је ближе означено у чл. 1, који he, после потпуне 
исплате ових трошкова остати на расположењу владе. 

Годишња отплата (annuite) плаhаl1е се у злату. 



--тс..т----. - ---.. 

чл. 7. 
Зајам he се у целој СВОЈОЈ номиналној вредности инта

булисати на првом месту на железници Београд-Врања. 

Чл. 9. 
Влада српс_ка изјављује да ће за гарантију годишње 

отплате, означене у чл. 4 употребити следеће изворе: 
1. Чист приход железнице, од дана кад се иста 

пусти у обрт; 
2. Приход од ђумрука; 
3. До нужне суме, приход од грађанскоr данка. 

. . . . . 
Други део ове конвенције говори у опште о грађењу 

пруге Београд - Ниш-Ћрање, о траси, о плановима и т. д. 
а за детаље о тој прузи као и за цене по километру за ... 
кључена је нарочита конвенција о којој hемо мало даље 
говорити. 

Трећи- део ове конвенције говори о експлоатацији 
железничкој. 

Чл. 48. 
Влада српска обвезује се да r. Банту, преседнику 

друштвЈ Генералне Уније, или другоме коме друштву, које 
би он на ту цељ образовао а влада би га пр-имила, повери 
експлоатацију пруге Београд---Врање под општим условима, 
који су ниже означени и који имају служити као основа 
за коначну погщrбу. 

Чл. ~~9. 

Друштво ће изабрати домицил у Београду. 

Чл. 53. 

Сви транспорти путника и еспапа имају се вршити сходно 
законима и уредбама о јавном поретку као и прописима 
владиним, који се односе на ред · возидбе и на опреде
љење такса. 

Чл. 54. 
Тшссе се имају наплаћивати по тарифама које he влада 

одређиш1ти. 
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Чл. 56. 

Чиновници који стоје у односу с публиком .мора/iе 
у 1солико је .могуhе бшпи сраске народносmи или бар го
ворити сраски. 

Чл. 56. 
Са своје стране влада српска обвезује се: 
1. Да п.Лати: 
а. За два влака дневно у сваком правцу са једном 

машином, од којих he један бити за путнике а други ме
шовит, накнаду од седам хиљада осам стотина динара од 

километара, која се има полагати месечно. 
6. За сваки даљи влак са једном машином, који би 

возио по налогу српске владе, накнаду која ll.e према брзини, 
саставу и километричној даљини кретати се између два 
и по и четири динара од километара. 

в. Годишњу накнаду од пет на сто (5°/ 0 ) интереса и 
два на сто (2°/ 0 ) амортизације на целокуРну вредност ма
теријала, употребљеног на прузи. 

г. Два на сто (2°/ 0 ) од нечистог прихода. 
2. Да по истеку уговора узме материјал по оцени 

вештака. 

3. Да о своме трошку изврши послове увеличања пу
тева и станица, који би могли постати нужни усљед ра
звитка саобраhаја. 

4. Да поправи шmе;;пе, прz:чињене ванред1-иl.М узро
цима као еле.менаzарниж случа;евима, аоплавама, пожа

ри.ма, насиљима, раmом и m. д, аошто је друшmво обве
зана само на нормално одржавање. 

Чл. 57 
Друштво, желеhи да се послужи, колико је то у ње

говој власти, српским народним персоналом обвезује се 
да уаотреб11 што веhи број српских: чиновника и да их: 
спреми практично, како б:1 били способни за службу екс
плоатације. 

После ове конвенције закључен је један протокол 22 
Јануара 1881 г. по коме се одр~ђује грађење железнице 
по цени од 198.000 дин. од килтлетра без колског ма-
теријала. 



Најзад олет 22 Јануара 1881 _г. потписана је између 
r енералне у није и српске владе детаљна конвенција о 
грађењу српске државне железнице од Београда Преко 
Ниша до Врање й српско-турске границе. 

Овом конвенцијом обухваhени су: израда пројекта, 
траса у опште, доњи строј, мостови, колосек, зграде. 

У овој конвенцији говори се о државном надзору и на 

крају у прилогу В. понаособ утврђене су цене свих ра
дова по следеhој таблици. 
1. Студија и састав пројекта по километру 
2. Састав песонала, путни трошак и намеш

тај по километру . . . . . . . . . . . . . 
3. Прибор, шине на послугу, колица и т. д. 

по килом ................. . 
4. Доњи строј, потпорни зидови, утврђење 

обала и бокова по километру . . . . . 
5. Вештачке грађевине: аквадукти, мостови, 

и тунели по километру . . . . . . . . . 
6. Стражаре, прелази у нивоу, путање по кил. 
7. Станичне зграде по километру . . . . . . 
8. Оrраде станичних приступа и прелази у 

нивоу по километру . . . . . . . . 
9. Телеграф по километру . . . . . . . 
1 О. Шине са прибором на граници и срп

ском земљишту по километру . . . . , 
11. Набавке и пренос прагова до слагалишта 

по километру . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Застор шљ ун чан и . . . . . . . . . . . . 
13. Пренос шина, прибора и прагова од срп

ске границе или од слагалишта на место 

опредељења и полагање шина на отво

реном путу од километра . . . . . . 
14. Станични колосеци од километра . 
15. Станични материјал ,, ,, 
16. Снабдевање водом ,, ,, 
17. Алат радионице ,, ,, .... 
18. Управа, надзор, општи трошкови од при-

3.000 Л:ИЈI. 

1.200 " 

8.500 " 

51.000 

45.100 ,, 
2.500 ,, 

16,500 ,, 

500 ,, 
600 ,, 

22.000 ,, 

4.000 ,, 
10.000 ,, 

8.000 
3.100 ,, 
2.000 ,, 
1.000 ,, 
1.000 ,, 

лике 10°[о од горњих издатака по кил. 17. 900 ,, 
Свега по килом. 198.000 дин. 

После ових закључених конвенција требало је почети 
-~ђење пруге Београд-Ниш. 

(f\10;'~>~~ 
~"~·~ 



Али пре почетка грађења, на основу конвенције иЗ-
међу Бонтуа и наше владе требало је устројити једно 
одељење државног нал;зора у Министарству Грађевина 
с тога тадањи министар грађевина пок. Јевр. Гудовиh беше 
поднео Књазу Милану следеhи предлог: 

,, Ваше Височанство, 

Генерална Унија као предузимач грађења железнице 
отпочела је веh у велико послове трасирања а у кратком 
времену отпочеhе и сам рад. · 

Ја немам ни најмање повода ·да посумњам у брижљив, 
добар и солидан рад овога друштва, али како је ово пи
тање од голема значаја, засецајуhи јако у наше земаљске 
интересе, а ослањајуhи се при томе још и на поступак 
свију осталих држава у таквим приликама, налазим да је 
прека потреба, да се у повереном ми министарству, на 
основу постојеhих закона што пре организује железничко 
одељење· ради руковања свију железничких послова а тако 

исто, да се распореди персонаЈ1, који he у пољу водити 
непрекидан надзор над самим грађењем железнице. 

Руковођен овим мислима, част ми је да Вам Госпо
дару, поднесем на одобрење предлог о овој организацији, 
која би по l\ЛОме нахођењу одговарала нашим приликама и 
потребама и која би с погледом на закључени уговор це
лисходна била, да се ово велико и важно предузеhе среhно 
и поспешио сврши. 

У разним земљама и управе железничких одељења ра
зличне су. То зависи од многих и многих чињеница, а у 
првом реду од општег земаљског уређења, од начина саме 
радње и од дужине железничке пруге и т. д., 

Међутим код свију тих устројстава има опет и нечег 
општег, а то је да се укупан рад под~ли што је могуhе 
више по струкама. 

Код сваке железнице, ваља даље разликовати два 
доста јака различна дела. Један је само грађење и одржа
вање, а други је њена употреба или тако звана експло
атација. И у нашем закону о уређењу Министарства Гра
ђевина, ова је подела предвиђена; али како оба ова дела 
стоје у међусобном односу, потребна је и управа која це
локупан рад руководи. 



Према овом, гледишту, састављана ]е под .1· приложе
на прва таблица по којој би се имао саставити персонал 
у самом железничком одељењу. 

У овом одељењу вршили би се сви послови желез
нички, аЈ1И док се железница гради, потреба :је да наро
чито за то одређени персонал води у пољу непосредан 
надзор над самим грађењем, који се rтерсонал сматра као 
саставни део железничког одељења. 

У практици показало се као корисно, да се при гра

ђењу железнице, главни и непосредни надзор у пољу по

вери једном лицу са потребним техничким персоналом за 
извесне дужине пруге. Водеhи рачуна о положају и тешко
hама наше линије, ја налазим, да би најцелисходније било 
да се цела пруга подели на четири инспекције и то: прва 

од Београда до В. Плане, друга од В. Плане до Сталаhа, 
треhа од Сталаhа до Ниша и четврта од Ниша до срп
ско-турске границе. 

Стан прве инспекције био би у Београду, друге у 
Јагодини, треhе у Алексинцу и четврте у Лесковцу. 

У свакој опет инспекцији мсже се водити надзор на 
три разна начина и то: . 

1. Да се сваком инспектору прида довољан број пер
сонала, који би од времена на време излазио на .т~инију, 
а само за врло тешке партије да се одреди нарочито лице 
за вођењ.е непосредног надзора; 

2. Да се персонал сваке инспекције разреди на линији, 
али тако, да одређене дужине буду у границама између 
12-20 километара према тешкоhама у терену; и 

3. Да се свака инспекција подели на неколико веhих 
секција а ове опет на подсекције. 

По првом начину, надзор би био доста с.лаб а највеhа 
му је мана нарочито та, што би више лица у разним вре
менима надзор во.цила над једном истом грађевином. 

Треtш је опет начин гломазан и с великом преписком 
скопчан. С тога је у другој таблици стављен персонал 
за надзор у пољу по другом начину. 

У закону о регулисању положаја техничких грађЕвин
ских чиновника, од 18. Јануара 1880. год. одређена је си
стематска годишња плата само за нижи персонал желе-

Споменица 



1s 
Зничког одељења а односно плате вишег персонала, прописано 

је да се буџетом одређује. Међутим, пошто се зна, да ми 
немамо на расположењу довољан број техничких снага но 
морамо узимати стране дрiкављане у службу, и пошто с 
тога бaui и није могуhе, или бар тешко бi1 било, да се у
напред тачно одреде суме према зваiьима, то је у буџету 
За ову годину стављена само округла цифра од сто и педесет 
хиљада динара за попуњеiье персонала п-ри железничком 

одељењу, са оВЈiашhењем да се плата указом одреди и то 
странцима по уговору, а нашима по положају и постојеhим 
Законима. 

Са ових разлога, а водеhи рачуна о платама и по 
другим струкама, састављена је под .111· приложена треhа 
таблица, по којој се одређују систематске плате целом 
особљу железничког одељења. 

Као што је познато, железнички инжењери а наро~ 
чито виши, имају веhе плате на страни но што је у овој 
таблици одређено, па да би узимајуhи стране техничаре 
у нашу службу могли добити признате и чувене снаге, 
стављена је у првом делу таблице још и примедба, да се 
страним инжењерима може покрај плате дат r и додатак 

на личност, који he се у сваком специјалном случају уго· 
вором определити. 

Особље за надзор у пољ у обилазиће линију, мора 
тако реhи непреr.тано путовати па с тога је потреба, д3 
му се да накнада на издатке за подвоз и попутне тро

шкове, те да се тако постави у независан положај, како 

би сву своју умну и физичку снагу могло искљ учrю упо
требити само на онај посао, који му је поверен. 

Ова накнада, мог ла би бити на два начина, и то: или 
да му се даје обична дијурна и подвозни трошак кад пу
тује, или да му се у име тих трошкuва одреди. го
дишњи додатак. 

Овај је начин целисходнији и усвојен је у целом те
хничком свету у таквим r-Iриликама, па с тога је у другом 
делу ове треhе таблице одређен годишњи додатак. 

Као што сам имао част, да још у почетку овог мог 
понизног извештаја напоменем, овака организација одго
варала би по м.Јме нахођењу и нашим садањчм приликама 
и намењеној цељи. С тога ми јс част молити Ваше .Ви-
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соча.нство у Понизности, да овај мој Предлог изволите 
одобрити. 

8. Маја 1881. г. 
у Београду· 

Вашег Височанства вајпонизнији слуга 

Књаз одобрава 

М. М. Обреновић с. р. 

Министар ГраlЈевиш1 

Јеврем П. Гудовић с. р. 

Према овом предлогу Железничка дирекција за фа'
ђсљс и надзор експлоатације била је састављена овако: 

1. 
1. Уарава одељења 

1. Директор 
2. Главни инспектор као заступник директора. 

2. Одсе1с за грађење и одржавање 

1. Инспектор као шеф одељења, 
2. Један инжењер за доњи строј тунела, 
3. Један инжењер или подинжењер юю 1-ьегов r10--

моl1ник, 
4. Један инжењер за мостове, 
5. Један инжењер за горњи строј, 
6. Један инжењер - архитекта за грађење, 
7. Један инжењер за набавку вознот· материјала, за 

сталне машине и радионице, 

8. Један инжеtьер или nодинжењер као његов помоhник, 
9. Један инжењер за трасирање, 
1 О. Комесар за експропријацију. 

3. Одсек за експлоатацију 
1. Инжењер као шеф одељења, 
2. Секција за тарифе и рекламације, 
3. Секција за ред возидбе, отправљаље влак ова и 

техничку саобраћајну службу, 
4. Контрола за железнички ириход и расход, 
5. Секција за статистику. 

4. Опиили персонал 
1. Четири подинжењера за цртање и копирање, 
2. Потребан број техничких практиканата за препис, 

деловодство, по потреби и за цртш-ье и т. д. 
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11. 
Надзорни персонал у аољу за време грађења 

1. Инспекција Београд-В. Плана, дужина 90 киломе
тара: а) Биро инспекције 4 особе; б) персонал у пољу 
8 особа. 

2. Инспекција В. Плана-Сталаh дужина 86 киломе
тара: а) Биро инспекције 4 особе; б) персонал у пољу 
5 особа. 

3. Инспекција Сталаh-Ниш, дужина 64 километра: 
а) биро инспекције 4 особе; б) персонал у пољу 4 особе. 

4. Инспекција Ниш-Врање, дужина 122 километра: 
а) биро инспекције 4 особе; б) персонал у пољу 8 особа. 

Целокупни надзорни персонал 41 особа. 

Ш. 
f111ате ~ додатцй 

Персонала nри железничком одељењу Министарства Грађевина 

а) Плате: 

1. Директору годишње 
2. Глав. инспектору годишње 
3. Инспектору прве класе годишње 
4. ,, друге " 
5. ,, треhе ,, 
6. Комесару за експлоатацију ,, 

6) Додатци 
1. Инспекторима годишње . 
2. Инжењерима I, П и Ш класе . 
3. Инжењерима IV, V и VI класе 
4. Подинжењерима I и II класе 
5. Техничким практикантима 

* 

10.000 дин. 
8.000 ,, 
7.000 ,, 
5.000 ,, 
4.000 
2.500 ,, 

3 ооо дин. 
2.500 ,, 
2.000 " 
1.000 ,, 
зоо ,, 

Према одобреном пројекту, који сам горе навео, при
ступљено је организацији железничког одељења у Мини ... 
старству Грађевина. Као директор овог одељења узет је 
из Немачке А. Рихтер а њему су били придодати инспек
тори г. Миша Петковиh и пок. Дим. Стојановић. 

Ова су господа организовала секције државног над
зора при грађењу пруге од Београда до Врање. Као ше
фови секција наименовани беху г. г. Пера Велимировиh, 
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пок. Миша Марковиh, пок. Фран->а Винтер, пок. Јован МГ1рко
вић, Лусер и други. Г. Мих. Крстићу тада инжењеру, било 
је поверено спремање разни~. правилника и тарифа. 

Пре почетка грађења, пуче глас, да је Банту пао под 
стечај и да је српској држави упропастио на двадесет 
милијуна динара. Овај се глас обистинио и влада пошље 
у Париз г. Чеду Мијатовића министра финансија да спасава 
српску државу од штете, коју јој је нанео Банту. Н_у 
циљ г. Мијатовића није била само да државну касу сш1-
сава од штете, неh да се постара, да конвенцију железни
чку закључену између Унијон-банке, ор.носно Бонтуа и 
српске државе пренесе на друго друштво, које би сагра
дило нашу железницу. И успео је. Све конвенције и уго
воре примио је "Контоар д'Есконт" у Паризу, чији управни 
одбор састављаху: г. г. Хенч као преседник, а као чланови Бе
рар, барон де Бургоњ, марки де Флер Жибар, Живо, Х. Голд
шмит, барон Самуило Хан, Жилијан Клацка, Лавесијер, 
Моншикур, марки де Пијен, Арнол Рапол, де Жилијан и 
Огист де Скијен. 

По пријему конвенција и уговора, друштво Контоар д' 
Есконта, грађење железнице преда предузимачу Виталису. 
Овај дође у Београд и ту организује Дирекцију за грађење 
српске железнице. Као директор грађења од стране дру
штва био је наименован г. -Амиљо. Дирекција друшта за 
грађење била је смештена у здању где се сада налази 
управа државних монопола. 

* .;:. 
На ономе месту, иза фабрике монопола дувана, где је 

сада прелаз за стругару Сиротановиhа, у Београду у Априлу 
1881 године беше на свечан начин у дарен камен темељац 
~рве српСI<е државне железнице. Ка.мен темељац ударио 
Је поч. f\раљ Милан уз многобројно сакупљени свет. 
Предајуhи му чекиh окован сребром, тадањи министар пред
седник пок. Пироhанац одржао је Књазу Милану и сакупље
том народу прикладан говор о значају железнице по поли

тички, економски, трговински и индустријски развитак 
наше Отаџбине. 

Од тога места беше направљен један мали колосек 
до оног брда иза пиваре Вајфертове, одакле је ношена 
земља за насипање баре Венеције и грађење ж~л~зничюч· 



колосека главне пруге. Овим колосеком caoбpaliaлr1 јс 
мала локомотива предузимача Сореа са материјалним во
зовима. Та локомотива беще прва која је стала на српско 
земљиште. 

Грађење пруге Београд--Ниш трајало је трн године. 
Пре свршених радова на прузи Београд --Ниш а на 

основи опште конвенције чл. 59. и 60 друштво за грађе
ње, присl1ало је да до закључења уговора о експлоата

цији, организује Дирекцију за експлоатацију наших желез
ница. На основи овог пристанка имало би се изабрати и 
особље за експлоатацију. 

Још у почетку грађења пруге Београд-Ниш, у Б~
ограду беше установљена државна железничко-тргоrзачка 
школа под управом директора Вишека. У ту ш:шлу по
чели су се· уписивати младиhи који су желели бити тр
говци или железнички чиновници. Као нова установа, није 
могла стеhи ону репутацију коју такве установе брзо 
стичу на страни, а то с тога, што се код нас беше из
губила вера у довршење железнице. С тога видимо да су с~~ 
у ту школу уписали већином младићи сиромашног ста1и. 
Међутим када се увидело, да Ј\/IЛадиhи ове школе у сво
јим наукама показаше неочетшвi::lне резултате, Минист:~р
ство Грађевина на предлог управе ове железничке школе 
реши, да се ради бољег и свестранијег образовања у же
лезничкој струци, бољи ученици пошљу на аустро-угар
ске железнице, где ће поред теорије добивене у шко
ли, железничку службу и у пракси изучити. И ј сщш 
већи број ученика железничке школе буде послат о др
жавном трошку на аустријске државне железнице и рас

поређен по разним станицама а нарочито у Чешкој. Тамо 
су се бавили годину дана, а по томе, у споразуму са већ 
склопљеним друштвом за експлоатацију наше железнице, 

ове питомц~ прими француско друштво и пошље у Бел
гију на разне станице гд_е ће изучити експлоатацију бел
гијских железница. Ну поред оних државних питомаца, 
које је Министарство Грађевина теслимило француском 
друштву за експлоатацију, од стране друштва посл~то јс 

још неколико питомаца у Белгију и неколико у Италију. 
Државни и друштвени питомци у Белгији били су 

ови: Евжен Дероко, Коста Вељковиh, Никола Јовановић, 
Крста Балиh, Алекса К. Стефановић, Никола Нушиh, Ан-



тuнијс Паш.!1, Светозар ПоповиI1, п~тар Јовановиli, Алек
сандар Рајковиh, јован Јовшювиh, Исајло Ранковић, Лазар 
Давинић, Веља Стојадиновић, Милован Костић, ] ован Ми
лутиновиh, Исидор Костиh, Јелачиh Павловиh, Велимир 
Ј овановиh, Радисав Ацовић, Андра Божиh, Светозар Јо~ 
нановиh, Жак Штерн, Светозар Цветковиh, Милан Стd
јсвиh, Милутин Романовиh, Ђорl]е Радошевиh, Димитрије 
Живановиh, Петар Стојадиновиt1, Коста Ћуртовиh, Јован 
Поповиh, Наум Ђорђевиh, Светислав Р. Христиh, Ј евтимир Д. 
Поповић, Арсеније Мариh, Алекса Л. Стевановиh. Иван 
Тадиh, Таса Ђ. Ивковиh и Живко Ђукиh. У Италији били 
су : Стеван Магазиновиh, Марко Опујиh, Мирослав Стер- -
гари, Јосиф Куртије и Шрага. 

Сви ови питомци добили су од друштва француског 
за грађење и експлоатацију наше жеЈ1езнице један ·акт у 
коме беше назначен програм њиховог рада као и обавеза 
њихна према друштву. Тај су акт имали питомци да приме 
к знању и да потписану обав~зу врате друштву. Акт 
је гласио: 

:, Ђаци који буду- изабрани, да о друштвеном трош
ку изучавају практичан курс на страним железницама, имају 
поhи из Београда и стиh.и у Брисел на дан који им се одреди. 

На име трошка примиhе суму, која he се рачунати 
према цени Н класе; даље одређену суму за пртљаг и 
пренос истог од станице до места опредељења и најзад 

10 дин. дијурне на име хране. 

Чим стигну на место свога опредељења, имају се одмах 
постарати за стан у близини станице и пријавити се шефу 
или инспектору станице. 

Постепено се имају упознати, са свима гранама службе 
почевши са издавањем билета, завођењем пртљага, отправ
љањем робе за велику и малу брзину, не само у погледу 
на материјалан рад веh и у пог леду: 

а) на завођење, на билете, на спискове, на рецеписе, 
ва објаве о доласку, на мањке, на штете, на депо-е, на 
транзит, на одношаје са агенцијама и спољњим бироима, на 
примену такса; 

б) на целокупно књиговодство, које се односи на све, 
разне операције: 

в) на царинске операције. 



---~--zч-. 

Сви ђацИ морају знати телеграфисати и руковати са 
морзеовим системом телеграфа, тако да могу тачно отпра
вљати и примати депеше телеграфском азбуком. 

Ово he изучавање трајати најмање четири месеца. По 
истеку тога времена ђаци he полагати испит. Ученици који 
не буду испит положили, биће отпуштени и отправљени 
у Србију о друштвеном трошку, без икакве друге накнаде. 

По истеку тога рока, питомци he изучавати возну 
службу, укрцавање и искрцава.ње, утоваривање и истова
ривање. 

Станичне маневре и изучавање сигнала. 
Овом изучавању треба да претходи познавање ко

лосека, познавање постројења укрсница, маневара са скрет

ницама, са покретним колутима, колицима, чекрцима; 

познавање одстојних сигнала, справа за сигурност при 
уласку у станице, и т. д. познавање осветљења станица, 

кретање возЈва, начина њиховоr сигналисања, њиховог 

одласка и доласка, закашњења, специјалних возова, укрш

тања, одбијања; маневара помоћу људске снаге, помоћу 
коња, помоћу машине; познавање коштања сваког рада, 
употребе материјала, празних вагона, завођења возова. 

Ово изучавање има трајати три месеца; по истеку тога 
рока полагаће се испит. 

Последњи месец употребиће питомци на изучавање 
специјалних грана, према рангу који буду добили на испити
ма и према њиховом будуhем опредељењу. 

Ученици морају бити приљежни и тачни у часовима рада. 
Морају пазити на своје држање и тачно испуњавати 

упутства и наредбе које им буду издавали шефови ста
ница и колодвора у којима бу ду са службом. 

Морају водити записник у коме he бележити све што 
буду преко дана урадили и посмотрили. Овај ће запи
сник подносити испитачу. 

Ђаци he примати за све време њиховог бављења извесну 
дијурну, која ће им се исплаћивати сваког месеца. 

У. случају болести, ученици су дужни известити шефа 
станице и замолити га да им пошље друштвеног лекара. 

Овај he их лечити о трошку друштва српских железница. 
Питомци he бити дужни да се упознају са француским 

језиком, како би били у стањ:у . одговарати на питања ко.1а 
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им се буду полагала (на француском језику) при конач-. 
ном испиту. 

Прво пошиљање бројиhе 1 О ђака. 
Уз молбу ваља приложити препис: 

_ 1. -Крштеног п~сма, пошто кандидат мора имати нај-
мање 20 година и Ь месеца; 

2. Уверење доброг владања и морала; 
3. Гимназијске или академијске сведоџбе. 
Даље кандидат мора да назначи језике којима влада. 
Сваки he кандидат бити дужан да на српском језику 

напише извештај о извесној теми која му се буде задала. 
Сваки he питомац бити дужан, да потпише пре свога 

коначног пријема следеhу изјаву: 
Потписани обвезујем се према друштву за грађење 

и експлоатацију српских железница : 
а) да посветим сво моје време и све моје напоре изу

чавању саобраhајне службе према упутствима која ми се 
буду издала; 

б) да се савесно подвргавам правVIлима администра
ције поменутих железница и да вршИ'Ј\1 наредбе које ми 
буду издавали шефови разних одељења поменуте админи
страције, или заступник друштва српских железница. 

У случају отпуста, услед небрежљивости или некорект
ног владања, или уGљед доказаног непознавања службе, 
изјављујем, да ми друштво нема ништа давати осим пут
ног трошка за мој повратак у Београд и припадајуlш ми 
део дневне плате, који he се рачунати од почетка месеца 
па до дана мога отпуста, као и то, да изречно одустајем од 
сваког тражења накнаде. 

Сваком he се питомцу предати један егземплар пра
вила о сигналима угарске железнице, како би чинио упо
ређење са сигналима усвојеним на белrијским железницама 
и како би се унапред упознао са угарским правилима, 
која he се усвојити и на српској желез.ници. 

Београд 19. Септембра 1883. г. 

Глав. директор друштва срп. жеаезница 

п. АМ~ЈЬО с. р." 

с.ви питомци тачно су поступили по овом програму 
и ОВОЈ обавези. Месеца Децембра 1881. г. сви су питомци 
били У Белгији сем 3- 4 који су стигли из Београда од-



војсно у месецу Јануару. Они су били распорсlјсни по нај
важнијим станицама у Белгији и са највеlюм вољом беху 
ес одали изучавању железничке службе. Сви су питомци 
уредно и на вр~ме полагали понаособ претходне испите 
нз сваке гране службе код шефlша станица, а затим 16, 17 
и 18 Јуна 1884 у Министарству Грађевина писмени испит 
из целокупне службе пред одређеном комисијом на челу 
које је стајао г. Пол главни начелник свих железница; затим 
23, 24 и 25 Јуна исте године питомци су по групаr.да по
ложили и усмене испите. После положених испита у ме
сецу Јулу сви питомци (сем једног) вратVIли су се у Бео
град, где су у Дирекцији француског друштва почели спре
мати потребне правилнике и иначе претходне предмете 
за отварање железнице Београд - -- Нищ,. Сви питомци су 
поред оних положених испита у железничкој школи, на 

аустријским и белгиј Сl{ИМ железницама, морали положити 
испите и код Дирекције друштва за експлоатацију наших 
железница. 

Према овако положеним испитима, питомцима беше од
ређена ранг-листа, а према рангу и плата. 

Сем ових питомаца, раније су - с јесени 1878. године 
послати у Париз од стране Министарства Грађевина: г. г. 
Светолик Ј. Поповиh, Стеван Чолиh и Миша Николиh, а 
доцније послати су на Аустро-угарс~е државне ж~лезни
це: г. г. Михаило Крстиh и Стеван Чађевиh инжењери, Сава 
Миленковиh, Коста Ј. Рашиh подинжењери, и Божа Вуковић, 
пок. Петроније М. Савиh, пок. Никола Б. Прокиh и Милан 
О. Петровиh ради изучавања саобраhајне, машинске и ко
мерцијалне службе. Ова су господа положила прописне ис
шпе на наведеним аустро-угарским државним железницама 

и у повратку ушли су у веl1 организовану Дирекцију же
ЈI'2зничку у Министарству Грађевина, где су спремили све 
правилнике и тарифе за српску државну железницу. Из 
тога одел:~ења Министарства Грађевина објављени су след~hи 
закони и правилници: 

17. Октобра 1884. г. Уговор о експлоатацији српске 
државне железнице; 

28. Новембра 1884. г. Прилоr А уговору о екс
плоатацији; 

22. Саате.мбра 1884. г. Протокол о примењивању 
прилога А. 



1 О. Марша 1885. г. Прописи за робу која ес од во-· 
зидбс сасвим искључује, или услоnно на возидuу при:,ла; 

ЈО. Марша 1885. г. Прилог Г. предмети који се под 
извесним условима ва возидбу примају; 

ЈО. /Vlapшa 1885. г. Прилог Д, прописи за возидGу 
сксплодrшх предмета на Аустро-угарским желсзницаl\ла. 

20. Аарила 1885. 2. Закон о обапези уклањања за
разних материја при отправљању стоке на железницамс~; 

21. Aupuлa 1885. 2. Закон о обавези за накнаду ште
те, учињене смрћу и телесном повредом при железничком 

саобраћају; 
5. Јуна 1885. 2. Основи за возну службу па српским 

државним желез1шц;:нv1а; 

16. ly1-ta 1884. г. Закон којим се овлашћује Министар 
Грађевина да пропише потребна правила за уредан и без
бедан саобраћај на железницама у Краљевини Србији; 

16. ly1-ta 1884. г. Закон за постројење и експлоата-
цију железница од Лапова до Крагујевца и од В. Плане 
до Смедерева. 

ЗО. Јуна 1884. г. )l{елезничко-полющјски зако11. 
З Августа 1884. г. Правилник железнички. 
1 О. Авгуаиа 1884. г~ Звучни сигнали, 
10. Авгусаzа 1884. г. Пруж11и сигнали. 
1 О. Aвгyczlla, 1884. :. Стйлни сигнали. 
1 О. Августа 1884. г. СигнаЈЈи ва возу. 
27. Ав?усmа 1884. 2. Правилrшкза жслезш1чю1 телеграф. 
1. СеШllе.м6јю 1885. г. Тарифа за возидGу пут-

шша и робе. 

·!.· 

Пре но што Јн~ ес IIустипr јавни caoбpaiiaj на нрузи 
Бсоград--Ниrн распорсђешr беху шефови станица. 

Од питома~щ који су били у Италији постављени су 
у Дирекцији друштва за експлоатацију, за шефа саобраhа
ј,1: пок. Стеван Магазиновић, за шефа одељења за билете пут
шша и пртљага, пок. Марко Опујиh, за чиновника економата 
Мирослав Стергари и Јосиф Куртије за инспектора саобраhаја. 

Од питомаца који су свршили у Белгији, постављени 
су: за инспекторе саобраhаја у Београду код Дирекције 
друштва за експлоатацију г. г. Евжен Дероко и Коста 
Вељковиh, а за активну службу Никола Нушиh, Андра 



Божиh, Жак Штерн, пок. Милутин Романовиh, Јован Попо
вић,Светис.ilав Р. Христиh, а Антоније Паниh у саобраhајно 
одељење. 

За шефове станица и друге чиновнике постављени су: 
У Београду шеф станице Никола Ј овановиh. 
" ,, подшеф станице Јелачиh Павловиh. 
,, .. шеф магацина Алекса К. Стефановиh. 
,, ,, шеф кондуктера Радисав Ацовиh. 
" отправник пртљага Живко Ђукнић. 
,, телеграфиста Таса Ђ. Ивковиh (примио 

дужност после два месеца, за које је време продужио сту

дије у Белгији~! 
У Топчидеру шеф станице Петар Стојадиновиh. 
" Реснику ,, ,, ·r Коста Ћуртовиh. 
" Рипњу " ·r Димитрије Живановиh. 
,, Раљи t Светозар Ј овановиh. 
" В. Пољу " Наум Ђорђевиh. 
,, Младеновцу " " Исидор Костиh 
,, Кусашку ,, ,, Милан Стај евиh. 
" Паланци " Пера Јовановиh. 
" В. Плани ,, ·r Лазар Давиниh. 
" Лапову ,, ·r Светозар Поповиh, 
,, Багрдан,у ,, ,, ·\· Арсеније Мариh. 
,, Јагодини ,, Исајло Ранковиh. 
,, Ћуприји ,, ·;· Милован Костиh. 
" Параhину ,, ,, ·r Александар Рајковиh. 
" Сикирици ,, Јевтимир .д; Поповиh. 
" Сшалаhу " ,, t Јован Милутиновиh. 
" Ђунису " " Ђока Радошевиh. 
" /{орману ,, ,, ·r Иван Тадиh. 
" Алексинцу " ,, t Јоца Јовановиh. 
" Грејачу ,, Алекса Л. Стевановнh. 
" Нишу " " ·r Крста Балиh. 
У Нишу подшеф станице Велимир Јовановиh. 
" " шеф магацина ·r Светозар Цветковиh, а 

Веља Стојадиновиh беше дао оставку па је после враhен 
у службу. 

Кад су тако били распоређени шефови станица беше 
им наређено да спреме све како би се могао 3. Септембра 
отворити редован саобраh~. За тај ·посао послати су tви 
предмети потребни за отправљаље путника, пртљага и робе; 
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а оно што је недостајало Имало се тек накнадно послати. 
Наравно да су до отварања редонноr с:::юбраhаја шефови ста
ница имали спремити ниже особље за службу, као скрет
ничаре, маневристе и друго особље. 

Пре свечаног отварања и редовног саобраhаја на на
шим железницама, Краљ Милан беше се решио да са њего
вом пратњом отпутује железницом из Београда у иностран
ство, с тога се нареди да се 20. Августа спреми дворски воз 
који he одвести високе путнике до Земуна а оту.n:а даље. 
Дакле 20. Августа у 2 112 часа по подне имао се кренути 
дворски воз са станице београдске у Земун. 

Један гледалац у· оно време 1884. г. 20. Августа овај 
догађај описао је у једном од тадашњих листова овако: 

Још у један сат по подне у масама је свет врвио 
станици. На самој станици били су прикупљени сви велико
достојници, који се у таквим свечаностима и испраhајима 
обично прикупљају. На десет минута пред полазак двор
скога воза стигла су и Њихова Величанства Краљ Милан 
и Краљица Наталија са Његовим Височанством Престоло
наследником. Пре поласка воза његово Величанство Краљ 
Милан поздравио је Министра Грађевина г. Јеврема Гудо
виhа овим речима: 

,, Благодарим вам господине Министре на труду и раду 
око подизања наше железнице. Ви сте је почели, ви је и 
довршите. Примите овај знак Нашег одликовања" -- Из
говоривши ове речи Краљ пружи г. Гудовиhу ленту Таков
ског крста. Министар Грађевина г. Гудовић прими ленту 
дубоко се поклони, а Краљ приђе оној групи где стајаху 
железнички виши чиновници француског друштва и Ми
нистарства Грађевина и том приликом изволео је одликовати: 
Г. Г. Амиљо .... а главног директора друштва за грађење "Та
ковским крстом" 1 реда; Виталиса главног предузимачЈ 
железничког Таковским крстом 1. рада; Фрадеа директора 
експлоатације и Рихтера директора железничког одељења 
Министарства Грађевина Таковским крстом 11 реда. Одли
кујуhи их, Краљ им је заблагодарио на ревносном заузи
мању око довршења наших железница. 

У 2 112 часа дворски воз се кренуо из Београда уз 
св~рку Краљеве музике, која је свирала све донде док воз 
11IIJC 11решао преко Савског моста. 
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У Земуну су Краља са Породицом дочекали ау стр иј ски 
официри: Фелд-мар_шал лајтнант Виктор Рамберг командант 
~)7 пешадиске регименте Милана 1 Краља од Србије, пуков
ник Немчиh витез од Бихач града и царев крилни ађутант 
мајор Граф Орсини Розенберг. Сви ови официри били су 
придод~ти Краљу Милану на службу. - -- " 

Ово је дакле био први воз који је прешао са путни
цима преко Савског моста. 

* 
Као што напред поменух први свечани воз имао је 

да пође из Бео1·рада зй Ниш 23. Аш·уста 1884. г. -- За 
ту свечаност, коју је приредило француско друштво за 
грађење позвато је преко 200 гостију, половина из Па
риза, Беча и Пеште, а половина из Србије. И ако је дакле 
француско друштво бюю домаhин ове свечаности, ипак се 
она имала сматрати као светковина коју народ српски 
светкује, као дан свога првог економног успеха. 

Још пре непуне три године не беше од Београда до 
Ниша ви један ашов ударен а на дан 23. Августа 1884. 
г.· видимо на гранитским стубовима, од гвожђа изат
кан ги1'антски мост преко кога је пре три дана прошао 
грдан теретни влак од 24 вагона натоварених шљунком 
са девет великих локо:.vютива, затим видимо готову пругу 

од 244 километра са станичним постројењима, тунелима, 
мостовима, вијадуктима и другим разним и тешким об
јектима. 

Још ваљда никада бара ~,Венеција•; није била живља 
као оне тихе и бледом месечином обасјане ноhи у очи 23. 
Августа 1884. г. На привременој београдској станици, 
(која је данас претворена у желе:шичку поштанску ста
ницу), радило се сву ноh. Она се облачила у свечано рухо 
да достојно дочека прву своју светковину. Писак локомо
тива, које су маневровале и спремале композицију првог 
свечаног воза - разлегао се целу ноh, тако да су, не само 
станично особље веh и околина станична били на бу дн ој 
нози да што свечаније дочекају сутрашњи дан. -- И ваз
дух и поднебље по чијим се регионима разлегала писка 
локомотива, као да наговештаваху, :да се Београд веh пре
селио у царство културнога света. Свако прекидање слат
когD сна било јс сваком мило, ()ило јс пријатно - било 
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је прекидаЊё што крепи душу и осећање оних, који жу
ђаху да виде Краљевину Србију, да ~иде Отаџбину своју 
у пристаништу културнога препорођаја. 

23. Август био је диван дан. Као да је и Природа 
хтела да својим благим и ведрим јесењим даном увелича 
ову економску, по Србију и њен народ знамениту светковину. 

Београд је сав био на нози. До 8 часова изјутра веh 
је свет био прекрилио све станичне просторије. Два воза 
стајали су један поред другог на два колосека, готова, да 

се за Ниш крену. Обе локомотиве беху окиhене венцима 
и тробојним уресима. Велики павиљон подигнут код ста
нице, привремени перон, као и пруга којом he возоnи 
оставити београдску станицу и поhи за Ниш и цела про
сторија око станице беху искиhени заставама. 

Његово Високопреосвештенство архиепископ београд
ски и митрополит српски Теодосије окружен свештешr
цима и ђаконима одслужио је службу Божју и светом 
водицом nокропио свечане возове. Овој служби Божјој 
прис \-ствовали су: Министарски Савет, дипломатско тело, 
чланови Државног Савета, официрски кор и други земаљ · 
ски великодостојници и чиновници свију струка као и 

позвflти гости са ст.ране и из Србије, а тако исто и силаII 
свет, који је дошао да види прву вожњу возова нџ срп

ским железницама. 

Пошто се свршила служба, позвати гос1 и стадоше зау
зимати своја места у возовима а тада млади железнички 

чиновници, са шефом београдске стш-шце Николом Јовано
виl1ем на челу, беху заузели такође, свак своје место, готови 
щ1 даду знак поласка воза те да се прво један, па посЈiе 

други воз крену. 

На првqм возу били су: министар председник и ми
нистар спољних послова Милутин Гарашанин; министар 
Грађевина и заступник министра народне привреде Ј еврсм 
Гудовиl1 и министар финансија Ђока Павловиh. Од страних 
гостију нека су поменути г. г. Гроф Зичи председник угарсr{С 
изложбе у Пешти и носилац угарске радиности и инду
стрије; Књаз Ратибор саветник немачког посланства у 
Бечу, Хан генерални директор Лендербанке, гроф Ложје 
Виларс потпредседник Лендербанке; Витез Мине француши 
генерални Конзул у Пешти; Рапапор посланик Рахјсрата; 
Карл Паксни вицсдирсктор Сидб3на; Марсијс председШII< 
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друштва ,, Фив-Лил"; Бидерман саветник српског железни
чког друштва; Вебер посланик Рајхсрата у Берлину; 
Казимилијевски директор рачунског одсека друштва за 
грађење српске железнице у Паризу; главни директор нај
старијих друштвених жеЈiезница ау стр иј ских г. Сер, до
писници ,, Пресе" ,, ПестерЈiојда" ~, Пешти-Напло-а '1 

, Еђер
тертеша". ,, Видела'' "Новог Београдског Дневника и други. 

Најпосле на знак шефа станице локомотива зазвижда 
и воз се крену. Војна музика, која је била у прв ~м ва
гону, засвира Краљеву химну. Са бедема београдских пу
цањ топова огласи полазак првог свечаног воза за Ниш. 

Свечани воз кренуо се из Београда у 8.35 ч. изјутра 
а приспео је у Ниш у 6.23 ч. у вече, пошто се на свакој 
станици дуж пруге задржао по који минут како је то по 

реду вожње било одређено. У Лапову је Дирекција друш
тва спремила за своје госте доручак, те се воз тамо, према 
реду вожње задржао 7 5 минута. 

Дуж целе пруге, а нарочито у Међулужју, Паланци, 
Лапову, Сталаhу, Алексинцу и Нишу слегао се силан свет 
из свих округа, да дочека први свечани воз. Свуда у тим 
местима уз пуцњаву прангија и свирку, народ је дочекивао 

госте са разним јелима и пиhима. 
После доручка у Лапову воз се опет кренуо и приспео 

је на време у / Ниш. У Нишу је на станицу изашао 
председник општине, одборници, начелник окружни, ко
мандат места, сви чиновници, официрски кор, и мноштво 
грађанства. Музика уз пуцњаву топова поздравила је до
лазак воза. Варош је била о свет љена и окИhена заставама 
а на пијаци беше подигнута једна пирамида. На две стране 
ове пирамиде беху слике Кнеза Милоша ослободитеља Ср
бије а на противној страни Краља Милана 1 обнови-
теља Краљевине Србије. · 

Одређени банкет у Нишу није се могао одржати у 
одређено време, јер други свечани воз у коме су биле 
званице није приспео на време пошто му је у Алексинцу 
машина постала дефект те је с тога томе возу послата 
помоhна машина из Ниша која је довукла воз у Ниш тек 
после 1 О часова у вече, . 

Банк~т је почео у 11 часова у вече а свршио се око 
21\2 часа ноhу. 



У здравицама које су тада изговорене на банкету, 
живим је бојама описана важност овога свечаног отварања 
саобраћаја на срп. државним железницама, која he напра
вити нову сјајну епоху у економскоме препорођају, не саl\ло 
народа српског, но he се и цело балканско полуострво и преко 
овога и далеки исток зближити са културним западом и 
тако Ье оне бити једн<l од најглавн.ијих артерија, кроз 
коју he струјити и култура и веhи трговински полет и у 
опште бољи и свежији живот свију народа на Балкану њ~ 
даљем истоку; а што he ова главна железничка пруга пре ... 
lш у. свршено дело у томе има на првом месту заслугу 
Краљ од Србије, његова влада и цео српски народ, који 
су толике жртве поднели да се ово велико дело доврши. 

Када беху изговорене речи: "Живео Краљ Милан 1" во
јева музика интонирала је Краљеву химну. 

Овим је завршена свечаност отварања саобраhаја на 
српским државним железницама. Одмах после завршеног 
банкета неки су гости изјавили жељу, да се одмах врате 
у Београд, те је Дирекција с тuга увела један засебан воз 
који је пошао из Ниша у 3 1

/2 ч. по поноhи, а приспео је 
у Београд око подне; други воз се кренуо из Ниша у 12 
ч. у подне, а приспео је у Београд у 8. 20 ч. у вече. 

По свршеном свечаном отварању саобраhаја пруге 
Београд - Ниш, беше објављено да he редован саобраhај 
путника отпочети 3. Септембра 1884. г. -- За овај еао_
браhај беше уведено свега четири воза; возови бр. 11 из 
Београда и бр. 12 из Ниша, и мешовити возови бр. 51 
из Београда и 52 из Ниша. Воз бр. 11 полазио је из Бео. 
града у 4 часа по подне, а стизао је у Ниш у 12. 15 ч. 
ноhу; воз бр. 12 полазио је из Ниша у 5 ч. изјутра, а 
стизас, је у Београд у 1. 15 ч. по подне; мешовити воз 
бр. 51 полазио је из Београда у 6 ч., а стизао је у Ниш 
у 6 ч. у вече, а воз бр. 52 полазио је из Ниша у 9 ч. 
у јутру, а стизао је у Београд у 9 ч. у вече. Путовање пут~ 
ничких возова трајало је са задржавањем 8 ч. и 15 минута 
а путовање мешовитих возова трајало је са задржавањем 
12 часова. 

Како је било објављено, тако~ је и први путнички воз 
почео да саобраhа 3. Септембра 1884. г. Тога дllна су пу
штени путнички возови у оба правца, један из Београда 

Споменица 3* 
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tl други из Ниша. Због мноrоr света који је нагрнуо да 
се вози првим возом, сви су возови тога дана били у за
доцњењу. После неколико дана, 15 СептсмбрЈ отворен је 
и caoбpaliaj са робом. 

Према томе 15 Септембра 1884. г. отворсш1 је на 
нашим железницама потпуна експлоатација. 

Први директор експлоатације француског друштВ3 
био је Фраде, потом Амиљо, па Рабинек, па Јlатур --- де 
-. Бри и rюслеюьи г. Фине. 

Одмах идуhе 1885. г. друштво за експлоатацију ре
гулисало је своје чиновнике издавши им декрете. Било је 
две врсте декрета, један је био за Србе чиноннике а други 
за чиновнике страi--ще. 

Декрет за чиновнике Србе гласио jr: 

Постављање (Commission) 

На мој предлог постављени сте за сталнсг чиновника 
експлоатације као шеср /-/. станице са годиrшьом платом 
.......... дин. од ...... 1885. г. Ви сте обвезни 
да посветите цело ваше време вршењу дужности а не 

можете примити никакав други посао, који не спада у 

делокруг службе. 
Друштво има право. да вас из ма ког узрока и кад 

г9д за нужно наl1е отпусти из службе, у ком l1e случају ис· 
платити двомесечну плату у име награде. 

Ви нс можете бити отпуштени без решења комитета 
и само због велике кривице или телесне неспособности. 
Међутим очекујуlш решење комитета, директор сксплоа-
таци јс може удаљити вас од дужности, и о·бусташЉе вам 
се плата онога -дана кад буде проглашено ваше отпуштање. 

Ако би намерили дати оставку, то морате о томе 
друштво известити најмање један месец у юшрсд. У овом 
случају немате прюзо на ниюшву награду и плата he вам 
бити исплаl1ена само до оног дана кад из службе иступите. 

У Бео\р~щу - 1885. 

Видио и одобрио 
Директор компаније 

А. Фере с. р. 

Ови су декрети били 
цуском језику. 

Директор експлоатације 

Лашур --- Де -- Бри с. р, 

А. Фере с. р. 

написани на српском и фран~ 
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Ови декрети су у чиновника Срба изазвали велико 
незадовољство, те с тога се између њих појави известан 
покрет протюзу друштва за експлоатацију. Ну томе по
крету не беху се придружили баш сви чиновници српске 
народности, те с тога се он није могао ни остварити. На 
чело тога покрета био се ставио -;- Стеван Маrазиновиh та
дш-ьи шеф саобраhаја са још неколико другова белгијанаца 
и Срба чиновника. Због тога је Магазиновић тада 
и смеiьен, а на његово место буде постављен Валдер швај
парац. Овај покрет Срба чиновника беше изазвао код 
друштва за експлоатацију јако огорчење, те с тога оно 

стаде гонити све оне чиновнике српске народности, који 
се беху ма и најслабије наредбама друштва одупирали. 

Beh на крају прве године експлоатације, наша је :же
лезница имала да издржи највеhу тежину послова и службе, 
а љено мшщо особље имало је да покаже своју издр
жљивост, своју вољ у и пожртвовање у служби Отаџбине 
као и своје знање у железничкој служби. То је био рат 
између Србије и Бугарске. Од 19 до 30 Септем
бра и од 16 Новембра, до 4 Децембра 1885. г. беше о~ 
бустављен јавни саобраhај возова, а пруга Београд -- Ниш 
беше стављена под команду Министра Војног да послужи 
мобилизацији и ратним циљеви ма. 

Огрешио бих се о своју дужност ако не би овде на 
оном месту, на дан двадесетпетогодишњице експлоатације 
наших железница, споменуо, да у свету нема примера 

да је једна млада установа - као што је била тада на'
ша железница -- боље и успешније послужила својој 
земљи, него што је то учинила наша железница са цело

купним њеним младим особљем. Нарочиту похвалу тада 
су добили сви шефови станина, не само преко наше штампе 
но и страна штампа говорила је са· чуђењем и великом 
хвалом о издржљивости, :южртвовању и примерном 

реду у вршењу железничке службе на нашој железници. 

Од 5 Децембра 1885. г. а по свршеном рату, пруга 
је била пуштена опет у јавни саобраhај. 

Да не би овде редом улазио у појединости, како је 
текла експлоатација за време француског друштва па до 
21 Маја 1889. г. юща је иста прешла у руке државне 

( 
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управе, ја hy споменути само неке важније догаiјаје који су 
од интереса а који треба овде да се спомену: 

5. Аарила 1885. 2. пуштен је први дворски воз од 
Београда у Ниш: 

29. Аарила 1885. 2. пуштен је први војни воз од 
Београда у. Нош ; 

1. Ма1а 1885. г. уведени су први пут возови за ше-
тњу Београд -· Топчидер; · 

. 23. Маја 1885. 2. уведен је у саобраћај први воз 
:,Qријент - Експрес" од Београда до Ниша; 

23. Фебруара 1886. г. отворен је саобраћај за путнике 
на прузи Ниш - Ј,Iесковац; 

б. Марта 1886. г. отворен је саобраћај за робу на 
истој прузи; 

4 - 5 Аарила 1886, г. прекинут је саобраhај возова 
на прузи Београд - Ниш, због поплаве код Греача, Су 
повског моста и код Ћуприје; 

1. Сеате.мбра 1886. г. отворен је целокупан сао
браhај на прузи Лесковац - Врање; 

1 О. Новембра 1886. г. отворен је целокупан саобраћај 
на прузи В. Плана - Смедерево; 

1. Јануара 1887. г. отворен је саобраћај за путнике 
на прузи Лапово - Крагујевац; 

3. Марта 1887. г. отворен је саобраћај за робу на истој 
прузи: 

1. Јуна 1887. г. отворен је целокупан саобраћај на 
прузи Ниш - Бела Паланка; 

Од 11. Октобра до 1. Новембра 1888. г. био је пре
кинут саобраhај преко раљског вијадукта због сруше
ног моста; 

6. /Vlaja 1888. г. отворена је веза са Турском у Ри..., 
стовцу за целокупан саобраћај; 

1. Августа 1888. г. отворена :Је веза са Бугарском у 
Цариброду за целокупан саобраћај; 

21. Маја 1889. г. експлоатацију српских железница 
одузима државна управа из руку француског друштва. 

Од тога дана на нашим железницама наступа други 
период живота и експлоатације. 
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21. Маја 1889. г. тачно у ј 2 часова у подне директор 
же;1езничког одељеља у Министарству Граt1евина пок. 
Димитрије Стојановиh са начелником Министарства Уну
трашњих ДеЈiа; начелником Министарства Правде, чланом 
1Шарта варошког и још неколико чиновника железничког 

одељења Министарства Грађевина дошли С/ у железничку 
Дирекцију француског друштва у здању, где се и сада на
лази железничка Дирекција, па су се пријавили тадањем 
директору експлоатације француског друштва г.Финеу, кuме 
су прочитали указ намесника којим се одобрава Министру 
Грађевина и Министру Финансија да одузму експлоатацију 
из руку француског друштва у руке државне управе; . за 
тим му прочитали наређење, којим се Димитрије Сто
јановиh поставља за директор;1 државних железница са на
редбом да одмах прими дужност.· Када су прочитали овај 
указ и наређење г. Фине-у, умоле га, да позове све чи
новнике и службенике његове Дирекције, да се ови укази 
и њима саопште. По наредби дИректора сви службеници 
друштва за експлоатацију у Дирекцији, скупили су се на 
треhи спрат дирекције у ходнику где се сада налази II оде
љење и ту пред лицем свег особља, директор г. Фине 
са сузним очима престави новог државног директора 

Дим:итрија Стојановиhа са напоменом, да је он од данас 
постао њихов директор пошто је држава узела експлоа

тацију у своје руке. С гојановиh наредио беше да се 
прочита реферат Министра Грађевина г. Пере Велимиро
виhа и министра финансија г. Др. Мише В. Вујиhа па потом 
указ намесника, којим се· одобрава овим министрима да 
одузму експлоатацију из руку француског друштва у руке 
државне управе и најзад указ о постављању Димитрија 
Стојановиhа за директора државних железница .. По пр·о
читању ових ука3а, нови директор Димитрије Стојана~ 
виh одржао је особљу· прикладан говор, којим је позвао 
све особље да ове указе прими к знању, да остану сви 
мирно на својим местима и даље у служби и да he их 
државна управа све задржати на положајима а под усло

вима под којима су били и код друштва за експлоатацију. 
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Указ о одузимању експлоатације у државне pyI<e као 
и указ о наименовању 1ювог директора, са наредбом, да се 
целокупно особље повинује овоме делу -- посшпи су теле-· 
графским путем свима шефовима железничких станшщ и 
свима полицијским властима дуж железнице. 

Овај глас о одузимању експлоатације у државне рую~ 
зарr1довсю је све чиновнике српске ш1родности и цео срп· 

ски народ. Напротив, чиновницима стране народности није· 
био пријатан, али су се и они повиновали свршеном чипу. 

Да би се на данашњи дан сетили оних узрока, који 
су налагали тадаuньој српској влади, да експлоатсщију срп
ских железница одузм:е из руку француског друштва, нека 
ми је овде допуштено, да из реферата тадањих Министара 
Грађевина и Финансија забележим само један део поме
нутог реферата: 

"Познато је, да је граlјење наше железнице Државу 
врло скупо стало, а познато је тако ис:rо, да је било доста 
труда / и мучне борбе, док се успело, да се вап1а железни
ца, поред необично велике цене оволико солидно сс1гради. 

За нас је сада важно то nитш-ье: Како стојимо са екс
плоатацијом наше железнице? -- И ту, ва жалост, мора
мо признати, да је од самог почетка експлоатације настала 

јака борба између Државе и Друштва. С једне стране, др
жавни је надзор непрестано тражио да се екс~лоатација и 
одржавање железнице врши строго по земаљс[{ИМ зако

нима и правилницима, који имају силу закона. С друге 
стране, Друштво је у свакој прилици l'Ж'дало, да се прође 
са што мање трошка око ове експлоатације, ш1 је у тој 

тежњи тако далеко тrрало, да је чак иrнорисало ш1јјаснијс 
законске одредбе и лрснебрегавало да испуљава најбипш
је услове, rшји се односе на сигурност и у опште на у
редност и правилност саобраћаја; i1 то очевидно увек у 
цељи, да овако неоправданим начином постигне за себе 
што веl1у уштеду од оних сума, кој с l\ilY се као наю1ада 
плаћају од стране државе за вршење експлоатације. На 
жалост, Друштво је у томе ишло тако далеко, да је. чак 
својим извршним органима на линији издавало наредбе, 
које се правце косе не само са битним1 захтевима правил
f!ОГ и сигурног саобраhаја, веh шта више., и са врЛо јас-
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rспiм и Прецизншvr одредбама позитивних државних закона 
о томе. 

Као што сам имао част да напоменем, још од самога 
почетка експлоатације, државни надзор мор(]о је свима си

ЛсНЛЈ да утиче тс да се на нашим пругама заведе, колико то

лико правилан и уредан canбpar1aj. Ср.:дства, која су у тој 
нсљи уп отр сбљавана, била су обично писме_ни протести 
лротшзу ове или оне IIеуред11ости и нсгrравилности у сао

браћају, као и захтеви да се ово или оно у саобраћају по
прсџзи. Но сви ови захтеви и протести остајали су већим 
делом без икаквих последица, јер их је Друштво обично 
игнорисало или под разним изговорима одлагало или на 

послетку, сасвим одбијало да их изврши." 

Даље се у том реферату конкретним случајевима 
доказипзла неправилна радња Друштва. Па не само да је 
Друштво противно прописима и законима вршило ексшю
атацију, него је оно и приходе прикривало. Све је то доказа
но примерима, који су заједно са указом о одузимању екс

плоатааије од Друштва, објављени у "Српским Новинама" 
од 21 Маја 188~. г. -

Чим је држава одузела експлоатацију од Друштва у 
своје руке, одмах су у Дирекцији наименовани и шефови 
за поједине гране службе. Тако је за шефа саобраћаја био 
наимеrюваr1 г, Мих. Крстиh инспектор а за њ~гова помоh
ника г. СавСl Миленковић инжењер, г. Божа Вуковић за 
шефа секретаријата нове Дирекције, г. Коста]. Рашић за ше
фа економата, ·;· Петроније М. Савић за шефа контроле при
ходЈ, г. Влада Марковић за шефа вуче, ·;· Фрања Винтер за 
шефа IШ..>иговодства ит. д. ----поред ових узети су из желез
ничког одељења Министарства Грађевина, r.г. Јела чић Павло
виh1 Св. Р. Христиh, ·;·Аца К. Стефановић, ·r Лаза Давинић, ·r 
}КивкdЂукнић, Мих. Рашковић, ТасаЂ. ИвковиЬ и други који 
су раније били напустили француско друштво за експло
атацију на су прешли у- државно железничко одељење Ми-
нистарства Граl3ешша Сви ови службеници беху распо
ређени у разна одеље1ьа и поред ових задржати су гото
во и сви странци, који су се тада затекли у Дирекцији, сем 
оних већих чиновника, чији круг рада беше .-такав, да 
их је ваљало заменити државним службеницима. 
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Што је пак држава морала узети експлоатацију од 
француског друштва доста је припомогло и јавно мњење, 
које је тада немилосрдно нападало на рад друштва фран
цуског. 

Када је државна управа узела експлоатацију у с,воје 
руке затеклR је овакво стање особља у Дирекцији : 

У Контроли и саобраhају 20- чиновника странаца и 1 З 
чиновника Срба; ~ 

У Централи и секретаријату 6 чиновника странаца и 
2 чиновника Србина; 

У машинском одељењу 5 чиновника странаца и 2 чи
новника Србина; 

У књиговодству 5 чиновника странаца и 1 чиновник 
српске народности; 

У одељењу за одржавање 5 чиновника странаца и 2 
чиновника српск~ народности; 

У економату 4 чиновника странца .. 
Свега 45 ·чиновника странаца и 19 чиновнию1 српске 

народности. 

На чиновнике српске народн'ости, у Дирекцији друштва 
трошило се годишње Зб.ООО дш-tара, а на чиновнике стране 
народности трошило се 198.700 дин. годишње. На сваког 
чиновника српске нпродности просечно је издаван о ! .800 
дин. годишње, а на сваког чиновника стране. народности 
просечно је издавана 4.301 дин. годишње. 

ДрЈ1савна уарава затекла је код фр(Јfщуског дру-
~шива следеће Ј1селезничхе аруге готове: 

Пругу Београд-савски мост, дужшш 2.1 km. 
Пругу Београд-Ниш; ду:жина 243.5 km. 
Пругу Ниш-бугар. граница, дyJ1CU1-ta 93.4 kш. 
Пругу Ниш - Ристовац -· турска граница, ду:жина 

122.2 km. 
Пругу В. Плана-С.медерево дужина 41.9 kш. 
Пругу Лааово-Крагујевач дужш-tа 29.2 km. 

свега aтsapiie дужмне 532.3 километра 

За време француске управе на железницама било је 
свега 51 стаrшца. 

Од Дирекције француског друштва на дан 21 Маје, 
1889. г. државна упрсша примила је возног материјала: 



Локомотива велииих и малих, комада 
Путничких пагана 
Затвореf!иХ за робу вагона 
За свиње вагона 
Отворених вагона разне серије 
Свега локомоrиива 27 комада 
Свега вагона иvтншищх 127 комада 
Свега вагона За робу 702 комада. 

27. 
127. 
2ЈЗ. 

88. 
32 l _ 
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Француско друштво за експлоатацију, последње го
дине своје управе показало је од свих железница 2.455.000 
динара арихода. -

Одмах ·после неколико дан;:~, после 21. Маја 1889. г. 
ка_µ.а је државна упуава узела железничку експлоатацију у 
своје руке, послови на нашим железницама ишли су сво

ј им редовним током. Од оног дана државне управе, ш1 до_ 
данас, десиле су се у Дирекцији државних железница многе 
промене, које не могу да уђу у ову Споменицу, јер би се 
о Њима морало детаљније говорити и кад би то било, онда 
ова књижица не би била ,, Споменица 1: веh историја наших 
железница~ а писац ових редова није себи то ставио у за
датак, те за то l1e овде споменути само важниј ~ догађаје, 
које на данашњи дан треба споменути. 

Најважнији догађај који се· десио на нашим железни
цама у периоду држ~шне управе, то је доноше1tе :,Закона 
о уређењу Дирекције државних железница 1: 31. Марта 
1892. г. под управом.намесника и владом г. Николе П. Па
шиhа, када Министар Грађевина беше г. Пера Велимировић. 
Директор државних железница беше ·r Димитрије Стоја
новиh, а референт у Народној Скупштини г. Миливој Јо
симовић нар. посланик. 

Доцнијt је у току државног управљања у Дирекцији др
жавних железнищt образована управа за грађење нових же
лезница, на чело које данrtс стоји г. Виљем Бад ер управ·· 
ник за грађење, под чијом је управом довршена пруга За
брежје-Ваљево и Сташ1h - Крушевац, а у раду су пруге 
Крушевац --Ужиuе, Па~Јаfшн-Зајечар----Прахово, и Аранђе
ловац-Лајковац. Све ове пруге у изгледу је да ће nити 
готове до пролеhа 1911 године, 
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У ТОЈ{У тога времена било је шест директора г. г. 
Д1'iюtтрије __ Стојановиl1ј Миливој Јосимовиh, Коста Протиh, 
lV\J,iкшiлo Бorиhenиh, Јован Стаиковиl-i; и IJ ..... r. Мика По
повиt1, од којих је Стојаноnиt1 био З пута; Jocl-'iмotШl1 4 
пута а IJ--r Попотзиt1 је по други пут директор. . . 

Помоtнпщи дирскн)ра били су г. г. Никола Стшшовиli, 
Мнлиnој Јосимоnиh, Г:дуард Надлер, Михаило Крстиl1, Влада 
Марковиl1, Милан Мнлашиповиf1 и Светозар Недељковиl1. 
Од којих су Јосимовиt1 и Марковиl1 били по два пут<l. 

Од одузимања експл"оатаrtије у државне руке, стшьс 
на нашим железнюџ1ма стоји овако: 

Саграђене су ове нове иругс: 

Пруга Београд - Саш1--Клашща стварна дуж. 
;, Ћуприја --Сење ;, 
.; T1иheвait - Св. Петар ,ј 
,, Младеновац Аранt1еловац ;, 

8 .. 5 килом. 
30.8 ,1 

17 .S " 
31.5 11 

" Сп. Петар- Бела --Река " 4.7 /1 

" Забрежје--Ваљево ., 67 .. С) " 
" Сталаh - Крушевац " 14. 7 " 

~--~~----~~----~ 
Свега 175.2 

" У раду су аруге: 

Крушевац-Чачак Ужице стварна дужина 219. О. 
Аранђеловац-Лајковац " " 42-.4 

IШЛОМ. 

'' Параhин -Зајечар---Вражо1·р1ще " 112.3 ,, 
Прахово --Вражогрнцс Зајечар " 7 4.8 

'' 
Свега 448.5 

'' 
За време државне управе 

отворено је flOBИX железнич-

IOIX станица и постоја: 
На прузи Београд ---Ншн 15 ста 11. 11 постоја 

Ни ш----Ц3риС)род Б 
" 

Ниш -·--Ристовац 4 
'' 

,, 
'' 

в. Плана - Смедерево 4 
'' '' 

,, 
'' 

Лапово -- Крагуј евац 1 " 
'' 

Младеновац--А ранђелов~щ 4 ,, 
'Г1упрII ја Ссљ. рудш1к ') 

.:..-
'' 

,, 
'' 

., I1еоград -Кланица 2 
'' 

,, ,, 
,, 

'' 
Забрежје Ваљево 11 

'' '' /ј 

,, 
'' 

Сталаh-Крушевац 1 
'' '' '' 

Свега: 49 стан. и постоја 
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За време државне упр_аве набављенq је новоt коЈI-
скоr материјала: 

Локомотива.комада 
ПутIIичких вагона 
Затворених ваrона за робу 
Отворених вагона за робу 
Кола за свиње и живину 

Свега 

63 
104 комада 

1097 
626 ,, 
117 '~ 

2007 !{о.мада. 

Данас за време држ. управе има 
указних чиновника 

званичника 

помоћног особља 

особља у Д11ре1~щ1ји: 
79 

'' 
,, 

'' 
,, 

,, 
'' 

'' 

служитеља 

На прузи: 
указних чиновника 

звс.1нич1-ш ка 

помоlшог особља 
служитеља 

39 
56 
23 

Свега особља 197 

85 
270 

1602 
537 

Све1·а особља 2494 

Укуано особља у дарек~џ~ји и на арузи .2.691 
3а вреАtе др:жав1-1е уараве, за аоследњих десет гoдui-ta уку
ишt ириход бао је ова1сав: 

1898. г. било је прихода 

1899. " " " " 
1900. " " " " 
1901. " " " " 
1902. " " " " 
1903. " " ,, " 
1904. " " " " 
1905. " " " ., 

• 1906. " " ,., ,, 
1907. " 
1908. " 

'' 
'' 

'' 
,, 

" 
.·f: 

6.192.624 
6.504.288 
6.808.685 
6.905.230 
6.952.363 
7.512.335 
8.466.520 
8.312.881 
9.026.360 

10.407.356 
12.360.000 

дин. 

" 
'' 
" ,, 

" 
'' 
'' 
" ,, 

'' 

На дашшrњ11 дан днадесетпетlн·одишњице G1Ilзe по-
требно да се спомену још неке појединости, које у 
периоду државне управе експлоатације заузимају важно 
место у културном напретку шшшх железница и љеног 
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особља. За време државне управе железничари су ство
рили себи новчану Задругу која данас долази у ред нај
бољих и најкулантнијих новчаних завода у СрбијfI, са 
капиталом од преко пола милијуна динара, а код које св<lки 

железничар, члан ове Задруге, може себи - у случају потребе 
- наhи материјалне помоhи. Сем тога, ова железничка 
новчана Задруга има своја два одељења: одељење за на
мирнице, храну, одело и обуhу и помоhни фонд за пот
помагање породица умрлих железничара и сахрану оних 

који нису осигурани државном помоhу. Затим је под упра
вом државне експлоатације створено Удружење железни
чара за интелектуално развиh_е њихово. Сваки железни
чар може бити члан овог у дружења. 

Па и на књижевном, стручном пољу, за време државне 
управе истакли су се неколико и старијих и млађих же
лезничара. За то време излазило је и неколико железнич
ких стручних листова као: ;, Саобраћајни Весник" ,,Же
лезничар" и "Железнички Гласник" и најзад данас излази 
"Српски Железничар" орган Удружења железничара. Но 
у току двадесет и пет година од отварања железница, 

смрт нам је покосила многе другове, чија имена нам ваља 

данас споменути на засебном месту. 
У другој струци од питомаца белгијашща налазе се Нико

ла Нушиh и Жак Штерн; у пензији, од белгијанаца желез
ничара су Никола Јовановиh- и Ђока Радошев:Иh. Најста
рији желешtшtар који се данас 1-tалаз и у а_кшив1-tо_f слу:нсби 
Ј1селеЗ1-tuчкој јесше г. ВиљеЈЈ4 Бадер уаравник· уараве за 
грађење 1-toвux желез1-tица, а 1-tај.млађ-и је онај аос.ледњи 
ариаравник? који је ари.мљен у служби аре данаиаье аро
славе. 

* 

Најзад нека ми је допуштено СП?менути овде данашњу 
железничку Дирекцију, коју састављају: 
Директор државних железница г-. Др. Мика Поповић; 
Помоhник директора г. Светозар Недељковиt1; 

/. одељење - оаиале 

LUeф, заступник начелника, г. Евжен Дероко инспектор: 
,, тарифског одсека, г. Јелачиh~Павловиh в. контролор; 
" санитета, г. Др. Мита Поповиh; 

правни референт, г. )Киван Стащшвиh. 



//. оде.;ъе1-ье рачунс1<0 

l_Ueф, начелник оде.11е~-ьа, г. Коста Рашиh; 
" ю+>иrоводства 1 г. Божидар Предић.; 

Г леш ни благајник, г, Милан Ристиh. 

111. одељење -- економаш 
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l11еф~ застушшк начелника, г. Миливој Павловиh инспектор; 
., централног магацина, г. Властимир Матић. 

IV. одељење - контрола прихода 

llJeф, начелник одељења, г. Сава Миленковиh; 
" рачунског одсека, г. Пера СтојадиновИh в. контролор. 

V. одељење ·_ caoбpaha;i-to 
llieф, начелник, г. Божа Вуковић; 

активне контроле, г. Емил Велимировиh инспектор; 
" рекламационог одсека, г. Антоније Палиh 

'' " контроле телеграфа, г. Панта Михаиловић 
" " возног одсека, г. Јосиф Апел " 

VI. одељење - одржавање пруге 

Шеф, начелник, г. Миша Николић; 
" одсека за одржавање, г .. Михаило В. Илиh инспектор; 
" рачунског одсека, r. Милан Бугарски адм. чиновник. 

Vll, одељење -- машинско 

Шеф, заступник начелника, г. Милош В. Илиh инспектор; 
" вуче, г. Милош Кикиh инспектор; 
" Нишке радионице, г. Миладин Ђорић в. инжењер; 

Vlll. Управа за грађење 
Управник Виљем Бадер; 

Шеф одсека за грађење, .Миливој Павлиhевиh инспектор; 
" " административног, Милан Пујиh инспектор; 

Инсаекшорu грађења, Лука Ивковић и Владимир А. Бабовиh; 

Шеф ЗЈ експропријацију, Васа Атанацковић инспектор. 

!, Шефови сшт-1,ица глав. и споредних аруга 

Београд, Милош Ристић контролор 
Топчидер, Стеван Трифуновић 
Ресник, .Јован Томиh 
Рипањ, Миладин Арсић 

сао бр. званич. 

" " 
" 

ЧИЈЮВ. 
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Раља, Добривој Николајеви~1 саобраhј ви " 
Ђур~ще. Огњен Петровиh 

званич. 

Вл. Поље, Гвозден Милосављсвнl1 
Младс1-tовац, Љубомир ЂајЈ 
f(ycaдm<, Андра Петровић 
Палт-ша, Мирко Јовановиt1 
Вел. Плана, Љуба Рад]сављевиh 
Мар1юваz{, АнтЬнијс Кодс1\юшйi 
Лааово, Милан Диниh 
Багрдаt-t, Стојан Адашеnиl1 
Јагодшtа, Исаило Ранковиh 
Ћуарија, Димитрије Крстиh 
Д. Ћуарuја, Петар Стојановиl1 
Пapa~UJ-t, Драгутин Димитрпј свиt1 
Сшсирuца, ЈЬубомир Илиl1 
Ћиhсвац, Алекса Псповиh 
Cutaлah, Ниhифор Петровиh 
Браљини, Никола Прокиl1 
Ђупис, Чеда Сш1сиh 
Нор.лтн, Сава Радуловиh 
Aлet(CUJ-taЦ, Бш1гоје Недељковић 
f реач, Влl1димир Гl1 јтовић 
Тоаотща, Сава МилорадовиЈ·1 
Црвени Hpcal, Лаза Поповиh 
Ниш Светолик Лукиh 

ff. аруга Ниш ----Цариброд 

Бања, Виктор Кобјсрски 
Сиhсво, )_:(р(]гољуб Јовановиl1 
Св. Пеаит, ·Милан Петровиf1 
Дола~~, ЈЬубомир Днмиh 
Црв. Ре1са, Драгутин Холсц 
Бела Палаюса, Коста Балић 
Чифлu1<:, Стеван Наумовиl1 
Culat--tuчeњe, Петар Анастасијсвиh 
Пироtа, Михаило Паnловиh 
Су1сово (резервни чиновник) 
Цариброд, Јевтимир Д. Поповиl-i 

ЈП Пруга Наш Ристовац 

,, ,, 
,, 

ЧИI-IOBII. 

'' 
" '' 
'' 
'' '' 

в. ковтролор 

c:.ioup. чшюn. 
,, 
,. 

'' 
'' 

11 

'' 

,, 
11 

,, 

'' 
званич. 

'' 
чин ов. 

ЗВШIИЧ. 

ЧИНОI3. 

зшшич. 

чин ов. 

званич, 

'' 
контролор. 

саобр. чинов. 
саобр. звтшчн. 

'' '' 
'' 

зnавнчник 

'' " 
!i чиновник 

,, 
'' 

'' 
званичник 

'' 
,, 

,, 
'' 

в. контролор 

Белоаzит-щс, Драгутин Оташеnиh саобр. чющвник 
Брестовац, Светозар Мюtановиh " " 



Печењев~~е, Спира Херцег-Скобла 
Лес1совац, Боривој Туцаковиh 
Грделица, Михаило Максимоnиl1 
Предеане, Александар Стојкош1ћ 
Џеи, Михау;ло Богда1ювиl1 
Вл. Xa1-t, Димитрије Х. Микић 
Прибо_i Ненад Маринковић 
Врањ. Бања, Милорад Поповић 

. Врање, Сима Вучковић, 
Ристовац, Живко Степић 

сао бр. 

'' 
'' 

'' 
'' 
'' 
'' 
'' 
'' 

IV Пруга Вел. Плана-- Сл1едерево 

'1/ 

званичник 

'' 
чиновник 

'' 
званичшш 

званичшш 

ЧИНОВНЈIК 

,1 

'' ,, 

Крњево, Радован Павловиh 
Лозови1с, Мирко Милетиh 
Осиааоюща, Коста Јован ов ић 
Смедерево, Дими тр. Вељковић 

саобр. ЗВС!НИЧ!I. 

'' 
'' 

чиновшж 

'' 
V Пруга Лааово---Крагујевац 

Башочи1-tа, Др3гутин Илиh саобр. званичrт. 

Бадњевац, Ђура Јанковић " 11 

М11латова1~, Јован Илић " 
'' 

Јопшzовт~, Владимир Димиl1 " ,, 
Крагујеваr~, Јован Спшојевиh " ЧИIIOBIIIШ 

VJ. Пруга Младеноваz~ -Аранђеловац 

Грабовац, (празно) 
/{оаљаре, Милорад Трифунац 
Село-Бања, Добривој Холец 
Аранђеловаt4, Михаило Величковиh 

сао бр. чиновник 

'' 

Vl! Пруга ЗабреЈ1(Је-Ваљево 

званичник 

чиновник 

ЗабреЈЈСје, Драгутин Милојевић. 
Оброzоваz~, Милан Сретеновић 
Сш у бл ине, (празно) 

ссюбр. званнчп. 

Бргуле, (праз110) 
Мали Бораtс, Драгомир Ристиl1 
Јабучје, Божа Лазаревиh 
Ла;iсов{щ, Душан Трифковиh 
Словац, Светозар Ђуриh 
Дивци, Доброљуб Николић 
Иверак, Димитрије Поповиh 
Ваљево, Никола Вукадиновић 

'' 
'' 

,, 

ЧИНОВIШК 

званичнrтr\ 

ЧИIЮВНIШ 

ЗВЮIИЧIШL{ 

,, 

чиновник 



Vllf Пруга Сталаћ-Крушевац 

Дедине, (празно) 
Круиtевац, Милан Д. Спаси:h саобр. чиновник 

1 Х Пруга Београд-Нлшtuца 
Београд -- Сава, Милан Стојковић саобр. чиновник 

,, /{ланиц(!,, Будимир Несторовић " званичник 

Шефови секција 

I. сскциј а 
II. 

Марко Каракашевић инспектор 
Владислав Ђ. Клинковски виши 
Емило Краловец инспектор 

инжењер 

Ш. 
lV. 
V. 

,, 
Јован Аврамовић " 
Стеван Чолиh виши инжењер 

lUефови ложионица 

У Београду, Боривој Поповиh инжењер 
,, Младеновцу, Јован Ракић надзорник машина 
., Лааову, Стеван Томиh машиновођ 

Ћуарији, ]ов~н Поспtшил пословођ 
,, Нишу, Хајнрих Фрај инспектор 
,~ Обреновцу, Димитрије Јанковић надзорник машина. 

* * ·Х· 

Данас на дан двадесетпетогодишњице вреди напо
менути, да је мисао грађењу железнице у .Србији по
кренута за време в~адавине Књаза Александра Карађор
ђевића 1852 године, оца нашег узвищеног Краља Петра 
а данас, после педесет и седам година, за време вла

давине сина Књаз-Александроnог - Петра Карађорђевиhа 
налази се у највеhем јеку грађење нових железница, 
које ће Србију подиhи на највсhи ступањ развића тр
говине, привреде и индустрије. Судбина је ваљда хтела, 
да оно, што није могао отац почети, син да доврши. 

Тако исто, мислим, да неhу погрешити, ако покојницима. 
- радницима, који су својим радом и трудом допринели, 

да се наша железница сагради, експлоатише и усаврши 

како би дала добре резултате на пољу привреде, трговине 
индустрије у нашој Отаџбини, те да и она с поносом стане 
у ред других културних земаља у Европи, мислим да неhу 
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Погрешити, ако узвикнем: нека је слава и хвала свима по
којним железничарима и радницима на пољу железничке 

установе. Најзад нека је хвала и част Г. Г. Министру Гра
ђевина; директору државних железница; његовом помоh
нику; шефовима свих одељења; управи за грађење нових . 
железница и свима жеЈiезничарима, који се данас налазе 

у активној служби железничкој, који својим трудом и 
пожртвовањем неуморно раде да се наше железнице у 

својој мрежи што више прошире и усаврmе до највеће 
културне установе - желеhи свима: да са педесетогодиш
њицом саобраhаја наших железница дочекају нашу милу 
Отаџбину Србију, на врхунцу њенога економскога, трго- -
винског и индустријског развиhа. 

Спьменица 4* 
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~Назначење станица Стање Часови 
: -задржавања ииломет. 

1 поласка 1 11 доласка 

1 Београд 
1 

8.3Ь 
ј Топqидер 5 8.47 

9.39 .1 
I Ресник 14 9.8 

1 

Рипањ 
11 21 9.29 

1 Раља 11 35 10.35 
. Влашко поље 51 11.28 

1 
1 

i МеЬулужје 56 

ВШ= Ј Кусадак 70 7 
1 i Паланка 81 4 

~ ' Велика Плана 93 12.42 4 
: Лапово 110 1.1 о 5 
1 Баrрдан 121 2.42 

1 
, Јагодина 136 3.5 3.10 
Ћуприја 149 3.30 3.40 

1 ' Параћин 156 3.51 3.54 

[ Наэ;ачење станица! Стање Часови 
1 
1 

задрlКi\Вања , ииломет. дола ска / поласка 1 

Ниш 5.15 

1 
Грејач 19 5.44 
Апексинац 29 5.59 6.4 ! 

Корман 3~ 6.18 
1 Ђун ис 49 6.ЗS 
1 

Сталаћ '=ij 7.2 7.12 
1 

Сикирица r 75 7.24 
Параћин 88 7.44 7.47 

1 
Ћуприја 95 1 7.58 8.8 
јагодина 108 8.28 . 8.33 1 

i 
Багрдан 123 8.5б 

1 

Лапово 134 9.13 9.23 
1 

Велика Плана 151 9.49 9.5] 1 

Паланка 163 10.9 10.19 
1 

Кусадак 174 10.Зо 1 

. i Сикирица 169 4.14 
1 

Сталаћ 177 
! 

4.26 4.36 
' Ђунис 195 

1 

5.3 
1 : Корман 206 5.20 

. Алексинац 215 il 5.34 --Ћ~39-

11 Грејач 225 

11 

5.54 
1 

; Нмш 244 6.23 
1 1 -

Меtiулужје 188 10.57 
1 

Влащко поље 193 11.Ь 
1 

Раља 209 12.10 
1 

Рипањ 223 12.57 1. 7 1 

1 

/ Ресник 230 1.30 1 
1 

1 Топчиде·р 239 1.48 

il Гвеоrр:эд -- 244 1.58 -



ДРУШТВО 
за гра~ење и експлоатацију 

СРПСКЕ .1.РЖАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

РАСПОРЕД 
ПУТНИЧКИХ. ВЛАКО Вд 
ОД БЕОГРАДА ДО НИША 

----- - -- - .. ... "' ~-
.. 

Одстојање ~ ·; о:1 Врем~ ID Ф 

Имfl станица ~ "' ; '[ 
;:а~:а1~дл::: -~о.јед. \ 

~ i С!. ... 

К Пl!О с:( 

станица у у о:1 
LD i::::: (V) 

Београд 1 о 1 4 

Топчидер 5·44 5·44 :30 11 2 ·1'11 4·13 

Ресник 8'82 14'26 :~о 18 - 4·31 -

Рипањ 7•14 21.40 25 17 6 4'48 4•54 

Раља 13 41 34.81 25 32 5 5·26 5·31 

Влзшка 13'04 47'85 25 31 2 6'02 6•)4 

Међулужје 5-35 53•20 40 8 3 6'12 6'15 

Куса,цак 14•45 67•65 40 21 -- 6 36 -

Паланка 11·15 78'80 40 1'7 8 6·53 7·01 

в. Плана 11'85 90'65 40 18 5 7•19 7•24 

Лапово 19'17 109'82 40 28 10 7·52 s·o2 

Ба грдан 10'68 120·50 40 16 - 8•18 -

Јагодина 14•95 135'45 40 23 5 8'41 8'46 

Ћуприја 1з·10 148•55 40 20 5 9'061 9·11 

Параhин 6'88 155·43 40 11 5 9·22 9·27 

Си1<ирица 1з.·20 168•63 40 .'20 - 9·47 -

Craлah 7•90 176·53 40 12 6 9·59 10•5 

Ђу нис 18'75 195'28 25 45 5 10·50 10'55 

Корман 10'7Q 205'98 40 16 - 11 ·11 -

Алексингц 8'60 214•58 40 13 6 11 ·24111 ·зо 
1 

Греач 10·40 224'98 10 16 - 11461 -; 

Ниш 19•00 [243'98 291 40 - 12·1s -
1 

---· 

Примедба 

По ПОДI~е 

Soдu 

~ 

Вода 

Boдtt 

Вода 

Вода 

Вода 



ДРУШТВО 
за rра~ење и енсплоатаuиЈу 

Срп. Држ. Железнице. 

РАСПОРЕД 
ПУТНИЧКИХ ВЛАКОВА 
Од Ниша до Београда 

---··--

Одстојање ro i-- (1) 
1 

БРЕМЕ ro 11.> ro 11.> 
:i:: ro r::·~ :Е :Е . Q.) 

Име станица 
:S: СЈ Q.) ~ СО'=-·-сс·с 
(1) о. о. 

о. ro 

~ 11:ог.аска \одласка појед. о. ro t:: !-< ~ а;ј 
укупно ~ :i:: 

станица 11 
(V) 

Ниш - - -- - - - 5 

Гре ач 19·00 19·00 40 2:! -- 5·29 -

l\.пексинац 10•40 29"40 40 16 6 5·45 s·S1 

Корћан 8·60 з8·оо 40 13 ----· 6"04 --

Ђу нис 10·70 48•70 40 16 5 6'20 6'25 

Стала.h 18'75 67"45 25 45 6 7•10 7'16 

Сикирица 7•90 75·35 40 12 - 7'28 -

Параћин 1з·20 88·55 40 20 5 7"48 7·53 

Ћуприја. 6'88, 95•43 40 11 5 8•04 8·091 

Јагодина 1з·10 108•53 40 20 . 5 8•29 834 

Ба.грда.и 14'95 123"48 40 23 - 8·57 -

1 Лапово 10"68 134'16 40 18 10 9•15 9·25 

В. Плана 19•17 153·33 40 28 5 9·53 9·58 

Паланка 11·85 165'18 40 18 
f 

6 10•161 10·22 

Кусада.к 11·15 176•33 40 17 - 10·39 -

t\еђулужје 14'45 190'78 40 21 3 11·00 11'03 

Влашка 5·35 196'13 25 8 2 l l '11 11 ·13 

Раља 13•04 209'17 25 31 5 11•44 11 ·49 

Рипањ 13'41 222'5'3 25 32 6 12·21 12'27 

Ресник 7'14 229"72 30 17 - 12'44 -

Топчидер 8'82 238'54 зо 18 2 1·02 1·04 

Ве оград 5·44 243.98 30 11 t ·15 -

--

Примедба 

Ујутру 

1 

. 



ДОДЈ\ТЈ\К 1. 
Протокол одузимања железнице од управе француског 

друштва у руке државне управе. 
21 Маја 1889. r. у Дирекцији 

железничкој у "Гранд Хотелу" у 
Београду 

Према решењу Господина Министра Грађевина од 
данашњег Ж.N2 177 4 одређена комисија, дошла је у Дирек
цију железничку, која fe у "Гранд Хотелу'' и пријавив се 
репрезентанту друштва железничког г. Фине ... у саопштила 
му је ово: 

Задатак је ове комисије да према указу краљевских 
намесника, штампаном у бр. 113 "Српских Новина," у име 
државе прими од друштва експлоатацију српске железнице, 
а тако исто возни материјал и станични намештај, даље 
потрошни и остали материјал, као што је то наређено у 
тачци 1, 2 и 4 поменутог указа. 

С тога комисија има част позвати г. Финеа генералног 
представника друштвеног да изволи приступити извршењу 

тачака означених у указу. По нарочитом наређењу узимање 
железнице у .z:сржавне руке има да се изврши још данас. 

За комисију директор 

Стојановиh с. р. 

Генерални заступник друштва г. Фине из узрока што 
незна српски, .џиктирао је своју изјаву у перо на фран
цуском језику у следећем: 

(Превод са француско~: 
Господин Г. Фине, Генерални Заступник, изјављује да 

има пуномоhије свога Друштва, али да не верује да се 
то пуномоhије може односити и на овај нарочити случај; 
према томе он изјављује да може преговарати са Комисијом 
једино под условом да у том свом суделовању не прима 
никакву личну одгщюрност u да, у саопштењу дотич~щх 
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докумената своме Друштву, изјави да Управни_ Одбор 
остаје једини надлежан да пени његов поступак, који hе
Одбор моhи да одобри или одбије, по свом нахођењу. 

Међутим, Г. фине мисли да му његово пуномоtшје 
даје право да Комисији изјави следеh~: · 

_ Још нисам прочитао указ, на основу кој ега се Коми
сија овде појавила. Изјављујући моје оправдано чуђење због 
мере коју је Краљевска Влада предузела, желим да пре 
сваког даљег преговарања изјавим, да најенергичније проте
ствујем, како у моје име, тако ~ у име Друштва које засту
пам, против овог решења, КОЈ е сматрам за самовласно и 

неоправ.дщ-ю. 

Овом изјавом чиним све резерве односно последица 
повреде обавеза, које се оснивају на разним уговорима 
закљученим између Владе и Друштва, и то нарочито на 
Генералној Конвенцији од 22. јануара (3. фебруара) 1881. 
год. у којој хоћу специјално да резервишем сва права мојих 
властодаваца како у погледу финансијске операције на коју 
с:е обавезало Друштво, тако и у пог леду других права и 
обавеза уговорених том Конвенцијом. 

Ја изјављујем да ово радим само под притиском силе 
и да, ослањајуhи се на Конвенцији; којој је одобрење На
родне Скупштине дало силу закона, протествујем противу 
једне мере, коју сматрам: за незакониту. 

С тога и чиним све рез~рве односно сума које ми се 
дугују или које he ми се дугов1Ти као и односно штета 
и оштета. · 

После ових изјава, г. Фине, -сматрајући- да под овим 
околностима не може ни допустити ком.исији да предузме 
све мере које буде сматрала за потребне за извршење 
своје мисије, понављајуhи горњу изјаву, изјављује да је 
готов да комисији укаже своју· помоh. 

Г. Фине с. р. 

Комисија је само на неодступно тражење г. Финеа 
дозволила истоме, да напред издиктирану његову изјаву 

да на протоко.п. Но како она није надлежна да цени правну 
страну, које се иста изјава дотиче, то је умолила г. Фи
неа да приступи самој главној ствари предаје и пријема 
експлоатације и осталога за шта је комисија овлашhена а 
пре свега да објави персоналу, како- овде у Дирекцији 
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тако и на линији, да је он предао, и да је држава данас 
примила у своје руке експлоатацију железнице. 

За комисију директор 
Стојан.овиh с р . 

На ово тражење комисије г. Фине упутио је следеhи 
циркулар особљу на линији: 

"Пошто је Влада поново уз~ла у своје руке експло- ' 
атацију, особље се овим извештава да од овог тренутка 
престаје бити под нашом Дирекцијом и да више нема да 
прима наше наредбе.~' _, 

Овај исти циркулар саопштен је усмено Дирекцијском 
особљу у Београду. Ради тога Дирекцијско особље ску
пило се у присуству· -Комисије и Г. Фине им је изјавио 
да се покорава Комисијском тражењу, изјављујући да овим 
Поступком сматра да се Влада обавезује да ће поштовати 
све конвенције које постоје са чиновницима Друштвеним. 

Г. Фин.ес. р. 

Затим је председник комисије прочитао сакупљеном 
персоналу указ Краљевских Намесника и позвао их на 
дужност а затим је издао персоналу на линију ову депешу. 

~,Распис свима станицама на главној линији Београд
Ниш--Цариброд - Ристовац и линији Вел. Плана - Сме
дерево. 

По највишем решењу од јучерањег, примила је данас 
21. Маја Држава експлоатацију железнице у своје руке и 
тако од данас престаје Управа Режије за експлоатацију 
прве српске државне железнице. 

Ово се ставља до знања како шефовима станица тако 
и свему станичном и осталом железничком особљу с тим, 
да оно остаје и даље да врши своју дужност према сво

ј им досадањим инструкцијама. 
Упуства као и наредбе добијаће у будуће од желез

ничког одељења Министарства Грађевина, кога је одеље
ња представник потписани директор. 

Налаже се шефовима станица да ову наредбу саоп-
. ште како своме особљу на потпис тако и свима осталим 
железничким органима к_оји се у њиховим станицама са 

службом налазе и о томе известе телеграфски железничко 
одељење Министарства Грађевина (Гранд Хотел). 

директор 

же:1ез .. одељ. Минист. Грађевина 
Стојановиh с. Р~ 



Усљед свега овога, а ради тачног обрачуна издата је 
по заједничком споразуму и под заједничким потписом 
овака. депеша. 

,, Циркулар свима станицама, 
С позивом на данашњу депешу бр. 164 од r. дирек

тора Стојановиhа подписату, извештавамо станице да исте 
имају све рачуне као: путника, пртљага, велике и мале 
брзине и телеграфа данас у 12 сахати ноhу између 20 и 
21 Маја т. r. закључити. Ово се тако исто има учинити 
као да су рачуни концем месеца закључени. Пошто нам 
је нужно знати оправдање остатка за идуhи рачун, то има 
сваки благајник о истоме један списак оних докумената 
и товарних листова, којих роба није подигнута сас1 авити 
и са рачунима послати. 

Сав готов новац који проистиче од прихода до данас 
до 12 сахати између 20 и 21 Маја т. г. заједно са фондом 
за исплату радника има се под засебним групом са нат
писом "Режија за експлоатацију" са сутрашњим возом 
послати. 

Приходи од 12 сахати ноhу имају се као и до сада 
редовно са дотичним возовима слати. 

Ми очекујемо да he сви чиновници ове важне наредбе 
најтачније испунити. 

Г Фине с. р. 
Стојановиh с. р. 

Г.Г. Фине извештава комисију да сматра да је од 
данас у подне Друштво потпуно ослобођено сваке одго .... 
ворнос.ти, нарочито у пог леду експлоатације. 

Г. Фине с. р. 

Сед~ица је закључена у један сахат и заказана да се 
рад продужи по подне у 4 сахата. 

Г. Фине с. р. Чланови комисије 

Д. Стојановиh с. р. 
Јов. Стевчиh с. р. 
Т. Милеюсовиh с. р. 
Јоксим Јокси.мовиh_ с.р. 
Вуковиh с .р 

Комисија је цосле подне у 4 сахата наставила свој 
посао и онда је г. Фине изјавио: 
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,~На основу члана. 3. Указа Друштво предаће Влади 
листу уговора односно радова и лиферација, који су данас 
у сили, када Министарство ступа у место Друштва за о
бавезе из тих уговора. 

На основу истог члана Држава he узети по цену ко
штања ствари све врсте које служе експлоатацији, као и 
потрошни материјал и резервне делове све врсте. 

За време од једног месеца Друштво he стајати на 
расположењу Влади за све потребне констатације, с тим 
да односно констат'ације, које не буду извршене, биhе 
меродавне књиге експлоатације. 

Г. Фине с. р. 



ДО.ДRТЈ\К 11 
Реферат ff1:ИИИ~тарском Св вету 

Према указу Краљевских намесника од 20 т. м. же
лезничко одељење Министарства Грађевина примило је 
управу експлоатације свију наших држав. железница, које 

је до тада експлоатисала Друштво. 
На основу истог указа трошкови око експлоатације 

имају се подмиривати из прихода од експлоатације тих 
железница. З:з. ове издатке нема, а и није мог ло бити од
ређеног државног буџета, којим би био регулисан број 
персонала и њихове плате као и набавка потрошног и 
другог материјала. 

Међутим сама природа обављања такве радње, као 
што је уредна експлоатација железнице, императивно за
хтева известан број посленика, као и извесну количину 
разног материјала. Примањем експлоатације у _државне 
руке, влада је узела обавезу да одговори потпуно потре
бама поrпуне и непрекидне експлоатације, мора се у ру
ковођењу ове експлоатације управљати према фактичном 
стању и фактичним потребама, које су изазване самом 
природом и захтевима овакве једне радње. 

Извесна организација експлоатације на нашим желе
ле~ницама веh постоји и државна управа мора привремено 
продужити да врши експлоатацију по тој веh п~стојеlюј 
организацији онако и на онај начин, како је то радило и 
друштво. Овако би се имало радити све донде, док зако
нодавно тело не би одобрило и утврдило буџет експло
атације и док се не би законом уредила организација 
железничке управе и то како у односу на њен састав 

тако и у односу на њен делокруг и начин рада. 

Према томе а у извршењу указа Краљевских наме
сника, мени је част предложити Министарском Савету, да 
изволи решити и одобрити: 
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1. Да се железнички приход прибира онако, као што 
је до сада рађено и прикупљени приход да се чува у ка

сама железничке управе, 

2. Овај приход у првом реду да се употребљава на 
подмиривање редовних и ванредних потреба експлоатације, 
на откуп возног и другог материјала, на исплату дугујуhе 
суме за експлоатацију, на оправку и принављање возноr 

материјала и потребних дограђивања на железници. Вишак 
преко тога, да се предаје каси железничког зајма за ц~љ 
означену у тач. 1. члану 9. Оаште Конвенције. 

3. Да се до даље наредбе, из железничког прихода 
издају плате и додаци железничком особљу, које је остало 
од главне режије, по оним нормама, које је утврдила глав. 
режија. 

4. Да се набавке за потрошни, возни и други ма
теријал, врше по досадањој практищ: онако, као што је 

радила главна режија. Исто тако, да се одржавање пруге 
и оправке возног материјала врше такође, по постојеhој 
практици и на онај начин, као што је до сада радила 

t: т лавна режија. 

2б Маја 1889. год. 
у Београду , Министарски Савет усваја предлог 

Министар Грађевина Министра Грађевина. 

П. Вели.мировиh с. р. Председник Министарског Савета 
Nшнистар Иностр. Дела ђенерал . 

С. Грујиh с. р. 
Министар Грађевина 

П. Вели.мировић с. р. 
Министар Финансија 

Др. М. В. Byjah с. р. 
Министар Просвете и Цркв. ДеЈ1а 

Св. Милосављевиh с. р. 
Министар Правде 

Гл, Гершиh с. р. 
Министар Нар. Привреде 

Ст, Р. Поаовиh 
Министар Унутр. Дела 

К. А. Таушановиh с. р. 



t ПОГИНУЛИ ЖЕЛЕ3НИЧАРИ 
Илија Вучковић скретничар; 
Александар Бреговић шеф станице; 
Сава Бугарскч, возовођ; 
Михаило Везецковиh скретничар; 
Арсеније Белеслиh, телеграфист; 
Алојз Хрдина, машиновођ; 
Сава Чобаниh скретничар; 
Станко Јовановиh кочничар; 
Сава Митровиh скретничар; 
Сава Марјановиh скретничар; 
Станоје Нешиh чувар 
Тимотије КнежевиЬ, кочничар; 
Јован Станковиh чувар; 
Данило Стевановиh шеф маневре; 
Светозар Петровић, скретничар; 
Коста Н. Живковиh, начелник дирекције; 
Павле Јовановиh скретничар 
Миладин Стефановиh чувар. 
Никола Митиh 
Љуба Живковиh кочничар; 
Добривој Комненовиh саобраhај ни зван Ич; 
Димитрије Воргиh скретничар; 
Владимир Цинцармитровиh, кондуктер; 
Јован Цуца десетар; 
Коста Илиh скретничар; 
Милан Ј анковиЬ чувар; 
Наhко Вучковиh чувар; 
Станислав Јаковље"8иh чувар; 
Станко Спасеновић чувар; 
Ј евстастије Петровиh чувар; 
Марко Здравкuвиh чувар; 
Стеван Пешић чувар; 
Грга Думиh маневрист; 
Петроније Николић чувар; 
Михаило Белеслић скретничар. 
Светислав Станковиh чувар. 



t УМРЛИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ЧИНОВНИЦИ 
Александар К. Стефановиh контролор, Алојз Брајер 

чиновник, Арса Мариh контролор, Бранко Брадваревиh 
чиновник, Васа Михановиh контролор, Васа Турјак виши 
контролор, Владимир Спасиh чиновник, Војин Ђуриh инже
њер, Димитрије Живановиh контролор, Димитрије Стоја
новиh директор, Димитрије Тешиh подинжењер, Добривоје 
Катиh чиновник, Драгутин Браловиh чиновник, Душан Са
бовљевиh виши инжењер, Душан Утјешеновиh чиновник, 
Ђорђе Јовановиh правни референт, Живко Васиљевиh шеф 
станице, Живко Ђукниh чиновник, Живко Крњајиh чинов
ник~ Живко А. Радивојевиh секретар, Иван Тадиh шеф ста
нице, Јован Живановиh- чиновник, Јован Ђуриh шеф ста
нице, Јован Ковачеваh виши инжењер, Јован Јовановиh шеф 
станице, Јован С. Поповић чиновник, Јован Милутиновиh 
контролор, Јован С. Кулунџић чиновник, Јездимир Обра
довић шеф станице, Коста Ћуртовић шеф станице, Крста 
Балиh контролор, Лазар Давиниh чиновник, Љубомир Ар
сеновић шеф станице, ЉуGомир Жарковић шеф станице, 
Марко Опујиh контро.iюр, Милан П. Јанковић чиновник, 
Милан Маринковиh инспектор, Милован Костић контролор, 
Милош Милошевић благајник, Милан Сретеновић шеф 
станице, Мита Станковић виши инжењер, Михашю Ј. Валента 
инспектор, Михаило Јовановић контролор, Михаило Руви
диh благајник, Михаило Шапоњиh контролор, Миша Мар
ковић начелник, Миша-Лаза Ристиh чиновник, Никола Рерих 
чиновник, Никола Б. Прокић контролор, Никола Стојковић 
чиновник, Петар Караџић инжењер, Петар К. Цукић инспек-
тор, Петар Милићев чиновник, Петроније М. Савић ин
спектор, Стеван М. Лукић чиновник, Светозар Грујичић 
чиновник, Светозар Томић чиновник, Светозар Јовановић 
tueф станице, . Светозар Цветковић контролор, СветоЗар 
Поповиh контролор, Стеван Милутиновиh чиновник, Стеван 
Д. Л. Новаковић чиновник, Тихомир Срећковић чиновник, 
Тома Ђурић шеф станице, Тоша Константиновић чиновник, 
Фрања Бартош виши инжењер, Фрања Винтер инспектор, 
Христифор Симић чиновник, Александар-Шаца Рајковиh 
шеф станице и други. 
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Гверино десетар, Вујица Михаиловиh кочничар, Глигорије 
Јаниhевиh скретничар, Димитрије Петровиh кочничар, Ди
митрије Миленковиh чувар пруге, Драгутин Вељковиh скре
тничар, Драгутин f овановиh маневрист, Ђорђе Бериh авизер, 
Ђорђе Николиh С!fретничар, Здравко Милиhевиh чувар 
пруге, Илија Божиh чувар пруге, Јован Петковиh чувар 
пруге, Јосиф Фленч лампист, Лазар Петровиh скретничар, 
Лука. О Петровиh канцел. служитељ, Милан Мудрић кочни
чар, Миладин Јеремиh чувар станице, Милош Симоновиh 
чувар пруге, Михаило Везецковиh скретничар, Михаило Вељ
ковиh скретничар, Михаило Ребол десетар, Павле Костиh 
скретничар, Петар ] овановиh маневри ст, Радосав Михаило
вић скретничар, Сава Јовановиh десетар, Стеван Р. Мар
ковиh скретничар, Светислав Станковиh чувар пруге, Све
тозар Хаџиh кочничар, Тодор Ћириh чувар пруге, Франц 
Вајс десетар, Франц Дрчар десетар, Цветко Блажевиh коч
ничар, и други. 

' . 



Слављеници двадесетnетоrодишњице железничке 

служое 

Виљем Бадер управник нових железница 
Сша Миленковиh начелник дирекције 
Миша Николиh ,, ,, 
Божа Вуковић " 
Коста Ј. Рашић ,, 
Васа А танацковиh инспектор 
Јосиф Апел ,, 
Евжен Дероко ,, врши дужност начелника: 

Хајнрих Фрај " 
Антоније Панић ,, 
Јован Аврамовић ,, 
Емил Велимировић виши контролор 
Јела чић Павловић " 
Петар Стојадиновиh " 
Велимир Јовановић " 
Петар Јовановић · " 
Јован Богосављевић ,, 

" 
Исаило Ранковић 
Алекса Л. Сте_вановић ,, 
Ј евтимир Д. Поповић " 
Вељко Ст~адиновић " 
Андра Божић 
Јосиф Пич 
Милан Стајевић 
Радисав Ацовић 

" 

·Стеван Аврамовић 
Наум Ђорђевић · рачуноиспитач 
Мирко Ј овановиh шеф станице 

" 
" 

" 

." 

,, 

" 
,, 

" 
" 

Иван Стојановић саобр. чиновник 
Лазар Поповиh шеф станице 
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Таса Ђ. Ивковиh шеф саобр. одсека при управи нов. жел. 
Димитрије Ђорђевић надзорник машина 
Коста Павловић машиновођ 
Димитрије Јанковиh надзор. машина 
Мирослав Стергари администр. званичник. 
] ован Ракиh надзорник машина 
Јован Поспишил ,, " 
Радован Вишњиh ,, ,, 
Будимир Несторовиh шеф станице 
Алекса Илиh резервни чиновник. 
Јован Мурге машиновођ 
Јулије Таксел главни. " 
Јован Томиh шеф станице 
Александар Дедакин главни возовођ 
Деспот Стевић ,, " 
Андра Калабић ,, " 
Петар Микиh ,, ,, 
Васа Мариновић ,, " 
Милан Павичиh " " 
Гавра Стојковић ,, магационар 
Фрања Јаро надзорник пруге 
Јосиф Сено ,, " 
Тодор Николић возовођ 
Карло Пјачентини ющзорник пруге 
Јаков Кодемо " " 
Игњат Шпунчевић " " 
Стеван Саблар скретничар 
Милисав Милошевиh ,, 
Јосиф Ха тала кондуктер 
Тоша Мишчевић Ћадзорник пруге. 



ПОГОВОР 

Посао око прибирања материјала за ову "Споменицу" 
био је врло тежак и мучан, јер француско друштво за 
експлоатацију није оставило иза себе, у архиви много што 
шта, што би било потребно да се ова "Споменица" пот
пуније изради. Има многих имена погинулих и умрлих 
железничара, која нисам могао наhи у архиви те с тога, ако 
је чије име изостало, молим породице покојних железни

чара, да ме извине. Тако исто молим и све другове желез .... 
ничаре и пријатеље, да ме извине ако у "Споменици" на
иђу на какве грешке, јер поред моје најбоље воље, крат
коћа времена није ми дал~, да ова "Споменица" потпунија 
угледа света. 

Писац. 
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Лско~отuва 
која је 3. Септембра 1884. г. в<?зиtЈа први путни•11<и воз од Београда до Ниша. 



·' 
" 



~г ЈевреЈV1. Гудовuн 
Министар Граi;евина 

за чије је време ударен темељ г11авне же11еэничке пруге. 



, 
. \ 

,· 



r. ЈЈера BeJIU)V{U]'OBUH 
Министар Гра~евина 

за чије је време одузета же11езница од француске управе У: ·државне руке 
21. Маја 1889. г. 



\ 



r. Jiuкo11a fla.wuli 
Министар Г ра~еви11а 

на дан 25-то годишњице железн. саобраhаја 3. Септембра 1909. 

\. 
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·f· етева 1"\агаэuновuЈ; 
први щеф саобраћај а же11езниL.Јкоr 3. Септембра 1884. г. 
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·r Дu}Yl.UTpuje 6тојановuн 
први државн11 дирентор же11~зничк~ 21. Маја 1889. r. 
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Г. fJ{u11uвoje JoCUJY(OBUH 
друти директор државни/( же11езница 
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r. Ј{qста flpoтuн 
трећи директор државни/( же11езница 







}КеЈiе3нuЧкu "uтоџцu у QOBf'arкy uэ l)eJiruje 1884". г. 

) 

1. l\ндра. Божић; 2. t 1\рсеније /"\ари:h; 3. Антоније Панић; 4. t l\лександер Ђорђевић; f-. t l\.лекса. 
Стева.новиЋ; 6. Алекса Л. Стева.нови:h; 7. Веља Стојадиновић; 8. Веља Јова.новић: 9. Евжен Дероко; 10. Исидо. 
Костин; 11. И~о.јло Ранковић; 12. Јевти11ир Поповић; 13. Јелачи:h Павловић; 14. t Јован Поповић; 15. t ЈоваЈ 
Јовановић; 16. t Живко Ђукнић; 17. Коста Вељковић; 18. t Коста Ћуртовић; 19. t Лааар Ћавинић: 20. Ла. 
Поповић; 21. 1'\ило.н Стајевић; 22. t t\илован Костић; 23. t 1"\илутин Ро11а.новић; 24. t Љуба. Жарковић; 2, 
Никола Јова.новић; 26 Нау11 Ђорђевић; 27. Пера Јовановић; 28. Пера Стојадиновић; 29. Радисав l\.цовић; 3· 
Светислав Хриtтић; 31. t Свето3ар Цветковић; 32. t Свето3ар попов ић; 33. Стеван l\вра.11овић; 34. t Крст 
Балић; 35. t Добривој Катић; 36. Ђока Радошевић; 37. Ником Нушић. 38. t Иван Тадић; 39. Таса Ђ. Ивкови~ 
(Нис110 могли доба.вити слике: t Јоце t\илутиновића.; Свето3ара Јова.новића; Ж. Штерна и t t'\ите Жи 
ва.новића.). 
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