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УВОДНИК 
илателија заједно са археологијом, нумизматиком, филеристиком 

итд. итд. има своје место међу помоћним историјским наукама. 

Задатак филателије у том смислу је да истражи и потврди 

аутентичност и оригиналност историјских извора.  

 Постоји ли у историји света година толико одлучујућа као 1917, 

чију стогодишњицу управо прослављамо? Не постоји. Било да је у питању 

политички, војни, друштвени, културни или морални контекст, било да је 

реч о науци или геополитици, нема јој равне у историји – пише  Жан-

Кристоф Буисон, историчар и уредник за културу "Фигароа". За Србе, била 

је то година неизвесности. Српски војници и цивили налазили су се расути 

на Солунском фронту, у савезничким и неутралним земљама, у окупираној 

Србији и унутар противничке Аустро-Угарске. Из броја у број 

"Филателистички Гласник" објављује ауторске текстове који 

филателистички истражују позадину описаног стања. Многе збирке 

српских излагача, међународно високо оцењене, резултат су напорног 

рада, да се истражи тај период историје.   

 Као излаз из конзервативног приступа грађењу изложака 

појављују се излошци друштвене филателије. Иако је у пракси постојала 

дуги низ година, друштвена филателија није била препозната у оквиру 

различитих излагачких класа. Уопштено говорећи, ефемерије - различит 

колатерални материјал, у оквиру излошка поштанске историје, 

аерофилателије и тематске филателије, прихватљиви су као документи 

друштвених аспеката.  Колатерални материјал: разгледнице, званична 

документа, бродске и авионске руте, комерцијални папири итд, нису само 

додатно интересантни за изложак, већ често побољшавају причу и 

формирају основни оквир који допуњава објекте филателије. Идеја је да се 

повеже друштвена / економска историја са историјском садржином 

филателистичког излошка. Циљ друштвене филателије је да представи 

историјску причу, или да илуструје значај или утицај поштанског система у 

друштву. 

 Овогодишњи Есен је био и прошао. Генерације сакупљача, 

експерата и агената сваке године долазе у ову Меку филателије. 

Занимљиво ми је да је Есен послужио као прилика да немачки 

испитивачи, дају савете заинтересованима за популарне сакупљачке 

области Zeppelinpost, SBZ / GDR, немачки Nebengebiete (окупационе зоне) 

Ф 
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и Feldpost. На Генералној скупштини испитивача, одржаној на Сајму, 

оцењени су нови испитивачи марака - кандидати који су положили 

вишефазне квалификације у последњих девет месеци.  

А, као прича из прве руке (12. maja) послужио је наступ познатог 

дисидента Арно Дрефкеа, који је дуги низ година провео у казаматима 

DDR. Први пут је јавно говорио о систему поште затвореника у затворима 

Штази. 

 У тренутку када овај број улази у штампу спуштена је завеса на 

друго велико место окупљања колекционара - Ричионе. Више од педесет 

година овај важан међународни сајам "отвора сезону" и представља 

најинтересантније новости и каталоге. На "Међународном сајму марака" 

приказане су поштанске марке, разгледнице и сродни предмети 

сакупљања, "Међународна изложба марака" посвећена је сакупљању 

важних историјских и уметничких марaка, док "Сајам разгледница" садржи 

трговачку понуду - како епохе тако и савремене продукције. Таласи са 

ових места тек треба да стигну до наших обала, свакако ослабљени.  

 Све добија смисао и има другачији укус када у томе учествује 

ПОШТА. У последњем броју Билтена "Финландије 2017" подсећање: - Не 

заборавите, изложба обухвата два места: Тампере – Хол и Музеј поште 

Финске – посетите оба! Стари поштански аутобус саобраћа између ова два 

места. Мислимо, има смисла – много смисла! 

 После дуже паузе, из штампе је изашао "Филателиста" број 273-

274. На 90 страна у пуном колору, актуелан и са интересантним прилозима  

у богатој графичкој опреми; треба да се нађе у рукама сваког нашег 

филателисте.  

 И као толико пута до сада, овај филателистички хедлајн 

завршићу вешћу о изласку из штампе нове књиге проф. др Милана 

Радовановића, "Савезници и Срби у Великом рату (1916-1918)" до сада 

најобимнија у вишетомном издању "Неми сведоци". Пред собом имамо 

конкретну филателију, испуњену смислом, наратив велике историјске и 

културне вредности. Наша препорука је да се свакако прочита. 

Уредник 
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ФИЛАТЕЛИСТИЧКА КОЛЕКТАНЕА [2] 

 

илателистички гласник је у поседу збирке од 66 ксерокс копија 

писама која је Евжен Дероко
1
 слао колекционару марака 

Кнежевине Србије mr. ph Ђорђу Антићу
2
. Писма су датирана у 

периоду 3. јуни 1929 – 29. фебруар 1940. године. Садрже Дерокове 

одговоре на питања о поштанским маркама Кнежевине Србије које је 

Антић сакупљао. Од овог броја почињемо са објављивањем неких од  

писама из те збирке. 

 Писмо које објављујемо у овом броју Гласника је хронолошки 

прво. Међутим, због ограниченог простора, догодило се да Колектанеу 

започнемо са писмом број 2 (због нешто мањег обима). То ни у ком 

случају не одузима на значају ових ретких рукописа великана српске 

поштанске историје. 

(Прекуцано са ксерокс копије, прим В.Б.) 

 

Сл. 1 (стр. 1) 

 

 

                                                 
1
Евжен Дероко 1860-1944. Бавио се проучавањем српских поштанских марака и 

развојa поштанског система у Србији.   
2
 Mr. ph Ђорђе Антић (Сомбор, 1895 - 1991) апотекар, донатор, културни посленик, 

етнолог и историчар. 

Ф 
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Београд, 3 јуна 1929. 

 Поштовани Господине 

 

 На Ваша питања од 26. прошлог месеца дајем Вам ова објашњења: 

 Марке од 2 паре са ликом Кнеза Михаила, како оне зупчане тако и 

незупчане, употребљавају се за отправљање новина и оне се налазе 

поништене округлим жигом Београдске поште, али само веома ретко. Са 

другим жиговима их до сада нисам виђао уопште. 

 На маркама Кнеза Михаила ретко се виђају округли местни 

жигови, јер је поништавање по правилу вршено дугачким жигом: 

"плаћено" или "наплаћено". 

Сл. 2 (стр. 2) 

. Са округлим местним жиговима поништаване марке Кнеза 

Михаила виђао сам са жигом: Алексинац, Београд, Јагодина, Крушевац, 

Неготин, Брза Паланка, Пожаревац, Сараорци, Свилајнац, Смедерево, 

Ужице, Чачак и Шабац, и можда још понеким. Зато у Вашем списку нисам 

ништа ни назначио за марке Кнеза Михаила, већ само за жигове на 

маркама Кнеза Милана (1869-1879) , али сам додао и за издање од 1880. са 

ликом Милана као Краља. Степен реткости означио сам са R, RR и RRR,  

као што је у филателији уобичајено.  

 

По себи се разуме да се то не може узети као апсолутно мерило реткости, 

већ само као однос, према моме личном опажању. 

 Враћам Вам Ваш списак, попуњен. 
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Мањкави натпис  , код марке Кнеза Михаила, о коме ми пишете,  

није типичан "Plattenfehler", већ случајна грешка услед неке мане на 

штампарском клишеу. 
 

 Сл. 3 (стр. 3) 

 

Чланци пок. Капетана Валтера, које наводим у мојој књизи, изашли су у 

часопису Mitteldeutsche Philatelisten-Zeitung  од (?) 1902 и 1903. Колико ми 

је познато тај часопис не излази више, а не опомињем се у коме је месту 

издаван. Можда би се могли ближе обавестити код које редакције неког 

већег немачког часописа, напр. Senf-a.  

 

С поштовањем 

П о т п и с 

прилог 

 

 (Приредио В.Б.) 
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Војислав Беговић 

ПРЕПИСКА РАТНИХ ЗАРОБЉЕНИКА И ИНТЕРНИРАНИХ ЛИЦА 

ИЗ СРБИЈЕ, ПОСРЕДСТВОМ МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА 

ЦРВЕНОГ КРСТА [16] 

 

еђународни комитет Црвеног крста у Женеви није био једина 

хуманитарна организација која је помагала лицима погођеним 

ратом. Поред Црвеног крста, многе приватне иницијативе никле 

су широм Европе и другде у свету. Само у Швајцарској, деловало је око 

400 хуманитарних друштава у 70 различитих градова. Женева је била 

уточиште за 80 таквих друштава.
13

  

 У Женеви, Лозани, Берну, Цириху и још неким швајцарским 

градовима деловало је више приватних бироа који су посредовали у 

преписци са Србијом српских војника на ратишту, ратних заробљеника, 

интернираних цивила и српских грађана у избеглиштву.  

 На основу истраживања докумената преписке као грађе за 

изложак посебних историјских студија (у оквиру излагачке класе 

поштанске историје)
24

 навешћу више података о улози бироа за преписку 

српских поданика у Швајцарској. 

 У погледу поштанских докумената ратних заробљеника (POW 

postal documents) сложићу се са ставом, да без познавања позадине 

догађаја сакупљање овог материјала нема никаквог смисла.
35

 Текст који 

садрже пошиљке тих невољника открива много о околностима под којима 

је докуменат преписке настао и о самом пошиљаоцу. У многим 

случајевима, документа преписке могу бити третирана као историјска. 

Цензура је наметала ограничења у погледу правилног разумевања 

појединих догађаја. Осетљиве информације (место интернирања и друге) 

често су брисане (прецртаване) или такве пошиљке једноставно нису 

отпремане. Писма војника се редигују ако се сматрају несмотреним. 

Понешто је ипак измицало пажњи цензора. 

                                                 

13
 Minutes from meetings of the International Prisoner-of-War Agency , Edited and 

annotated by Daniel Palmieri, ICRC Geneva, November 2014  
24

 Категорија специјалне студије (у оквиру поштанске историје) истражује 

поштанску историју у ширем смислу, као интеракцију друштва и поштанског 

система.   

35 Philatelica 2014/1, Hungarian Society for Philatelic Researches 

М 
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 Са тачке гледишта поштанске историје, ови документи припадају 

категорији "друштвене филателије", која истражује историјске (друштвене) 

феномене уз помоћ филателистичких средстава (језика). 

 У својој најновијој књизи
46

 Вуковић објављује Наредбу О Бр. 665 

начелника штаба Врх. команде (српске војске) за 10. мај 1916. године, из 

које цитирам део од интереса за ово истраживање: "Такође забрањујем 

било какву преписку преко агенције "Ђорђевић" Женева, Циришког Бироа 

за тражење несталих (Züricher Bureau für Aufsuchung Vermisster) као и 

листа "Курир" (Courier) који излази у Женеви. Имам поуздане информације 

да непријатељ инфилтрира своје шпијуне у овим канцеларијама."у 

Наредби се даље наређује цензорима свих FPO да одмах уништавају сва 

писма и дописнице упућене поменутим институцијама. 

 На основу прегледаних дописних карата упућених на ратиште 

стичем утисак да ова мера није била довољно позната Србима у Србији и 

избеглиштву, а још мање последице убацивања непријатеља у српску 

преписку. Огласи у "Београдским новинама" (издају Аустроугарске 

окупационе власти, В.Б.) подупиру својеврсни пропагандни рат против 

непријатељских Срба. "Рат је смртоносан само за непријатеља" је парола 

присутна на страницама ове окупацијске новине.  

 

 

 

Сл. 1 

                                                 
4
 Миодраг Р. Вуковић, Serbian Military Postal System in Exile 1916 – 1918, Beograd 

2016 
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 На сл. 1 приказана је војна дописна карта (издање 1916, 

K.u.K.FELDPOST, 8 хелера), дофранкирана са 2 x 5 хелера, послата из Раче 

(Крагујевачке, прим. В.Б.) српском војнику 8. IX 1917. (датум на полеђини) 

преко Међународног комитета Црвеног крста у Женеви. У адреси 

примаоца наведено је формацијско место примаоца, па је бечкa цензура 

(GZNB) добила доста корисних података. Српском друштву Црвеног крста 

(биро за обавештавање) преостало је да стави свој манипулативни 

штамбиљ, а српској војној цензури  (40)   да пропусти карту са пар штурих 

– клишираних реченица попут (…) "немој да бринеш ми смо сви живи и 

здрави". 

Без обзира на лошу очуваност (неприхватљив филателистички квалитет) 

карту приказујем као пример грубе непажње (или можебити небриге) 

пошиљаоца.  

 Пошиљке из Србије иако адресиране на МКЦК односно српско 

дрштво ЦК у Женеви биле су усмераване преко бечког GZNB. То је свакако 

део упутства окупацијских власти у Србији кога су се морали придржавати 

пошиљаоци.      
 

 

Сл. 2 Војна дописна карта Аустроугарског издања (8 хелера, 1915) послата 

из Чачка Српском Црвеном крсту у Женеви. Од стране пошиљаоца 

усмерена преко "G.Z.N.B. / Wien I". Карта је доспела у цензурно место 

FELDKIRCH у коме је плавом оловком прецртана бечка цензура 

и стављен параф цензора преко печата отиснутог у Фелдкирху. 



 

ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 19                   | 11 

 

 

"Српске новине" у броју од 24. децембра 1916. године (в. ФГ бр. 6) 

објављују "Упутство за општење са нашима у Србији, са нашим 

заробљеним и интернираним". 
 

 

 

 

 

Сл. 3. Део "Упутства" објављеног у "Српским новинама" 

 

 Већина "Приватних бироа за огласе" у Женеви имали су 

просторије у хотелу "Терминус". У женевској пошти, у улици Монблан 

(Mont Blanc) држали су поштанске прегратке преко којих је ишла преписка. 

Број поштанског прегратка је био саставни део адресе.     
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Сл. 4 Карта упућена из Београда (1917) бироу Премовић, 

поштански преградак 3545 Женева. 

  

Сл. 5 Објава Српског друштва Црвеног 

крста у "Београдским новинама" од 11. 

јула 1916. 

Сл. 6 "Београдске новине", 10. август 

1916 

 

Српско друштво Црвеног крста  у Женеви налазило се у улици Pierre Fatio 

Nr. 25. Из огласа - обавештења упућеног г Леону де Леону (сл. 6) може се 

закључити да је ово лице у то време радило у Српском Црвеном крсту 

Женеви. 
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Сл. 7 Главна пошта у Женеви 1916. 

 
Сл. 8 Писмо послато из Бироа Коча Љотић у Женеви, 

на Солунско ратиште (нов. 1916) са исечком огласа 

објављеног у"Београдским новинама". 
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Имамо задовољство да вам пошаљемо пакет 

 

 
 

 
 

Упутна дописна карта послата из Лозане за Нађмеђер (Угарска). Према 

тексту на полеђини карте, од примаоца је тражено да на карти за одговор 

(која се одвајала перфорацијом од упутног дела) потврди пријем - у овом 

случају пакета чији је пошиљалац Српски одбор (друштва Црвеног крста) 

у Лозани.   
 

Састанци филателиста у Београду 

улица Светог Саве 16-18/II 

недељом од 9 до 14 часова 

Сл. 9 Дописна 

карта за ратне 

заробљенике 

(упутни део) – 

обавештење 

заробљенику о 

приспелом 

пакету. 

(Колекција Душка 

Јакића) 
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Сл. 10 Hotel de Ville Lausanne: седиште Српског одбора за помоћ ратним 

заробљеницима. 

 
Веза ратних заробљеника са Србијом често је била у прекиду - не само у 

зонама ратних дејстава. Честим премештањем из логора у логор веза са 

домовином била је изузетно отежана или изгубљена. 

Како је рат одмицао, стање у економијама Централних сила постајало је 

све теже, до претње великом оскудицом и глади. Био је то један од 

разлога за принудно радно ангажовање заробљеника.    
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 Игром случаја набасао сам на аустроугарску војну дописну карту 

(сл. 11), на први поглед ни по чему другачију од многих које сам видео. 

Ипак, доносила је суштински нове податке за одређени аспект овог 

истраживања.  

 У имејл преписци са Вуковићем добио сам драгоцене податке.  

 

Vojislav Begovic <filavoja@yahoo.com>  

To Miodrag Vukovic  

 

Мићо, 

не знам шта да мислим о овој карти (в. прилог). 

Први пут видим овај равни штамбиљ. Затим, до сада нисам 

нашао било какве податке о заробљеним / интернираним Србима 

на територији Моравске. Проналазим, као колатерал, некакву брошуру 

која се бави ратном економијом Централних сила...  

Да ли нешто више знаш о овоме? Успут, етапна пошта 357 је на 

италијанској територији, 

име примаоца карте не личи на српско итд. 

Поздрав. 

  

------------------------------------------------- 

 

Miodrag Vukovic <mrvorama@gmail.com>  

To Vojislav Begovic  

Today at 8:16 AM  

 

Војо 

(...) Карта и жиг су веома лепи и требало би их објавити. Колико знам, у 

време када је карта писана, етапна пошта 357 налазила се на Изонцо 

фронту, Дакле, у питању је највероватније радни логор у Болцану (Bozen), 

са око 1000 Срба, који сам регистровао у табели логора у Аустрији, али без 

иједног познатог жига. Е, сад, можда је у питању нешто још лепше. Пошто 

на жигу постоји ознака "204/б", то би могло да значи да је из једног од два 

радна одреда тог логора - Солда (Sulden) са око 100 заробљеника или 

Моте Ћело са око 40. Заробљеници су, иначе, у Болцано доведени из 

Болдогасоња и Хајнрихсгрина.  

Добро, са карте је јасно да је није писао српски заробљеник већ аустријски 

војник (из састава страже логора/одреда), али жигови су битни. 

Поздрав 

Мића 

 

mailto:filavoja@yahoo.com
mailto:mrvorama@gmail.com
mailto:mrvorama@gmail.com
mailto:filavoja@yahoo.com
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Коначно, могао сам да сложим коцкице. 

 

 
Сл. 11 

 Дописна карта на слици 11 примљена је у аустроугарској војној 

пошти 357, 10. јануара 1917 (између осме и девете битке за Изонцо) и 

послата за Брно. Региструјемо једноредни логорски манипулативни печат 

"SERB. KRIEGS GEF. ARB. ABTLG. 204/b". Мишљења сам да печат обезбеђује 

ослобођене пошиљке од плаћања поштарине. 

Историјска позадина садржана је у Вуковићевом тексту.   

 

 Владимир Стојанчевић у књизи "Српски цивилни интернирци у 

Аустро-Угарској за време Првог светског рата" цитира студију др А. Рајса 

према коме су из логора у Мађарској узимани здравији и снажнији 

заробљеници и интернирци и упућивани у друге радне логоре, углавном, 

као радна снага за потребе фронта аустро-угарске војске (пренос 

муниције, превлачење артиљерије у планинским крајевима, градњу 

друмова). "Тако су из Болдогасоња били упућивани Срби у логор у 

Сулдену у Тиролу (итал. Solda), а из Хајнрихсгрина – 1000 лица – у Боцен 

(итал. Bolzano), Чивидале (итал. Cividale del Friuli) и др.  (...)" 

 Од краја маја 1915. до краја октобра 1917, у сектору реке Соча 

(Isonzo), у дужини од 93 километра, вођене су тешке борбе (било их је 

дванаест) између аустроугарских и италијанских снага.  
 

(наставиће се) 

https://sr.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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ПИТАЛИ СМО ПОШТУ (Е- ДОКУМЕНТ) 

From: Владимир Милић [vladimir.milich@gmail. com]  

To: Контакт Пошта Србија [contact@ptt.rs] 

Subject: Тиражи редовних марака у периоду 2009-2013 

Поштовани, 

Редакцији часописа Филателистички гласник, у циљу каталогизације и 

потпуне евиденције поштанских марака и вредносница, потребни су 

следећи подаци:  

датум, тираж и број штампања/доштампавања редовних марака 

номиналне вредности: 

 11 динара (мотив: колан са копчом),  

 22 динара (мотиви: прстен столоват и дигитални цвет),  

 44 динара (мотив: женски појас и Торањ на Авали) 

 55 динара (мотив: Калемегдан) 

у периоду (јануар 2009 - децембар 2014). 

Владимир Милић, уредник часописа Филателистички гласник 

 ОДГОВОР ПОШТЕ 
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С поштовањем, Пошта Србије   

С обзиром да доштампавања у поменутом периоду (2009-2014) 

карактеришу промене штампарије: ФОРУМ (I 2009.- X 2010.), ЗИН (XI 2010.- 

VI 2011.) и ФОРУМ (VII 2011.- X 2014.) и промене папира (код обе 

штампарије), на основу одговора Поште Србија и података који већ 

постоје у каталозима (извор за ове податке је била РЈ Србијамарка, а 
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односе се на дан емитовања одређене позиције), могуће је са приличном 

сигурношћу одредити тираж сваке групе ових марака.  

Приказ је дат у следећој табели. 

КОЛАН СА КОПЧОМ - 11 ДИН 

Кат. број Михел број штампарија Период  тираж 

279 I 273 I ФОРУМ I 2009. - X 2010. 2 670 000 

279 II 378 ЗИН XII 2010. - IX 2012. 4 800 000 

279 III 273 II ФОРУМ X 2012. – III 2013. 1 500 000 

279 IV 273 III ФОРУМ IV 2013. – XII 2014. 2 895 000 

ПРСТЕН СТОЛОВАТ - 22 ДИН 

280 I 274 ФОРУМ I 2009. - X 2010. 8 850 000 

280 II 379 w ЗИН XI 2010. 
1
 3 000 000 

280 III 379 v ЗИН XII 2010. – VI 2011. 
2
 3 700 000 

1 
марке штампане на обичном папиру појављују се у новембру 2010. 

2
 марке штампане на кредастом папиру се појављују у децембру 2010., а 

обзиром да ЗИН користи исти папир за Авалу, може се тврдити да су и сва 

доштампавања ном. вредности 22 дин у периоду до јуна 2011. на том папиру 

ДИГИТАЛНА СРБИЈА - 22 ДИН 

434 I 430 I ФОРУМ VII 2011. – I 2013. 
3
 17 000 000 

434 II 430 I* ФОРУМ VII 2012.
 3
 2 000 000 

434 III 430 II ФОРУМ II 2013. - XII 2014. 11 200 000 
3
 у периоду (VII 2012. – IX 2012.) штампарија ФОРУМ користи папир и за 

пригодне и за редовне марке, који под УВ лампом реагује бљештаво 

светлољубичастим одсјајем – штампање у јулу 2012. је на овом папиру 

ЖЕНСКИ ПОЈАС - 44 ДИН 

282 275 ФОРУМ I 2009. – I 2011. 1 090 000 

ТОРАЊ НА АВАЛИ - 44 ДИН 

394 I 390 I ЗИН II 2011. – I 2013. 1 000 000 

394 II 390 II ФОРУМ II 2013. – XII 2014. 500 000 

КАЛЕМЕГДАН - 55 ДИН 

283 I 276 I ФОРУМ I 2009. – I 2013. 270 000 

283 II 276 II ФОРУМ II 2013. – XII 2014. 200 000 

Приредио В.М. 
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НОВИ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ПУТУЈУЋИХ ПОШТА 

НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
о сада најкомплетније дело на ову тему објављено у Србији је рад др 

Војина Вишацког Амбулантне (путујуће) поште на територији 

Југославије 1857-1970
17

. Почев од овог броја Филателистички 

галсник почиње са објављивањем документарног материјала (историјске 

грађе) и нових ауторских текстова о путујућим поштама на тлу Србије и 

Југославије. 

 

Сл. 1 Прва страна оригиналног расписа  

                                                 
17

ПТТ Архив број 25, ПТТ Музеј ЗЈПТТ у Београду, Београд 1988.   

Д 
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Препис 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈА 

 НОВИ САД 

РАСПИС БРОЈ 11/57 

 
Број: 10105/57 

П.     Предмет: Прелаз са старог на нови 

Т. 26-11      План превоза поште. 

 

 У ноћи између 1 и 2 јуна 1957 у 0.01 час ступа на снагу нови ред 

вожње на железницама. У вези са овом променом наступају промене у 

погледу картовања код стабилних пошта и Плану превоза поште код 

путујућих пошта. Од 2. јуна 1957 престаје важити План превоза поште и 

преглед картовања за 1956/1957 као и све наредбе које су издате у вези са 

овим Планом превоза поште и Прегледом картовања. 

 Све пут. поште у целој земљи саобраћаће и радиће по Плану 

превоза поште који је штампан у једној књизи а који ће добити само 

среске и управне поште. 
 

 Уводе се нове пут. поште:  

 Београд – Гевгелиа 6, Суботица – Београд 8, Сарајево – Винковци 

15, Нови Сад – Београд 17, Загреб – Осијек 21, Београд – Димитровград 51, 

Београд – Ниш 55, Винковци – Суботица 195, Београд – Зрењанин 185, 

Београд – Зворник 201 и Београд – Вршац 174. 
 

 Укидају се пут. поште:  

 Љубљана – Јесенице 71, Београд – Кикинда 185, Нови Сад – 

Београд – Вршац 174, Рума – Зворник 201. 

 

 I Саобраћај пут. пошта:  

 1. Пут. пошта Суботица – Београд 8 и обратно / Su - Be 8 и Be – Su 

8/ саобраћа у возу 219 и 212 у 17.10 – 21.45 и 0.15 – 5.55. Путовање траје 

36.45 часова. Припада по две дневнице II категорије. Путују три 

службеника у Fa вагону. Управна пошта
28

 Суботица 2. 

 

 2. Пут. пошта Нови Сад – Београд 17 и обратно / NS – Be 17 и Be – 

NS 17/ саобраћа у возу 217 и 214 у 18.20 – 20.30 и 7.32 – 9.54. Путовање 

                                                 
28

 Свака пут. пошта налази се под управом једне поште и сматра се као одељак те 

поште. Таква пошта назива се у односу на пут. пошту управном поштом. Извор: 

УПС-4, Београд, 1958. 
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траје 15.34 часа. Припада по једна дневница II категорије. Путују два 

службеника у Fm вагону. Управна пошта Нови Сад 2. 

 

 3. Пут. пошта Црвенка – Суботица 154 и обратно / Su – Cr 154 и Cr 

– Su 154/ саобраћа у возу 8716 и 8713 у 14.35 – 16.39 и 5.15 – 7.20. 

Путовање траје 16.45 часова. Припада по једна дневница III категорије. 

Путује један службеник у Fm вагону. Управна пошта Суботица 2. 

 

 4. Пут. пошта Нови Сад – Сента 156 и обратно / NS - Se 156 и Se – 

NS 156/ саобраћа у возу 8014 и 8017 у 4.38 – 8.10 и 14.28 – 18.00. Путовање 

траје 13.22 часа. Припада по једна дневница III категорије. Путују два 

службеника у Fm вагону. Управна пошта Нови Сад 2. 

 

 5. Пут. пошта Суботица – Сента 157 и обратно / Su - Se 157 и Se – 

Su 157/ саобраћа у возу 8614/8021  и  8020/8613 у 3.55 – 5.55 и 14.30 – 

16.30. Путовање траје 12.35 часoва. Припада једна дневница III категорије. 

Путује један службеник у Fm вагону. Управна пошта Суботица 2. 

 

 6 Пут. пошта Нови Сад – Сомбор 160 и обратно / NS – Sо 160 и Sо – 

NS 160/ саобраћа у возу 8114 и 8117 у 3.30 – 6.13 и 15.10 – 17.54. Путовање 

траје 12.24 часа. Припада по једна дневница III категорије. Путују два 

службеника у Fm вагону. Управна пошта Нови Сад 2. 

 

 7. Пут. пошта Нови Сад – Зрењанин 162 и обратно / NS – Zre 162 и 

Zre – NS 162/ саобраћа у возу 7918 и 2215/7915 у 15.20 – 18.40 и 5.56 – 9.45. 

Путовање траје 18.25 часова. Припада једна дневница III категорије. Путује 

један службеник у Fm вагону. Управна пошта Нови Сад 2. 

 

(приказ документа наставићемо у наредним бројевима Гласника) 

 

 У издању издавачког предузећа Министарства пошта ФНРЈ, маја 

1950. године, штампано је  "Упутство (усмеривач) за распоређивање и 

усмеравање писмоносних пошиљака". Упутство садржи списак свих пошта 

које су отворене до дана штампања и оне планиране за отварање до краја 

1950. године. 

 Поред означеног места у коме постоји пошта, означена је прва 

прекартирајућа пошта којој треба пошиљку отпремити. 

У загради је означена друга по реду прекартирајућа пошта са којом прва 

стоји у директној картовној вези. 

 Број поред имена места, у коме постоји пошта, означава путујућу 

пошту којој треба пошиљку отпремити ако за распоређивање пошиљака 

није предвиђен директан преградак поште, односно прекартирајуће 

поште. 
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 На крају "Упутства" дати су подаци о путујућим поштама. 

    

 
 

Мај 1950. године, пример: "Упутство" 

(усмеривач писмоносних пошиљака) страница 159 
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(приредио В.Б.) 
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Проф. др Милан Радовановић 

Таранто 

 Филателистичком гласнику бр. 16 објављен је рад М. Вуковића под 

насловом ’’ПОШТА СА КРФА ЗА ШВАЈЦАРСКУ ИШЛА ЈЕ И ПРЕКО 

ТАРАНТА’’. Поред детаљног описа писма добијеног од др Х. Дица 

упућеног са Крфа за Цирих, као и могућег пута писма, на страни 45 

Филателистичког гласника стоји и: 

’’Стога је логично претпоставити да је у Таранту постојао делегат српске 

владе или Министарства војног , и да је при делегату постојао или српски 

цивилни вагместар или је неки од службеника при делегацији уз остале 

обављао и те послове. Ова друга могућност је вероватнија, с обзиром да је 

допремање опреме за српску војску из Велике Британије било далеко 

мање него из Француске па је и потреба за поштански саобраћај преко 

Таранта била маргинална. То би уједно могло да објасни изузетну реткост 

овог писма.’’ 

Не улазећи у детаље иначе веома лепе анализе, карактеристичне за 

радове М. Вуковића на основу изузетног познавања поштанске историје 

Србије у Великом рату, овим дописом допринеће се бар делимично 

бољем познавању и оцени изложених претпоставки М.Вуковића. 

Постоји објекат који ипак даје недвосмислен одговор на део изнетих 

хипотеза.  

На следећој слици (Сл.1) дата је италијанска целина за инострани 

поштански саобраћај упућена из Таранта (Сл.2) ’’14/27/7/917’’ за Солун 

’’Господину ахитекту Ђури Бајаловићу, Инж. Тех. Одељ. Мин. Војног’’. На 

карти нема ни поштанског жига италијанске поште, као ни италијанског 

цензурног жига. Према Вуковићу: ’’Треба напоменути да су из Грчке писма 

ишла у затвореним писмоносним врећама (дипломатска пошта), те да су 

тек по приспећу у канцеларију делегата предаване појединачно 

италијанској пошти.  Писма су у Грчкој добијала српске цензурне, али не и 

поштанске жигове.’’ Наведена карта отвара ново питање: да ли је српска 

пошта из Италије (Таранта) такође слата у врећама? 

На карти се налазе два долазна жига војне поште Врховне команде ВП 999: 

један са датумом 22. јули 1917 и други са датумом 26. јули 1917 године, 

при чему је први жиг прецртан ’’путачом’’ плаве боје (?). Карта је 

уобичајено цензурисана солунском правоугаоном цензуром 

’’ПРЕГЛЕДАЛА / ВОЈНА ЦЕНЗУРА (7?). 

Оно због чега се ова карта приказује је службени петореди жиг 

’’DELEGATO / DEL GOVERNO SERBO / TARANTO / No.______ / Li______191’’, 

odn. ’’DELEGAT / VLADE SRBIJE / TARANTO...’’ (Sl.3). Тиме је предпоставка М. 

Вуковића ’’Стога је логично претпоставити да је у Таранту постојао делегат 

српске владе или Министарства војног’’ дефинитивно доказана и поред 

недостатка одговарајућих докумената. 

У 
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Сл.1 

 

 
 

Сл.2 Полеђина приказане карте са 

местом и датумом пошиљаоца карте 

И поред чињенице да је жиг лепо 

отиснут, даје се његова слика 

издвојено. 

 

Сл. 3 Издвојени службени жиг 

’’DELEGATO / DEL GOVERNO 

SERBO / TARANTO / No.______ / 

Li______191’’ 

 

 



Миодраг Р. Вуковић
ПОКУШАЈ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ШТАМПАРСКИХ ПЛОЧА
ЦРНОГОРСКИХ ДОПИСНИЦА ИЗДАЊА 1892. И 1893. [1]

     Овај покушај реконструкције штампарских плоча дописница Црне
Горе из 1892. и 1893.  је у значајној мери заснован на студији у рукопису
др Ричарда М. Стивенса (Dr. Richard M. Sevens) и његовој некадашњој
истраживачкој збирци целина Црне Горе, које ми је он љубазно ставио на
располагање. Мада постоје извесне разлике у приступу и последичној
класификацији, па и у обиму прегледаног материјала, ова реконструкција
не би била могућа без наведене студије и збирке др Ричарда М. Стивенса.

Уводне напомене 
     Карте ових издања су у погледу елемената слога наследиле претходна,
осим што је избачен украсни оквир и што је коришћена двобојна штампа.
Вредносна ознака је у боји курсирајућих марака, а остало у црној боји.  

     Мени доступан материјал недвосмислено говори да се штампарски
табак састојао од четири просте дописнице (односно две са одговором),
али и показује да на сваком табаку постоје по две истоветне карте. Дакле,
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Сл. 1: Штампарски табак од 2 х 2 штампарске форме (R. M. Stevens)

Miodrag R. Vuković
AN ATTEMPT ТО RECONSTRUCT PRINTING PLATES OF

MONTENEGRIN POST CARDS FROM 1892/93 [1]
     This  article is an attemp to reconstruct printing plates of Montenegrin
post cards from 1892/93. To a considerable extent it is based on Dr. R.
M. Stevens’ study in manuscript and his ex-collection of Montenegrin
postal stationery, both of which he kindly put at my disposal.



штампарска плоча имала је две штампарске форме, тако да је табак, уз
окретање од 1800, у два наврата пропуштан кроз ручну пресу (види сл. 1).

Вредносне ознаке
     Вредносне ознаке на целинама Црне Горе до 1899. постоје у четири
типа, од којих су само три (II, III и IV) коришћена за дописнице:
     Тип I: Као код курсирајућих марака; није коришћен за дописнице.1

     Тип II: Сличан претходном, само слова тања, леви кнежев брк оштро
искошен навише, у десном оквиру „П,Р. ГОPЕ” уместо „ЦР. ГОРЕ”.
     Тип III: Кнежев лик у измењеном нацрту, мршавији, са левим брком
приметно издуженим и лучно савијеним навише. У левој страни оквира
реч “БИЉЕГА” са латиничним ,,N’’ место ћириличног „И” („БNЉЕГА”),
у десној страни оквира „П Р. ГОPЕ” уместо „ЦР. ГОРЕ”.
     Тип IV: Сенчење кнежевог лика (чело и образи) тачкасто уместо у
виду линија. Леви кнежев брк краћи, повијен навише. У десној страни
оквира обрнуто „П“ и запета уместо „Ц“ у „ЦР. ГОРЕ“.

Напомене
A. Напомена на простим дописним картама (француски текст)
      a) Цео текст у курзиву „Ce côte est exclusivement déstiné à l’adresse“.
     b) Текст „à l’adresse“ са словом „à“ у обичном писму уместо курзиву. 
B. Напомена на упутном делу карте са одговором (српски текст)
      a) Цео српски текст додатне напомене је сложен у правом курзиву:
„Друга карта служи за одговор“.
      b) Речи „карtа“ и „оdговор“ у српском тексту додатне напомене су са
словима „t“ и „d“ у искошеном писму уместо у курзиву. 
1 Ашер тип I води као Iа, а типове II, III и IV као типове Ib, II и III респективно.
Пошто су боје вредносних ознака дописница из 1892/3 врло неподесне за јасну
репродукцију, типови су илустровани вредносним ознакама са других целина

32| ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 19

Сл. 3:Типови напомена на простој карти (А) и на  упутном делу карте са одговором (В) .

Сл. 2: Типови вредносних ознака на дописнцама из 1892. и 1893 .



Напомена А је по правилу дуга 70 mm (69,9) и вертикално поравната
са левим крајевима 1. и 2. адресне линије, али постоје и одступања. 
      Дужина варира од 69,3 до 70,3 mm, а у односу на леву ивицу адресних
линија може да буде померена 0,5 mm у лево или у десно. Одступања су
вероватно резултат дорада или учвршћивања слога штампарске плоче.
Заглавље (грб и натписи)

Висина редова натписа је 24 mm. Одступања (24,5 и 25 mm) су ређа.
Ширина заглавља (грб и натпис заједно) варира од 91 до 92,5 mm.
Растојање грба од натписа креће се од око 1 до 3,7 mm, а познат је са

четири типична оштећења, и то:

      Грешка 1: Плашт грба полукружно оштећен горе десно.
      Грешка 2: Недостаје једна кићанка на плашту лево.
      Грешка 3: Велика бела тачка на плашту доле лево и коса бела црта.
      Грешка 4: Као 3, само још и велика бела тачка на плашту горе десно.

Адресне линије
Прва и друга адресна линија

По правилу су дуге 114,5 mm, али дужина може да варира од 114 до
117 mm, вероватно као резултат накнадних дорада. По правилу поравнате
и на левом и на десном крају, али се јављају и са посмаком од 0,5 mm.
Трећа адресна линија

Постоје две основне дужине: тачкаста линија дуга је 45 или 36 mm. У
два случаја тачкаста линија дуга је 35 mm, али како је у односу на 1. и 2.
адресну линију са десне стране краћа 1 mm, ради се о оштећењу због
кога је 1 mm тачкасте линије на десном крају једва видљив или потпуно
недостаје, па делује као увучена на лево у односу на 1. и 2. линију.

Код карата са курзивним à постоје обе дужине, а са à само 36 mm.
Испред те адресне линије налазе се слова „у/à“, која су различито

удаљена од почетка тачкасте линије. Због тога су у прегледу типова дате и
дужине тачкасте линије и целе адресне линије, заједно са словима, и то у
разломачком облику само тачкаста линија / цела адресна линија са
словима „у/à“ испред ње. Дакле:
      А) Трећа адресна линија дуга 45 mm (само са à у курзиву), заједно са
словима „у/à“ 47,5 mm (45/47,5 mm). Слова „у/à“ налазе се изнад другог
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Сл. 4: Грешке на грбу Књажевине Црне Горе.



„s“ у последњој речи француског текста напомене. Дужина 1. и 2. адресне
линије креће се од 114 до 115,3 mm.
      В)Трећа адресна линија дуга 36 или 35 mm, дужина 1. и 2. адресне
линије од 114 до 117 mm. Са словима „у/à“ постоје следеће варијанте:
      a) 36/38,5 до 36/39 mm и 35/37,5 mm (са à у курзиву)
      b) 36/38,5 до 36/39 mm (са à у обичном писму)
      Дописне карте са плаћеним одговором
      Без посебних форми за ове карте. У постојеће слогове за просте су
убацивани: а) за упутну карту напомена: Друга карта служи за одговор /
La carte ci-jointe est déstiné à la réponse, и  b) за карту за одговор шести ред
заглавља: ОДГОВОР - ReponSe. Често се додатна напомена и 6. ред заглавља
нађу на истој карти, а друга задржава нетакнуту форму просте дописнице. 

Штампарске форме (типови) црног слога са варијантама
      При првом штампању (групи штампања) коришћена је стара плоча са
две штампарске форме у којој су очувани сви претходни елементи црног
слога, па и њихов међусобни положај. Сходно томе, постојала су два
изворна типа. У неком тренутку, на једној од форми извршена је битна
измена у слогу, којом је уз два основна настао и трећи, изведени тип.
Тип I (изворни тип) са варијантама
     Основне карактеристике су курзивно “à” и 3. адресна линија дужине
45 mm. Карактеришу га и типична оштећења слова заглавља и распоред
елемената слога. Да не трошим речи - све је приказано на сл. 6.
     Код овог типа постоје два основна подтипа, и то са исправним (А) и
грбом са грешком 1 (В), при чему сваки од подтипова има три варијанте.
     Идентични подтипови се јављају и код карата са плаћеним одговором,
с тим да подтип А има  две, а подтип В само једну варијанту.
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Сл. 5: Дописне карте са плаћеним одговором.
Горе: упутна (лево) и карта за одговор (десно) са исправним слогом.

Доле: хоризонтални пар карте са одговором са погрешним слогом (R. M. Stevens).
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Сл. 6: Штампарска форма Типа I (изворни тип) са варијантама.



     Овакво стање сугерише да је постојало више фаза штампања типа I. 
     1. фаза: просте у типу IАа и IАb, потом карте са одговором у типу IАа.
     2. фаза: просте карте у типу IАс и потом са одговором у типу IАb.
     3. фаза: просте карте тип IВа, потом IВb, па карте са одговором тип IВа
     4. фаза: просте карте у типу IВb, током штампања исправљено на IВс.
     Др. Ричард М. Стивенс имао је табак на коме су и тип IВb и тип IВс.
То указује да је исправка у 4. реду заглавља извршена у току штампања.

Тип II (изведен из типа I, примарни) са варијантама
     У неком тренутку штампарска форма типа I прерађена је тако што је
3. адресна линија замењена новом, дужине 36 mm. Код просте карте ми
нису познати подтипови, док код карата са плаћеним одговором постоје
исправан и грб са грешком 3 или 4 (видети сл. 8 и 9).
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Сл. 7: Штампарски табак са типовима IВb и IВс (R. M. Stevens).

Сл. 8: Штампарска форма Типа II (изведен из Типа I, примарни).
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Сл. 9: Штампарска форма Типа II (изведен из Типа I, примарни)
на картама са плаћеним одговором, са исправним и погрешним напоменама .
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Владимир Милић 

ПОТПИСИ ГРАВЕРА НА МАРКАМА  

РЕДОВНЕ СЕРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ „ЗНАМЕНИТОСТИ“ 
лавна карактеристика издања серије редовних марака Знаменитости, 

које су у континуитету емитоване готово петнаест година, јесте 

употреба два различита начина штампања: дубока линијска и офсет 

штампа. У другој половини седамдесетих година, офсет техника штампе је 

постала доминантна при Заводу за израду новчаница у Београду (ЗИН), 

што је за последицу имало постепено напуштање технике дубоке линијске 

штампе. Разлог вероватно лежи у односу цена ове две штампе. Овај 

прелаз се свакако рефлектовао и на поштанске марке Југославије, које је 

ЗИН углавном штампао. Може се констатовати да је серија редовних 

марака „Знаменитости“ последња серија редовних марака Југославије која 

је, бар једним делом, штампана у техници дубоке линијске штампе. 

У поступку израде марака у дубокој линијској штампи учествују два 

уметника. Први, аутор – сликар (FEC
9
) који нуди идејно решење (слика 1) и 

други гравер (SC
10

), који од идејног решења аутора прво дефинише 

линијску представу истог (слика 2), а затим гравирањем преноси на клише. 

У случају серије редовних марака „Знаменитости“, аутор Андрија 

Миленковић је уредно потписан испод доњег оквира марке, поред имена 

штампарије (односи се само на део штампан у дубокој линијској штампи). 

Гравери се разликују од мотива до мотива: Матић, Цветковић, Андрић и 

Хрвановић. Свака марка у табаку има потпис гравера, без изузетка.  

Потпис гравера који се налази на цртежу саме марке, обично је 

врло добро укомпонован са околином и врло ситан, те га није лако 

уочити. Без додатних оптичких урећаја, врло је тежак за јасно виђење. На 

основу искустава сакупљача који су ове марке скупљали “in vivo”, 

постојање потписа гравера није било познато у време када су ове марке 

емитововане, него је ова појава констатована тек касније. Ово 

потписивање се може тумачити ставом гравера у ЗИН да је њихова улога у 

продукцији марака у истој равни као и улога аутора идејног решења. 

Остаје нејасно зашто испод марке поред FEC, равноправно није уписано и 

име SC. Име аутора Миленковића и ЗИНа изостали су код офсет штампе 

(осим код мотива Вршац, постоји име FEC. и SEC.). 

По критеријуму потписа гравера, марке серије „Знаменитости“ се 

могу поделити у четири гурпе. Све марке у дубокој линијској штампи имају 

потпис гравера (осим Пирана) – група 1, 2 и 3. 

                                                 
9
 фецит (лат. Fecit од fecere чинити) ставља се на уметничка дела у облику 

скраћенице „fec” у значењу: израдио, извео, начинио 
10

 скулпсит (лат. Sculpere вајати, извајати, sculpsit) на бакрорезима, поред имена 

уметника: изваја, исклесао (је) Н. Н. 

Г 
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Код офсет технике штампе, ситуација је шарена, јер генерално 

постоје три групе: градови који су већ штампани у техници дубоке 

линијске штампе и код којих је потпис гравера уклоњен (група 2), затим 

марке градова код којих потпис гравера није уклоњен (група 3) и градови 

који нису штампани у техници дубоке линијске штампе, а марке на 

маркама постоји потпис гравера (група 4). Преглед је дат у следећој 

табели. 

техника штампе група 1 група 2 група 3 група 4 

дубока линијска штампа + + + / 

офсет штампа / - + + 

+: постоји потпис гравера 

-: не постоји потпис гравера 

/: техника штампе није коришћена код марака ове групе 

Интересантна је група 4, где су марке које су штампане само у 

офсет техници и немају свој „клон“ у техници дубоке линијске штампе, а 

потпис гравера постоји.  Присуство потписа гравера код офсет штампе је у 

својој бити бесмислено – код ове технике није потребно гравирање нити 

било какво учешће SC. Може се претпоставити да су клишеји са овим 

мотивима били израђени много раније пре штампања, а када је дошло 

време за штампање ових мотива, ЗИН је већ увелико користио само офсет 

технику. Како би се већ урађена решења градова искористила, само су на 

основу њих урађене офсетне плоче. 

  

Слика 1. Фотографија идејно г 

решења за мотив Пећ – 

Миленковић FEC 

Слика 2. Линијска представа идејног 

решења у тушу – Матић SC 

(својеручни потпис доле лево) 
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ГРУПА 1 

Крушевац 

 

Дубока линијска штампа (1428 

и 1476) 

 

Потпис гравера Цветковића 

(„V. CVETKOVIĆ SC“) десно 

испод споменика 

Офсет штампа  

- 

* Мотив 

Крушевца није 

штампан у офсет 

техници 

Битола 

 

Дубока линијска штампа (1430) 

 

Потпис гравера Матића („Д. 

МАТИЋ SC“) уз десну ивицу 

марке, на фасади зграде 

Офсет штампа  

- 

* Мотив Битоља 

није штампан у 

офсет техници 

Нови Сад  

 

Дубока линијска штампа (1427) 

 

Потпис гравера Матића 

(„МАТИЋ“) уз десну ивицу 

марке 

Офсет штампа  

- 

* Мотив Новог 

Сада није 

штампан у офсет 

техници 

Ријека Црнојевића 

 

Дубока линијска штампа (1506)  

 

Потпис гравера Матића 

(„МАТИЋ“) уз десну ивицу  

Офсет штампа  

- 

* Мотив Ријеке 

Црнојевића није 

штампан у офсет 

техници 

ГРУПА 2 

Градачац 

 

Дубока линијска штампа (1465 I) 

 

Латинични потпис гравера Андрића („ANDRIĆ“) 

уз десну ивицу марке, поред џамије 

Офсет штампа 

(1465 II) 

 
потпис гравера је 

уклоњен 
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Крк 

 

Дубока линијска штампа (1427 и 

1480 I) 

Офсет штампа  

(1480 II) 

 

Потпис гравера у 

виду латиничних 

иницијала „AD” уз 

леву ивицу, изнад 

скраћенице „PTT“ 

 

потпис уклоњен 

Бохињ 

 

Дубока линијска штампа (1429 и 

1493 I) 

Офсет штампа  

(1480 II) 
 

 
потпис уклоњен 

 

Потпис гравера у 

виду латиничних 

иницијала „AD” уз 

десну ивицу марке, 

на луку моста 

ГРУПА 3 

Херцег Нови 

 

Дубока линијска (1444 и 1494 I) 

 

Потпис гравера Матића 

(„МАТИЋ“) уз десну ивицу 

марке, на ролетни 

Офсет штампа  

Ном. вр. 8,80 дин  

1947 (8,80 дин у 

офсет штампи) и 

2090 (претисак)– 

задржан је 

истоветан потпис 

гравера  

Пећ 

 

Дубока линијска штампа (Михел 1481 I) 

 

Потпис гравера Матића („МАТИЋ“) уз 

леву ивицу марке 

Офсет штампа  

1481 II  

* задржан је 

истоветан потпис 

гравера 

Логарска Долина 

 

Дубока линијска штампа  (Михел 1482 I)  

 

Потпис гравера Цветковића 

(„V. CVETKOVIĆ SC“) уз леву ивицу марке  

 

Офсет штампа  

1481 II  

* задржан је 

истоветан потпис 

гравера 
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Крушево 

 

Дубока линијска штампа  (1509 I) 

 

Потпис гравера Цветковића 

(„V. CVETKOVIĆ“) уз леву ивицу марке  

Офсет штампа  

1509 II (офсет) и 

2138 (претисак)  

 

задржан је истоветан 

потпис гравера 

Почитељ 

 

Дубока линијска штампа  (1509 I) 

 

Потпис гравера Цветковића 

(„V. CVETKOVIĆ“) уз леву ивицу марке 

Офсет штампа  

* 1985 (црвена боја, 

офсет) и 

2088 (претисак) 

задржан је истоветан 

потпис гравера 

Омиш 

 

Дубока линијска штампа  (1509 I) 

 

Потпис гравера Цветковића 

(„V. CVETKOVIĆ“) у центру, испод 

дрвореда  

Офсет штампа 1516 II 

 
потпис гравера Цветковића је 

уклоњен, а потпис гравера 

Хрвановића („HRVANIĆ“) се 

налази испод објеката на 

десном делу марке 

ГРУПА 4 

Крагујевац 

 

Дубока линијска штампа   

- 

* Мотив Крагујевца није 

штампан у техници дубоке 

линијске штампе 

Офсет штампа Михел 1843 и 

1878 

 
Потпис гравера Цветковића 

(„V. CVETKOVIĆ“) десно, на 

згради 

Дубровник 

 

Дубока линијска штампа   

- 

* Мотив Дубровника није 

штампан у техници дубоке 

линијске штампе 

Офсет штампа Михел 1881 

 

Потпис гравера Цветковића 

(„V. CVETKOVIĆ SC“) десно, уз 

ивицу марке 
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Будва 

 

Дубока линијска штампа   

- 

* Мотив Будве није штампан у 

техници дубоке линијске 

штампе 

Офсет штампа Михел 1660 

 

Потпис гравера Андрића 

(„ANDRIĆ“) изнад слова G у 

називу државе JUGOSLAVIJA 

Пераст 

 

Дубока линијска штампа   

- 

* Мотив Пераста није штампан у 

техници дубоке линијске 

штампе 

Офсет штампа Михел 1646 

 

 

Потпис гравера Хрвановића 

(„N. HRVANOVIĆ SC“) лево 

 

Травник 

 

Дубока линијска штампа   

- 

* Мотив Травника није штампан 

у техници дубоке линијске 

штампе 

Офсет штампа Михел 1880 

 

Потпис гравера Хрвановића 

(„N. HRVANOVIĆ SC“) десно уз 

ивицу марке 

 

Вршац 

 

Дубока линијска штампа   

- 

* Мотив Вршца није штампан у 

техници дубоке линијске 

штампе 

Офсет штампа Михел 1879 

 

Потпис гравера Матића („D. 

MATIĆ SC.“) испод марке 

(једини потпис у серији Туризам 

, које је изван цртежа) 

Свакако је битно издвојити мотив Омиш (група 3), која је једина 

марка која има потпис гравера у обе технике штампе, а да тај потпис није 

исти: Цветковић и Хрвановић. Обзиром да је ликовно решење исто, остаје 

отворено питање улоге оба гравера на овој марки. Неопходно је 

констатовати да остали мотиви редовне сетије „Знаменитости“ или немају 

потписе гравера или је тај потпис нечитак.  

Претходна систематизација била би потпуна уз стручне коментаре 

ЗИНа и гравера који су учествовали у изради ових марака, али са ове 

временске дистанце (скоро четири деценије), тешко да се могу очекивати 

неки одговори. 



М. Р. Вуковић
ПРИЛОГ МЕТОДОЛОГИЈИ АМАТЕРСКОГ ИСТРАЖИВАЊА [1]
        У Гласнику бр. 18 објављен је први део допуна проф. др М. Радовановића мом
тексту „Српски ратни заробљеници и интернирци у логорима Централних сила”.

Искрено сам захвалан проф. др Ми-
лану Радовановићу што је тиме померио гра-
нице наших знања. Већ у првом наставку је
за шест немачких логора објавио 11 допуна
печата (имам у виду оне које се односе на мој
чланак). Верујем да допуне потичу са поште
српских заробљеника. Јер, сваки цензор  је
имао свој печат, а, рецимо, само у Пархиму су
цензори уз Србе покривали још и Енглезе,
Белгијанце, Французе, Русе,...

       Дубоко сам разочаран што најдрагоценија сазнања проф. др М. Радовановић
није поделио са осталима. У делу о немачким логорима он наводи: „Број логора
према Вишацком износи 47, а према МРВ – 39“ (а заправо само 32 логора, остало
су 1 подлогор, 1 радни одред и 6 болница, те укупно 40 локација). Дакле, само за
Немачку проф. др МР зна 15 логора више него извештаји МКЦК, YMCA и други
извори. То знање није поделио са нама. А, сложићемо се, подаци о логорима које
нисам навео били би најзначајнија допуна мог чланка. Зато га молим да их објави.
Не разумем зашто није упоредио бројке и за Угарску. То ми се чини недоследним.
        Здраво сам збуњен чињеницом да интелектуалац таквог калибра запада у оно
што се већ у основној школи зове „промашена тема“ (допуњава ме оним чиме се
уопште не бавим), није доследан, брка категорије и исхитрено закључује.

Зато бих се осврнуо на неке његове опште напомене и off-the-topic „допуне“.
Проф. др. М. Радовановић: „Писање научног, стручног или било каквог рада
подразумева познавање стања проблематике која се обрађује, при чему се
наводе досадашњи радови из те области, а затим се приказује сопствени
допринос или резултат… М. Вуковић то није поштовао.“
       Од петнаестак принципа методологије научноистраживачког рада проф. др
Радовановић наводи (а, чини се, и поштује) само два: набрајање (њему познате)
литературе и писање текста. Оне друге, рекао бих кључне, ‘ладно игнорише.
       Како свој рад не сматрам науком, временом сам, учећи на грешкама, изградио
своју малу методологију аматерског истраживања чији су основни принципи:
       1) Дефинисање предмета и захвата истраживања, утврђивање категорија.
       2) Прикупљање, тријажа и класификација информација.
       3) Провера и вредновање сваке информације.
       4) Анализа и категоризација верификованих информација.
       5) Елиминисање брзања, еуфорије и скрибоманије, па синтеза опште слике.
       6) Разумљив, систематизован и концизан текст, без расплињавања.

Чак и када сам се придржавао свих принципа правио сам (правим и правићу)
грешке и пропусте. Но, када бих одступио од макар једног начела дешавало ми се
да напишем неку глупост. Зато нећу мењати своју аматерску методологију. Ако
ништа друго, сачувала ме је од „епохалних открића“ и фантазмагорија.
Проф. др М. Радовановић: „[У Вуковићевом чланку] нема димензија жигова”

Ни код једне допуне коју наводи, проф. др М. Радовановић не даје димензије
жигова/печата. И, где су ту научноистраживачка доследност и једнаки аршини?

Сл. 1: Беџ Comité de secours
Journée Serbe, France, 25 juin 1916
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Проф. др. М. Радовановић: „рад који се у неком делу текста назива „студија“,
нажалост може да се сврста само у категорију информативног карактера.“
      Истина, поједини аутори и  аукцијске куће неке моје радове називају студијом
(и за те области користе моју класификацију), али ја никада ни један свој чланак
нисам означио тим термином. Толико ипак нисам заљубљен у себе самог вољеног,
а моја сујета креће се у подношљивим границама. Узгред, “студија” је конципирана
и написана као табеларни преглед, што је хијерархијски нижи ниво и од чланка.

Што се тиче „категорије информативног карактера“ - па шта је циљ озбиљних
аутора: да радом дају информацију, или да продају маглу и хране своју таштину?
Проф. др Радовановић: „Два админи-
стративна жига логора Пархим го-
воре да је у логору постојао и Комитет
за помоћ састављен од српских заробље-
ника...“

На више места проф. др Радовановић
ме „допуњава“ подацима о печатима и об-
расцима хуманитарних организација и
другим објектима који уопште нису били
предмет мојих чланака1).

Али, када је већ покренуо то питање,
да напоменем да Comité de secours није
био логорско тело, већ добротворна орга-
низација (са националним комитетима и секцијама) чије су мисије, са дозволом
врховних, не логорских, власти надлежне државе, деловале у појединим логорима.
То је чак назначено и на печату (Reconnu par l’autorité Allemande / Section Serbe).

Дакле, печати Комитета за помоћ које проф. др М. Радовановић наводи код
неких логора нису „административни жигови логора“ већ су то административни
печати мисије, а Comité de secours није био састављен од заробљеника. Ако су
уопште учествовали у њеном раду, били су само испомоћ под надзором стражара.
Уосталом, заробљеници су радили и на пријему/отпреми поште. Да ли то значи да
је постојала и „Српска (британска, белгијска, француска, руска...) заробљеничка
пошта Пархим“? Мислим да не значи.

Узгред, национални Comité de secours је 25.6.1916. организовао Српски дан у
Француској. Тешко ми је да поверујем да су команде немачких логора у јеку битке
за Верден слале “Комитете за помоћ састављене од српских заробљеника” на
студијско путовање у Француску да тамо организују Journée Serbe. Па им још и
пригодне беџеве (види слику) и спомен разгледнице у боји припремиле.
Проф. др. Милан Радовановић: „Вишацки је уочио чак два будимпештанска
цензурна жига за контролу (??? - МРВ) поште ратних заробљеника... “
      Не само да су ови печати уочени много раније (в. Волтерс и други), већ проф.
др. М. Радовановић не износи доказ да су ознаке логора. А и не може јер су ознаке
централне службе (центри у Бечу, Будимпешти и Фелдкирху), док се ја бавим
логорским ознакама. Опет промашена тема и непознавање “стања проблематике”.
      Исто важи и за све службене и приватне обрасце, те печате добротворних
организација, а нарочито за фотографију коју приказује. Узгред, на фотографији
“звуци родног краја” једина логорска ознака је цензурни печат. Све остало је
приватни печат локалног фотографа који је, правећи од фотографије заробље-
ничку дописницу, на полеђини, уз остало, отиснуо чак и своје име (”O. Clauditz“).
1) Од овога сам одступио само код Бугарске, и то само за обрасце и централне информативне печате.
Да нисам тако поступио одељак о Бугарској свео би се само на прост попис логора и један печат.

Сл. 3: “Заробљеничка пошта Пархим”;
Британски и француски ратни заробљеници

сортирају и пакују логорску пошту.
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УКРАТКО 

Друштво новосадских филателиста  

У Новом Саду је 15. априла ове године одржана 

Годишња скупштина „Друштва филателиста и 

нумизматичара Нови Сад“. Изабрани су нови 

чланови Председништва, Надзорног одбора и Суда 

части, док је за новог председника друштва изабран 

Светислав Јелић. Такође је усвојена одлука о 

промени назива удружења у  „Друштво новосадских 

филателиста“ (скраћени назив: ДНСФ).  

Интернет сајт: www.filatelija.org.rs 
 

Литература - периодика 

 Након дуже паузе изашао  нови двоброј часописа Савеза 

Филателисте Србије: Филателиста 271/272.  
 Крајем марта појавио се и јубиларни 75. број часописа Филаберза 
 Нови број у овој години Südost-Philatelie   (часопис Арге 

Југославија) објављен је почетком априла ове године.    

Сусрети филателиста 

У првој половини 2017. године одржано је неколико сусрета филателиста: 

Београд, Нови Сад, Суботица... 

Фејсбук група Филателија – НОВИТЕТИ 

На друштвеној мрежи Фејсбук група Филателија – НОВИТЕТИ активно  

прати нова издања свих поштанских управа са територије бивше 

Југославије, што је свакако драгоцен извор за сакупљаче текуће 

продукције поштанских марака.  

Fakes, Forgeries & Experts Journal #19 

На изложби FINLANDIA 2017 24. маја 2017 

промовисан је нови број часописа FFE #19. 

У овом броју је 15 аутора допринело са 16 

чланака на тему фалсификата разних 

подручја. Новина је да је уредник од овог 

броја господин Винсент Шуберхтс. the topic 

of forgeries, forgers and expert  

 

www.ffejournal.com 
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Проф. др. Милан Радовановић 

СРПСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ И ИНТЕРНИРЦИ  

У ЛОГОРИМА ЦЕНТРАЛНИХ СИЛА – ДОПУНА [2] 

3. Српски ратни заробљеници и интернирци у логорима 

централних сила 1916-1918 – Заробљенички логори у 

Аустрији (Филателистички гласник бр. 14) 

3.1 На страни 16 под редним бројем 10 постоји административни 

жиг  логора Рабс на Таји (’’Raabs an der Thaya). Постоји још један показан 

на следећој слици – писму упућеном  за Женеву, где се поред ознаке 

’’Ausländer’’ (’’Странац’’) налази жиг са следећим текстом: ’’K. K. 

Konfinierungsstation Raabs an der Thaya’’ (вероватно, јер задње три речи 

прекрива поштанска марка. Издвојен жиг је на Сл. 3.1. 

 
Сл. 3.1 

 

Сл. 3.2 Издвојени жиг ’’K. K. Konfinierungsstation Raabs an der Thaya’’ 

 

3.2 На страни 15 под редним бројем 7 показан је жиг логора 

Хајнрихсгрин (’’Heinrichsgrün’’). Постоји још један. показан на карти 

Црвеног Крста упућеној из логора Хајнрихсгрин и издвојен са текстом ’’K. 

u. K. Kommando / des Kriegsgefangenenlagers / Heinrichsgrün’’ 
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Сл. 3.3 

 

 
Сл. 3.4. Издвојени жиг ’’K. u. K Kommando / des Kriegsgefangenenlagers / 

Heinrichsgrün’’ 

3.3 На страни 16 без броја за логор Вајкертшлаг (’’Wеикертсцхлаг’’) 

наведен је један жиг уз ознаку – ’’interniert’’. Постоје у суштини два жига 

овог логора : један за интернирана лица и један за конфинирана лица. На 

следећој слици наведена је карта Црвеног Крста са логорским жигом за 

интерниране упућена из Вајкертшлага за Париз са текстом ’’K. K. 

Internierungs-Stationskommando /  Weikertschlag N.O.’’ 

 

председник:  др Јан Улрих Клаус, email: mail@janclauss.eu 

www.arge-jugoslawien.de 
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Сл. 3.5 Карта са жигом ’’K. K. Internierungs-Stationskommando /  Weikertschlag N.O.’’ 

(наведен код М. Вуковића ?) и непознатим жигом ’’K. K. Bezirkhauptmannschaft / 

Weikertschlag’’. 

 

Оба жига су дата издвојено уз пратећи – ’’interniert’’(Сл. 3.6). 

          

Сл. 3.6 Издвојени наведени жигови 

 

На другој карти упућеној из Вајкертшлага за Пожегу – Горобиље налази се 

други поменути жиг за конфинирана лица: ’’K. K. Konfinierungs. 

Stationskommando / Weikertschlag’’ 
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Сл. 3.7 

 

Сл. 3.8 Издвојени жиг ’’K. K. Konfinierungs. Stationskommando / Weikertschlag’’ 

 

 

3.4 На страни 15 под редним бројем 33 приказани су од стране М. 

Вуковића два жига логора Каценау (’’Katzenau’’). Наводи се још један са 

карте упућене из логора Каценау за Хаг (Сл. 3.9). На карти се налази 

правоугаони (троделни) жиг (Сл. 3.10) са текстом: у горњој трећини -’’K-K. 

Internierungslager’’, у средњем делу са текстом ’’ interniert Auslander’’ и 

доњој трећини са текстом ’’Katzenau’’ 
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Сл. 3.9 

 
Сл. 3.10 Издвојени жиг ’’K. K. Internierungslager / interniert / Ausländer / Katzenau’’ 

И овај логор је имао Комитет за помоћ Србима који је имао следећи текст: 

’’SERBISCHES HILFSKOMITEE / des / INTERNIERTENLAGER S / KATZENAU bei 

LINZ / Ober Oesterreich’’ или у преводу – ’’Комитет за помоћ Србима 

логора за интернирана лица Каценау код Линца, Горња Аустрија’’. Овај 

жиг је објавио В. Беговић у свом раду ’’Преписка ратних заробљеника и 

интернираних лица из Србије посредством Међународног комитета 

Црвеног крста, па се неће поново приказивати. 

                            

3.5 На страни 14 под редним бројем 4 приказани су од стране 

М.Вуковића неколико жигова логора Гредих (Grödig). Од стране В. 

Вишацког је приказан још један, дат на следећој слици са текстом: ’’K. u. K 

Kriegsgefangenenlager / Grödig / datum / Post- und Zenzurabteilung’’. 
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Сл. 3.12 

3.6 На страни 14 под редним бројем 2 приказан је жиг логора 

Браунау (Braunau i/B). Постоји још један приказана на следећој слици. 

Текст на овом жигу гласи: ’’Post-Kanzlei / des k. u. k. Kriegsgefangenenlagers 

/ in Braunau, Bohmen’’ (’’Поштанска канцеларија царског и краљевског 

логора за ратне заробљенике у Браунау, Чешка’’). 

 

 
Сл. 3.13 

3.7 На страни 14 под редним бројем 3 за логор Дрозендорф 

(’’Drosendorf’’) показана је само ознака ’’KONFINIERT’’. Постоји непознат 

жиг за М. Вуковића приказан од стране В. Вишацког пре 24 године, дат на 

следећој слици, а на коме се налазе ненаведени подаци: логорски жиг и 

жиг ’’interniert’’. 

 
Сл.  3.14 
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Сл. 3.15                            Сл. 3.16 

Издвојени жиг са приказане карте:’’Internierungs- u. 

Konfinierungslagerkommando / Drosendorf’’ дат је на Сл. 3.15, а издвојени 

жиг ’’internierт’’ на Сл. 3.16. Додатно, може се приказати још један жиг 

’’konfiniert’’. 

 
Сл. 3.17 

3.8 На страни 17 без броја на карти Црвеног Крста предвиђеној за 

преписку ратних заробљеника упућеној 15. јануара 1917 из Београда за 

Костелец, Чешка (Сл. 3.17) налази се општински жиг  (стављен у долазу).  

  
                        Сл. 3.17                                                  Сл. 3.18 
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Овај жиг са текстом на чешком језику приказан је посебно. Текст: ’’ OCRES 

KOSTELEC R. / ORL A KRAJ KRALOWEHRADECKY a sredini: OBEC / DODOLEBY 

R./?’’         
                           

4. Српски ратни заробљеници и интернирци у логорима 

централних сила 1916-1918 – Заробљенички логори у 

Бугарској (Филателистички гласник бр. 15) 

Овај део ове теме од стране М.Вуковића рађен је различито у односу на 

претходне. Држећи се овог начина излагања М. Вуковић наводи три типа 

образаца за заробљеничку преписку. Поред наведених на Сл. 3 постоји 

бар још један образац приказан од стране В. Вишацког, а који се разликује 

од наведених од стране М. Вуковића – Сл. 4.1. 

                    

 
Сл. 4.1  

Надаље, М. Вуковић наводи да постоје три заробљеничка жига: 

Први наведени је двокружни у плавој боји са грбом у центру и написом 

’’Депо за војенопљенни / Софија’’ са оценом да је веома редак. Касније, у 

тексту уз слику 2 стоји и: ’’једина посебна (позната ?) бугарска 

заробљеничка ознака информативног карактера’’ (’’the only known special 

Bulgarian POW mark ’’). С обзиром да се у чланку ради о српским ратним 

заробљеницима и интернираним лицима пример дат на Сл. 4.2 није 

адекватан, јер се не односи на пошту Срба, већ се односи, вероватно, на 

пошту француског заробљеника у Бугарској. То је и један од разлога да се  

поменути жиг на српској пошти наведе, као и да није ’’једини познат’’. 
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Сл. 4.2  

Као што се са слике може уочити бугарска целина за унутрашњи 

поштански саобраћај упућена је 14. јуна 1916 (са полеђине карте) из 

’’лагера, барака бр. 12’’ Софије за Сталаћ.  С обзиром на реткост овај жиг 

ће бити дат издвојен (Сл. 4.3). 

 

 
Сл. 4.3 

Ипак, ради правилног информисања читаоца Филателистичког гласника, 

треба рећи да постоји још једна поштанска карта са овим жигом – значи, 

укупно 3 (Сл. 4.4). И ова карта је послата из Софије за Сталаћ јуна месеца 

1916 преко Неготина (поштански жиг Неготина 20. јуни 1916). 
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Сл. 4.4  

Под тачком 3:’’постоји и правоугаони печат са заобљеним угловима 

црвене боје  са натписом ’’Correspondance  /des prisonniers se guerre’’ али 

је по мом мишљењу тешко рећи да ли је бугарски или француски.’’. Пошто 

овај жиг није показан у наставку ће бити дат (Сл. 4.5). 

 
Сл. 4.5 

Карта је упућене из ’’Училишће Кирила и Методије’’, Софија за ’’Лесковац 

на Мораву ’’ 11. јуна 1916 године на којој се налази жиг ’’Correspondance  / 

des prisonniers de guerre’’ љубичасте боје. Дилема М. Вуковића да ли је 

француски или бугарски жиг, чини се не постоји, јер како би француска 

цензура могла да постоји на путу из Софије до Лесковца под бугарском 

окупацијом? Ово потврђује и следећа карта упућена из Софије за Сталаћ 

са истом цензуром, само црвене боје (Сл. 4.6). 
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Сл. 4.6 

Треба напоменути да се на картама Црвеног Крста Бугарске налази и жиг 

Црвеног Крста Бугарске. Он се налази и на слици бр. 4, али га М. Вуковић 

није уочио. Чињеница је да је отисак веома лош и сличан цензурном жигу 

Софије. То је и разлог да се прикаже још једна карта Црвеног крста 

Бугарске са наведеним жигом. 

                 

 

Сл. 4.7 
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Карта је исправно франкирана и упућена из Свилајнца преко Софије за 

Женеву са два жига црвене боје. Доњи жиг је жиг софијске цензуре 

(’’Цензурна комисија / Софија’’), а горњи Црвеног Крста Бугарске са 

текстом ’’Societe Bulgare de la Croix Rouge / Sofia’’ (Сл. 4.8). 

      

     Сл. 4.8 . Жиг бугарског Црвеног крста – црвени и тамно-љубичаст. 

 

Закључак 

Велика је вероватноћа, да поред наведених логорских и цензурних жигова, 

као и образаца, постоје и други. Са ова два рада уз радове г. В. Беговића 

(?) постављена је нека основа за даље истраживање ове области, па се 

филателисти који се баве овим делом поштанске историје позивају да 

своје (неприказане и нове) материјале објаве као допуну ове теме. 
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Нова књига циклуса "Неми сведоци" 
 

 

Проф. др Милан Радовановић. Савезници и Срби у Великом рату (1916-

1918), Неми сведоци. Београд 2016. 

 

 Трећа по реду Радовановићева књига из циклуса "Неми сведоци" 

истражује историјски период после повлачења српске војске преко Црне 

Горе и Албаније (после фебруара 1916. г. до пробоја Солунског фронта, 

септембра 1918. г). 

 "Tempus et Meum Jus" Serbia, репродукција италијанског 

трјумфалног издања на првој корици, алегоријска представа успења и 

победе Србије. Између корица, друштвена и поштанска хроника Србије у 

егзилу 1916-1918. Ређају се докумената, тече питак, фино брушен, ауторски 

текст и слике (има их 350) са нумерацијом започетом у првој књизи 

циклуса.  

 Пред читаоцем је четврто поглавље, логичан след поглавља: 

"Велики рат – историјски подаци", "Савезници Срби у периоду до 

повлачења српске војске преко Црне Горе и Албаније (од јула 1914 до 

новембара 1915)" и "Повлачење". (од новембра 1915. до фебруара 1916). 

 Радовановић анализира материјал из поштанског саобраћаја и 

сродна документа, кроз догађаје који су били од пресудног значаја за 

српску војску и српски народ у Великом рату. Сликом и речју, осветљва 

драматичан период борбе српског народа за свој опстанак и своју државу. 

Војничка преписка (писма, разгледнице, фото карте, честитке...), војне 

фотографије, војне наредбе, саобраћајне мапе, исечци из новина, 

сагледавају се и анализирају као историјски извори првога реда. Сваком 

детаљу прилази са највећом могућом пажњом. Књига је писана тако да је 

истраживачи и колекционари овог филателистичког подручја могу 

користити као методолошки узор и наравно историјску грађу.  

 Поред класичних докумената поштанске историје, у књизи су 

приказане репродукције дела службених ратних сликара, фотографије 

ратних фотографа српске војске, новинских дописника, ауторске 

фотографије итд. Захваљујући њима, најважнији моменти борбе сачувани 

су за Историју. Такође ћемо наћи и визуелне прилоге у којима нема 

војничке тематике али су слике рата зато што носе рат у свом подтексту. 

 Утисак је  да насупрот оваквом приступу (обради), излошци неких 

наших излагача, због интерпретативно третирања објеката које излажу 
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(понављања експлицитних чињеница које и сам посетилац види и чита) 

код међународних жирија  пролазе знатно лошије него што то приказани 

материјал заиста заслужује. 

 Радовановић не ставља цене (јер ово није каталог), често наопак и 

погрешан приступ многих филателистичких писаца; у смислу, све је на 

продају. Нема ни уобичајених филателистичких одредница за реткост, али 

има указивања на изузетан значај неких објеката за војно-поштанску 

историју. Једноставно, каталошка обрада није од итереса за ово 

истраживање.  

Научном коректношћу, у књизи се анализирају поштанско-историјски 

објекти за које се може утврдити да су имали непосредан додир са 

догађајима о којима се говори. Радовановић јасно повлачи линију између 

извора (из прве руке) и литературе. И једнима и другима др Радовановић 

прилази са највећом могућом пажњом и критичношћу. Он не препричава 

оно што и сами видимо, већ објашњава суштину, повезујући документ са 

историјским догађајем. 

На овај начин се недвосмислено потврђе статус ФИЛАТЕЛИЈЕ као помоћне 

историјске науке.  

На жалост, у домаћој пракси, та чињеница се мало уважава, па је подршка 

институција културе и Поште организованој филателији сасвим изостала.  

 Као знак напуштања конзервативног приступа излагању 

филателистичке грађе, све више се на међународним изложбама, у оквиру 

различитих излагачких класа, приказују збирке  ДРУШТВЕНЕ ФИЛАТЕЛИЈЕ. 

Идеја је да се повеже друштвена историја са историјском садржином 

филателистичке збирке. Циљ друштвене филателије је да представи 

историјску причу, или да илуструје значај или утицај поштанског система у 

друштву. 

Радовановићево истраживање и ова књига припадају томе и таквом 

схватању филателије. 

В. Беговић 

последња вест: MICHEL Südeuropa 2017 (EK 3) 

Средином јуна 2017. појавио се нови Михел каталог ЕК3, који покрива 

југословенско подручје као и подручје бивших република. Новина у 

овогодишњем издању је свакако евидентирање претиска код редовне 

марке Марибор 70/38 (1985. год.) и претиска код редовне марке Морача 

12/0,01 (2002. год.) у ређем зупчању А (13 ¼): 2144А и 3102А, респективно.  
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Војислав Беговић 

 

ПОШТА ПРИПАДНИКА ЈНА - УНЕФ У ЕГИПТУ (4) 

нови прилози 

 

 Повлачење припадника мировних снага УН у Египту окончано је 

17. јуна 1967. године,
111

. Већ 17. маја, када је издата наредба о повлачењу,  

посматрачки пунктови дуж линије разграничења и међународне границе, 

у којима су се налазили припадници Одреда ЈНА (U.N.E.F. observation posts 

along the armistice demarcation line and the international frontier), нашли су 

се иза леђа египатских снага.  

 Хронолошки приказ жигова југословенског одреда, у претходном 

броју Гласника, завршио сам остављеним слободним местом за жиг из 

1967. године из разлога што до сада нисам видео ни једно писмо са жигом 

из те године; само сам претпоставио да постоји. Ипак, приказ жигова (и 

печата) поштански коректно употребљених на пошиљкама југословенских 

припадника мировних снага допунићу печатом Југословенског Одреда 

Народне Армије О.У.Н. (на слици) 

 

 
  

Последња смена на Синају боравила је од маја 1967 do 17. јуна 1967. 

Према Животићу
212

 у тој (XXII) смени било је 287 припадника Одреда ЈНА 

на Синају. Овај податакј треба кориговати за број лица која нису ротирана 

истовремено са војницима XXI смене, већ се њихов боравак извесно 

време продужавао и текао паралелно са новом сменом. 

 Све до 17. маја, када је египатски председник Гамал Абдел Насер 

затражио повлачење снага мировне мисије УН са Синајског полуострва, у 

                                                 
111

 17 June 1967, the withdrawal of U.N.E.F. was completed. Details of the actual 

withdrawal and evacuation of U.N.E.F. are given in document A/6730/Add. 2.  
212

Александар Животић, Форсирање песка – Одред ЈНА на Синају, стр. 231, Медија 

центар "Одбрана", Београд 2011   

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
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комуникацијама и поштанском саобраћају није било прекида. Отуда и 

такво моје очекивање. 

 Иако на овом месту не износим завршно разматрање, налазим 

за потребно да дам неколико података о локацији припадника одреда ЈНА 

у тренутку повлачења и избијања Арапско-израелског рата.  То радим да 

бих јасно указао на немогућност преписке која је наступила од 17. маја 

1967.  

 На слици 1 приказане су локације испостава (постова) са 

југословенским војницима у тренутку издавања наредбе о повлачењу 

мировних снага. 

 

Сл. 1 Размештај  

припадника 

одреда ЈНА у 

саставу 

међународних 

снага на дан 19. 

маја 1967 

  
 

Пут од Ел Ариша до Ел Кусеима и даље ка Ел Кунтили и Раселу (Рас Ел Нагб 

и Рас Ел Насрани) дуг је преко 130 миља око (210 km).  

 
 



 

ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 19                   | 63 

 

 

Водни гранични и одељенски логори и осматрачке станице (observation 

posts) са југословенским војницима: 
 

Ел Ариш Главни логор - команда  

Ел Амр - водни гранични логор 

Ел Сабха – водни гранични логор  

Ел Кусеима - водни гранични логор 

Ел Кунтила - водни гранични логор 

Рас Ел Нагб - одељенски гранични логор 

Рас Ел Насрани – одељенски гранични логор  

Шарм Ел Шеик -  водни гранични логор 

  

 Извесно је да су војници који су своју службу вршили на овим 

постовима слали своја писма у домовину преко југословенске војне 

сабирне поште у Ел Аришу. Међутим, то је немогуће утврдити из садржаја 

тих писама, још мање са некаквих поштанско-манипулативних ознака, 

којих једноставно није било. Већина писама нису датирана, а још мање са 

означеним местом боравка. Војно-поштанске ознаке на писмима (жигови) 

од 1959. године носе датум из због тога су важан документ за ово 

истраживање.  

 Понекад су војници своја писма убацивали у поштанске сандучиће 

за цивилни саобраћај, углавном у Ел Аришу, па је египатска поштанска 

служба на таква писма отискивала своје жигове и прослеђивала их 

југословенској која је отискивала своје жигове.
313

 Мој је утисак да су 

оваква писма доста ретка. 

 Према једном казивању
414

, припадници вода (војне полиције) 

носили су приватну и службену пошту у југословенску амбасаду у Каиру.  

 Одатле су писма упућена за Југославију настављала путовање 

редовном линијом ЈАТА-а Каиро – Београд.  Био је то само један од 

начина (не и масован) на који су припадници  југословенског одреда слали 

пошиљке писама у домовину. (сл. 2) 

 Због специфичности кретања у пустињским условима, команда 

УНЕФ – одељак за логистику (у Гази) штампала је приручник за "Вожњу 

кроз песак и пешчане наносe" (Driving through sand and drifts) са именима 

и адресама најближих јединица од којих се може добити помоћ (извршити 

поправка возила, допуна горива и друго), уз напомену: "не заборавите да 

истовремено обавестите своју јединицу. "  
 

                                                 
313

Dr. R. Winter, UN Forces in Egypt 1956-1967, The Yugoslav Contingent, Egyptian 

Philatelic Topics, Sept –Oct. 1975  
414

Анто Матковић, официр ЈНА који је као командир вода војне полиције боравио 

у саставу југословенског контигента УН на Синају 1961. године. 
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Сл. 3 Служба помоћи: имена и 

адресe 

Fig 2 Breakdown service: from 

Driver´s handbook - 

El Arish,Yugo Recce Battalion 

 

Југословенски одред носио је службени назив Југословенски извиђачки 

батаљон (Yugoslav Reconnaissance Battalion). Поред свог основног задатка, 

Одред је у оквиру мировне мисије УН имао и друге задатке. Да подсетимо, 

сектор од Ел Ариша до Ел Кусеима и даље ка Ел Кунтили и Раселу (Рас Ел 

Нагб) протеже се у дужини од преко 130 миља. 

 Приказаћу кратку репортажу из "Одредског Весника" која 

документује пут поште Југословенског одреда у мисији УН на територији 

Египта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 2 Писмо без 

жига ВП 6000. На 

полеђини: жиг 

доставне поште 

Сарајево 2, са 

датумом 26. III 

1959.  
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Сл. 4 

 

Тридесет дана у возу на релацији Ел Ариш – Каиро
515

 

 

ЊИХОВА ДУЖНОСТ НИЈЕ ЛАКА  

 

 Наши поштари – заставници Миодраг Станковић и Марко 

Костањевац, обављајући своју свакодневну дужност, за 90 дана боравка на 

Синају, провели су у возу око 30 дана и прешли пут од око 21.000 км. 

Њихова дужност ни мало није лака. Сама вожња од раних јутарњих 

часова, у којима се жива у термометру пење и до 30 степени, а после 

осмочасовне вожње и до 50, исцрпна је и тешка. У затвореним купеима 

није ни романтично ни пријатно, али, није само то; пустињски песак је 

                                                 
515

 Удаљеност око 320 km 
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много незгоднији. Обично после једног часа вожње вагони и путници губе 

своју праву боју. И храна је посебно питање. Пре свега, она је нередовна, а 

у току само једне недеље они су присиљени да четири дана проведу 

искључиво се хранећи сувим оброцима. И жеђ и зној понекад су 

несавладиви.  

 У жељи да дознамо нешто више о њиховим (не)згодама, замолили 

смо заставника Марка Костањевца да нам исприча најузбудљивији догађај 

на путу до Каира и назад.  

 - Једнога дана скоро несношљивог, (темпаратура је вероватно 

била изнад 60 степени), чекали смо код Ел Кантара прелаз преко Суецког 

канала више од три часа и, најзад, кренусмо. Нисмо много прешли када се 

зачу кочење и воз стаде. Погледасмо кроз прозор. Имали смо шта и да 

видимо – воз искочио из трачница! Наравно, настало је комешање и 

нервоза.  Окренух се заставнику Станковићу и на његовом лицу приметих 

капљице зноја. Био је дубоко замишљен. Рече: "Марко, за даље чекање и 

размишљање нема времена. Писма треба што хитније пребацити у Каиро 

да би на време отишла у домовину!" и додаде: "Имамо још нешто око 40. 

км до Каира. Узећемо такси!" Тако је и било. Пошта је стигла на време... 

 Пожелели смо нашим сталним путницима заувек срећан пут и 

повратак, јер нам они доносе вести и писма од наших најмилијих из 

домовине. 

 Н. Чавић  

 

 
Сл. 5 Пристан(иште) Ел Кантара на Суецу 

www.filatelija.rs 



 

ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 19                   | 67 

 

 

 
 

 
 

Сл. 6 Писмо послато (11.9.59) из југословенске војне поште 6000/6 на Синају за 

Бачку Паланку (преко ВП 6000 Београд, достављено пошти 

Бачка Паланка 16. IX 1959. (Колекција Никола-Коља Љубичић) 
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Преглед издања Поште „Србија“ у периоду март 2017. - мај 2017. 

Датум Кат. рој Назив Табак тираж КПД МК 

14. III 2017. 731 25. годишњица оснивања 
Организације за 
црноморску економску 
сарадњу (BSEC) 

74 дин. 

(5x5) 

25 

50 000 1  

16. III 2017. 732 

733 

734 

735 

Заштићене животињске 
врсте – Сове 

23 дин. – Кукумавка 

46 дин. – Кукувија 

50 дин. – Утина 

70 дин. – Ћук 

(5x5) 

20 + 5 

65 000 

65 000 

65 000 

65 000 

2  

27. III 2017. 736 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

743 

Великани српског 
глумишта 

23 дин. – Марија 
Црнобори 

23 дин. – Властимир – 
Ђуза Стојиљковић 

23 дин. – Боривоје Бора 
Тодоровић 

23 дин. – Драгослав 
Драган Николић 

23 дин. – Ружица Сокић 

23 дин. – Оливера 
Марковић 

23 дин. – Беким Фехмиу 

23 дин. – Никола Симић 

(3x3) 

8+1 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

4  

10. IV 2017. 744 

745 

Наука 

23 дин. - Коста 
Стојановић 

46 дин. - Марија 
Склодовска-Кири 

(2x5) 

10 

25 000 

25 000 

2  

13. IV 2017. 746 

747 

748 

Градови Србије 

70 дин. – Нови Сад 

70 дин. – Београд 

70 дин. – Ниш 

(3x3) 

8+1 

50 000 

50 000 

50 000 

3 3 

19. IV 2017. 749 

Блок 
22 

150 година од предаје 
кључева града Београда  
кнезу Михаилу 
Обреновићу 

100 дин. – 

Блок 20 000 1  

21. IV 2017. 750 Београдски маратон 

23 дин. –  

(5x5) 

25 

45 000 1  

27. IV 2017. 751 

752 

753 

754 

Флора – Аутохтоне сорте 
Србије II 

23 дин. – Крушка такиша 

46 дин. – Шљива 
пожегача 

50 дин. – Јабука 
шуматовка 

70 дин. – Орах 

(5x5) 

20 + 5 

45 000 

45 000 

45 000 

45 000 

2  
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28. IV 2017. 755 125. година  Српске 
књижевне задруге 

23 дин. – 

(5x5) 

24 + 1 

25 000 1  

09. V 2017. 756 

757 

Европа – Тврђаве 

69 дин. - Утврђени град 
Маглич 

100 дин. - Смедеревска 
тврђава 

(3x3) 

8+1 

65 000 

45 000 

1  

19. V 2017. 758 

759 

760 

761 

Музејски експонати – Дом 
Јеврема Грујића 

23 дин. – Јеврем Грујић 

46 дин. – Милева 
Наумовић 

50 дин. – Јелена 
Милојевић са ћеркама 

70 дин. – Краљица 
Наталија Обреновић 

(5x5) 

20 + 5 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

2  

Преглед доплатних марака у периоду март 2017. - мај 2017. 

Датум Кат. 
број 

Назив Табак Тираж Период 

употребе 

03. IV 2017. 73 Европско атлетско 
првенство у дворани 

100(10x10) 750000 03.IV-09.IV 2017. 

10. IV 2017. 74 Кров 100(10x10) 750000 10.IV-26.IV 2017. 

27. IV 2017. 75 Првенство Европе у рвању 
за сениоре, Нови Сад 

100(10x10) 

 

750000 27.IV-06.V 2017. 

08. V 2017. 76 Недеља Црвеног крста 100(10x10) 750000 08.V-15.V 2017. 

Приредио У. С. 

IN MEMORIAM: Михаел Адлер 1932-2017 

Европска филателистичка федерација, под насловом "Велики губитак за 

филателију" пренела је вест Удружења немачких филателиста да је 16. 

фебруара ове године преминуо Михаел Адлер. 

У мандату потпредседника BDPh-а, од 1988. до 1991. године, а потом 

председника BDPh-а до 2001. године, Адлер је имао кључну улогу у подизању 

"Куће филателије и поштанске историје" у Бону, а један од његових највећих 

успеха била је Међународна изложба Ибра 1999 у Нирнбергу. Био је  

потпредседник ФЕПА од 1992. до 1994. године и председник од 1994. до 1995. 

године, а након 2001. године, потпредседник. У ФИП, Михаел Адлер је био 

члан Управног одбора од 1994. до 2002. године. Добитник је највиших 

немачких и страних филателистичких признања за неуморан друштвени – 

филателистички ангажман. За изузетне заслуге Савезна Република Немачка га 

је одликовала Великим крстом за заслуге. 

Адлерове омиљене области сакупљања биле су: Русија (поштанске марке из 

Санкт Петербурга), Чехословачка са k.u.k. предфилателијом, Немачка Судетска 

регија, Чешка и Моравска, Летoнија, делом и Финска, Ротари тематика. 

Нама у Србији, остаће у трајном сећању као диван пријатељ и подршка 

организацији филателије.   
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