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  УВОДНИК 

 Србији филателистичко ћутање о Првом светском рату. 

Изложбу Мозаик изворних сведочанстава – Србија у Великом 

рату (Александар Боричић и РТС, 2014. године) доживели 

смо као наговештај великог подухвата на плану истраживања 

друштвене и поштанске историје Великог рата. Изложбе су права 

места где се све то представља јавности.  Није их било.  

 Српске трупе у париском Туилерију 1918. године, затим на 

Јелисејским пољима 1919. у славу Француске Републике и велике 

победе Савезника у Великом рату. Упечатљиви призори на 

француским фото-разгледницама. Ретке од њих су сачуване. Каква 

скица за поштанску марку ПОБЕДНИКА. 

 Српска застава враћена је међу победничке у железнички 

вагон у Компијењу тек 2009. јер државе Антанте нису дозвољавале 

да се ту истакне југословенска, а нарочито не комунистичка застава 

с петокраком, пошто су победници у Великом рату били Срби. 

 Први светски рат однео је више од 16 милиона живота. 

Учествовало је преко 100 земаља и утицао на животе свих у сваком 

граду и селу у нашој земљи. Сто година касније, о Првом светском 

рату, говоримо кроз сопствену породичну историју на начин да 

боље разумемо како је променио историју нашег друштва. 

 У Софији 15. априла срели су се су челници ФИП-е са 

представницима федерација Бугарске, Румуније, Хрватске, Србије, 

Русије, Црне Горе и Турске. Разговарано је о већој подршци ФИП-а 

организовању семинара мимо светских изложби, о могућности 

смањивања излагачке таксе на светским изложбама, чиме би се 

повећао број излагача и стратегији помоћи федерацијама на плану 

образовања младих филателиста. 

 Одбор ФЕПА је одобрио ФЕПА патронажу за "Notos 2021 - 

Европску изложбу филателије".  Иако се овај пут ради о 

континенталном догађају, одлучено је да се име "Нотос" задржи као 

реминисценција на изложбу 2015. године. 

У 
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  Крајем године у Верони одржаће се изложба са 

међународним учешћем посвећена Великом рату. Биће заступљен 

материјал поштанске историје, традиционалне филателије, 

поштанских целина, тематске филателије и максимафилије.  

 Филателисти из целог света позвани су да прикажу своје 

излошке. Изложба ће се одржати у Верони од 23. до 25. новембра 

2018. године, у оквиру 131. Веронафиле. Место одржавања је хала 9 

у изложбеном центру Сајма у Верони. 

 Када сам у једном од бројних чланака који се баве 

биографијом колекционара светског гласа Филипа Ферарија 

наишао на израз Фераритети (Фераријеви раритети) учинио ми се 

интересантним. У најмању руку заслужан је за коментар у 

уредничкој колумни ФГ-а. Највећа акумулација светских раритета у 

Фераријевој збирци временом се растакала каналима аукцијске 

продаје да би поједини примерци нашили своје место у данас 

најпрестижнијим светским колекцијама. 

  Delcampe Magazine покренут је маја 2016. Излази на 

француском језику.  Број 20 изашао је за март-април 2018. Старије 

бројеве можете прегледати online. Магазин доноси стручне чланке 

у одличној презентацији. Прегледајте. У сваком случај занимљиво.   

 Да ли се геополитике очитавају на поштанским маркама. 

Каква је узрочно-последична веза. Визуелна геополитика је већ 

препозната као важан извор који утиче на јавно мњење 

атрактивним издањима поштанских марака. Поштанске марке на 

видљив начин показују како једна земља види себе у свету (нпр. у 

области заштите животне средине, или какав однос има према 

споменицима културе итд).  

Уредник 
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А  Н А С  С Р Б А  Н И Г Д Е  
 

вадесете године прошлог века. Велики рат тек што је 

окончан. Србија је претрпела огромне људске и материjалне 

жртве, ратујући  на страни Антанте против Централних 

сила.. Имали смо поштанске марке али не и филателију. Овај 

кратак чланак инспирисан је "филателистичком секвенцом о 

победнику", казивањем јунака романа великог српског писца 

Антонија Исаковића1.  

 Визуелни коментари са кратким потписима избор су 

приређивача овог чланка. 

 (….) 

 - И мој отац прота је прешао Албанију и био неко време у 

Ајачу на Корзици. Преко својих црквених веза пребацио ме у 

Енглеску, тако научим и енглески језик.  

 (…) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Антоније Исаковић: ТРЕН 2, Казивања Чеперку, "Просвета", Београд, 1982; 

цитати са стр. 157, 158-159  

 

Д 

 

 

 

 

Французи са 

Корзике пре 

једног века, у 

Великом рату, 

прихватили су 

наше избеглице 

после албанске 

голготе. 
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 Након албанске голготе Срби су децембра 1915. године 

почели да пристижу и на Корзику, у луку Бастију. Српске избеглице 

забележиле су тада да су их Корзиканци дочекали срдачно, 

узвицима „Живели хероји Србије!“ Доделили су им зграду у центру 

града и бринули да се што боље сместе и у осталим градовима на 

острву.2 

                                                 
2
Радовановић З. Срби на Корзици. Нови Сад-Београд: Прометеј-Радио 

телевизија Србије; 2014.   
  

 

 

 

 

 

У градовима Ајачo, 

Бокоњан и Учан 

прорадиле су 

школе за српске 

малишане 

 

 

 

 

 

 

1916 Ајачо 
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 Током Великог рата око пет хиљада Срба боравило је на 

Корзици, Неки су ту остали, а други су послати даље широм 

Француске, али и у Енглеску. 

 
Оксфорд стрит двадесетих година прошлог века 

 

 Девето казивање Чеперку (Трен 2)  

 - А из Лондона се сећам, имао сам већ шеснаест година, 

недеља по подне, празне улице, изашао сам у Оксфорд стрит, 

разгледам радње. Уђем у један слеп ходник, унутра два излога, пуни 

маркица, филателија. Прегледам излог, марке разних облика и боја, 

троугаоне и јајасто округле, као брошеви. Цео земаљски шар. 

Највише су представљени државници, па други знаменити људи, 

војсковође, писци, морепловци и научници, с малим теразијама и 

дурбинима. Онда споменици, цркве и катедрале, мостови и 

водопади, старе локомотиве, аероплани и бродови, све је то у 

разним бојама на маркицама правоугаоним, квадратастим. Читаве 

серије птица, чапље, па прашумске животиње, слонови, лавови, 

тигрови, жирафе, кобре и питони. И Грке нађем с јагањцима и 

мушкарце у белим сукњицама, евзоне. А нас Срба нигде. Можда 

нас случајно у излогу није било, а знало се за Колубарску битку и 

прелаз преко Албаније, и поштанске марке смо одавно имали. 
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Посустанем од гледања, пођем полако и тихо звиждим као да ми је 

у устима зовина пиштаљка. У пролазу разгледам једну књижару, 

ниједне наше књиге, ни књиге о нама. У каквом смо бунару, на ком 

дну постојимо, себи у браду кажем. (крај цитата) 

 Српска застава враћена је међу победничке у железнички 

вагон у Компијењу3 тек 2009. јер државе Антанте нису 

дозвољавале да се ту истакне југословенска, а нарочито не 

комунистичка застава с петокраком, пошто су победници у 

Великом рату били Срби. 

(Приредио В. Б.) 

 

 

 

 

ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 
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3
Безусловна капитулација, према којој је Немачка морала да напусти све 

окупиране земље потписана је у железничком вагону у француском месту 

Компијењ, 11. новембра 1918. године, у 11 часова  пре подне. 
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Дамир Новаковић 

НОВИ ОСВРТ НА “ЖАЛОБНО ИЗДАЊЕ“ 

Увод  

 

а почетку службеног посјета Француској 9.10.1934. краљ 

Југославије Александар И. Карађорђевић убијен је у 

Марсеиллеу. Овај чин може се сматрати врхунцем насиља 

стално присутног у југославенској политици између два рата. 

Разматрања мотива, околности и послиједица овог атентата 

прелазе оквир ове расправе и треба их оставити повјесничарима и 

политичким коментаторима који су се тиме већ опширно бавили. 

Довољно је рећи да је осјећај жалости у земљи био искрен иако 

неједнако расподијељен. 

Као филателистичка посљедица услиједило је ново издање 

марака и цјелина које се колоквијално назива “Црним оквиром”. 

Намјера је била да се осјећај губитка и жалости означи на 

традиционалан начин – додавањем црног оквира тада текућем 

издању. Узор је врло вјеројатно било слично њемачко издање 

којим је обиљежена недавна смрт предсједника вон Хинденбурга у 

дубокој старости, или жалобна марка издана у Белгији поводом 

трагичне смрти краљице Астрид. Њемачко се издање састојало од 

шест тада највише кориштених редовних марака, но југославенско 

издање обухватило је цијелу редовну серију, двије дописнице и 

једну марку изворно издану за зрачну пошту. 

“Жалобно издање” било је предмет интензивног сакупљања 

и опширних обрада у филателистичком тиску. Њиме су се бавили 

многи познати филателисти тог времена, од којих спомињем само г. 

Еугена Дероцца, г. Сергеја Мангелеyа, г. Божидара Кунца и г. 

Драгутина Новака. У успоредби с осталим издањима у 

“Приручнику” обрада овог издања је далеко најопширнија. 

Нажалост чини се да је и најмање кориштена!  

Зашто? Уствари издање је “преистражено”. Ради се свакако о 

врло сложеном издању, но његов приказ у “Приручнику” 

мјестимично је једва разумљив, док је корисник често оптерећен 

детаљима који служе само уском специјалисту, а иду науштрб неких 

основних чињеница. Недостатак потпуних, али једноставнијих 

објашњења присилио је сакупљаче да се ограниче на купњу 

основне серије умјесто да покушају специјализирати ово издање. 

Н 



 
10 |                   ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 23 

 

 

 

Додуше, треба додати да постоје и други разлози који отежавају 

специјализацију: у првом реду изузетна ријеткост појединих типова, 

затим недостатак тржишне понуде мање ријетких објеката који 

припадају специјализираној збирци и коначно објективне 

потешкоће у привлачном приказу тог материјала на изложбама.  

Сврха је ове расправе да исцрпно опише ово издање у 

основном оквиру досадашњих истраживања, али да истовремено 

уведе и многе промјене у сврху бољег разумијевања ових марака. 

Стога је додан опсежан сликовни материјал који се бави типовима, 

помацима претиска и осталим особитостима овог издања. 

Преглед издања 

Издање је најављено кратком обавијести у “П.Т. Веснику” 

под бројем 598 насловљеном: “Пуштање у саобраћај франко-

марака са црним оквиром” 

Г. Министар саобраћаја својим решењем од 16 октобра 1934 

год. П.т. бр. 74.984 изволео је одобрити, да се 17 октобра 1934 пусте 

у саобраћај франко-марке свих вредности са ликом 

Блаженопочившег Витешког Краља Александра I Ујединитеља у 

црном оквиру, које су израђене у Државној маркарници. 

П.Т. Весник Министарства Саобраћаја стр. 395, Бр. 23/1934, 

Београд 

Била је намјера да се дио издања, и то осам најнижих 

вреднота, пусти у промет на дан краљеве сахране, која је према 

наведеној обавијести требала услиједити 17.10. Даљње марке од 

Дин. 4.00, 5.00 и 10.00 издане су 24.10., а марке од Дин. 15.00, 20.00 и 

30.00 тек 4.11.1934. 

Датум издања првих осам вреднота није сасвим поуздан. 

Писцу ових редака познато је неколико омота “Првог дана” с 

датумом 18.10.1934., што је стварни датум краљевог погреба. 

Досада није познат неки допис с датумом 17.10., те је стога могуће 

да су марке представљене публици тог дана, али нису тај дан 

кориштене. Тијеком слиједеће године произведено је готово 130 

милијуна жалобних марака, при чему су се користила три начина 

израде. Успоредни сликовни преглед приказан је на Сл. 1а и 1б.  

Треба нагласити да је за истраживање “Жалобног 

издања” у већини случајева нужно проматрати марке према 

јаком свјетлосном извору. 
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Таблица 1 – Анализа накладе „Жалобног издања“ 

Ном.вред. Први начин Други начин Трећи начин укупно 

 
* цитирано је према подацима које је г. Евжен Дероко ставио на 

располагање г. Сергеју Манжелеју и који су касније кориштени у 

„Приручнику“ 

** Количина претиснутих марака са потписом „Д. ВАГНЕР“ је неизвјесна. По 

мишљењу аутора ради се о једној четвртини горе наведене количине, cca. 

60 000 примјерака 

 

Први начин израде 

 

Цијела нова редовна серија од четрнаест жалобних марака 

била је у оптјецају већ у првом мјесецу након атентата, а 

произведена је Првим начином израде. У бити ради се о новотиску 

текућег издања којем је додан црни оквир посебним пролазом кроз 

тискарски строј. Поновно је тискано свих четрнаест вреднота, њих 

десет без потписа, а четири с потписом дизајнера и гравера (Дин. 

0.75, 1.50, 1.75 и 3.50). 

Новотисак је извршен постојећим клишејима у тисковним 

арцима од 200 марака у распореду 10 x 10 x 2. Тисковни арци су 
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растављени у шалтерске арке од 100 примјерака (10 x 10) и 

претиснути црним оквиром помоћу једне плоче, зупчани, гумирани 

и достављени поштама с потпуним рубовима. Карактеристике су 

овог начина израде мање промјене боја и понешто нејасан тисак, 

те мање интензивна нијанса црне боје оквира у успоредби с 

Другим начином израде. Кад се марка проматра према јаком 

свјетлу црни оквир је једнолик без икаквих трагова подвостручења. 

У даљњој расправи овакав оквир води се као “Тип I”. 

Околности првог начина израде захтијевале су брзину рада 

науштрб квалитете. Стога се у овом начину појављује доста 

неправилности зупчања и многе типичне или случајне грешке у 

тиску узроковане оштећењима клишеја или упадом нечистоћа 

односно прашине. 

Други начин израде 

На полицама централног поштанског депоа налазила се је 

знатна количина већ готових редовних марака припремљених за 

доставу поштанким уредима. Поштанска управа је одлучила 

искористити ту залиху додатним претискивањем са црним оквиром. 

У ту сврху марке су достављене Државној маркарници 5.1.1935. Све 

вредноте су послане на претискивање осим марке од Дин. 1.75 које 

очито није било у складишту. Дакле, претиснуте су марке од Дин. 

0.25, 0.50, 1.00, 3.00, 4.00, 5.00, 10.00, 15.00, 20.00 и 30.00 редовног 

издања без поптиса гравера и три марке од Дин. 0.75, 1.50 и 3.50 

потписане ‘ϹТОЈИЋЕВИЋ – ВАГНЕР’. Уз то претиснуита је и прилична 

количина марке од Дин. 30.00 претходног редовног издања с 

потписом само ‘ВАГНЕР’, те врло мален број једнако потписаних 

марака од Дин. 20.00 које су уљепљиване у мањкаве арке исте 

номинале без потписа.  

Рубови арака одстрањени су прије претискивања наводно из 

техничких разлога. Исти разлози наведени су за тискање у два 

наврата; прво плочом од 19 клишеја израђеном у облику слова “Л” 

а затим правокутном плочом од 81 клишеја. Три различите плоче у 

“Л” облику кориштене су за претисак првог окомитог реда 

(позиције 01 до 91/100) и претисак задњег водоравног реда 

(позиције 92 до 100/100), док је четврта употријебљена за претисак 

првог окомитог реда (позиције 01 до 91/100) и првог водоравног 

реда (позиције 02 до 10/100). Међусобно преклапање правокутне и 

“Л” плоче довело је до дјеломичних двоструких претисака који су 
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по изгледу сврстани у типове, што чини овај начин израде посебно 

занимљивим за сакупљача. Разлог за кориштење четирију разних 

“Л” плоча такођер је назван “техничким” у то вријеме, јер се радило 

о упораби разних врста хватаљки којима је плоча била учвршћена у 

строју. 

По изгледу марке израђене Другим начином разликују се 

чистијим тиском слике, мањим разликама у боји, интензивнијом 

црном бојом претиска и недостатком рубова. 

Прије описа и анализе Другог начина израде треба се 

осврнути на рад тадашњих истраживача овог сложеног процеса. По 

свему судећи, анализи се приступило прије него су главне 

смјернице биле познате у цијелости. Било би изненађујуће кад би 

данашњи истраживач распоредио типове II до XI на ондашњи 

начин, тј. дао претиску на позицијама 02 до 72 у другом окомитом 

реду Тип II, позицијама 01 до 81 у трећем Тип III, позицијама 83 до 

89 у деветом водоравном реду Тип IV, позицијама 92 до 99 у 

десетом Тип V, па затим натраг појединачно по позицијама: 51 (Тип 

VI), 52 (VII), 82 (VIII), 91 (IX), 90 (X), 100 (X). Након анализе нови 

типови претиска угурани су у постојећи распоред, што је довело до 

комплицираних описа и несувисле подјеле у типове и подтипове. 

Опис “подтип” кориштен је пречесто, иако је свакако било боље 

повећати број типова, нпр. код претисака описаних као V/92, V/93 и 

V/95 у “Приручнику”. К тому, много је труда потрошено у 

разматрању појединачних оквира у сврху утврђивања броја плоча 

кориштених у претискивању. Анализе оквира баве се проматрањем 

малих неправилности појединачних претисака. Иако се тај приступ 

примјењује код утврђивања могућих окренутих претисака, његова 

је даљња искористивост у познавању овог издања ограничена. 

Надаље, превелико значење приписано је црно обојеним врховима 

зубаца, који јесу особитост овог начина израде и присутни су на 

вањским ивицама марака које се налазе на рубовима арака с 

одстрањеним маргинама. И та особитост има своју сврху посебно 

код истраживања марака претиснутих једном од “Л” плоча или код 

препознавања типова помакнутих претисака. Нажалост, није се 

могуће безрезервно ослонити на ту особитост, јер многе марке које 

су уметане у мањкаве арке имају црно обојене врхове зубаца 

проузроковане цурењем претисне боје, неовисно о њиховом 

положају у арку.  
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Приступ кориштен у овој расправи идентифицира поставе 

четирију “Л” плоча под словима грчког алфабета α, β, γ, δ. Мала 

латинична слова кориштена су гдје је потребно за описе црно 

обојених врхова зубаца и то: “а” у горњем рубу, “б” у лијевом, “ц” у 

десном и “д” у доњем рубу. Након дугог оклијевања ипак сам 

одлучио да се користим традиционалним распоредом типова I до 

XI  до сада познатим сакупљачима у постави “α”, али и да 

проширим број типова до XX код описа посебних карактеристика у 

другим поставама. 

први начин  

израде   

други начин  

израде         

трећи начин  

израде 
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први начин  

израде   

други начин  

израде         

први начин  

израде   

други начин  

израде         

 

 



Др Ричард М. Стивенс (Гриндел, Њу Џерси, САД)
ДОПИСНИЦЕ ЦРНЕ ГОРЕ ИЗДАЊА ИЗ 1893. И 1894.

      

Издање из 1893
      У неком тренутку између 1891. и 1893. поштарина за дописне карте у
међународном саобраћају повишена је са 3 на 5 новчића. Као резултат
тогљ 1893 појавиле су се карте од 5 новчића. На овим картама вредносна
ознака је увек у типу III, а грб показује иста оштећења као код издања из
1892. Поново се јавља оквир, овај пут очито састављен од много поједи-
начних витичастих елемената. Проста дописница и упутни део карте са
плаћеним одговором имају четвороредно заглавље у које је као први ред
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Fig. 1: 5 novcik post card          Сл. 1: Проста дописна карта од 5 новчића

Напомена уредника: Чланак је део студије у рукопису др Ричарда М.
Стивенса (САД). Мада је написана пре више од тридесет година, још увек
је актуелна и корисна за сакупљаче црногорске поштанске историје. Уз
сагласност аутора, делови студије биће објављени у „Гласнику“.

Fig.3: Stamp is 11 or
9,5mm above a. l.

Сл. 3: Уштампана
марка 11 или 9 mm

изнад а.л.

Fig.2: Acute and
grave accents
Сл. 2: Дуго и

кратко узлазни
акценти



Dr. Richard M. Stevens (Greendell, NJ, USA)
MONTENEGRIN POSTCARDS FROM 1893 AND 1894

Issue from 1893
      Sometime between 1891 and 1893 the rate for postcards to a foreign
country was raised from 3 to 5 novcik. As a result in 1893 appeared 5 novcik
post and reply cards. The stamp on these cards is always in Type III; the shield
displays the same damage as on the cards from 1892.  There is again an out-
side border, which is apparently composed of many individual scallop-shaped
pieces of type. Postcard and message part of card with reply with four line
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Fig.5 a&b: Post card with reply                    Сл. 5 a i b: Дописна карта са одговором

Editor’s note: This article is part of a study in manuscript by Dr. Richard M.
Stevens (USA). Although written more than thirty years ago the study is still
actual and useful for collectors of Montenegrin postal history. With the con-
sent of the author, parts of the study will be published in “Filatelistički glasnik”

Fig. 6: Shield damages                  Сл. 6: Оштећења грба

Fig. 4:
(above left)

Imprinted stamp in
Type III

Сл. 4:
(горе лево)

Уштампана марка у
типу III



убачен текст “PRIncIPAUTé De MonTénégRo”. Код карте за одговор за-
главље је троредно, без текста “PRIncIPAUTé De MonTénégRo”.

16) 5 новчића, црна на плавичастом картону
      a) Дуго узлазни акценат на “á” у напомени
      b) Слично као a, само грб са грешком 3
      c) Кратко узлазни акценат на “à” у напомени
      d) Слично као c, само марка 9,5 уместо 11 mm изнад адресне линије

e) Слично као c, само витичасти елемент доле десно обрнут
f) Слично као e, само грб са грешком 2 (оштећена кићанка)

17) 5 + 5 новчића, црна на плавичастом картону
      Све карте овог издања су, по свему судећи, штампане са плоча од два
клишеа у хоризонталном поретку. Била су потребна два проласка кроз
штампарску пресу да би се добио табак од четири карте. Поседовао сам
неколико хоризонталних парова простих карата, и по један табак простих
и карата са одговором. На основу тих парова и табака могу се утврдити
следеће комбинације: 16a+16c, 16a+16e, 16b+16e, 16b+16f and 17+17.
      Код карата са одговором нисм могао да утврдим никакве варијетете.
Ове карте могу се поделити у две главне групе: 16a и 16b које су биле на
левој позицији у плочи, и 16c до 16f iна десној позицији. Могуће је да је
16b настало прогресивним оштећењем плоче 16а, а 16f плоче 16е. Има
мањих разлика између 16с и 16е које указују да су на слогу вршене веће
интервенције током штампања. Нисам имао довољно материјала да бби
могао да утврдим положај 16d у хронолошком низу штампања. Разумно
је претпоставити да 16b и 16f представљају последњу фазу штампарске
плоче, с обзиром да су то типови који се јављају и код издања из 1894.
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Fig. 7: Double print
Сл. 7: Двострука штампа



header (first line “PRIncIPAUTé De MonTénégRo”). Reply part of card with
reply with three line header (without “PRIncIPAUTé De MonTénégRo”).

16) 5 novcik, black on bluish
      a) Acute accent on “á” in footnote
      b) Similar to a, but with shield damage 3
      c) grave accent on “à” in footnote
      d) Similar to c, but stamp is 9,5 instead of 11 mm above address line

e) Similar to c, but bottom element in right border is reversed
f) Similar to e, but right tassel on shield is damaged (Shield damage 2)

17) 5 + 5 novcik, black on bluish
      All the cards of this issue appear to have been printed from plates of two
subjects arranged horizontally.  Then two printing operations were required to
produce each sheet of four subjects. I had vertical pairs of the postcard and one
sheet of four of the postcards and one of the reply cards. These establish the
following combinations: 16a+16c, 16a+16e, 16b+16e, 16b+16f and 17+17.
      I have been able to detect no plate varieties on reply cards. The post cards
can be divided in two major groups: 16a and 16b which were in the left posi-
tion in the plate; 16c to 16f in right position. Progressive plate damage may
have converted 16a to 16b and 16e to 16f. There are several smaller differ-
ences between 16c and 16e which indicate that a significant resetting was
done on the plate. I do not have enough material of 16d to place it in the
chronology. It is reasonable to assume that 16b and 16f represent the latest
form of the plate, since they are the types found on the postcard from 1894.
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Fig. 8: Error
“POSTAE” instead

of “POSTALE”

Сл. 8: Грешка
“POSTAE”
уместо

“POSTALE”

Fig. 9: Error
“КАРА” instead

of “КАРТА”

Сл. 9: Грешка
“КАРА”

уместо “КАРТА”



Издање из 1894
      Не више од годину дана касније карте од 5 новчића појавиле су се на
картону промењене, беж боје. Овај картон је прилично слабог квалитета.
Прва два типа карата подударају се са последњим штампањем на плави-
частом картону. Каснија штампања вршена су са нових плоча.
      Код овог издања просте дописне карте јављају се и са троредним и са
четвороредним заглављем (и на истом табаку), док су код дописница са
одговором упутне карте са четвороредним, а карте за одговор са троред-
ним заглављем.
18) 5 новчића, црна на беж картону
      a) Дуго узлазни акценат на “á” у напомени
      грб са грешком 3
      b) Кратко узлазни акценат на “à” у напомени
      Четвороредно заглавље исправно сложено
      c) У четвороредном заглављу недостаје “L” у “POSTALE”
      грб са грешком 1
      d) Троредно заглавље исправно сложено
      грб са грешком 4
      e) Слично као d само је горњи оквир сломљен
      на шест елемената са леве стране

f) У троредном заглављу недостаје “T” у “KAPTA”
грб са грешком 4

19) 5 + 5 новчића, црна на беж картону
      a) Кратко узлазни акценат на “à” у напомени на упутној карти

Акцент на првом “É” у “RÉPONSE” на карти за одговор
      b) Дуго узлазни акценат на “á” у напомени на упутној карти

Акцент на другом “É” у “REPONSÉ” на карти за одговор
c) Недостаје “L” у “POSTALE” на упутној карти

Недостаје “T” у “KAPTA” на карти за одговор.
      Верујем да је 18е прогресивно оштећење 18d, док су остали ва-
ријетети свакако посебне штампарске плоче. Такође верујем да су 18е и
19с филателистички инспирисани варијетети. Поседовао сам цео табак
18с и 18е, као и пар 18с+18f. Могу се јасно видети примерци са прогре-
сивним нестајањем слова “А” у “cARTe” и слабљење осталих слова. Смат-
рам да је то од минорног значаја. Сви примерци 19с које сам видео имају
упутни и до за одговор штампане на истој страни картона, уместо на лицу
и полеђини како је уобичајено.
      До сада сам имао прилику да видим следеће грешке у штампи:
      1) 16 са двоструком штампом
      2) 18с са двоструком штампом
      3) 18с + 18е са двоструком штампом, једна на лицу, друга на полеђини.
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Issue from 1894
      After no more than a year of production on greyish stock, 5 novcik card
appeared on buff stock. This buff stock is of rather poor quality, and can dis-
colour album pages in contact with it. The first two types of the postcards cor-
respond to the last printing on bluish stock. The rest of this issue was
produced from new plates.

      With this issue post cards exist both with four line and three line header
(on the same sheet). Message parts of cards with reply are with four line
header, while reply parts have three line header.
18) 5 novcik, black on buff
      a) Acute accent on “á” in footnote
      Shield damage 3
      b) grave accent on “à” in footnote
      Four line heading correctly spelled
      c) Four line heading missing “L” in “POSTALE”
      Shield damage 1
      d) Three line heading correctly spelled
      Shield damage 4
      e) Similar to d but the upper border
      is broken six elements from the left

f) Three line heading missing “T” in “KAPTA”
Shield damage 4

19) 5 + 5 novcik, black on buff
      a) grave accent on “à” in footnote on message card

Accent on first “É” in “RÉPONSE” on reply card
      b) Acute accent on “á” in footnote on message card

Accent on second “É” in “REPONSÉ” on reply card
c) Missing “L” in “POSTALE” on message card

Missing “T” in “KAPTA” on reply card
      I believe 18e to be progressive damage to 18d; all the other varieties must
represent separate plates. I believe that 18f and 19c were philatelically in-
spired. I have a full sheet of 18c+18e and a pair of 18c+18f. one can find ex-
amples showing a progressive disappearance of the “A” in “cARTe” and
weakness in other letters. These I consider to be of minor significance. All ex-
amples that I have seen of 19c have the post and reply cards printed on the
same side of the stock, rather than on opposite sides as is usual.
      I have encountered the following printing errors:
      1) 16c Double print.
      2) 18c Double print.
      3) 18c + 18e Double print, one on front and one on back.

ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 23 |21

Fig. 10: Postcards 19a and 19b
Сл. 10: Карте 19a и 19b



Miodrag R. Vuković

NEW FINDINGS ON VOLUNTARY UNITS IN RUSSIA (ODESSA)
AND ROMANIA (DOBRUDJA) DURING 1916/1917

      English postal history collector Mr. Edward Klempka recently, through a
common friend, presented to me and approved publication of a very interesting
and important picture postcard. For this kindness, which contributes to our
scarce knowledge of the postal history of Serbian voluntary units in Russia and
Romania during 1916/17, I want to thank him.

     The postcard in question was sent on 22nd August 1916, three days before
the commencement of the offensive, from Medjidia (Romania, Dobrudzha) to
Tyumen (Russia, Tobolskaya gubernia, Siberia) by a medical sub-lieutenant of
the 3rd Regiment of the 1st Serbian Voluntary Division. At the top of the PPC
there is a remark in manuscript "Действующая армия" ("Active Army").
     What makes it significant is the official cachet of the unit with inscription
"III полкЪ СЕРБСкАГо ДоБРоВолЪЧ. оТРЯДА"(i.e. 3rd Regiment of the
Serbian Voluntary Detachment) and the Serbian coat of arms in the center.
     In addition, there is also circular datestamp (CDS) of the Russian military
post "ПОЛЕВАЯ ПОЧТ.(овая) КОНТ.(ора) No 56д" (i.e. FPO Nr. 56d) dated
5.9.16 and arrival CDS of Tyumen from 18.9.16. There are no censorship marks.
     According to Ardalion Vinokurov&Alexander Epstein’s study The Russian
Field Post 1914 - 1918 (pp. 58-59), FPO no. 56 was the FPO of the 47th Corps,
which consisted of Russian troops and Serbian voluntary unit. There is 13 days
difference between the dates in the text and on CDS. According to the study,
Russian FPO 56 started operating only in September 1916 in Constanca, and
the PC suggests that soldiers’ correspondence was not dispatched until then.
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Сл. 2: Реконструисани печат
српске јединице и руске ВП.

Fig. 2: Reconstructed cachet of Ser-
bian unit and CDS of Russian FPO 
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Миодраг Р. Вуковић

НоВо САЗНАЊЕ о ДоБРоВоЉАЧкИМ ЈЕДИНИЦАМА
У РУСИЈИ И РУМУНИЈИ 1916/1917.

      Енглески колекционар поштанске историје Едвард Клемпка (Edward
Klempka) недавно ми је, посредством заједничког пријатеља, предочио и
одобрио објављивање једне веома интересантне и значајне дописнице.
На тој љубазности, која доприноси нашем оскудном знању о поштанској
историји добровољачких јединица 1916/17 желим да му се захвалим.

      Разгледницу је 22.8.1916, три дана пре почетка офанзиве, из Меџидије
(Румунија, Добруџа) за Тјумен (Русија, Тоболска губернија, Сибир) послао
санитетски потпоручник 3. пука 1. српске добровољачке дивизије. На
врху карте руком је уписано “Действующая армия” (“Активна војска”).
      Оно што карту чини значајном је округли службени жиг  јединице са
натписом на руском “III полкЪ СЕРБСкАГо ДоБРоВолЪЧ. оТРЯДА”
(III пук српског добровољачког одреда) и српским грбом у центру.
      Поред њега, на карти се налазе и поштански жиг руске војне поште
“ПОЛЕВАЯ ПОЧТ.(овая) КОНТ.(ора) No 56д” (Војни поштански уред бр. 56д)
датиран 5.9.16 и долазни жиг Тјумена од 18.9.16. Нема ознака цензуре.
      Према студији Ardalion Vinokurov & Alexander Epstein: The Russian Field
Post 1914 - 1918 (стр. 58-59), ВП бр. 56 била је војна пошта 47. корпуса у
чијем саставу је била српска добровољачка јединица. Пада у очи разлика
од чак 13 дана између датума у тексту карте и на жигу. По Винокурову и
Епштајну руска ВП 56 почела је са радом тек септембра 1916 у Констанци,
те карта сугерише да до тада војничка преписка није била отправљана.  

Сл. 3: Разгледница са печатом 3. пука српског добровољачког одреда.
Fig. 3: Picture PC with cachet of the 3rd regiment of Serbian voluntary detachment.
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     In my opinion, the significance of this postcard stems from the following
     1) It has a seal which, to my knowledge, has not been known up to now.
     2) The seal is used considerably after Detachment had grown into Division.
     3) It offers some of missing elements of Odessa/Dobrudja jigsaw puzzle.

     Before I get to the point, I think it is desirable to recall in the shortest terms
the historical background of Serbian voluntary units in Russia/Romania.
     1) After Bulgaria entered the war, possibility to transfer volunteers recruited
among Austro-Hungarian POWs to Serbia disappeared. Russia gathered them
in Odessa and in November 1915 formed Serbian Voluntary Detachment.
     2) In March 1916 there were 15,000 volunteers in three regiments. Serbian
GHQ sent officers as command staff. The Detachment turned into 1st Serbian
Voluntary Division on 16.4. 1916 and formation of the 4th Rgt. soon followed.
     3) Division was assigned to Russian 47th Corps on 14.8.1916 and deployed
to positions in Dobrudja (Medjidia region). Offensive started on 25.8.1916 and
due to heavy losses it was withdrawn from the front in the night of 21/22.9.1916.
     4) Meanwhile, in Odessa, the 2nd Serbian Voluntary Division was formed
from newly recruited volunteers. At the end of 1916, two divisions merged into
previously planned Serbian Voluntary Corps with circa 50,000 soldiers/officers.
     5) After February Revolution of 1917, the Corps was rapidly dropping. The
2nd division was disbanded, Supplementary Battalion was reinforced and Reserve
regiment formed. Transfer to Salonika Front, first through the Archangelsk then
via Chinese port of Dairen, begun in August. At ultimative request of British,
the Supplementary Battalion (later called "SHS regiment of Major Blagotić")
remained with Western interventionist troops until April 1919.

Сл. 4: Официри, болничарке и чланице добротворног друштва испред санитет-
ског воза (из фото архиве мајора Војина Максимовића, начелника штаба).

Fig. 4: Officers, nurses and members of a charity fund in front of a hospital train
(from photo archives of major Vojin Maksimović, Chief of Staff).



      Посебан значај ове разгледнице за мене је у томе:
      1) Што има печат који, по мом сазнању, до сада није био познат.
      2) Што се користи знатно након што је одред прерастао у дивизију.
      3) Што нуди неке од “коцкица” које недостају у поштанској историји.

      Пре него што пређем на ствар, сматрам да је потребно да у најкраћим
цртама подсетим на историјску позадину добровољачких јединица.
      1) Када у јесен 1915. престаје могућност да се добровољци врбовани
међу аустроугарским заробљеницима пребацују у Србију, Русија их окупља
у Одеси и новембра 1915 формира Српски добровољачки одред.
      2) Марта 1916 окупљено је око 15.000 добровољаца у три пука. Врховна
команда шаље официре за командни кадар. Одред 16.4. 1916 прераста у
Прву српску добровољачку дивизију. а потом креће и формирање 4. пука.
      3) У састав руског 47. корпуса Прва дивизија улази 14.8.1916. и одлази
на положаје у Добруџи, у реону Меџидије. Офанзива почиње 25.8.1916, а
због великих губитака дивизија је повучена са фронта у ноћи 21/22.9.1916.
      4) У међувремену у Одеси се од нових добровољаца формира Друга
српска добровољачка дивизија. Крајем 1916. дивизије формирају раније
планирани Српски добровољачки корпус са 50.000 војника и официра.
      5) После Фебруарске револуције 1917. креће осипање Корпуса. Друга
дивизија се укида, уз Допунски батаљон формира се Резервни пук, а већ
августа почиње пребацивање на Солунски фронт, прво преко Архангелска,
потом преко Сибира и кинеске луке Дајран (Даљен). На захтев Британаца
Допунски батаљон (касније “СХС пук мајора Благотића”) остаје са западним
интервенционистичким трупама све до априла 1919 .
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Сл. 5: Дефиле I српске добровољачке дивизије у Одеси пред одлазак на положај у
Добруџи (из фото архиве мајора Војина Максимовића, начелника штаба).

Fig. 5: Defile of I Serbian Voluntary Division in Odessa before leaving for Dobrudja
(from photo archives of major Vojin Maksimović, Chief of Staff).
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     As for the seal, it is undisputed that it is official seal of the unit, not cachet
of its FPO. The question is whether it was applied as informative one (i.e. as
“O.A.S.” notice) or as censor mark (common practice before 1916). The very
fact that there is "Действующая армия" notice in m/s and no trace of Russian
censorship suggests second option, but this can not be reliably claimed.

     The absence of any Serbian FPO marking suggests the old model (before
1916), when there were no FPOs at the regiments. Whether FPO existed at the
Division is uncertain. If it existed, it would probably apply its postmark.
     The fact that, more than four months after the formation of the Division,
the seal still bears the old name of the unit (Detachment) indicates that it was
made in Russia before 16.4.1916 and that already in April 1916 authorities cal-
culated with a Corps. So they did not hurry to replace existing outdated seals.
     This brings us to already known data1 and gives the following picture:
     1) Already on 26th July 1916, prior to the offensive in Dobrudja, staff of
Corps’ FPO was supposed to embark for Odessa, but it was postponed due to
the arrest of postmaster.
     2) In September 1916, an additional contingent of command staff was sent
to Odessa as a replacement for officers wounded or killed in action, as well as
for the new 2nd Division. Among them was a newly appointed postmaster for
(yet to be) Corps’ FPO who was given postal and censorship cachets.
     3) The establishment of FPOs at divisions was most probably not planned.
1 See M.R. Vuković: Serbian Military Postal System in Exile 1916 - 1918,  pp. 99-101

Сл. 7: Дописна карта VII пука II дивизије са српском, хрватском, словеначком и
чешком заставом, издата у Одеси почетком 1917 (бивша збирка Р.М.Стивенса).
Fig. 7: Military PPC issued in Odessa for the VII infantry regiments of the II division

with Serbian,Croatian, Slovenian and Czech flags (еx R. M. Stevens’ collection).



      Што се печата тиче, неспорно је да је он службени печат јединице, не
печат њене војне поште. Питање је да ли је стављен као информативни
(да шаље активни војник) или цензурни (што је било уобичајено пре 1916).
То што је на карти написано “Действующая армијя”, и што нема трага
руске цензуре, сугерише ово друго, али се то не може поуздано тврдити.

      Непостојање назнаке војне поште сугерише организацију по моделу
пре 1916, када при пуковима оне нису постојале. Да ли је  постојала при
дивизији је неизвесно. Да јесте, вероватно би се на карти нашао њен жиг.
      Чињеница да је на печату, више од четири месеца након формирања
дивизије, још стари назив јединице “одред” указује да је печат израђен у
Русији пре 16.4.1916. и имплицира да се већ априла рачунало са новив
јединица, па се није журило са израдом печата.
      То нас доводи у везу са већ познатим подацима1 и даје следећу слику:
      1) До септембра/октобра 1916. ове јединице нису имале војне поште.
      2) Већ за 26. јули 1916, пре почетка офанзиве у Добруџи, планирано је
слање корпусне поште у Одесу, али је одложено због хапшења поштара.
      3) Септембра 1916. у Одесу је послат додатни контингент командног
кадра као замена за официре избачене из строја у борби и за нове пукове
из II дивизије. Међу њима је био и нови шеф војне поште за планирани
добровољачки корпус, са поштанским и цензурним жигом.
     4) Успостављање дивизијских војних пошта вероватно није планирано.
1 Видети M.R. Vuković: Serbian Military Postal System in Exile 1916 - 1918, стр.99-101

27| ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 23

Сл. 6: Карта послата 23.9.1916. из Петрограда на пропутовању за Одесу, са
службеним печатом корпусне војне поште и цензурним жигом.

Fig. 6: PPC sent on 23.9.1916 from Petrovgrad on the way to Odessa.with censor
mark and official cachet of Voluntary corps’  field post office.
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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 2018 

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: 

- 8 динара (мотив  Живојин Мишић) 

- 10 динара (мотив  Радомир Путник) 

- 11 динара (мотив Колан са копчом) 

- 23 динара (мотив Милева Марић Ајнштајн) 

- 35 динара (мотив Милош Обреновић) 

- 46 динара (мотив Милунка Савић) 

- 50 динара (мотив Надежда петровић) 

- 100 динара (мотив Михаило Пупин) 

Владимир Милић, уредник часописа Филателистички гласник 

 ОДГОВОР ПОШТЕ 
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Зоран Бошковић 

ДОПЛАТНЕ МАРКЕ НЕДЕЉА СОЛИДАРНОСТИ 1975 - 1985 

бавезна употреба доплатних марака у СФР Југославији у 1975. 

години укључује и нову доплатну марку „ЗА НЕДЕЉУ 

СОЛИДАРНОСТИ“. Ликовни аутор марке био је Д(рагиша) Андрић. 

Остали општи подаци су углавном познати из разних каталога: датум 

издања – различит,  папир различит, зупчање 13 ¼ (19 х 24 рупе), гума 

различита, штампа увек офсет ЗИН, формат исти и тираж различит. Мотив 

на марци железничка станица после катастрофалног земљотреса у Скопљу 

1963. године са сатом. Како поређати ове марке у класер ? Прво треба 

консултовати каталог Милановић, јер су каталози Михел и Шафар 

непотпуни и са доста дезинформација посебно нови каталог Шафар. 

Поред тога чињеница да је тада направљен један преседан и истовремено 

са доплатном марком у обавезном промету пуштена је и доплатна марка у 

ван-поштанском промету (погрешно названа  налепница) која је по свему 

личила на доплатну марку. То је прилично збунило филателисте и 

направило доста проблема у вези ових доплатних марака. Шта је то 

доплатна марка у ван-поштанском промету као да је то било нешто ново и 

непознато. А није било тако. То су биле марке за биоскопске представе и 

спортске догађаје. У тексту су дате марке по годинама изласка, са 

основним описом без грешака које се налазе у наведеним каталозима. 

Прва се појавила од 26. јула 1975. године са вредношћу од 0.30 динара 

(Милановић број 93, Михел 50 и Шафар 2028). Општи подаци су: штампа 

офсет ЗИН, папир обичан гладак, зупчање 13 1/4, гума сјајна (једино код 

ове доплатне марке). Шафар даје податак да постоји и незупчана доплатна 

марка што је тачно. Незупчана увек у смислу да је пре перфорације изнета 

из штампарије. Те 1975. године у литератури су се појавиле кратке цртице 

о  појави марака у ван-поштанској употреби. То је била марка од  1,00 

динара. Поред сличности у цртежу остали детаљи су били различити: два 

натписа Југославија горе и доле, те обојен сат и друге боје текст и цртеж. 

Гума сјајна. Баш те године и обавезне доплатне марке од званичника 

добијају назив „НИСУ МАРКЕ“ и избацују их из каталошке обраде.  

Следећа излази исто 26. јула 1977. године (Милановић број 101, Михел 

изоставио, Шафар број 2133). Ова марка се разликује по папиру који је 

обичан и по гуми која је позади мат. И она постоји незупчана. Нема 

наравно помена о томе да је овде опет издата и доплатна марка у ван-

поштанском промету од  1,00 динара и да се разликује од оне предходне 

из 1975. године по гуми која је мат. Боја на сату је тамније тонирана.   

Осим промена датума издавања доплатне марке на 1. јун 1979. године 

(Милановић број 112, Михел 65, Шафар број 2247) сви остали детаљи су 

О 
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као код предходне марке. Шафар наводи да постоји и незупчани 

примерци. Међутим, нема напомена како је изгледала доплатна марка у 

ван-поштанској употреби. Код сва три издања шалтерски табаци су били 

од по 50 комада (5 х 10 или 10 х 5 – 1977). 

 

 

 
 1975. 26. VII – 1. VIII доплатна марка у обавезној употреби лево и 

у ван-поштанској употреби десно. 
 

 

 
 1977. 26.VII – 1. VIII доплатна марка у обавезној употреби лево и 

у ван-поштанској употреби десно. Незупчани комади као украс. 
 

 

 
 1979. 1 - 7. VI доплатна марка у обавезној употреби. 
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 1980. 1 - 7. VI доплатна марка у обавезној употреби. 

 

 

 
 1982. 1 – 7. VI доплатна марка у обавезној употреби. 

 

 

 
 (?) 1984. 1 – 7.VI доплатне марке у ван-поштанској употреби 

 

 

 
 1985. 1 – 7.VI доплатне марке у обавезној употреби Србија и ЦГ. 
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Издање од 1. јун 1980. године (Милановић број 116, Михел 70, Шафар број 

2295) доноси повећање вредности на 1,00 динар. Битна је позиција 

номиналне вредности која улази више лево у део рушевине, гума је иста 

мат. Постоје и овде незупчани примерци.  

Издање од 1. јун 1982. године (Милановић 124, Михел изоставља,  Шафар 

број 2403) где Шафар даје погрешну слику марке и опис марке. Код њега 

је управо доплатна марка у ван-поштанском промету и опис из 1975. 

године. Велика каталошка грешка и дезинформација. Исто чини и код 

каталогизације за 1983. годину где под бројем 2473 даје доплатну марку у 

ван-поштанском промету из 1977. године. Доплатна марка из 1982. године 

је различита од предходне само по положају цифре 1,00 динар која је 

мање ушла у слику рушевине што се може са слике уочити. 

Што се тиче издања које је Милановић (каталог број 135) ставио у 1. јун 

1984. године је погрешно. Милановић је приказао једно писмо са очито 

доплатном марком у ван-поштанском промету (сада већ налепницом) и то 

каталогизирао у обавезне доплатне марке. Типична налепница сиве боје 

на самолепљивој фолији, вредности 1.50 динара. Зупчано цртастим 

прободом. Ни по изгледу ни по формату нема сличности са 

УОБИЧАЈЕНИМ  доплатним маркама па је то грешка коју треба исправити. 

Чак је и година дискутабилна може бити и раније од 1980 - 1984. године.   

Последња у овом приказу је доплата из 1. јуна 1985. године (Милановић 

број 146-148, Михел 98-99, Шафар број 2606-2608. Овде се појављују две 

марке истог формата и дизајна и једна потпуно другачија марка „Тједан 

солидарности“ за Републику Хрватску. Марка од 2.50 динара је већ 

републичко издање за Црну Гору а марка од 3.00 динара за остале 

републике сем Хрватске, што значи и за Србију са покрајинама. Ако је 

Шафар насловио свој каталог марака у употреби на територији Србије 

онда су му овде две марке и два броја сувишни. Иако на самој марци 

пише време употребе код Шафара је та недеља цео месец дана. За марку 

од 3,00 динара наводи да има незупчана што је тачно. Хрватску доплатну 

марку од 3  динара нисам овде посебно приказао. 

Већ од 1985. године а касније од 1986. године доплатне марке „Недеља 

солидарности“ су другачије по свом изгледу и то су сада већ Републичка 

издања. 

Из овог приказа и реда видимо да „Недеља солидарности“ није имала 

званична издања у годинама: 1976, 1978, 1981, 1983 и 1984. У тим 

годинама према налазима и истрживањима су коришћена предходна 

издања у одговарајућем временском периоду. За године 1983. и 1984, бар 

када је територија Србије у питању углавном су коришћене доплатне 

марке из 1980 (?).   
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Шта рећи за коментар „НИСУ МАРКЕ“ ? Да нису поштанске марке овако 

посматране, али ако су на писму онда свакако спадају у филателију и 

представљају део поштанске историје.  

Што се тиче доплатних марака у ван-поштанском промету осим две 

наведене постоје у републикама и друге марке за које је потребно урадити 

неку врсту каталогизације која бар мени засад није позната.  Има марака у 

збиркама али нема података. 

 

Пример употребе доплатне марке из 1980. године у „Недељи 

солидарности“ за јуни 1983. године када није било званичног издања. 

 
 

Литература: 

HFS, FILATELIJA, 9-10, 1975, str. 136-137. 

KOLEKCIONARI, Jugoslovenski informativni časopis za filateliju i numizmatiku 

broj 10/11, juli/avgust 1975, str.4. 

KATALOG poštanskih maraka u upotrebi na teritoriji Srbije 1840 – 2018, SFK 

Beograd. 

Milanović, Katalog doplatnih maraka Jugoslavije 
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НОВИ ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ПУТУЈУЋИХ ПОШТА 

НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ [5] 
 

илателистички галсник наставља са објављивањем 

документарног материјала (историјске грађе) и нових 

ауторских текстова о путујућим поштама на тлу Србије 

и Југославије. 

 

 

S = сједињени закључак /све врсте пошиљака чл. 58 УПС 1 /  

Z = писмоносни закључак / чл. 58 УПС 1 / 

z = отпрема обичних писмоносних пошиака  / чл. 58 УПС 1 / 

PV = закључак ручњака, вредносних и обичних пакета 

        / чл. 25 УПС 2 / 

P = закључак обичних пакета / чл. 25 УПС 2 / 

sp = списак размене   / чл. 63 т. 3  УПС 2 / 

g = празна сједињена и писмоносна врећа 

O = закључак се не сачињава недељом и празником, односно 

путујућа пошта не саобраћа недељом и празником, те се закључци 

не сачињавају и размена се не врши. Овај се знак не ставља у карту 

на месту где се ставља врста закључка. 

ʘ = Закључак се сачињава само недељом и празником. И ова се 

ознака не ставља у карту код ознаке врсте закључка. 

↕ = пошиљке у оба правца 

I0 = Прва отпрема / чл. 57 т. 7  УПС 1 / 

II0 = Друга отпрема / чл. 57 т. 7  УПС 1 / 

Ознаке врсте закључака исписивати само латиницом. 

Већи број пошта које стоје у картовној вези са пут. поштама 

погрешно тумаче пропис чл. 57 т. 7  УПС 1 те у картама стављају I0  

или II0 нпр. Пошта Каћ је у картовној вези са пут. поштом NS–Zre 

162 и Zre–NS 162 или Елемир са пут поштом Be–Ki 183 и Ki–Be 183. 

Ове поште као и друге стварно отпремају два пута дневно пошту 

пут. пошти, али не у једном истом правцу, већ у два правца, што 

значи да се у карти не може ставити I0  или II0. Ако би пошта Каћ у  

Ф 
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току дана отпремала два или више пута на NS – Zre 162 или на Zre – 

NS 162, онда би се пропис чл. 57 т. 7  УПС 1 применио. 

dost. = dostava 

prol. = prolaz 

pret = pretinac 

inoz. = inozemstvo 

izm.p. = izmenična pošta 

ex. = ekspres 

v. = voz 

ž. st.  = železnička stanica 

 

 

Железничка станица Ором (насеље у општини Кањижа). Према 

"Упутству за распоређивање и усмеравање писмоносних 

пошиљака" (1950), пошта Ором стојала је у вези са прекартирајућом 

поштом Суботица 2. 

 

13. Називе пут пошта на картама, списковима размене, врећним и 

свежањским називницама исписивати скраћено како је то у 

Прегледу картовања или Плану превоза поште означено. Нпр. Šid-

Bi 204, So-Bo 171, NS-Be 17, Za-Be 10, Zre-BC 186, Su-Vi 196 итд и тд. 
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Управници управних пошта, њихови заменици или контролори и 

управници среских пошта обавезни су да у прелазној ноћи ½ јуна 

1957. године контролишу правилност прелаза  са старог на нови 

План превоза поште и обезбеде правилно обављање поштанског 

саобраћаја. 

Исто тако ће у времену од 2-15 јуна о.г. обавезно проверавати да 

ли неки закључак приспева а није предвиђен, или не приспева а 

предвиђен је у Плану превоза поште или прегледу картовања, те о 

томе обавезно поднети извештај. 

С.Ф. – С.Н. 

 

Нови Сад, 17 маја 1957    За Директора, 

       Буд. Јовановић с.р.

    

    (Са оригинала за ФГ пренео В.Б.) 
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Ф и л а т е л и с т и ч к е  и н о в а ц и ј е  у  В е р о н и  

Италијанска федерација филателистичких друштава 

Саопштење за медије 

Italia 2018. Прослава завршетка Великог рата: два међународна 

филателистичка догађаја у Верони, од 23. до 25. новембра 2018. 

Покровитељство ФЕПА. 

Поводом 131. Veronafil 2018. године, важног јесењег 

филателистичког догађаја на којем се сусрећу међународни 

колекционари, Федерација италијанских филателистичких друштава 

организује Italia 2018, међународну такмичарску изложбу коју чине: 

Italia 2018 Изложба филателистичке литературе, са међународним 

учешћем, штампаног и дигиталног формата и Italia 2018 Велики 

рат, изложба са међународним учешћем изложака поштанске 

историје, традиционалне филателије, поштанских целина, тематске 

филателије и максимафилије посвећених Великом рату (који се 

завршио пре 100 година). 

 

 
Крф, јануар 1918. Франшизна поштанска карта 

послата од стране српског поручника Милана Аћимовића за Париз 
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Позивају се филателисти из целог света да прикажу своје излошке о 

Великом рату (1914-18), његовом пореклу или његовим исходима. 

Italia 2018 има патронат или признање: 

FEPA, Федерације Европских удружења филателиста, 

AIJP, Међународног удружења филателистичких новинара, 

AEP, Европске Филателистичке Академије, 

USFI, Удружења италијанских филателистичких новинара. 

Председник жирија: Ђанкарло Мороли RDP. 

Italia 2018 је скуп изложби с потпуно новим организацијским 

приступом: 

• регистрација, плаћање улазне накнаде, као и сви прелиминарни 

кораци, обављају се online 

• жири ће радити online како би се већина задатака извршила пре 

отварања изложбе 

• излошци ће бити приказани online и, уз одобрење власника, остају 

на сајту као додатна документација са резултатима излагача 

• Организатори су искусни и међународно поштовани филателисти, 

који своју експертско знање стављају у службу филателистичких 

иновација, чији је циљ приближавање нових филателистичких 

колекција. 

 

Више информација можете наћи на www.italia2018.eu, од 1. 

фебруара 2018. године. 

 

Пријављивање је у току. Искључиво online. 

 

 
Екрански приказ пријаве 

 



Миодраг Р. Вуковић

НЕКА НОВА САЗНАЊА О ОПШТИНСКИМ ПОШТАМА
У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ ПОСЛЕ 1. ЈАНУАРА 1903.

      Трагајући у Архиву Србије за неким другим стварима, у нераспоређеној
грађи Министарства грађевина Краљевине Србије сасвим неочекивано
наишао сам на неколико интересантних и (бар по мом сазнању) до сада
необјављених докумената, од којих нека о општинским поштама1.

     Мада већ од 1883. креће постепено увођење општинских пошта у сео-
ским подручјима, тај процес је до 31.12.19022. био спор, за око 20 година
отворена је само 31 пошта, а испомоћ су пружали општински судови.
      Пуни замах добијају на Нову годину 1.1.1903. када је изасланик краља
Александра Обреновића свечано увео нови систем и најавио отварање 804
општинске поште. Део је отворен тог дана, остале поступно до 24.1.1903.
Од 24.1.1903. до 29.5.1903. је отворено још најмање 215 пошта. Мада све
до 1905. није објављивано њихово отварање, на основу каснијих списа и
познатог филателистичког материјала може се проценити да је до мајског
преврата отворено не мање од 1019 сеоских пошта.

1 О општинским поштама је релативно мало писано. Најпотпуији и најбољи је
текст Тривуна Теслића у “ПТТ Архиву”, али му недостаје филателистички део.
У филателистичкој литератури Дероко, Вишацки, Мићовић и Каталог целина.
2 Сви датуми дати су по старом календару који је био у званичној употреби.
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Сл. 1: До маја 1903 и
даље су судови пружали
испомоћ (март 1903, суд
општине Дубовске).

Сл. 2: Једнообразни жиг нових
општинских пошта

(Мали Извор/Срез Бољевачки).

Miodrag R. Vuković
SOME NEW FINDINGS ON MUNICIPAL POST OFFICES

IN THE KINGDOM OF SERBIA AFTER 1st JANUARY 1903
      In this article author reviews some newly discovered documents dealing
with organisational structure, work and openings of municipal (auxiliary) post
offices in the Kingdom of Serbia in their early days in 1903.



      Два најважнија докумената су Распис бр. 84 Министарства грађевина свим
поштама из децембра 1902. и (нажалост само) две странице документа који је
(судећи по унетим подацима) био један од основа пројекта општинских пошта.
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      На распису “Свима старешинама поштанско-телeграфски станица” није
у деловодни печат унет датум, али га у децембар 1902. смешта прва реченица:
      “Питање о увођењу општински пошта у краљевини Србији начелно је
решено и има се извести још у току идућег месеца.”
      На три писане стране распис Министарства грађевина доноси упутства о
начину рада и саставу општинских пошта, која ће бити основ свих каснијих
Правила о општинским поштама.
      У погледу општих одредби распис утврђује следеће:
      1)Општинске поште стоје у непосредној вези са државном поштом у месту
које је седиште среза коме припадају.
      2)Свој рад обављаће под надзором среске државне поште.
      3)Општинске поште ће вршити целокупну писмоносну радњу. (Касније је
њихов рад проширен и на пакетску, упутничку и телеграфску службу).

Сл. 3: Распис Министарства грађевина свим поштама из децембра 1902.



      
      У погледу начина рада општинских пошта расписом је утврђено следеће:
      1)Дужност поштара у општинској пошти обавља општински писар.
      2)Општина је одговорна за губитак препоручене пошиљке на свом терену
и обавезна је да пошиљаоцу исплати накнаду предвиђену Законом о поштама
и међународним конвенцијама.
      3)Пренос поште између општина и државних поштанских станица које су
у седишту срезова врше општински служитељи (пандури) три пута недељно.
     4) У среску државну пошту долазиће општинске поштоноше само из
оних општина које нису удаљеније од 30 километара.
     5) Општински служитељи из општина удаљенијих од среског места од
30 километара долазиће у општинску пошту која је на средокраћи између
њих и државне поште. Тој општинској пошти ће предавати писмоносне
пошиљке у закључаној кожној вализи. Један кључ вализе налазиће се код
општинске, а други код среске државне поште. Од посредничке поште
примаће долазећу пошту, која такође мора бити у закључаној вализи.
     6) Из села и засеока који чине општину пошиљке ће у општинску пошту
доносити бирови из тих села и засеока. У дане када приспева пошта, би-
рови безусловно морају бити код своје општинске поште ради пријема
пошиљака за њихова села и засеоке.
     Од казнених одредби распис је имао само једну, али врло једноставну.
“Најмању неуредност... или лабавост у вршењу дужности поштанске од
стране општинских пошта, старешине среске државне поште достав-
љаће начелнику среском, који ће над председницима општина изрицати
казне на основу чл. 86 Закона о устројству општина и општинских власти”
      За боље разумевање даљег развоја система општинских пошта и жигова
који се срећу на њиховим пошиљкама битни су и захтеви за обавештења на
која су старешине пошта дужни да, у договору са среским начелницима,
доставе одговор “29ог овог месеца” :

Сл. 4: Поред стандардних
двокружних жигова, ређе
се јављају и једнокружни
(Крњево/срез В. Орашки).

Сл. 5: Неке пошта и по претварању
у општинске, настављају да кори-
сте старе жигове (Мајдан-пек).
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      1) Какав назив носи општина која би била посредничка пошта?
      2) Какав назив носе општине које су удаљене од среске државне поште
више од 30 километара, које би стога слале и примале писмоносне затворе
преко посредничке поште?

      3) “Које би општине и којој државној пошти требало да долазе у сре-
зовима у којима има више од једне државне поште?”
      4) ”Да би се избегла забуна и застој, желим да што мање буде посред-
ничких пошта у једном срезу јер то захтева сам интерес службе.”
     Последње две тачке су изворно цитиране, јер су биле основ каснијег
одступања од начела да надзорна пошта обавезно буде она у седишту среза,
и оријентације на најближу државну пошту. Познати су и случајеви да су
надзорне поште биле чак и поште у суседном срезу, ако је то користило
економичности и ефикасности поштанског саобраћаја. То је и разлог
зашто се релативно ретко срећу посредничке општинске поште.
     Други документ садржао је попис општина са седиштима по срезо-
вима, са рубрикама (колонама) у које су уношени следећи подаци:

Сл. 6: Документ са списком општинских пошта по срезовима из децембра 1902.
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     1. колона - назив општине.
     2. колона - име места које је седиште општине и његовог засеока
     3. колона - број “пореских глава” у седишту општине
     4. колона - број “пореских глава” у селима и засеоцима општине.
     5. колона - укупан број “пореских глава” у општини.
     6. колона - растојање седишта општине од њеног засеока у km.
     7. колона - растојање седишта општине од среске државне поште у km
     8. колона - растојање седишта општине од алтернативне среске поште.

     Нажалост, од овог драгоценог документа сачувана су само два листа,
са подацима за срезове Јасенички (среско место/пошта Паланка), Орашки
(среско место/пошта Велико Орашје) и Подунавски (среско место/пошта
Смедерево). Оно што пада у очи је:
     1) Код сва три среза је, уз обавезну среску државну пошту, наведен
мали број општина. У Јасеничком 16, Орашком 12 и Подунавском 20.
     2) Сва наведена општинска места су удаљена мање од 30 километара
од среске државне поште.
     3) У попису Орашког среза наведена је и “варош Сараорци” која је у
то време имала државну пошту, а у последњој колони дата су растојања
свих седишта општина од поште Сараорци (која се крећу од 20 до 50 km).
     4) У делу који је сачуван наведена су само два засеока - Границе код
Ковачевца и Крушево код Велике плане, оба 2,5 km удаљена од општине,
односно среског места.
     С обзиром да у документу недостају не само подаци за остале срезове
већ и уводни део, закључак и одлука, тешко је извести сасвим поуздан
закључак. Неки закључци ипак се намећу сами по себи.
     1) Списак је, по свему судећи, рађен последњих дана децембра 1902,
на основу тражених података које су доставили управници пошта.
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Сл. 7: Образац месечног статистичког извештаја општинских пошта.



     2) У списку су наведене само општине чија су седишта удаљена мање
од 30 km од државне поште у седишту среза. То врло вероватно значи да
су 1.1.1903. само те општинске поште отворене, док је отварање осталих
одложено док се не регулише питање посредничких пошта. Имајући у
виду број пошта наведених у списку за ова три среза тешко да је 1.1.1903.
отворено битно више од 250 општинских пошта.
     3) Међу наведеним општинским поштама су и оне чије је отварање
објављено после 1905. То сугерише да су између почетка 1903. и средине
1905. те поште у неком тренутку биле затворене. Друга могућност (чини
ми се мање вероватна) је да јануара 1903. ипак нису биле отворене.
     4) Навођење два засеока можда говори да се размишљало о отварању
поште и у њима (заселак Границе је сам имао 317 пореских “глава”, а са
околином 631 - отприлике као Колари и Петријево који су их добили). Од
тога се, изгледа, одустало, пошто се у неким каснијим актима изричито
спомиње да општинска пошта Ковачица сама покрива и Границе).
     Обрасци сачувани у Архиву Србије потврђују да су општинске поште
биле дужне да сваког месеца достављају детаљне статистичке податке
надзорној пошти, која би их потом, заједно са својим извештајем, даље
прослеђивала ПТ одељењу Министарства грађевина. Подаци нису били
значајни само за државну статистику, већ су коришћени и за утврђивање
потребе за евентуалним отварањем нових или гашењем већ постојећих
државних и општинских пошта.

     И на крају, мада то није основна тема овог чланка, да се осврнем и на
жигове које су користиле општинске поште након 1.1.1903. Мада су битно
мање разноврсни од претходника, и код њих се (ретко) јављају разлике:
     1) Једнообразни двокружни жигови спољног пречника 28,5 mm.
     2) Исто, само пречник 27,5 mm.
     3) Једнокружни жигови пречника 27,5 mm до 28 mm.
     4)Жиг са уоквиреним пољем за датум и шрафираним сегментима
изнад и испод датума. Познат је само бАљеВАц / СР. СТУДеНИчКИ (из збирке
Синише Остојића, објавио Воја Мићовић).
     5) Познати су случајеви (рецимо Мајданпек) да су државне поште које
су претворене у општинске, користиле старе државне жигове.
     Напомена: И из периода пре 1.1.1903. познат је двојезични жиг са
текстом Ореовица/Oreovitza без ознаке среза (С. Остојић / В. Мићовић).
Није ми познато да ли је тај жиг неко време коришћен и после 1.1.1903.
Слика жига објављена у књизи В. Мићовића је лошег квалитета и веома
га је тешко реконструисати, па овде приказујем само његов модел. 
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Сл. 8: Жигови општинских пошта после 1.1.1903.
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Иван Тангл , дипл. инж., Нови Сад 

КРОМАЛИНИ НА ТРЖИШТУ–ПРЕВАРА ИЛИ ПОДВАЛА? 

есто се колекционарима нуде штампани отисци разних 

формата, квалитета и порекла и за већину тврди да су 

'хромалинске пробе'. Шта је то у стварности – подједнако 

мало понуђача и потенцијалних купаца зна. 

Кромалин -оригинално Cromalin®  неправилно Chromalin  

(што се код нас изнедрило у погрешно хромалин) је времешни и 

после 3 деценије напуштени заштићени поступак фирме DuPontTM, 

којим се слика или неко графичко решење SW креирано неким од 

графичких програма (код нас тада у QuarkXPress-у ) реализује као 

’pre-press’ или чак ’pre-contract' аналогна проба.  

Пре свега треба дефинисати шта данас у филателији, када 

преовлађујe офсет техника штампе, подразумевамо под термином 

„проба“.  

• Проба штампе (press-proof ) је отисак остварен на (најчешће 

офсет) машини, на којој ће то издање бити реализовано. То је 

једина врста отиска која се може сматрати марком, а најбоље 

уколико је штампана на оригиналном гумираном папиру, када је 

проба највреднија. 

• Кромалин проба је пробни отисак на посебном супстрату, у 

пуном колору,  добијен фотомеханичким поступком који 

најверније могуће симулира замишљено тј. жељено графичко 

решење, а служи за финалну контролу пре приступа штампи. 

Поступак је био размерно скуп, а резултат никако није марка. 

• На прелому векова настаје и фамилија ’Digital Cromalin’ 

уређаја (инк-џет принтера са спектрофотометром и 

самокалибрирајућом главом која посебним кромалин мастилима 

на папиру заштићеном полимером остварује отиске врло високе 

оптичке резолуције). Резултат личи на врхунску (и скупу) 

фотографију, али никако на марку. 

    

Ч 
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Део спецификације –табачића Европа 1998 оригиналне номинале 

  

Предња и задња страна табачића диг. кромалина (симилирана перфорација) 

Европа 1998 -оригиналне номинале 2,50 динара 
 

• Новија и јефтинија метода је пробна штампа графичког 

решења директно инк-џет штампачем високих перформанси. 

Овакви отисци су данас уобичајени у отклањању грешака или код 

давања упутстава аутора за корекцију и/или финалну реализацију 

штампару. Размена графичких решења електронском поштом 

пружа обема странама могућност штампе своје верзије таквог тзв. 

proof отиска. Срећемо их све више, јер нелегално 'цуре' и из 

специјализованог дела Народне Банке Србије на Топчидеру. 

Како се у време кромалин обраде реализовала штампа? 

Једна реклама с краја XX века послужиће да се грубо 

илуструју фазе реализације неког издања (нпр. марака).   

У смеру кретања казаљке виде се  радна станица за 

графичку припрему, са које се на кромалин уређају  реализују 

CMYK филмови (на фолијама у 4 боје означене у  почетним 

словима). Са ових филмова се правила и аналогна кромалин проба. 

Ако све задовољава, филмови одлазе на ротациони скенер , 

растеризован дигитални излаз се користио за израду CMYK 

фотонегатив филмова, са којих се путем ’осветљивача’ 



 

ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ГЛАСНИК 23                   | 47 

 

 

реализују штампарске форме - плоче. Путем ових се вишебојном 

офсет штампарском машином (код нас на Heidelberg SP 72, 74 итд) 

коначно реализују табаци готовог производа . 

 

 

Како се правила аналогна ’кромалин проба’? 

Компјутерски креирано графичко решење се више пута 

проверава и када је исто спремно, врши се сепарација најчешће на 

4 боје (CMYK – мада је кромалин поступак једнако подржавао и 

Пантоне систем), а из кромалин proof-принтера добијају се 4 

фотонегатив фолије –филма. На подлогу /супстрат/, што сјајнији 
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папир или полимер се наноси патентирани фотоосетљиви слој, 

кроз Y (жути) филм се излаже УВ светлу, посипа специјалним 

DuPont (Y) пигментом, одпраши, утрља, очисти па осуши у боксу на 

40-ак °C. Све описано се понавља за M (magenta -пурпурну), C (cyan 

–зеленоплаву) и К (црну) компоненту. Поступак се, дакле, спроводи 

четири пута (4 филма се путем CAD тачно упасују) па се коначно 

дело још прекрије заштитним слојем, да би се код великих формата 

Б0, Б1, лакше тиме манипулисало. Овај процес се код малих 

формата типа 17'' x 22'' завршавао за мање од сат, код великих 

трајао је и знатно дуже.  

Чему је служила? 

Служила је за исправке свих врста – за корекције елемента 

предлошка за штампу или филмова, али и као тзв ,,Contract-proof“, тј 

„уговорна проба“ за наручиоца, да потврди да је то баш оно што је 

желео (у смислу распореда, интензитета и међусобних односа боја, 

елемената слике и тд). За штампара је свака грешка ’пропаст’, 

будући да се кромалинска проба радила с истих филмова са којих 

ће касније да се штампа, те се сваки погрешан филм морао радити 

изнова, а ако се издавач још и обавезао да испоручи кромалински 

отисак, онда се и тај морао радити наново понављајући цео (узгред 

и токсичан) поступак, уз ризик да дође до неке нове грешке. 

Кромалин наиме, може да купи и наручилац, како би код нпр. 

поновљених тиража могао да рекламира одступања. Код малих 

тиража због скупог поступка ово је за штампара била повољна 

варијанта. 

Где је „проблем“? 

Треба указати на погрешно схватање (чак је и публиковано) 

како кромалин није веран коначној штампи! 

Ко тако тврди, најпре губи из вида да се кромалин прави пре 

почетка штампе, која је пак финална фаза процеса. Оптичка 

резолуција кромалина је већа и од пробне и од офсет штампе 

марке, па је стварност управо обрнута: потребна је врхунска 

штампа на врхунском папиру да би се резултат макар приближио 

квалитету фото-пробе. Знамо, на жалост, да се марке (код нас бар) 

ни изблиза не реализују тако. Једном начињена, кромалин-проба је 
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фактички „одрадила своје“. Никакву улогу иста нема у самом 

процесу штампања!  

Поређење нема ни смисла, јер нити је аналогни кромалин 

марка, нити је поступак његовог настанка штампа. Има разлога да 

се задржи или прикаже у експонату једино ако коначни производ 

(тј. марка) одступа у нечем битном, па је та проба једини доказ да 

издање није изведено у предвиђеном облику или боји например. 

При томе може, али и не мора постојати и кромалин-проба са том 

промењеном бојом!  

Будући да је аналогни кромалин напуштен као ’pre-press’ проба, 

задивљује колико је и данас интересената да потроше паре на 

непотребно. Није, наиме, реално да постоји ’кромалин’ од било 

чега што је емитовано од првих година XXI века. Овај феномен није 

везан само за нас; и у иностранству још увек то звучно име магично 

одзвања јер и сада се такви артикли нуде и купују.  

Дигитално доба  

У основи може се говорити о три врсте дигиталне колор 

штампе:  

то су директна штампа (најмодернија), затим тзв CtP (Computer-to-

Plate) i CtF (Computer-to-Film), као најстарији дигитални поступак.  

Дигитална (pre-press) штампа на инк-џет штампачу високих 

карактеристика (нпр на Epson©
 -какав и наш издавач ЗИН користи) 

је директна и може бити врло квалитетна, тако да (као и раније 

кромалин) буде супериорна квалитетом над офсет штампом марке. 

 

8-бојна штампа на 'proofing' папиру резолуције 1440dpi  

надмашује 4-бојну офсет штампу наших марака. 

Издавач од кредибилитета, нпр Courvisier S.A., зато у заглављу 

својих тестних отисака даје упозорење типа:  

 

Дабоме и без тога свакоме је јасно да оваква тзв. ’проба’ није ни 

марка ни проба њене штампе, па је ’пракса’ да се инк-џет отисци на 

картон-папиру називају кромалином искључиво атак на новчаник 
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лаковерног купца. Штампа на лакираном папиру мање резолуције и 

квалитета је јефтинија, али долази до отежаног слагања пасера, 

замућења слике, боје неретко одступају због различитог упијања 

или рефлексије, па се таква тест-штампа каткад разликује од 

коначног изгледа марке. Но и ово има и своју ’добру’ страну: може 

се ’штанцовати’ до миле воље и бацити на црно тржиште по 

повољној цени –докле год буде купаца! 

Computer-to-film поступак кратко помињем јер је и он 

превазиђен. Њим се графичко решење уводи у поступак сепарације 

боја, дигитално скенирање, (дакле долази се до фазе  из раније 

шеме) и израде фотонегатив фимова. Са тих филмова се даље раде 

штампaрске плоче за офсет вишебојну штампу марака. 

 

 

Натпис на маргини пробе начењене од 

Linotype-Hell фотонегатив филмова. 

 

Computer to Plate поступак је иницијално био скупљи али је 

напреднији јер прескаче фазе израде било каквих филмова, док се 

плоче за штампу директно реализују УВ или ласерским поступцима. 

Овако [CtP + офсет] се данас или тачније већ више од деценије 

и у Србији штампају поштанске марке. 

Али то је већ тема за други чланак. 
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Светислав Д. Јелић  

Друштво новосадских филателиста 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПОШТАНСКИХ МАРАКА – ОД ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

ДО ПОШТАНСКИХ ШАЛТЕРА 

убазношћу руководства MagyarSzo Д.О.О. - 

ораганизациона једница “Штампарија Форум” (даље 

Форум) омогућен нам је приступ штампарији, где нам је 

био приказан процес израде марака за потребе ЈП Пошта Србије, и 

друге поручиоце. Данас се у Форуму користи најсавременији 

поступак за масовну штампу (Computer to Plate - CtP) поступак за  

штампу. Као што назив сугерише, овим поступком  се заобилази 

процес израде филмова, и директно се, са компјутера, иницира 

израда плоча за офсет штампу. За саму штампу се користе машине 

“Heildeberg Speedmaster” капацитета проширеног Б2 и Б1 формата 

папира . (Сл. 1., 2.) 

Слика 1. Штампаћи систем проширеног B2 формата 

 
Слика 2. Кратка спецификација штампарског система 

Љ 
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У већини случајева користи се штампа на машини Б2 формата, док 

је папир димензија Б3. На папиру тих димензија марке се штампају 

типично у следећим форматима каснјих шалтерских форми: 

1) Шалтерски табак  100 (10х10) – 2 табака на лист 

2) Табачићи 8+1 (3х3) –  по 6 табачића на лист 

3) Табачићи 9+1 (5х2) – по 4 табачића на лист 

4) Блокови – по 12 на лист 

Неки од ових формата су приказани на сликама бр. 3, 4 и 5. 

 

Сл. 3. Табачићи 8+1 на Б2 папиру Сл. 5. Табачићи 9+1 на Б2 папиру 

Сл. 4. Блокови на Б2 папиру 

Оно што је најбитније за тему овог броја јесте пробни отисак, који 

се данас све чешће појављује на тржишту са називом – кромалин. 

Дакле, када су ликовно решење, а за њим и плоче спремни, цртач 

из Србијамарке лично долази у Форум, где креће штампа, са 

унапред урађеним распоредом (Сл. 3-5) - пробним отиском табака. 

Пре процесa коначне штампе, цртач се лично потписује на први ( 

„пробни“) табак (Слике 6. и 7.), који по свим параметрима одговара 

замисли уметника, и тај први и „оверени“ табак се даље пакује и 

чува у архиви штампарије. У случају да је потребно унети неке 

измене (нумерација табака, промене нијанси боја итд...), цртач на 

том табаку пише коментар, након унетих измена се пушта штампа. 

Важно је нагласити, да се сви пробни табаци, као и тај први, који 
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уметник потписује, и који се после чува у архиви штампају на 

оригинал папиру, на којем се касније штампају и марке. У случају 

израде доплатних марака, које имају другу примену у поштанском 

саобраћају, на пробни табак се не потписује цртач, него одговорно 

лице из штампарије. Касније се табаци преносе у посебан погон, у 

којем стоји перфоратор, где се одвија процес перфорације 

(зупчања), и коначног сечења на шалтерске табаке. 

  

Сл. 6. Пробни табак издања  

„Зимске олимпијске игре 2018“  

са потписом цртача Ј. Влаховића 

Сл. 7. Пробни табак издања 

„Европа 2018“  

са потписом цртача Б. Савића 

Од кључног је значаја и чињеница, да радници у штампарији на 

свом радном компјутеру , са кога лансирају штампу имају датотеку 

са ликовним решењем само поштанских марака које су у процесу 

штампе или су недавно биле одштампане. Та околност имплицира 

да неовлашћен приступ датотетакама ради могуће злоупотребе или 

касније самовољне доштампе практично не постоји. 

Увидом у архив руководиоца погона за израду марака, предочено 

нам је, да се свако издање архивира на следећи начин: 

Пробни, потписани табак се ставља у фасциклу, где су записани и 

подаци о сваком издању, а конкретно: поручилац, датум 

поруџбине, поручени тираж, одштампани тираж, количина 

прозупчаних табака и тираж евентуално неуспешно одштампаних 

табака (макулатуре). Најчешће грешке у штампи су померена 

штампа и размазане боје на папиру. Овакви табаци се касније 

уништавају. Специјалнм ножевима се секу на траке 1 cm и носе на 

даљу утилизацију. 

Из свега горе наведеног, може се донети закључак, да се данас 

(период након 2010) у штампарији Форум не користе „пробе“ ни на 

кромалин  ни на било каквом другом пробном папиру. Сва размена 

информација са Србијамарком се обавља путем електронске 

поште, те су предмети који се појављују на тржишту подложни 

детаљном испитивању. 
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 Поглед са монагешке терасе - MonacoPhil 2017 

 

 оквиру манифестације "MonacoPhil 2017" (од 30. новембра 

до 2. децембра 2017) у Музеју марака и кованог новца у 

Монте Карлу, одржана је изложба "100 иконичних марака и 

докумената" из 100 светски познатих колекција укључујући и 

колекције Принца Алберта II од Монака, Њеног Височанства 

краљице Елизабета II, десет поштанских музеја и чланова Клуба 

"Монте Карло". 

 У простору "Léo Ferré" на 80 штандова представиле су се 

поштанске управе и познати међународни продавци марака. 

 У простору The Monaco Top Cars Collection (the Exhibition of 

HSH The Prince of Monaco's Vintage Car Collection) одржана је 

изложба посвећена филателији Северне и Јужне Америке, са 

невероватном разноврсношћу међународних колекција.  

 

 
Монте Карло 1917 

  

 

У 
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 Истовремено, изложба посвећена Филипу Ферарију (Philipp 

von Ferrari) је омогућила посетиоцима да стекну увид у многе 

колекције које су некада биле у власништву краља марака. 

 Последњи, али не и најмање важан, Пошта Монака са 

издањима марака MonacoPhil. 

 Jединствен догађај омогућио је избор светских реткости из 

нeкадашње филателистичке колекције Филипа Ферарија. Материјал 

је из безбедносних разлога у Музеју марака и кованог новца био 

распоређен у 20 витрина. То не звучи велико, нити је огромно у 

количини, али оно што су многи познати колекционари на 

појединачним листовима приказали је квалитативно јединствено - 

укључујући ex-Ферари експонате из Краљевске колекције, из  

колекције Ериван Хауб института Smithsonian... Имена свих излагача 

поменута су у књизи Волфганга Масена "Philippe de Ferrary, the 

mysterious cet inconnu (collector, philatelist and philanthropst)" са 

сликама ретких примерака. У Монаку су се у оригиналу могли 

видети: од 1c Британске Гвајане, Tre Skilling Banco (Шведска) до 

ретких примерака из 1929. године са аукције грчке колекције краља 

марака. Дозвољена је груба процена: може се претпоставити да су 

колекције Ферарија садржавале око 650.000 и више објеката. У 

Монаку је у најбољем случају приказано 0.005 процената од тога 

оригиналног броја.  

 Грубо рачунато - макар у математичком смислу – вредност 

некадашње Фераријеве филателистичке колекције данас премашује 

милијарду евра.  

 

Састанци филателиста у Београду 

улица Светог Саве 16-18/II 

недељом од 9 до 14 часова 
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Престижни српски излагач Предраг Антић учесник на изложби 

100 светских реткости (икона) 

 

MONACOPHIL 2017. Iconic items, The Americas Ferrari. HSH. Prince 

Albert II. HM. Queen Elizabeth II. Museum. Royal Museum for Central 

Africa. Belgium. 

(Приредо В.Б) 
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ФИЛАТЕЛИСТИЧКА КОЛЕКТАНЕА [6] 

 

Писмо број 6* 
 

Београд, 27. V 30 

 Поштовани г. Анитићу, 

 Примио сам послате ми стране часописа, на чему вам много 

захваљујем. Сем рада W. Dorning Beckton-a у " London Philatelist-u", 

остали су ми били познати.  
 

 

  

 Тај Дорнингов чланак јако ме занима и ја га сада поново 

студирам упоређујући га са мојим студијама и са књигом de Smeth-

                                                 
*
Приликом преписа, на неколико места, суочио сам се са нечитким 

деловима рукописа који потичу од бледих копија оригинала. Таква места 

означио сам  у заградама, с тим да недостатак тог текста, за читаоца, није 

променио разумљиву суштину писма.  

 

 

 
 

Сл. 1 Прва страница писма 

број 6 
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a4. Има врло интересантних појединости, али је једно посве 

погрешно тврђење: да су марке Кнеза Михаила штампане у 

Београду делом литографским путем – са камена! Та нетачна 

поставка побијена је, уосталом,  у књизи Де Сметовој (постоји и у 

немачком преводу5). 

 

 Дорнинг се у својим чланцима, одмах у почетку, позива на 

чланак неког Dе Кerst-a у часопису "Philatelic Journal of Great 

Britain", Vol. IX. Тога чланка нема међу вашим листовима, можда ни 

вама није био познат. Како нема ближих података о тој публикацији 

биће тешко наћи је, али се свакако морамо постарати да до ње 

дођемо. Можете ли у томе погледу штогод предузети? Можда би се 

                                                 
4
 Paul de Smeth je 1937. године објавио исцрпну студију  о првим 

издањима српских марака у часопису "LʹEcho de la Timbrologie", која је 

после одштампана у засебну књигу под насловом "Les Timbres de la 

Principalité Serbie". 
5
Де Сметова студија изашла је у немачком преводу др К. Willera у бечком 

часопису "Die Postmarke".   

 

 

 

Сл. 2 Прва страница писма 

број 6 
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дотични број (следе две речи нечитко, прим. В.Б.) могао набавити 

преко неког колекционара.  

 

 

 

Молим вас да ми јавите: како сте ви набавили Дорнингов чланак, т.ј. 

бројеве " London Philatelist-а"? Ако је могуће што пре да ми 

одговорите докле још проучавам тај рад. 

Много вас поздравља 

    

       Е. Дероко (потпис )   

 

 

 

 

 

 

Сл. 3 Прва страница 

писма број 6 
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 Ваша преписка поводом оног (следи нечитка реч, прим. В.Б.) 

специјалитета "С К" веома је интересантна. Види се како се и (следи 

неколико нечитких речи, прим. В.Б.) у филателији могу завести 

погрешним закључцима и годинама подржавати нешто што у 

ствари не пoстоји! 

 

(Приредио В.Б.)  

 

 
 

SERBIA 

Exhibitor Name Title of Exhibit Total Medal 

Boricic, Aleksander 
Serbia Postal History 1755-1915 

(Previous title: …1840-1915) 
92 G 

Stepanovic, Zoran 
Bosnia and Herzegovina 1826-1918, The 

Cancellations Study 
90 G 

Philatelic Society of 

Banja Luka 

Fakes and Forgeries in Philately of Bosnia 

and Herzegovina 1879-1918 
80 V 
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Преглед издања Поште „Србија“  

у периоду март 2018. - мај 2018. 

Датум Кат. број Назив Табак тираж КПД МК 

01. III 2018.  

787 

788 

Васкрс 

23 дин. 

74 дин. 

(5x5) 

25 

215 000 

100 000 

1  

12. III 2018.  

 

789 

150 година од оснивања 

Народног позоришта 

23 дин. 

(3x3) 

8+1 

45 000 1 1 

20. III 2018. 279 VII Колан са копчом – редовна 

марка, ФОРУМ 2018 

11 дин. 

(10x10) 

100 

300 000 /  

20. III 2018.  

 

553 VI 

Милева Марић Ајнштајн – 

редовна марка ФОРУМ 2018 

23 дин. 

(10x10) 

100 

2 000 000 /  

20. III 2018.  

 

623 IV 

Милош Обреновић – 

редовна марка 

35 дин. 

(10x10) 

100 

500 000 /  

20. III 2018.  

 

790 

Живојин Мишић – редовна 

марка 

8 дин. 

(10x10) 

100 

200 000 /  

20. III 2018.  

791 

Радомир Путник –  

10 дин. 

(10x10) 

100 

200 000 /  

20. III 2018.  

 

792 

Милунка Савић – редовна 

марка 

46 дин. 

(10x10) 

100 

200 000 /  

20. III 2018.  

 

793 

Надежда Петровић – 

редовна марка 

50 дин. 

(10x10) 

100 

200 000 /  

20. III 2018.  

 

794 

Михајло Пупин – редовна 

марка 

100 дин. 

(10x10) 

100 

200 000 /  

30. III 2018.  

 

795 

796 

797 

798 

Фауна – слатководне рибе 

23 дин. – Кечига 

46 дин. – Моруна 

50 дин. – Штука 

70 дин. – Веслонос 

(4x4) 

16 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

2  

11. IV 2018.  

799 

800 

Градови Србије 

70 дин. – Суботица 

70 дин. – Крагујевац 

(3x3) 

8+1 

50 000 

50 000 

2 2 

24. IV 2018.  

 

 

801 

200 година од објављивања 

Српског рјечника Вука 

Стефановића Караџића 

23 дин. – портрет 

(5x2) 

9+1 

25 000 1  
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09. V 2018.  

802 

803 

EUROPA – Мостови 

69 дин. – Мост Газела 

100 дин. – Нови Жежељев 

мост у Новом Саду 

(3x3) 

8+1 

65 000 

45 000 

1  

18. V 2018.  

 

 

804 

805 

806 

807 

Музејски експонати – 95 

година од оснивања ПТТ 

музеја у Србији 

23 дин. – Кочија 

46 дин. – Телефон 

50 дин. – Индукаторска 

централа 

70 дин. – Хјузов телеграфски 

апарат 

(5x5) 

20+5 

25 000 

25 000 

25 000 

25 000 

2  

31. V 2018.  

808 

809 

810 

811 

812 

813 

 

Карнет - 7 

Уметност 

23 дин. – Иван Сергејевић 

Тургењев 

23 дин. – Коста Трифковић 

23 дин. – Максим Горки 

23 дин. – Алекса Шантић 

23 дин. – Милош Црњански 

23 дин. – Александар 

Исајевич Солжењицин 

(3x2) 

6 

15 000 3  

Преглед доплатних марака у периоду март 2018. - мај 2018. 

Датум 
Кат. 

број 
Назив Табак Тираж Период употребе 

08. V 2018. 79 Недеља Црвеног 

крста 

(10x10) 

100 

750 000 08. V 2018. - 15. V 2018. 

16. V 2018. 80 Кров (10x10) 

100 

1 500 000 16. V 2018. - 31. V 2018. 

(приредио У.С.) 
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