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7
ПРЕДГОВОР

Ова књига представља наставак једне раније 
– Бошко Мијатовић: Дуван и српска држава 

у XIX веку – како по временском следу, тако и 
по садржају. Док се прва бавила XIX веком, ова 
друга покрива први део XX века. И ова друга 
прати систем дуванске производње у земљи, с 
тим да се она променила после Првог светског 
рата: Србију је заменила Југославија.  Основна 
конструкција дуванског система није промење-
на – био је то државни монопол који се мучио 
и са сељацима и са пушачима, као и они с њим 
– али су се промениле економске, социјалне и 
политичке околности, технологије, навике по-
трошача, па и сама дуванска делатност. 

Књига је јасно подељена на два готово не-
зависна дела: до Првог светског рата и после 
њега, до Другог.  Јер, Први светски рат и ства-
рање Краљевине СХС донели су велику проме-
ну у животу јужнословенских народа, па и про-
мену у начинима производње и продаје дувана 
и дуванских производа. 

Ово је свакако књига из области економ-
ске историје, али се у њој могу наћи елементи 
друштвене и политичке историје, као и слике 
из етнографске и технолошке области, колико 
је то могуће или потребно. 

Велику тешкоћу у истраживању пред-
стављала је чињеница да је релевантна архив-
ска грађа практично непостојећа: фондови 
Самосталне монополске управе нестали су и 
у Првом и у Другом светском рату, као и мно-
ги други фондови министарстава финансија 

и српске и југословенске владе. Нажалост, не 
постоје ни озбиљнија историографска дела 
о пушењу или производњи дувана у Србији и 
Југославији, осим неколико пригодних књига 
с краја XIX и током XX века и нешто краћих 
текстова. Стога је био нужан већи ослонац на 
ондашњу штампу, расправе у скупштинaма 
Србије и краљевина СХС и Југославије и ме-
моарску литературу као изворе грађе. Што је 
још горе, и Монополска управа најрадије је 
пословала ван увида јавности,  избегавајући 
публицитет.  Њене редовне комуникације са 
јавношћу састојале су се од објава о сађењу у 
наредној години, повремених нових ценовника 
дуванских производа и конкурса за издавање 
великопродајних права.

Захваљујем се кустосу Весни Душковић на 
свесрдној помоћи. Захваљујем се и Етнограф-
ском музеју у Београду, Музеју града Београ-
да, Историјском архиву Београда, Историјском 
музеју Србије и компанији Филип Морис, који 
су ми ставили на располагање већину фото-
графског материјала коришћеног у књизи. За-
хваљујем се и Милици Бисић на врло корисним 
сугестијама.

Сви датуми у тексту до Првог светског рата 
дати су по старом, јулијанском календару, који 
се тада користио у Србији и који заостаје за 
грегоријанским календаром 12 дана од 18. фе-
бруара 1800. до 17. фебруара 1900. године, а 
потом заостаје 13 дана.

Предговор
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ДУВАН У СРБИЈИ, 1900.

Дуван у Србији, 1900.

У XX век Србија је ушла са потпуним државним 
монополом дувана: и производња, и прерада, 

и унутрашња и спољна трговина дуваном 
налазиле су се у државним рукама. Држава је 
монополисала дуван искључиво из фискалних 
разлога.

Кратка историја монопола 
дувана у XIX веку1

Све до 1884. године производња и тргови-
на дуваном у Србији билe су слободнe. Свако је 
могао да засеје дуван у количини коју хоће и да 
га прода коме хоће, а по цени коју хоће. Једини 
начин на који се држава мешала у посао био 
је порески: наплаћивала је још од 1864. године 
регалну таксу искључиво на увозни дуван, а за-
тим од 1881. године трошарину (порез на про-
мет) на сав дуван, по трговинском споразуму 
са Аустроугарском. Искуство са наплатом рега-
ла и трошарине није било добро јер су се поре-
ски обвезници (трговци и дућанџије) на сваки 
начин трудили да смање своје обавезе и у томе 
врло добро успевали. Јер, држава није поседо-
вала добар порески апарат и није била у стању 
да се одупре прекршиоцима. Стога, на пример, 
1883. године није остварена ни половина пла-
нираног прихода од дуванске трошарине, док 
су буџетске потребе брзо расле.

1  Видети Б. Мијатовић: Дуван и српска држава у XIX веку, 
ЦЛДС, 2006, стр. 18.

Пошто је дуван погодан производ да би се 
над њим успоставио монопол, држава се 1884. 
године решила на увођење монопола на дуван, 
али није уведен потпун, већ само делимичан 
монопол. Ово стога што у том времену држава 
није поседовала довољан административни ка-
пацитет да на себе преузме све послове, а није 
се ни појавила инострана група која би преу-
зела на себе организацију монопола. Произ-
водња и формирање цена остали су слободни, 
али је право трговине пренето у државне руке. 
Она га није непосредно користила, већ је трго-
вину препуштала закупцима, уз наплату таксе 
за дозволу за рад и за продају. С друге стране, 
предвиђене су драконске казне када дуван про-
дају неовлашћена лица. Поред ових, плаћана 
је и такса на продати дуван, што је, суштин-
ски, трошарина. Значи, овај систем и није био 
монопол у правом смислу те речи, већ само 
стављање трговине под државну контролу кроз 
лиценцирање. Овде је држава само пронашла 
згодан начин да дуванџије прикупе дуванске 
порезе уместо ње.

Убрзо се показало да нови трговински мо-
нопол не функционише како треба, па је већ у 
пролеће 1885. године било јасно да ће приход 
подбацити. Разочарана, влада је одмах почела 
да спрема делотворнији закон, а председник 
владе Милутин Гарашанин упустио се у разго-
воре са бечком банком Банкферајн о уступању 
монопола на дуван. Ипак, није извесно да је ова 
брзина била разумна, пошто је природно да се у 
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почетку сваког новог система јаве тешкоће које 
се временом отклањају. Нема сумње да је влада 
веровала да државно управљање монополом не 
може бити ефикасно, али и да ће приватни за-
купац то чинити на опште задовољство.

Рат Србије са Бугарском, 1885. године, убр-
зао је стварање правог дуванског монопола. Наи-
ме, српска влада је, поучена лошим искуством 
из ранијих ратова, желела да унапред прибави 
новац за рат, па је уговорила спољни зајам са 
бечком Лендербанком и француским Есконтним 
контоаром. Тај уговор о зајму био је повезан са 
уговором о уступању монопола на дуван једној 
од банака (Лендербанци), па је истовремено до-
нет нови закон о потпуном државном монополу 
на дуван, којим је предвиђена могућност његовог 
издавања у закуп приватном лицу. 

Потпун монопол обухватао је право мо-
нополисте да регулише све битне фазе дуван-
ског циклуса: производњу и прераду дувана и 

унутрашњу и спољну трговину (извоз и увоз). 
Држава је издавала дозволе заинтересованим 
сељацима, одређивала откупне цене, прерађи-
вала дуван у својој фабрици и уступала тргови-
ну приватним лицима. Октобра 1885, монопол 
је уступљен Друштву за закуп монопола дувана 
у Србији, с тим да се откупне и продајне цене ут-
врђују трогодишње договором државе и моно-
полисте. Власници друштва били су аустријска 
Лендербанка и француски Народни контоар, а 
уговор је одређен на 50 година. Из закупнине је 
отплаћиван ратни зајам. Убрзо је, већ 1887, код 
Мостара у Београду прорадила нова солидна 
фабрика за прераду дувана. 

Стварањем потпуног монопола држава се 
решила мукотрпног прикупљања дажбина на 
дуван од трговаца који су увек спремни да из-
бегну плаћање. Веровало се, с правом, и да ће се 
приватним монополом боље управљати него др-
жавним, а због боље заступљеног интереса стра-
ног и озбиљног приватног власника у односу на 
све тешкоће које доноси управљање државним 
предузећем, па још у неразвијеној земљи. 

У Србији се веровало да странци баснослов-
но зарађују на својим предузећима (монополи 
дувана и соли и железница), што није било тач-
но. Стога је с великим одушевљењем већ не-
колико година касније дочекана оријентација 
нове радикалске владе на национализацију 
поменутих фирми. После међусобних преба-
цивања због непоштовања уговора, друштво и 
држава су се нагодили око цене преузимања 
монополског друштва и од 1. јула 1888. држа-
ва је преузела експлоатацију монопола дувана 
у своје руке. Године 1890. донет је нови закон, 
сличан старом, осим што је теоријски дозволио 
слободну производњу за извоз (о томе касније), 
а који је важио и после Првог светског рата.

Првих година послови нису ишли добро. 
Партијски интереси су комбиновани са не-
знањем и, вероватно, корупцијом и проблеми су 
се гомилали. Квалитетом дувана нико није био Светомир Николајевић, председник владе
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задовољан. Сељацима се гледало кроз прсте из 
политичких разлога, па је кријумчарење било 
велико, а квалитет откупљеног дувана слаб. 
Приватној великопродаји и набавци увозног 
дувана преко приватника стално се приговара-
ла корупција. Државне набавке увозног дувана 
често су се окончавале слабим или чак буђавим 
дуваном итд. Ипак, временом се пословање мо-
нопола помало поправљало, а посебно од када 
је, као резултат услова репрограмирања спољ-
них дугова 1895. (Карлсбадски аранжман), 
формирана Самостална монополска управа, 
потпуно независна од владе и министра финан-
сија, чији је Управни одбор управљао и моно-
полом дувана, наплаћивао приходе и усмера-
вао их у отплату спољних дугова.

До краја XIX века приход од монопола ду-
вана лепо је растао, што је и природно с обзи-
ром на ниске откупне цене и скокове продајних 
цена дувана. Своју фискалну улогу монопол је 
ваљано остваривао и доносио државној благај-
ни преко потребне приходе. Али, с друге стра-
не, економска страна монопола дувана није 
била повољна. Прво, производња дувана стаг-
нирала је током 1890-тих година, а на нивоу 
домаће потрошње јер је држава била слаб тр-
говац и није успевала да извезе знатније коли-
чине дувана. И, друго, ниска просечна откупна 
цена значила је да производња дувана не доно-
си добре приходе онима који се баве том по-
слом. Стога је извесног смисла имао захтев за 
укидање овог монопола који је све време про-
пагирала Либерална странка.

Стање 1900. године

У овом одељку приказаћемо основне одли-
ке дуванске бранше у Србији на прелазу из XIX 
у XX век: законску регулацију, производњу, от-
куп, цене, домаћу потрошњу, извоз и увоз...

Закон о монополу дувана

Све дуванске послове регулисао је Закон о 
монополу дувана из 1890. године, а који је, са 
мањим изменама, важио и после Првог свет-
ског рата. Био је заснован на следеће четири 
основне карактеристике:
• производња дувана је приватна, али уз држав-

ну регулацију и контролу; држава прописује 
количину дувана која ће се у земљи засадити 
и на основу тога издаје дозволе сађења поје-
диним сељацима на тачно одређен број ду-

Владан Ђорђевић, председник владе
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ванских струкова; сађење без дозволе се стро-
го кажњава;

• дуван се од сељака откупљује по цени коју 
држава унапред утврди, а у складу са својом 
политиком географске дистрибуције произ-

водње и проценом  квалитета дувана који је 
појединачно сваки сељак произвео;

• тако откупљен дуван смешта се у државне ма-
гацине и прерађује у државној дуванској фа-
брици у Београду;

• задржана је углавном приватна трговина на 
домаћем тржишту, али уз државну регула-
цију и контролу; наиме, великопродаја се у 
Београду обављала непосредно – из државног 
стоваришта малопродавцима – док се у дру-
гим местима одвијала преко великопродава-
ца, који су на својим подручјима поседовали 
монопол продаје малопродавцима; у једном 
округу могао је бити само један великопро-
давац, који је закуп добијао на “јавној офер-
талној лицитацији”, на којој је једини крите-
ријум био што већи откуп државног дувана; 
право малопродаје приватницима такође је 
давала Управа монопола;

• извоз и увоз дувана такође су у искључивој 
државној компетенцији; идеја је да Управа 
монопола у иностранству набавља оне врсте 
дувана које се не производе у земљи, а по-
требне су (квалитетнији турски дувани), као и 
да се извози вишак дувана произведен преко 
домаћих потреба.

Закон о монополу установио је три класе 
дувана и шкарт, покушавајући да их што пре-
цизније опише како би у примени било што 
мање неспоразума. Ове класе биле су дефини-
сане на основу врсте и стања лишћа. Предвиђе-
не су три врсте лишћа према положају на ста-
блу: средње (које даје најбољи дуван); горње 
и доње (које даје средњи дуван) и подбир (не-
колико најнижих листова који дају најслабији 
дуван). А стање лишћа процењивало се према: 
степену зрелости, поцепаности, мрљавости, из-
горелости, буђавости и слично. 

Из овог прегледа класа дувана и с њима 
повезаним критеријумима очигледно је да кла-
се нису биле одређене врстом дувана (турски, 
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српски, вирџинија итд.) и његовим пушачким 
карактеристикама. Таква политика значила је 
одрицање од производње најбољих оријентал-
них дувана, чија је популарност у Европи расла 
са ширењем цигарета и који би се стога могли 
добро продавати.

Законодавац је био свестан опасности од 
кршења монополских прописа, па је за сађење 
без дозволе предвидео оштре казне: 
• уништавање садова и забрана сађења у будућ-

ности: за индивидуалног сељака чупање заса-
да и забрана рада пет година; за општину у 
којој се нађе знатно сађење без дозволе забра-
на сађења на три године;

• високе новчане казне: између 20 и 100 дина-
ра за сам прекршај, али и према броју не-

дозвољених струкова (30 пара за један) или 
маси дувана (20 динара за један килограм). 

Закон је садржао и детаљне одредбе о 
сађењу дувана, његовом паковању, откупу, ма-
гацинима, преради дувана, продаји дувана, о 
казнама и о Управи монопола. За Законом су 
уследили бројни и још детаљнији правилници.

Цоца Ђорђевић, глумица
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Производња и откуп

Основни подаци приказани су у табели 1. 
Вредности приказаних података из прет-

ходне табеле уобичајене су за српски дувански 
монопол на прелазу из XIX у XX век. Површина 
коју су произвођачи пријавили за сађење била 
је мања од две хиљаде хектара, а површина коју 
је Управа монопола одобрила за сађење већа од 
хиљаду хектара, док остатак није задовољавао 
критеријуме Управе. Откупљена количина била 
је мања од хиљаду тона. 

Највећи откуп, па и производњу, имао је 
Нишки округ, са учешћем од 56,2% у откупу 
у целој Србији, првенствено захваљујући томе 
што је обухватао Алексиначки срез, тада први 
у Србији. Други је био Крушевачки са 23,5%, а 
трећи Врањски са 11,0%.

Откупне цене најчешће су ниже од једног 
динара по килограму. Видљиво виша била је 
просечна цена у Ужичком округу (1,05 динара 
по килограму), а због бајинобаштанског дува-

на (бајиновац) који је сам чинио највишу класу 
српских дувана. Други по просечној откупној 
цени био је Крајински округ (0,94 дин./кг), што 
је такође у складу са реномеом по квалитету. 
Али, ова два округа давала су малу производњу, 
па је у њима и откуп био врло скроман, на за-
чељу наведене листе округа. 

Амбиција Управе монопола с краја XIX 
века да се засеју знатно веће површине пока-
зивала се нереалном: произвођаче нису при-
влачиле откупне цене, док Управа није хтела да 
их подиже. Тек ће током прве деценије XX века 
Управа мало попустити и скромно повећати 
цене, чему ће уследити известан раст интереса 
произвођача и повећање производње и откупа. 

Цене и паковање

Основна идеја фискалног монопола је јед-
ноставна: откупити дуван од произвођача јеф-
тино, прерадити га колико треба и пушачима 

Табела 1: Производња и откуп дувана, 1900. година

Округ
Пријављено
за сађење, 

ха

Одобрено
за сађење, 

ха

Откупљено
дувана, 

кг

Исплаћено 
за откуп,

дин

Просечно
плаћено
дин/кг

Просечан 
принос 
кг/ха

Врањски 111,22 133,96 100.712 83.006 0,82 751,8

Крајински 42,28 41,59 22.027 20.760 0,94 529,5

Крушевачки 331,80 297,74 215.491 190.815 0,88 723,7

Нишки 1052,09 790,56 515.056 407.654 0,79 651,5

Ужички 132,54 91,78 63.572 66.844 1,05 657,6

Укупно 1729,93 1355,63 916.858 769.079 0,83 676,0

Извор: Статистички годишњак Краљевине Србије 1900, Београд, 1904.
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продати скупо, уз лепу разлику која иде у др-
жавну благајну. Откупне цене српског дувана 
већ смо приказали – кретале су се око 1 дин./
кг – а у следећој табели дате су продајне цене 
и српског и турског дувана, и оног за резање и 
цигарета. Те цене важиле су између две проме-
не цена: из 1899. и 1902. године. 

Основна тадашња класификација дуван-
ских производа била је подела на турски и 
српски резани дуван, турске и српске цигарете 
са писком и без њега, цигаре и бурмут.

Најскупљи српски дуван, било резан или у 
цигаретама, био је бајиновац. Чинио је посебну, 
најквалитетнију класу српских дувана. Како се 
види, постојале су још три класе дувана и још 
три класе цигарета по квалитету, са различи-
тим ценама. Дуван прерађен у цигарете био је 
за око једну половину скупљи од резаног („кри-
жаног“) дувана. 

Асортиман резаног дувана и цигарета био 
је богатији него што приказује претходна табе-

ла. Све врсте и класе српских резаних дувана 
паковане су у кутије од 500, 100 и 20 грама, 
осим цигарета без писка од 1¼ грама, које су 
паковане искључиво у кутијама од 500 комада. 
На прелому векова важило је разумно правило 
да су солидније кутије коришћене за скупље и 
веће паковање. Папирно паковање користило 
се само код лошијих класа резаног дувана, који 
је био и најјефтинији, док је најчешћи мате-
ријал био картон. 

Други део тржишта покривали су турски 
дувани, тада најфинији и веома цењени на 
светском тржишту. 

Увожени турски дуван сматрао се квали-
тетнијим од домаћег, али свакако није припа-
дао врхунским турским дуванима, већ углав-
ном средњим. Ипак, имао је финији мирис 
од српског, иначе доста љутог дувана. Турски 
дуван се продавао у три класе по квалитету: 
специјална, прва и друга. 

Поред резаног дувана, постојале су и раз-
новрсне турске цигарете са писком, и то од по 
11/2; 11/4; 1; 3/4 и 1/2 грама у три класе. Ци-
гарете од 1 грама без писка коштале су једнако 

Табела 2:  Цене српског дувана  
1899–1902. године

Врста дувана Динара

РЕЗАНИ ДУВАН, кг 
Бајиновац 25
Класа  I 17,5
Класа  II 12,5
Класа  III   8

ЦИГАРЕТЕ 1000 ком. по 1 g
Бајиновац 35
Класа  I 25
Kласа  II 20
Kласа  III 12,5

ЦИГАРЕТЕ 1000 ком. по 11/4 g
Бајиновац 42
Kласа  I 35

Извор: Српске новине, 7. април 1899.

Табела 3:  Цене турског дувана  
1899–1902. године

Врста дувана дин./кг

 РЕЗАНИ ДУВАН 
Специјал 55

Класа I 40
Класа II 30

ЦИГАРЕТЕ 1000 ком. без писка по 1g
Специјал 65
I 50
II 40

Извор: Српске новине, 7. април 1899.
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као са писком из претходне табеле, док су оста-
ле биле скупље или јефтиније, зависно од масе.

Турски дуван и цигарете су, као 
квалитетнији, продавани по знатно вишој 
цени него српски. Код највише класе однос је 
био око 2:1 у корист турског дувана, док је код 
најниже достизао чак 4:1. 

За све класе турског дувана паковања су 
била по 500, 100 и 50 грама у лименим кутија-
ма и по 20 грама у картонским кутијама. Код 
турских цигарета није било разлике у пако-
вању између категорија или према томе да ли 
цигарете имају писак или не. Постојала су три 
паковања по броју цигарета: по 500, 100 и 20. 
Паковање за 500 и 100 цигарета била је лимена 
кутија, а за 20 цигарета картонска. 

Резани дуван и цигарете у Србији и даље 
нису имали називе, односно марке, већ само 
класу и паковање. Вероватно се давање назива 

сматрало непотребним због постојања моно-
пола и релативно малог броја врста, односно 
непостојања потребе за истицањем својих про-
дуката пошто конкуренције није било. Једини 
изузетак била је марка Бајиновац, али се ово 
име користило због географског порекла овог 
најбољег српског дувана.

Асортиман цигара у продаји био је широк 
– понуда је достизала 15 марака. Продавале 
су се у паковањима од по 100 комада, али и 
на комад. Најјефтиније врсте биле су мар-
ке Српска и Томпус2 (5 пара по комаду), док 
су три најскупље биле Мануел Гарсија (75), 
Флер де Куба (80) и Ла Каролина (100 пара 
по комаду).

2  Марка Томпус је  очигледно била доста популарна пошто 
се њен назив задржао до наших дана као синоним за 
цигару.
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У понуди бурмута (дувана за ушмркавање) 
налазимо три врсте: Чам и Рене де Пари су 
инострани и цена им је 15 и 8 динара по кило-
граму, а безименом домаћ                                  ем 
3 динара по килограму. Паковани су у кутије од 
хартије од по 50 грама, а Чам и у кутије од 20 
грама.

Потрошња и спољна трговина

У 1900. години у Србији су преко Управе 
монопола продате 851,3 тоне дуванских пре-
рађевина, што је уобичајена количина за по-
следњу деценију XIX века. Структура продаје, 
па тиме и потрошње, дата је у табели 4.

Како се види, српски потрошачи највише 
су трошили резани дуван, који је био видљиво 
јефтинији од цигарета одговарајућег квали-
тета: чак 9/10 продатог дувана био је резани, 
пушачи су га користили и за савијање цигаре-
та и за луле. У овој врсти дувана веома је до-
минирао српски у односу на турски (744 пре-
ма 13 тона), а међу српскима дуван III класе 
– чак 417,9 тона. Значи, на овај последњи от-
падала је готово половина укупне потрошње 
свих дуванских прерађевина у Србији. Пошто 
је IV класа српског резаног дувана заузимала 
друго место са 251,4 тоне, то је очигледно да 
су у Србији  најјефтинији дувани имали далеко 
највећу прођу (чак више од ¾ укупне продаје).

Друге по укупној потрошњи биле су фа-
бричке цигарете, са скромних 7,2% учешћа. 
Како је наведено, цигарете су биле за око једну 
половину скупље од резаног дувана исте кла-
се, тако да није чудно да су их сељаци радије 
сами завијали него скупље плаћали фабрич-
ки направљене цигарете. Ипак, и ово скром-
но учешће представљало је велико повећање 
(више него удвостручење) према стању од само 
неколико година раније. Основни разлог по-
раста популарности фабричких цигарета било 

је поскупљење дувана из 1899, када су цене 
резаног дувана знатно више повећане него ци-
гарета, што је довело до промене у пушачким 
навикама и потрошњи. 

О раширености пушења у Србији тога доба 
не располажемо иоле поузданим подацима. Је-
дина оцена може се извући из тврдње Либерал-
не странке из 1889. да у Србији пуши 280 хиља-
да људи, што је била једна четвртина броја од-
раслог становништва. Уколико се претпостави 
да жене нису пушиле (свакако да неке јесу, али 
их је тада било мало), произилази да је пушач-
ка популација обухватала половину одраслог 
мушког становништва. Уколико се овај однос 
примени на популацију Србије из 1900. (2,5 
милиона), добија се да је тада пушило око 320 
хиљада људи, а по 2,66 кг годишње, односно 7,3 
грама или 7,3 обичне цигарете на дан. Ова ко-
личина мања је од обрачунате за 1893. годину, 
што је природно стога што је становништво Ср-
бије у међувремену повећано за 15,4%, а про-
даја дувана остала је непромењена. 

Необично је смањење продаје/потрошње 
дувана по становнику у 1900. у односу на 1893. 
годину. Оно се може објаснити или повећаним 

Извор: СГ, 1900, стр. 255

Табела 4: Потрошња дувана у 1900.

кг у %

Резани дуван 757.214 89,0

Цигарете 61.318 7,2

Цигаре 30.595 3,6

Бурмут 2.129 0,3

УКУПНО 851.256 100
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пушењем илегалног, кријумчарског дувана, 
који, свакако, није улазио у наведену статисти-
ку о потрошњи, или смањењем пушења у Ср-
бији. Тешко је веровати да је кријумчарење по-
већано с обзиром на то да је Управа монопола 
1895. прешла у способније и пословније руке 
људи који нису зависили од државе, па стога 
нису морали да избегавају строге мере ради 
популарности. Али, тешко је поверовати и да је 
дошло до стварног смањења пушења у Србији. 

Поред домаће производње и потрошње, 
постојала је и спољна трговина дуваном. У 
1900. години увоз је износио 22,5 тона, а изво-
за уопште није било. Поменути обим увоза био 
је низак у поређењу са претходним годинама, 
што је углавном било последица доста великог 
увоза претходне, 1899. године, када су створене 
залихе турског дувана. И општије посматрано, 
увоз је зависио од стања залиха турског дувана 
у магацинима Управе монопола, с једне, и по-
трошње овог дувана, с друге стране. 

Извоз српског дувана био је све време ми-
нималан. Иако је постојала жеља да Србија раз-
вије производњу дувана на основу извоза дале-
ко већих количина, по угледу на Турску и Грч-
ку, показало се да држава није добар трговац 
и да успеха у извозу нема, не само тада већ и 
током следећих деценија. Тај извозни неуспех 
ограничавао је домаћу производњу и изазивао 
оправдане примедбе на економску штету коју 
дувански монопол узрокује. 

С друге стране, Монопол дувана добро је 
обављао своју фискалну улогу, на задовољство 
владе. Тако је у 1900. години остварен укупан 
приход од 12,2 милиона, док су трошкови изне-
ли само 4,0 милиона. Добит је достигла 8,2 ми-
лиона, или 2/3 укупног прихода.3 Само је по-
следње поскупљење из 1899. донело повећање 
добити за две петине. Нема сумње да је држав-
ни монопол одбацивао већу добит него што би 

3 Статистички годишњак за 1900, стр. 261.

остварили приватни предузетници без монопо-
ла, а пошто би их конкуренција присилила на 
снижење цена прерађевина. Нема сумње ни да 
је ту велику добит плаћао потрошач кроз висо-
ке цене, али се за њега ни тада нико од држав-
них фактора није превише бринуо: преовлада-
вало је уверење да је реч о непотребној страсти 
и да треба да му се наплати тај порок.
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Дуван је у Србији био популаран порок – 
како рече један писац о дувану:

„Данас је доба у ком дуван пуши и старо и 
младо, и мушко и женско, чисто са неким ужи-
вањем. Пушење је дувана толико уобичајено да 
је он постао насушна потреба исто онако као 
и друге потребе у човечијем животу, не обази-
рући се на штете које се његовом употребом 
чине, и поред тога што се у свакој прилици за-
брањује од стране старијих или од стране лека-
ра. Изгледа да дуван игра врло значајну улогу 
у човечијем организму, како при његовим фи-
зичким, тако и умним радњама“.4

Побољшање квалитета 
домаћих дувана

Слаб квалитет дувана

Током 1890-тих година, па и раније, у Ср-
бији се производио доста неквалитетан дуван. 
Ова слабост посебно је сметала код цигарета, 
будући да је дуван углавном био љут, док су 
пушачи тражили благ, са финим миришљавим 
укусом какав су имали бољи турски дувани. Уз-
рока слабог квалитета била су два.

4 Мил. Зечевић, Трговински гласник, 26. 8. 1908.

Прво, државни монопол је нагласак у свом 
пословању стављао на количину произведеног 
дувана, док му је квалитет био од секундар-
не важности. Наиме, Монополска управа је, 
због нестручности, тражила “најјаче, најтеже 

Дуван у Србији до Првог светског рата
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и најмрсније листове”, који дају квантитет, 
али који су “љути, опори, дебели и тешко са-
горљиви, што су само рђаве особине дуванског 
лишћа”. У складу с тим, наређивано је сеља-
цима да што раније заламају лишће, што води 
смањењу броја листова, али и повећању сваког 
од њих. “Ако би се који дрзнуо да не послуша 
те остави више листова, он при откупу донесе 
дуван са таквим листом и откупна комисија 
казни га тиме што му дуван оцени за IV класу 
или за шкарт. У I и II класу цениле су откупне 
комисије само мрсне и дебеле листове, а тан-
ке – фине листове у III, IV класу, па и шкарт”. 
Сељаци нису имали куд већ су се прилагођава-
ли захтевима Монополске управе и окренули 
крупним и лошим листовима, а на штету ква-
литета дувана и пушача.

И, друго, у Србији је, као и другде у Европи, 
преовладавала погрешна пракса гајења дувана, 
а због незнања како узгајивача, тако и „стручња-
ка“. Како рече каснији главни ауторитет за ду-
ванска питања др Урош Стајић, “док потписати 
није дошао у Монополску управу на службу, 
сви стручњаци су сматрали да је пепелница бо-
лест и да она долази од ‘љуте росе’, исто тако и 
све сапрофитске болести на дувану доводиле су 
се у везу са љутом росом”. Стајић је “затекао и 
‘кречне теорије’ и ‘теорију козјег ђубрета’, које 
дају дувану арому, и ваздан којекаквих других 
‘теорија’ које су са научног гледишта биле не 
само неосноване, него и смешне”.5

Због слабог квалитета домаћег дувана било 
је неминовно да се увози прилична количина 
турског, како ради непосредне потрошње ква-
литетног резаног дувана и цигарета, тако и 
ради мешања турског са домаћим како би се 
овај други поправио. Мање незадовољства из-
азивао је дуван за лулу, иако је и он био љут. 
Побољшање квалитета дувана било је преко по-

5  У. Стајић: Монополска управа и производња дувана, Еко-
номист, бр. 9, 1924, стр. 767

требно и због жеље свих, па и Управе дуванског 
монопола, да Србија извози дуван по угледу на 
Турску, Грчку и Бугарску, које су развиле про-
изводњу финог (тзв. турског) дувана и оствари-
вале знатне извозне приходе.

Проблем са квалитетом дувана постојао 
је од почетка гајења културе дувана у Србији. 
Држава је још од времена кнеза Михаила, а и 
касније, под монополом покушавала да попра-
ви квалитет и ради тога стално набављала ква-
литетно семе у Турској и бесплатно га давала 
сељацима, али је резултат био слаб: семе се од-
мах „изметало“ и уместо финог турског дувана 
добијао се љут српски, уместо јаке и каршијаке 
растао је крајински и крушевачки који са ори-
гиналним турским дуваном „није имао никакве 
сличности“.6

Такав исход представљао је велику заго-
нетку за све који су се бавили дуваном, па је 
сумњичење других било уобичајено: сељаци су 
оптуживали власт да им даје лоше, чак проку-
вано семе, а власт сељаке да бацају примљено 
турско семе и саде своје, знатно лошије; и једни 
и други сумњичили су турске трговце да испо-
руком лошег семена подваљују Србији. 

Експерименти Монополске управе  
и проучавање турских искустава

Самостална монополска управа решила је 
крајем XIX века да поближе испита ствар и у 
ту сврху изведе контролисане експерименте. 
Стога је послала једног поузданог чиновника 
у Турску, земљу са најбољим дуваном, а зада-
так му је био да од непосредних произвођача 
набави најбоље семе најфинијих дувана ради 
опита у Србији, што је он и учинио и донео 
одлично семе из девет села са подручја Јака у 

6   Н. Јовановић: Практична поука о гајењу дувана, Београд, 
1905, стр. 8 и 16
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данашњој грчкој Тракији, изнад Кавале. Године 
1900. то семе је посејано на раније припремље-
ном земљишту, и то на по два места у Нишком, 
Крушевачком и Крајинском округу и на по јед-
ном у Ужичком и Врањском. На сваком месту 
посејано је семе из свих девет турских села на 
девет парцела.

„Резултат је био тај да је семе, набављено из 
9 села, показало да је семе од једне врсте дува-
на, но да је имало разна својства према земљи 
на којој је гајено, као што се и код нас пока-
зало да је: у Б. Башти – бајиновац, у Алексин-
цу – алексиначки, у Крушевцу – крушевачки, 
у Кладову – кладовски, у Врању – врањски ду-
ван“. Другим речима, и у контролисаном екс-
перименту показало се да се семе најфинијег 
дувана одмах мења, а према локалним услови-
ма, и да већ прве године даје лош српски дуван 
са истим одликама које је имао локални дуван 
гајен и до тада. „Дуван је у свима местима иза-
шао кабаст и љут“.

Следеће, 1901. године, експеримент је по-
новљен, с тим да су сејане две врсте семена: 
оригинално турско и оно добијено претходне 
године од турског семена на земљиштима у Ср-
бији. „Резултат је био исти: дуван кабаст и љут“. 
Исход експеримената је био очигледан: да сла-
бост квалитета српских дувана не потиче од се-
мена, већ из других разлога (земљишта, начина 
гајења...) 

Управа монопола није одустајала, већ је 
послала у Турску двојицу стручњака (један је 
био Нинко Јовановић) како би установили раз-
логе квалитета турских дувана, односно слабо-
сти српских: да испитају на којим се местима 
дуван гаји и како се гаји. 

Изасланици су утврдили неколико тада не-
познатих или слабо познатих чињеница. Прво, 
да се најбоља дуванска поља налазе у подножју 
оголелих планинских врхова и да им је састав 
кречњачки, настао распадањем планинског 
стења: дуван се сади само докле се пружа појас 

распаднутог стења (“рушевина”). Та сува, кр-
шевита поља углавном су окренута према југу, 
значи веома осунчана. На земљишту на каквом 
се у Србији обично гаји дуван у Турској се сеју 
кукуруз и пшеница.

Затим, видели су како се и када сеје дуван 
за расад: крајем фебруара или почетком мар-
та, на сунчаним местима, са доста ђубрива, 
заштићено од мраза. Њиве се све време кори-
сте за дуван, без угара или плодореда. Ђубре се 
сваке треће или четврте године, с тим да је прве 
године по ђубрењу квалитет дувана слаб. 
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Сазнали су и да се дуван сади крајем априла 
или у мају, врло густо (редови су размакнути 40 
cm, а између струкова у реду је само 10–15 cm) 
како би се добили ситни листови. Нега расађе-
ног дувана састоји се једино у “трошењу” земље 
једном или два пута. Дуван се не огрће како не 
би пустио пуно жила и постао кабаст. Не фи-
лизи се, јер нема заперака. Не залама се, као у 
Србији, да би листићи били ситнији и финији 
и “да би сву опорост и љутину из листа извукао 
цвет у свој плод”. 

Научили су и да правилно беру одрасле ли-
стове дувана шест пута, почевши око 40 дана 
по сађењу. Брање увек почиње одоздо, од дна 
струка, па редом иде навише како лишће сазре-
ва. Прва 3-4 листа се зову орта и представљају 

најлошији дуван. Изнад орте долазе 3-4 ли-
стића бујук-ане, а затим 3-4 листића чучук-ане, 
па 3-4 листића каваламе, па 3-4 листића уч-ал-
ти и, на крају, 3-4 листића класе уч одмах ис-
под цвета. Последње три класе представљају 
најбољи дуван који се назива биринџи. Свака 
класа (“берба”) одвојено се ниже за сушење и 
засебно калупи. Орта се калупи са шкартом из 
осталих пет класа и тај дуван се назива сора-
пастал, што значи “с реда купљен”.

О својим сазнањима изаслани стручњаци 
написали су извештај Управи монопола, који ју 
је уверио да се на постојећим дуванским пољи-
ма не може поправити квалитет српског дува-
на, па да би сваки покушај у том правцу био 
узалудан. Стога је Управа одустала од помену-
тих експеримената и наложила да се по пла-
нинским жупним местима потраже земљишта 
слична онима у Турској. Као прво такво место 
одабрани су Сићево и његова околина, па су ту, 
под управом Нинка Јовановића, током 1902, 
1903. и 1904. обављени експерименти квали-
тетним турским семеном. Добијени су врло 
добри резултате и показало се да је дуван из 
Сићева “изврстан” и да се “с највећим успехом” 
може користити за цигарете. На тај начин је 
установљено да и у Србији постоје земљишта на 
којима се дуван може веома успешно гајити.7

Нова сазнања брзо су преточена у поме-
нуту књигу новог шефа производње дувана у 
Управи монопола Нинка Јовановића Практич-
на поука о гајењу дувана (1905). У њој Јовановић 
сугерише комплетан процес узгајања, од чега 
ћемо овде поменути најважније одлуке:
• избор положаја – брдовита земљишта окрену-

та југу, посебно она сува, заклоњена од север-
них ветрова која обезбеђују довољно преко 
потребног сунца;

• избор земље – сува, кршевита и песковита ви-
ноградарска земља, са што већим процентом 

7 Трговински гласник, 21. 8. 1904.
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креча; избегавати бујне црнице (хумусне и 
иловаче), супротно ономе што се до тада твр-
дило и радило;

• избор семена – док се дуван за прераду гаји на 
кршевитом земљишту тако да добије мале, 
фине листиће, често без цвета, дотле дуван за 
семе треба гајити на дубокој и плодној земљи, 
у ретком распореду и без брања лишћа све 
док све цветне чауре не сазру; при избору се-
мена Јовановић препоручује турску јаку и ка-
рашијаку, нарочито за брдовита и кршевита 
земљишта, и такође турски просечан за рав-
нија земљишта, као оно поред Мораве;

• расађивање – најбоље је обавити га у првој по-
ловини маја, најкасније до краја маја, како би 
било довољно времена и сунца за сазревање, 
али и да би се јесен искористила за ваљано су-
шење дувана; претходно треба орањем исит-
нити земљу; ђубрење се препоручује сваке 
3–4 године, а најбоље “лежањем” стоке или 
мешанцем (компостом);

• нега расађеног дувана – по Јовановићу, треба 
напустити стару оријентацију на количину 
дувана и окренути се квалитету и финоћи, те 
стога не огртати и заламати цвет расађеног 
дувана; заламање је дозвољено само на ветро-
витом и врло посном земљишту, и то тек када 
се све лишће потпуно развије; током раста, 
дуван треба два пута прашити;

• берба дувана – дуван се бере одоздо нагоре, 
редом како листићи сазревају; уколико је 
струк заламан и огртан, тј. гајен по старом, 
лишће се може обрати одједном или из два 
пута; али, уколико није, тј. уколико се гаји по 
Јовановићевим саветима, тада се лишће бере 
у шест берби од по 3–4 листића, као у Тур-
ској; лишће сваке бербе треба држати, низати 
и калупити засебно, јер је реч о различитом 
квалитету дувана;

• сушење дувана – овом елементу Јовановић 
придаје највећу важност будући да се “у нас 
махом овај посао врши врло неумешно”, што 

квари квалитет дувана; најбоље је да се дуван 
суши на сунцу, али и склања у посебну дуван-
ску шупу преко ноћи ради заштите од росе и 
од кише; препоручује или бесарабијску или 
српску покретну сушницу, код којих се рамо-
ви од гредица на којима се суши дуван умећу 
у дуванску шупу:

• калупљење – пошто се одвоји лоше лишће 
(зелено, прљаво, флекаво, прегорело, буђа-
во, поцепано), добро лишће се слаже и калу-
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пи на дрвене кругове пречника најмање 50 
cm по шест поменутих класа, а до висине од 
60–70 cm; никако не влажити дуван пред ка-
лупљење, што се у Србији често ради како би 
се добила већа маса, јер ће се дуван поква-
рити; потом се дуван одозго благо притисне 
лаком дашчицом ради пресовања; тек пошто 
га трговац или комисија виде, овај дуван се 
слаже у бале од 10 до 40 кг и везује у саргије, 
уз забелешку од које је бербе и из ког села.8

Примена нових сазнања

Нова стручна сазнања, а посебно ова из 
књижице шефа производње Управе монопола, 
имала су утицаја на начин рада узгајивача ду-
вана. Али, потенцијално највећи ефект имала је 
политика Управе монопола код откупа дувана: 
уколико се и у мери у којој се напусти фавори-
зовање крупног, дебелог лишћа и предност да 
ситнијем и финијем, а све изражено рекласи-
рањем откупа и другачијим откупним ценама 
дувана, нема сумње да ће сељаци следити про-
мену политике. Највидљивија промена била 
је напуштање влажних низијских земљишта у 
корист сувих брдских. Како 1908. године каже 
Мил. Зечевић: “у новије доба никако се не гаји 
дуван на мочарним земљиштима... и они дува-
ни који су гајени у округу врањском и околини 
Алексинца на влажнијим земљиштима не гаје 
се више тамо. И сами произвођачи увиђају по-
требу и пењу се у брда”.9

И Урош Стајић говори о нестајању произ-
водње дувана у градовима и наводи: “рапидно 
смањење броја произвођача и нагло смањивање 
површина засађених дуваном” у Врању, Лесков-
цу, Прокупљу и Алексинцу, “који је некада од 
дувана живео, давно се је престало са гајењем 

8 Н. Јовановић: Практична поука о гајењу дувана, 1905.
9 Трговински гласник, 2. 8. 1908.

дувана”. С друге стране, расте производња у 
селима. Стајић пресељење производње дувана 
из градова у села назива “обртом у нашој про-
изводњи дувана”, а узрок овим променама у 

Адвокат Драгутин Петровић
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локацији налази у знатно вишим трошковима 
производње у вароши (закуп земље, плаћање 
радне снаге, транспорта и слично, све са при-
личним каматама), док сељак све то има тако-
рећи бесплатно.10

Да је до побољшања квалитета дошло – 
нема сумње. Али, питање је да ли је оптимизам 
који је преовладавао у Србији био оправдан. 
Тако је Мил. Зечевић тврдио да “Србија ниуко-
лико не уступа Турској у погледу производње 
добрих дувана” и да се побољшањем квалитета 
дувана “у округу нишком и топличком одстра-
нила набавка дувана из Турске”.11 И, заиста, 
увоз дувана битно је смањен до 1905, али је по-
том повећан. 

Напредак у производњи видео је и Урош 
Стајић: “Наш произвођач уме просечно и добар 
расад да произведе, и да њиву добро припреми, 
уме правилно и расађивање да изврши, и дуван 
пажљиво да одгаји, па уме и бербу у време када 
треба да удеси”.12 Такав напредак умећа про-
извођача донео је подизање квалитета дувана 
произведеног у Србији, али није достигнут циљ 
масовне производње најфинијих дувана. Чак је 
временом дошло до смањења производње ових 
дувана, чему је Стајић налазио узрок у уки-
дању награда за фини дуван још 1904, пошто 
је сматрао да су оне доносиле такмичење про-
извођача које је позитивно утицало на квали-
тет. Дубљи разлог био је, по њему, раширено и 
тврдо укорењено мишљење неких стручњака у 
Управи монопола да се производња финих ду-
вана не исплати, односно да се “фини...  дувани 
не могу пласирати ни у преради ни у трговини 
са добром рентом”.13

10 Трговински гласник, 25. и 29. септембар 1911.
11 Трговински гласник, 27. август 1908.
12  У. Стајић: Сушење дувана, Монополски календар за про- 

сту 1913, Београд, 1912, стр. 63 и 68-69
13  Трговински гласник, 7. октобар 1911.

Резултата на подизању квалитета је очи-
гледно било, али недовољних. Тако је Полити-
ка, под насловом “Државна отимачина”, писа-
ла: „У свим врстама цигарета наћи ће се готово 
трећина која се поквари... Готово да нема пуша-
ча који не избегава овај или онај дуван због тога 
што има неких недостатака у изради“. А што је 
још горе, „за последњих 15 година цена дувана 
је у Србији више него удвостручена“ плаћа се 
више „но игде“, па пушачи свакако имају права 
да траже и добију квалитетнију цигарету.14

Ипак, остао је још један проблем у произ-
водњи који је кварио укупне резултате: изгледа 
да је у периоду пре Првог светског рата погреш-
но сушење дувана остало црна тачка технологије 
гајења дувана у Србији. Како сликовито рече 
1912. године Урош Стајић, тада шеф производње 
дувана у Управи монопола, “наши произвођачи у 
већини, просто речено, не знају да суше дуван... 
кад дође сушење, ту се он изгуби и цео труд им 
оде у ништа. Колико произвођача због овога ле-
пих пара изгубе, колико зној и мука оду у мутну 
Марицу, колико њих напусти гајење дувана и про-
клињу дан и час кад су први пут ‘заболи’дувански 
корен у земљу – то ми, монополски органи, који 
то видимо и пратимо, најбоље знамо. Кад би све 
ове штете произилазиле услед оскудице сред-
става за сушење – услед ‘тврдог немања’, што би 
рекао народ, па ни по јада, али, на жалост, овде 
то није случај. Овде је узрок пуко незнање, нехат, 
или врло често укорењена пракса: да се дуван 
суши по застарелом начину, који је у основи и по-
грешан и штетан”. А тај најчешћи начин сушења 
у Србији био је сушење по зидовима или плотови-
ма, што је погрешно: треба користити или рамове 
или дуванске шупе. И само се треба придржавати 
“златног правила бајинобаштанских произвођа-
ча: да дуван у сушењу и после сушења не сме да ух-
вате киша, роса и магла”.15

14 Политика, 2. 10. 1911.
15  У. Стајић: Сушење дувана, Монополски календар за 
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Огледна дуванска станица у Алексинцу16

Једна од акција усмерених на побољшање 
квалитета дувана била је оснивање Огледне ста-
нице у Алексинцу, 1910. године, која је почела 
да ради у пролеће следеће године. Земљиште 
површине 2,7 хектара узето је у закуп на пет 
година. Било је окренуто према југу, са благим 
нагибом, и чинила га је хумусна иловача, која 
је сматрана правом дуванском земљом. 

На четрдесет парцела од по једног ара рађе-
ни су експерименти ђубривом, а у различитим 
комбинацијама вештачког ђубрива (суперфос-
фат, амонијумсулфат, калијумсулфат, чилска 
шалитра и Томасова згура), док на контролној 
парцели није коришћено никакво ђубриво. Ис-
питиван је ефекат комбинација ових ђубрива 
на жетвени принос и квалитет дувана.

На шест парцела вршени су огледи ђу-
брења дувана стајским и вештачким ђубривом 
у плодореду (кукуруз, дуван, стрнина, дуван, 
кукуруз, дуван). Циљ је био да се оцене квали-
тет и квантитет дувана када су претплод куку-
руз и стрнина. 

У плану рада предвиђен је петогодишњи 
циклус експеримената ђубривима како би се 
елиминисали ефекти годишњих временских 
колебања. 

У фитопатолошком делу вршени су експе-
рименти само средствима за сузбијање пепел-
нице, као што су петролеумска емулзија, Не-
стлеров раствор и дувански екстракт у разним 
концентрацијама. 

На следећих шест парцела засађено је по 
осам врста дувана, а експеримент се састојао у 
различитом времену заламања дувана: пре из-
бијања цваста, када цваст избије, када доњи део 
цваста цвета, када је цваст у пуном цвету, када 
дуван прецвета и без икаквог заламања. 

просту 1913, 1912, стр. 63 и 68-69.
16  У. Стајић: Монополски календар за просту 1913, стр. 29

Године 1912. започети су и селекциони 
огледи. Код домаћих варијетета тражени су 
они који поседују константне особине, како би 
се следеће године утврдили њихов квалитет и 
принос. Код оригиналних турских сорти траже-
не су оне које се не “дегенеришу” у овдашњим 
условима. Семе најбољих и од домаћих и од 
турских сорти касније би се давало произвођа-
чима.

На крају, станица је држала шири сорти-
мент дувана: више српских, турских и гали-
цијских. Од српских су ту врањски, прокупац, 
бајиновац, житковац (морава) и крушевац, као 
и варијетети лесковац и рутевац (Алексиначки 
срез).

Огледна дуванска станица у Алексинцу
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Нинко Јовановић

Родио се 11. септембра 1855. у Латковићу, 
срез колубарски. Пошто је завршио тада једину 
пољопривредну школу у Србији, у Пожаревцу, 
Нинко је добио место државног шумара. А када 
је отпочела реконструкција филоксером опу-
стошеног виноградарства уз помоћ издржљиве 
америчке лозе, Нинко је радио као шеф лозног 
расадника у Нишу. 

Желећи да својом стручном спремом у 
струци овој буде од што веће користи држави 
и привреди српској – Нинко је ступио у службу 
Управе државних монопола која је у своје руке 
узела руководство културе, прераде и про-
даје дувана. Своју каријеру у овој струци почео 
као окружни дувански надзорник, а завршио 
као шеф одсека за производњу дувана.

Поред стручних студија у земљи, Нинко је 
на  лицу места студирао производњу чувених 
турских дувана и успешно радио на томе да се 
најчувенији турски дуван и  код нас одомаћи. 
А нарочито му је заслуга за увођење културе 
финијих дувана по кршевитим и песковитим 

осојним положајима супротно дотадашњем ве-
ровању да су за дуван подобне само равнице и 
благе прибрдице. Тако је био не само савестан 
чиновник него озбиљан учитељ српских произ-
вођача дувана и слободно може се рећи  један 
од реформатора ове привредне гране у нашој 
земљи.  Нинкова је неоспорна заслуга што је 
култура дувана у Србији квантитативно знатно 
појачана, а квалитативно значајно унапређена 
тако да су наши дувани стекли европски глас. 

Поред личног настојавања да се произ-
водња дувана у  нашој земљи усаврши,  Нин-
ко је и штампаним писменим упутствима у 
томе правцу успешно делао, између којих 
му се важношћу угледно истиче: „Практич-
на поука о гајењу дувана“. А за све ове заслу-
ге –  Нинко је награђен пензионисањем, и то 
баш онда кад је богатим  искуством и темељ-
ним знањем могао бити од  највеће користи.   

Умро је 17. априла 1909. године.

Из некролога, Тежак, 31. 5. 1909.
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Локација фабрике 
дуванa на Мостару
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Фабрике

Фабрика дувана

Одмах по установљавању монопола и ње-
говом давању у концесију Лендербанци, 1885, 
концесионар је установио привремену фабри-
ку дувана у Кнез Михаиловој, на месту где је 
данас Српска академија наука и уметности. 
Убрзо је фабрика пребачена на Ташмајдан, код 
старе Цркве Св. Марка. 

За две године Лендербанка је подигла нову, 
комплетну фабрику дувана код Мостара, на 
плацу који је припадао краљу Милану. Данас 
се на том месту налазе стубови моста Газела. 
Тачна локација приказана је на следећој мапи:

Прерада дувана у новој фабрици отпо-
чета је 1887. године, са десет ручних кри-
жачких машина и 90 авана. После државног 
преузимања монопола 1888, фабрика је даље 

унапређивана куповином седам моторних 
крижачких машина типа W. Lieber, које су у 
Београду радиле до Првог светског рата, а и 
касније у Нишу. Године 1893. купљене су прве 
машине за производњу цигарета, француске 
Decoufle, које су се тада налазиле на светском 
технолошком врху.

Временом су набављане нове крижачке ма-
шине: из Енглеске десет и из Немачке четири. 
Проширивана је производна зграда, грађени су 
нови велики магацини, тако да је плац фабрике 
постао тесан. Уочи Првог светског рата орга-
низационо-техничка конфигурација фабрике 
била је оваква:
• одељење за сортирање дувана, у коме су 119 

радника и један стручњак растресали и сорти-
рали листове дувана и припремали их за кри-
жање; зарада радника „парчетара“ била је 6 до 
10 динара за 100 кг дувана, зависно од врсте;

Фабрикa дуванa
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• машинско-крижачко одељење, са 14 машина и 34 
радника, радило је машинско крижање дувана;

• одељење авана, крижање бољег српског и ма-
кедонског (турског) дувана обављало се ма-
шински, а слабијег ручно; на томе је радило 
укупно 50 радника; за ово одељење набавље-
но је седам модерних немачких машина Б-И, 
које су замениле 30 авана; машинско кри-
жање дувана далеко је по количини надмаши-
вало ручни рад – 205 према 11 тона у 1912. 
години;

• у одељењу за паковање дувана било је запос-
лено 147 радника 1912. године; за паковање 
српских дувана коришћено је 13 машина, са 
капацитетом од 41 хиљаде паклица дувана за 
девет сати рада; македонски дуван пакован је 
ручно, а раднице су добијале 0,80 динара за 
запакованих 100 паклица;

• најмодернију опрему имало је одељење за ци-
гарете, од пет машина Семенов, које су могле 
да за један сат израде четрдесет хиљада чаура, 

преко машина Универзал и Елијат, које су пра-
виле десет хиљада цигарета на сат, до машине 
Венера, која је правила цигарет-папир.17

Фабрика је тако 1914. године располагала 
са 10 ручних крижачких машина, седам кри-
жачких машина на моторни погон, шест маши-
на за израду цигарета и 16 машина за израду 
паклица. Истовремено су у фабрици били за-
послени 62 чиновника и службеника и 591 рад-
ник („дневничар“). Била је то једна од највећих 
фабрика у Србији. 

Погледајмо и продукцију ове фабрике. У 
1913. години произвела је 783,4 тоне крижаног 
дувана, 113,73 милиона цигарета и 2.834 кило-
грама бурмута, а у укупној вредности од 18,5 
милиона динара.18

17  Н. Вучо: Развој индустрије Србије у XIX веку, 1981, стр. 
367–368

18 Календар Нова зора за 1925, 1925, стр. 156
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Фабрика шибица19

У XX век Србија је ушла са једном фабри-
ком шибица, смештеном у Београду, на Сењаку, 
изнад топчидерског друма. Подигнута је 1890. 
године у страном приватном власништву, под 
концесионим условима. Све време је имала оз-
биљних пословних тешкоћа, од неумешног ру-
ковођења до слабе тражње јер су пушачи пред-
ност давали јефтинијој аустроугарској шибици, 
често и кријумчареној. Стога је 1901. године 
лако склопљен уговор којим је држава Србија 
откупила фабрику за 350.000 динара исплати-
вих у ратама. 

Преласком у државне руке, фабрика запо-
чиње нов и успешан напредак. С једне стране, 
решава се проблем пласмана шибица јер је она 
постала монополиста на домаћем тржишту. 

19  Основни извор је Н. Вучо: Развој индустрије Србије у 
XIX веку, 1981, стр. 369–372

Напретку фабрике доприноси и појачано суз-
бијање илегалног увоза шибица, пошто је држа-
ва заинтересованија за њен успех него раније и 
спремнија да строго примењује закон. С друге 
стране, улаже се у развој капацитета и резулта-
ти су брзо стигли: производња је 1902. године 
достигла 2718 сандука, 1905. године 3999 сан-
дука и 1906. године 6850 сандука, са одгова-
рајућим растом прихода (цена једног сандука 
била је све време 96 динара). Ипак, ни тај раст 
није задовољавао повећању тражњу, односно 
потребе земље, па је Управа монопола увозила 
додатне количине из иностранства. 

До Првог светског рата фабрика шибица 
достигла је прилично висок ниво у технич-
ком смислу. У производном одељењу постоја-
ла је заокружена линија за продукцију шиби-
ца: од прераде дрвета и израде дрваца, преко 
прављења запаљиве масе и израде шибица, до 
производње кутија за шибице и паковања ши-
бица у кутије. 
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У овој фабрици произвођена је тзв. шведска 
шибица, далеко боља него што је старији модел 
шибица био. Наиме, до друге половине XIX века 
стандардна шибица садржала је бели фосвор 
који је, показало се, веома отрован и посебно 
је погађао раднике у производњи шибица. Про-
налазак којим је бели фосвор замењен црвеним 
најбоље су искористили браћа Лундстрем из 
Шведске и остварили доминацију на светском 
тржишту, па отуда назив. Ова сигурнија шибица 
коштала је нешто више него стара, што је под-
стицало кријумчарење из иностранства.

У бомбардовању Београда почетком Првог 
светског рата фабрика шибица је уништена, 
као и дуванска фабрика. По окончању рата није 
обновљена, пошто је у новој држави постојало 
пет фабрика шибица које су у потпуности задо-
вољавале домаће потребе.

Делимична либерализација извоза

Дуванским монополом мало је ко био за-
довољан, па су се повремено у јавности и поли-
тичкој сфери појављивали предлози о његовом 
укидању или макар битној реконструкцији у 
смислу либерализације. Још 1892/93. либе-
рална влада, која се дуго залагала за слободну 
трговину дуваном, замало га је укинула, али је 
пала док је припремала законску промену.

Година 1904. и 1905. са својим предлогом 
промене изашао је Трговински гласник, нови-
на трговачке омладине, али и трговачких кру-
гова у целини. Предлог није ишао на укидање 
државног монопола већ либерализацију извоза 
дувана – да монопол остане, али и да се сеља-
цима пружи шанса да га избегну продајом ду-
вана у иностранству. 

Трговински гласник20 пошао је од очиглед-
не чињенице да је извоз дувана из Србије мини-

20 Трговински гласник, 22. 8. 1904.

малан, односно да је производња дувана прак-
тично одређена домаћом потрошњом, за шта је 
окривљавао Управу монопола. И заиста, извоз 
је под Управом монопола најчешће био скро-
ман, што је онемогућавало раст производње и 
повећање дохотка сељака по основу дувана.

Изразите дуванске земље, као Турска, Грч-
ка и Бугарска, имале су тих деценија велики из-
воз дувана и на основу тога велику производњу. 
Крајем XIX и почетком XX века у Европи је 
брзо расла продукција цигарета, а на рачун ре-
заног дувана, па је веома расла и потражња за 
финијим, турским дуванима, онима који иду у 
цигарете и дају им пријатну арому, што су ко-
ристиле поменуте земље и задовољавале све 
већу тражњу. 

С друге стране, Србија није учествовала у 
том процесу јер није ни имала са чим, а није 
ни знала како: није имала са чим јер је до по-
четка XX века производила слаб дуван, који 
није имао озбиљније шансе на европском тр-
жишту; није знала како, јер је извозни посао 
водила Самостална монополска управа, која, 
као фискално оријентисана институција, није 
била ни квалификована ни заинтересована за 
то. Дуванска трговина је високоспецијализован 
и стручан посао који су и тада могли једино 
обављати високопрофесионални стручњаци у 
комерцијално оријентисаним и специјализова-
ним фирмама, а не државни чиновници. Мо-
нополска управа није била ни заинтересована, 
јер су зараде на спољној трговини, услед снаж-
не конкуренције, биле релативно ниске и нису 
могле прећи неколико процената или, најви-
ше, неколико десетина процената, док су на 
унутрашњем, монополизованом тржишту биле 
далеко веће, па је стога концентрисала своје 
напоре на цеђење прихода од домаћих произ-
вођача и потрошача.

Како је Управа обављала спољнотрговин-
ски посао, познато нам је из једног покушаја 
са почетка XX века. Наиме, у време док је Ми-
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нистарство финансија водио Лазар Пачу, нека-
дашњи управник Управе монопола, Управа је 
нагомилала велике вишкове дувана у магаци-
нима и решила је да их прода на страном тр-
жишту како би дошла до прихода и ослободила 
магацине. Нудила га је повољно (јефтино) раз-
личитим потенцијалним купцима, укључујући 
и Аустријски државни монопол, али без ре-
зултата. Стога је била принуђена да се обрати 
солунској трговачкој фирме браћи Алатини, 
старим партнерима из послова са увозом ка-
валских дувана у Србију. Посао је уговорен,21 
с тим да браћа Алатини постану ексклузиван 
партнер, односно да Управа монопола само 
њима продаје вишкове дувана, да ће сав ви-
шак откупити по цени за 10% увећаној у одно-
су на трошкове производње и да ће класирања 
и паковање дувана обављати браћа Алатини. 
Споразум је постигнут, Монополска управа ре-
шила се вишкова дувана и извадила замрзну-
ти капитал, додуше без зараде коју је преузела 
солунска фирма, док је Аустријски монопол 
купио добро припремљен (класиран и ваљано 
запакован) српски дуван, али под фирмом ма-
кедонског дувана.22

Ова епизода јасно је потврдила неумеш-
ност Управе монопола за трговачке послове, 
пошто без правих приватних трговаца није била 
у стању да прода своју робу. Такође се показа-
ло да Управа монопола није умела да припре-
ми дуван за извоз на начин како се то радило 
на европском тржишту, а по жељи и потребама 
купца. Наиме, уместо да класира дуван према 
врсти, величини листа и квалитету и да га запа-
кује на одговарајући начин, Управа монопола 

21  „Управа монопола закључила је уговор са Браћом 
Алатини из Солуна по коме ће они, према утврђеним 
ценама, откупљивати цео наш дуван који претекне 
нашој фабрици дувана“, Штампа, 24. 2. 1911.

22  Видети У. Стајић: Монополска управа и производња ду-
вана, Економист, бр. 9/1924, стр. 768

се трудила да странцима прода дуван класиран 
и запакован онако како су јој га испоручили не-
умешни српски сељаци, који су се уз то често 
трудили да подвале Управи ради боље зараде 
мешањем слабијих са бољим дуванима, вла-
жењем дувана пред мерење и слично. Управа 
је овако класиран и запакован дуван примала 
ради домаће потрошње, гледајући кроз прсте 
домаћим произвођачима, али то није прихва-
тало европско тржиште дувана. Стога је било 
потребно да стручни људи браће Алатини пре-
класирају и препакују српски дуван, наравно 
на трошак Србије.

Ђорђе Вајферт, председник УО  
Управе  државних монопола
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Стање духова почиње да се мења с поме-
нутим активностима Нинка Јовановића на 
унапређењу квалитета српског дувана. Када су 
експерименти на Сићеву и у Топлици показа-
ли да и Србија може да прави добар дуван, није 
требало дуго чекати да порасту производне и 
извозне амбиције, а по угледу на јужне и југо-
источне суседе. Зашто и Србија не би као они? – 
питали су се многи. И, заиста, када су природ-
ни ресурси (земља) расположиви, када постоји 
добро обучена и бројна радна снага, када Ср-
бији треба новац – зашто да не? Одговор је био 
лак: да, али... Добро би било да Србија повећа 
извоз и на тој основи производњу, али постоји 
једна препрека која се зове Самостална моно-
полска управа, која не уме да извози, нити по-
стоји нада да ће научити тај занат у догледној 
будућности.

Како рече Трговински гласник, уз извес-
ну дозу претеривања: дуван би могао донети 
„обилне користи” јер је као „злато” и српски 
дуван „не уступа најчувенијим турским ду-
ванима... и можемо га имати колико хоће-
мо”. Потенцијал је велики, али да ли постоји 
тражња? Наравно, Трговински гласник већ зна 
да „странци траже наше цигарете... траже ве-
лике количине непрерађеног дувана” и да сто-
га не би постојали проблеми са продајом свих 
произведених количина. 

Али, „испречила се Монополска управа” 
са својим конзервативним духом и навиком да 
ради како се одувек радило: „Монополу је циљ 
да истера што више из џепова својих грађана, 
а шта га се тичу производња, трговина и оста-
ло”. Не интересују га новости, нити коришћење 
других могућности, па стога љубоморно чува 
своје опште монополско право. Да није тога, 
„хиљадама земљорадника нашло би корисног 
занимања, трговина би добила важан артикал, 
земља би имала леп приход, држава замашан 
ћар”, али - “испречила се Монополска управа”. 
Ко је крив? Наравно држава: „држава која је је-

дан важан земаљски производ притисла моно-
полом, па га ником не пушта”.23

Кривац је, по Трговинском гласнику, једна 
државна, бирократска институција која би са 
мало више разумевања могла да учини велика 
дела. Али, истина је мало другачија, што Трго-
вински гласник свакако зна, али се не труди да 
то и покаже. Наиме, Самостална монополска 
управа није део српске државе, већ независна, 
“самостална” фирма чији задатак није толико 
да се брине о напретку дуванске производње у 
Србији и дохоцима земљорадника, већ првен-
ствено да уредно сервисира отплату спољних 
дугова Србије. Она је настала договором Ср-
бије и њених поверилаца о репрограмирању 
тих дугова из 1895. у Карлсбаду, а са поме-
нутим отплатним мандатом. Држава Србија 
потом чак није могла да самостално, својим 
законом, промени било шта у пословању Са-
мосталне монополске управе, већ је за проме-
ну била потребна сагласност њеног управног 
одбора. 

Пошто јој је задатак такав, природно је да 
је веома опрезна према предлозима радикал-
них промена које би евентуално могле да дове-
ду до смањења монополских прихода и из тога 
проистеклог угрожавања редовности отплате 
спољних дугова. А од редовности отплате зави-
сио је кредитни рејтинг Србије, а с њим и цена 
нових зајмова. У игри су, значи, биле важне 
ствари (поверење поверилаца) и велике суме 
(каматне стопе на зајмове).

Додуше, и тада важећи закон о монополу 
дувана омогућавао је приватни извоз, али под 
чврстом контролом Монополске управе. Закон 
је чак у првом члану давао држави искључиво 
право извоза дувана, као и право да одобри при-
ватни извоз тек када „Управа монопола створи 
пијацу на страни за извоз српског непрерађеног 
дувана“. Уз то, изричито се наводило да све што 

23 Трговински гласник, 11. 8. 1905.
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важи за производњу за домаће потребе важи и 
за производњу за извоз. 

Трговински гласник је предложио следеће 
начело: “Производњу дувана треба подвојити 
на производњу за употребу у земљи и на про-
изводњу за извоз из земље”. Са овим првим би 
Управа монопола поступала као и до сада, за-
државајући монопол, док би производња за из-
воз била слободна, уз снажну државну регула-

цију. Иако предлог није најјаснији у детаљима, 
суштина је следећа:
• држава би одређивала подручје на коме се 

сме сејати дуван за извоз; ово вероватно зато 
да би се кроз географску концентрацију про-
изводње олакшала контрола;

• свако ко би могао да буде произвођач за до-
маћу потрошњу могао би и за извоз; тако би 
држава лиценцирала произвођаче који се 
разумеју у узгајање дувана;

• држава би лиценцирала и трговце дуваном, 
који се разумеју у посао трговине; ово би већ 
био проблематичнији захтев, пошто легална 
приватна трговина није постојала већ две де-
ценије, па се тек понеки постарији бивши тр-
говац могао разумети у посао;

• „откуп дувана за извоз требало би да буде 
ствар слободне трговине и погодбе” произ-
вођача и трговца; овим би се обезбедила сло-
бода договарања о ценама и количинама из-
возног дувана;

• „откуп дувана, пренос, смештај и чување... 
до продаје преко границе... подлежу надзору 
Управе државних монопола”; овим је требало 
омогућити контролу токова дувана како не би 
био угрожен домаћи монопол;

• кажњавање прекршаја закона код извоза било 
би једнако оштро као код дотадашњег моно-
пола.

Трговци би били обавезни да подигну по-
требне магацине за смештај извозног дувана, 
за шта би добили рок од две године. До тада 
би дуван могли да складиште како у приват-
ним магацинима, тако и у монополским, уз 
плаћање лежарине. Наравно, како је поуздано 
знао Трговински гласник, странци су већ јако 
заинтересовани да на свој трошак подигну те 
магацине, само ако им се дозволи. 

И тако, трговачки лист уверавао је читаоце 
да је могуће у једној земљи држати два сасвим 
одвојена дуванска система: један за домаћу 

Илија Марковић, трговац
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потрошњу, којим би управљао Државни моно-
пол, и други за извоз, који би Државни моно-
пол само надзирао. А зарада на извозу била би 
огромна: у земљу би ушло “два милиуна, ако не 
и више”,24 што је око три пута више него што 
је Управа монопола тих година исплаћивала 
сељацима за сав откупљени дуван у једној го-
дини. Процват дуванске производње био је на-
дохват руке.

Начелно гледано, два одвојена дуванска 
система могла би сачувати државни монопол 
у домаћој производњи и омогућити извоз. Пи-
тање је само да ли је могуће у животу држати та 
два система стално одвојеним. Иако не знамо 
шта је Управа монопола тачно мислила, лако 
можемо погодити да се бринула да ли би у 
практичном животу такав план био остварљив. 
Јер, често би постојали снажни подстицаји да 
се граница пређе, односно да се дуван прелива 
из једног у други систем и квари монополске 
планове. Уколико би цена дувана у извозу била 
виша него што је откупна за домаћу потрошњу, 
како би требало обично да буде, произвођачи и 
трговци би имали јак подстицај да сакрију “до-
маћи” дуван (на пример, тврдећи да је принос 
подбацио), односно да га пребаце у „извозни“ 
и тако зараде кршењем домаћег монопола. 
Или, још горе, многи произвођачи, можда чак 
већина, напустили би производњу дувана за 
Монополску управу и пребацили се у целини 
на производњу за извоз због виших цена. То би 
онда донело битан мањак дувана на домаћем 
тржишту и губитак прихода Самосталне моно-
полске управе. Монопол је сигуран само док је 
једини купац држава, пошто она увек нуди ре-
лативно ниске откупне цене; чим се појави дру-
ги, спреман да понуди више цене, монопол је 
угрожен. И обрнуто, уколико би понекад цена 
у извозу била ниска или уколико би инострана 
тражња подбацила, дуван намењен извозу пре-

24 Трговински гласник, 22. 8. 1904. и 11. 8. 1905.

ливао би се у домаћи систем и Управа моно-
пола нашла би се под снажним притиском да 
откупи повећане, њој непотребне количине. 

Затим, и до сада је СМУ имала проблема 
са произвођачима због њихове склоности да уз-
гајају више него што им је одобрено. Сада би се 
појавила још једна амбициозна група – тргов-
ци – чији су циљеви свакако другачији од др-
жавних и који би свој интерес вешто и упорно 
бранили.

На крају, нема сумње да би систем са два 
независна дела био Монополској управи знат-
но компликованији за администрирање него 
једноставан дотадашњи.

Једна група произвођача дувана из врањског 
краја решила је 1908. да испроба срећу са из-
возом дувана и прошла све потребне процедуре 
и добила дозволе. Ипак, покушај је завршен не-
успехом. Припремили су 13 тона дувана за из-
воз, и то још несортираног, што је, због слабих 
приноса те године, било знатно мање од плана. 
Потом, нису успели да нађу страног трговца 
који би имао интереса да откупи дуван, а сто-
га што је количина била премала да би се ис-
платили трошкови слања дуванских стручњака, 
сортирања и слично. Стајић је процењивао да 
је потребна количина најмање од 100 тона да 
би се заинтересовали велики трговци и послали 
стручне екипе. На крају је дуван продат Управи 
монопола за један динар по килограму.25

Идеје које је овом приликом заступао Тр-
говински гласник остале су у оптицају и после 
Првог светског рата и утицале на дискусије о 
концепту дуванског монопола у новом моно-
полском закону Краљевине Југославије, усвоје-
ном 1931. године.

Тада је Милан Стојадиновић бацио поглед 
на удаљену прошлост и рекао да је Србија по-

25  Д. Вуличевић:  Дуванско питање, 1931, стр. 13; У. Стајић: 
Монополска управа и производња дувана, Економист, бр. 
9/1912.



37
ДУВАН У СРБИЈИ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

грешила после балканских ратова, када се те-
риторијално проширила на велику извозницу 
дувана Македонију и када је задржала дота-
дашњи монополски систем, можда погодан за 
земљу која нема вишкове дувана и стога нема 
потребе за извозом. Али, после укључења Ма-
кедоније требало је, по његовом мишљењу, ли-
берализовати производњу намењену извозу и 
сам извоз дувана.26

26  Милан Стојадиновић: Монопол дувана, његова правна 
природа, његов значај за народну привреду и државне 
финансије, Београд, 1932, стр. 42.

Изложбе у свету

У другој половини XIX и првих деценија 
XX века популарност су стекле велике или 
мало мање међународне изложбе на којима су 
земље приказивале своја достигнућа. На више 
њих учествовала је и Србија, а овде ћемо поме-
нути две у којима се помиње дуван.

Лондон, 1907.

Од 4. маја до 19. октобра 1907. године (по 
новом календару) у Лондону је одржана излож-

Изложба у Лондону
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ба трију балканских земаља – Србије, Бугарске 
и Црне Горе – на којој су енглеској публици 
представљене њихове производне могућно-
сти и културна достигнућа. Поред упознавања 
британске јавности, важан део концепта пред-
стављала је трговина, односно успостављање 
непосредних трговачких односа ових земаља 
са Великом Британијом, који су до тада били 
врло скромни. 

Изложбу је иницирао британски Балкан-
ски комитет, једно политичко удружење чији 
су чланови били заинтересовани за бољитак 
балканских земаља, а посебно хришћанског 
становништва у крајевима под Турцима. Пред-
седник владе Никола Пашић одмах је прихва-
тио предлог, желећи да и на тај начин допри-
несе поправљању дипломатских односа Србије 
и Велике Британије нарушених убиством по-
следњих Обреновића.

Занимљива је, иако не и неразумљива, 
разлика у виђењу изложбе и њених резултата 
између државних чиновника и новинских из-
вештаја. С једне стране, државни фактори су 
прогласили изложбу великим дипломатским 
успехом и одлично организованом, са огром-
ном посетом и великим одјеком у британској 
јавности која је тако упозната са великим кул-
турним достигнућима и привредним могућно-
стима српског народа, као и добром продајом 
свих изложених артикала. Показало се, кажу, 
да су српски произвођачи “озбиљна конкурен-
ција европским произвођачима и њиховим ар-
тиклима” и “да су Срби народ који има смисла 
за науку, уметност, да добро раде и израђују 
квалитетну робу која по свом изгледу и квали-
тету нимало не заостају за европском”.27

Новински извештаји, с друге стране, при-
казивали су далеко неповољнију слику о не-
организованости, углавном лошем изгледу 

27  А. Растовић: Србија на лондонској изложби 1907. године,  
Историјски часопис, књ. LII, 2005, стр. 344.

штандова, оштећеним предметима, слабом за-
нимању Енглеза за балканске производе... По-
чевши од тога да “На изложби нигде, ни споља 
ни изнутра, не пише да је то изложба Србије... 
нема никаквог државног амблема”, до тога да је 
српски изложбени павиљон “најгори”. Помињу 
се просута ракија која “заудара”, бројне полу-
пане ствари које леже наоколо, укључујући и 
две бисте вајара Ђорђа Јовановића. Сам па-
виљон умотан је у просто, изгужвано и прљаво 
платно итд., а “енглеска штампа без изузетка 
показује (се) равнодушна према нашој излож-
би... ниједан од великих лондонских листова 
није за ова два месеца донео ма и најмањи опис 
балканске изложбе”. Једном речју “неспрема, 
конфузност... беда”.28

Ипак, једно одељење је јасно одскакало од 
других: дуванско. Штампа је навела да је “фа-
брика дувана... једино лепо намештена и чини 
утисак модерне изложбе”, а узрок томе налази 
у чињеници да овај штанд није уредила вла-
дина комисија, већ сама Управа монопола, не 
жалећи новца.29 Слично, Чедомиљ Мијатовић, 
повремени дописник Трговинског гласника из 
Лондона, јављао је: “изложба Управе монопола 
дувана добро је смишљена и добро изведена. 
Она привлачи пуно света”. Међутим, “продаја 
српских цигарета не иде добро! Енглези налазе 
да су наше цигарете врло скупе. У Лондону се 
боље цигарете за јефтинију цену добити могу”. 
И касније је било слично: “Похода публике 
је још једнако слаба, а слаба је продаја како 
српских цигарета тако и сувих шљива”.30

28  Штампа, 30. 4. 1907. и 1. 5. 1907; Трговински гласник, 
17. 6. 1907.

29 Штампа, 1. 5. 1907.
30 Трговински гласник, 17. 6. 1907. и 11. 7. 1907.
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Торино, 1911.

У северноиталијанском граду Торину одр-
жана је 1911. Међународна изложба индустрије 
и рада, на којој је, са бројним другим земљама, 
учествовала и Србија. Српски павиљон био је 
леп, начињен по угледу на манастир Манасију. 
Пројектовао га је арх. Бранко Таназевић. 

Међутим, изгледа да ни овде Србија није 
представљена како ваља. Трговински гласник је 
тврдио „да би много боље било да се Србија није 
ни појављивала на изложби него што се поја-
вила онако како је то сад учинила“, па наводи 
лош избор робе, похабане примерке од честих 
излагања, лошу декорацију и уопште уређење 
штандова и слично. 

Овог пута ни дувански штанд није био из-
узетак: „Фабрика дувана изложила је у једном 
орману дуван у листу и цигарете, али све то 
тако просто и без икаквог укуса да човек, по-
што је видео изложбе дувана других држава, 

нема воље ни да баци један поглед на оно ор-
манче српско у коме је дуван изложен. Српски 
је дуван ако не најбољи, онда један од најбољих 
дувана, али ако се буде овако излагао нико на 
њега неће обратити пажњу“. Што је још горе, 
српски дуван је закаснио у Торино и стога није 
могао бити пријављен изложбеној комисији на 
оцену за награду.31 Ово последње је директор 
српског павиљона правдао царинским сметња-
ма, а пошто је у Италији дуван монополски 
производ.32 (А како ли су остали успели да пре-
скоче царинске сметње?)

31  Трговински гласник, 28 .9. 1911.
32  Политика, 2. 10. 1911.
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Партијске зађевице

У време владе самосталних радика-
ла, Пашићев радикал Раша Милошевић, 
управник државних монопола, оптужио 
је преко партијских новина администра-
цију фабрике дувана, на челу са директо-
ром, како се у фабрици преко дозвољених 
следовања особљу издају велике количине 
дувана, што је, свакако расипање народне 
имовине. Посебно је истакао директора 
који је, наводно, „изузимао скоро сваки 
дан огромне количине дуванских прерађе-
вина, које је раздавао разним приватним 
лицима, а које представљају вредност од 
по неколико хиљада динара месечно“. Ди-
ректор, пак, Влајко Николић био је кум 
једног министра, па је очекивао заштиту, а 
у обраћању јавности демантовао је тврдње 
Милошевића и рекао да ће се истина сазна-
ти по окончању контроле од стране мини-
старства финансија, коју је сам затражио. 
Следећих дана је Монополска управа за-
тражила од министра финансија пензио-
нисање Влајка Николића, али је овај остао 
на свом месту све до пада владе крајем фе-
бруара 1906. и доласка радикалске владе и 
новог министра финансија, Рашиног пар-
тијског друга Владимира Тодоровића. И 
овом приликом партијске и кумовске везе 
играле су главну улогу у афери. 

Правда, 20, 24. и 27. јули 1905, 
Државни календар Краљевине 

Србије за 1906.

Кријумчарење

Проблем

Дувански монопол, са својим рестрикција-
ма како би се увећала државна добит, свакако 
подстиче и произвођаче, и потрошаче и по-
словни свет на размишљања о заобилажењу за-
конских одредаба и илегалним пословима који 
могу донети велику зараду. Јер, висока продај-
на цена дувана, посебно у поређењу са рела-
тивно ниском откупном ценом, изазива сељаке, 
трговце и остале из дуванског посла и око њега 
на заобилажење монопола, односно на сопстве-
но учешће у овом лукративном послу, а на ра-
чун државне добити.

У оно време, сваки начин обилажења Упра-
ве дуванског монопола зван је кријумчарењем, 
односно овај појам није био везан само за пре-
когранични саобраћај већ и за искључиво до-
маће илегалне дуванске послове. Поменимо 
три најважнија канала заобилажења државног 
монопола:
1. увоз дувана из других држава; овај класичан 

вид кријумчарења био је резултат доста висо-
ких цена прерађеног дувана у мрежи српског 
монопола, што је правило знатну разлику у 
цени у односу на ниске цене најлошијих кла-
са дувана код мађарског монопола и ниске 
цене турских дувана из Македоније или Бу-
гарске, где није постојао монопол већ сло-
бодна трговина; 

2. илегалне додатне производње дувана код 
овлашћеног сељака; јер је сељак који је ов-
лашћен да произведе одређену количину 
дувана и испоручи га Државном монополу 
свакако заинтересован да произведе до-
датну количину, преко уговорене, а коју ће 
продати на црно по далеко вишим ценама; 
олакшица за овај вид кријумчарења је чиње-
ница да је реч о сељаку који јесте дувански 
произвођач, па стога поседује и знање и тех-
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нологију потребну за илегално гајење дува-
на; у мањкавост овог кријумчарења спада 
то што овај сељак по дефиницији живи и 
ради на подручју које је под максималном 
пажњом дуванских контролора, тако да га 
стално вреба опасност откривања;

3. илегалне производње дувана код неовлашћеног 
сељака; овај облик кријумчарења поседује 
управо супротне врлине и мане у односу на 
претходни случај; врлина му је, са стано-
вишта кријумчара, то што је контрола др-
жавних контролора мања, чак веома слаба у 
окрузима који не спадају у дуванске, а сла-
бост то што ови сељаци поседују мању умеш-
ност за дуванске послове и што вероватно ко-
ристе слабију земљу, па је и квалитет дувана 
обично знатно слабији.

Борба са кријумчарима који преносе ду-
ван преко државне границе спада у надлеж-
ност царинских органа и излази из оквира овог 
рада. Али, неовлашћено сађење дувана у земљи 
свакако долази у делокруг Самосталне управе 
монопола и њених контролних органа. Успех у 
овој борби државе са кријумчарима дувана био 
је, глобално гледано, делимичан;
• с једне стране, кријумчарење је било сит-

на, сељачка делатност, без појаве крупних 
кријумчара који би организовали пословне 
мреже и преузели знатнији део снабдевања 
тржишта дуваном и прерађевинама од дува-
на; стога је кријумчарење остало локална ак-
тивност релативно малог обима, у којој сеља-
ци за себе, родбину и комшије узгајају дуван 
и, евентуално, препродају на ситно на вашару 
или некој варошкој пијаци, све кријући се од 
опасних и мање опасних контролора;

• с друге стране, сумњу изазива чињеница 
да државна статистика показује дугорочну 
стагнацију потрошње и производње дувана, 
што није очекивано с обзиром на повећање 
броја становника Србије и на доба у коме се 

то догађа – време брзог повећања потрошње 
дувана у Европи; другим речима, уколико се 
ови подаци узму као тачни и потпуни, закљу-
чак би био да се потрошња дувана по станов-
нику Србије смањивала, што не делује ни 
уверљиво ни вероватно; будући да не постоје 
друге поуздане процене стварног кретања по-
трошње дувана, остаје нам да изнесемо реал-
ну могућност да је поменуто кријумчарење 
на ситно ипак узело маха и да је све већи део 
потрошње задовољаван из илегалних дуван-
ских канала; то би било у складу са општом 
радикалском политиком толеранције према 
сељацима као својим гласачима, а радикали 
су после преврата из 1903. непрекидно били 
на власти.

Законске измене из 1902.

Да би се борба са кријумчарењем учинила 
ефикаснијом, законским изменама из апри-
ла 1902. (председник владе умерени радикал 
Михајло Вујић) веома је заоштрена казнена 
политика, са очигледном намером да се казна-
ма одбију сељаци, трговци и сви остали од 
кријумчарења дувана. Основна измена тицала 
се укључења дуванских преступа у кривично 
законодавство. Погледајмо основна решења та-
дашњег антикријумчарског законодавства:

Кријумчари онај ко без дозволе увози ду-
ван из иностранства или засади више од пет 
струкова дувана или код кога се нађе дуван у 
листу или дуванско семе; ко има дозволу за 
сађење, али не преда дуван или преда мање од 
једне трећине бербе; ко продаје непрерађен 
дуван или прерађен ван монополске фабри-
ке; код кога се нађе алат за прераду дувана; 
кажњава се и купац, тј. онај ко купи дуван ван 
монополских продавница или код кога се нађе 
више од пет грама кријумчарског дувана; као 
кријумчар кажњава се и закупац за неке прекр-
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шаје правила и уговора усмерене на повећање 
зараде.

За ове преступе предвиђене су озбиљне 
новчане казне (од 150 до 1800 динара) и казне 
затвора до годину дана. Поред тога, одузима-
ни су сви кријумчарски предмети (дуван), као 
и сва оруђа којима је кријумчарење извршено 
(стока, кола, алати итд). Државни чиновници 
ухваћени у кријумчарењу кажњавани су тро-
струко у односу на обичне кријумчаре, уз губи-
так службе. Кријумчарске кривице судио је суд 
Управе монопола.

Искуства монополских контролора

У наставку ћемо пренети неколико забав-
них и не баш забавних анегдота из борбе дуван-
ских контролора са кријумчарима. Наравно, 
готово у свима њима контролори побеђују, што 
је неминовно пошто су пренете из монополског 
календара. У животу је вероватно било нешто 
другачије, са повременим или чак честим успе-
сима кријумчара. Али, они се нису бавили за-
писивањем својих анегдота, па ћемо за њихово 
виђење остати прикраћени.
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Лукавство

Године 1905. у селу Вукањи вршен је пре-
трес стана и осталих зграда код сељака Н. Н.

Кад је био извршен претрес над зградама у 
дворишту, монополски органи затражише од Н. 
Н. да их пусти да изврше и претрес стана. Али 
Н. Н. није то никако допуштао, наводећи као 
разлог: да му је у соби жена на порођају.

На велико наваљивање монополских слу- 
жбеника, сељак их је морао пустити у собу, где 
су заиста нашли жену у постељи где јечи од 
„болова“.

Претрес је пажљиво извршен, али није 
ништа нађено. При поласку, кад су хтели из 
собе изаћи, један од службеника примети да 
„породиља“ лежи са мокрим и каљавим опан-
цима у кревету. Ова појава довела је службени-
ка у сумњу, те у присуству домаћина нагнаше 
породиљу да устане. Кад је снаша устала, поче-
ше испод сукње испадати дувански калупи као 
ораси, на шта монополски службеници, уз гро-
хотан смех, повикаше: „Порађај се снашо брже, 
не можемо дуго чекати“.

За ово кријумчарење „новорођенче“ је да-
ровано од Монополског суда казном од 150 
динара.

Жив. И.

Знак трубе

Као поднадзорник среза поречког, 1899. 
године, вршио сам претресе у појединим се-
лима ради хватања кријумчара. Кад год сам са 
контролорима у село наилазио, чуо сам знак 
трубе. Сви обављени претреси обично су били 
без успеха. Једном приликом пожалим се ка-
феџији у селу Клокочевцу на мој безуспешан 
рад. Онда ми тај кафеџија објасни да су та-
мошњи сељаци (Власи) препредени људи и да 
имају нарочите страже, које, чим виде „капут-
лију“, дају знак трубом (начињену од липове 

коре) да се кријумчарски предмети, ако их 
има, сакрију на време.

Кад сам ово сазнао, прибегнем лукавству, 
долазио сам с вечера неопажен у село, па по 
преноћишту вршио сам у зору претресе и онда 
увек с успехом.

Жив. И.

Дуван у крчагу

У селу Породину вршили су неколико кон-
тролора претрес куће сељака Н. Н. Кад су пре-
тресли све собе, у којима није ништа нађено, 
остао је да се прегледа још и таван. Контролор 
Д. Н. кроз једна врата успе да се попне на та-
ван. Чим је ногом ступио на под тавана, који 
је био од трулог прућа, цео таван се провали и 
контролор Д. Н., мало угруван, нађе се у кујни. 
При паду удари и полупа неколико крчага. На 
велико изненађење појави се из разбивених кр-
чага дуван. Прегледом се утврди да су крчази 
били без дна и да их је кријумчар с доње стране 
пунио дуваном.

Кад је записник већ био састављен, кријум-
чар ће са пуно резигнације рећи: „Бог ме каз-
нио што сам мрсио на Велики петак“.

Жив. И.

Опрезност при претресу жена

Од свију личних интереса најнепријатнији 
је претрес жена.

Ко од службеника није пажљив при претре-
су жена, може поред грдњи, шта више да добије 
и батине.

Какво лукавство може да употреби жена у 
кријумчарењу дувана има безброј примера, а и 
овај случај нека не остане незабележен.

Приликом претреса у селу Н. среза мо-
равског једна сељанка просу дуван у орање па 
легнувши на њега поче се драти и запомагати. 
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Контролор, који је вршио претрес, покуша да 
уклони снашу и да покупи расути дуван. Ви-
дећи, снаша, да не може сачувати дуван, скочи 
и докопа једну тојагу па из све снаге поче уда-
рати државног службеника а уз то запомагати 
за помоћ сељана.

Поред батина, контролор је још тужен, „што 
је снашу вукао за ноге“...

Жив. И.

Мртвац кријумчар

Куће у јабланичком срезу већином су 
на висовима. Поред здравствених страна, 
овај начин подизања кућа по брдима има и 
ту добру страну што укућани виде сваког ко 
им се приближује. Ово нарочито вреди за мо-
нополске службенике, које, чим виде, одмах 
склањају кријумчарске предмете на све мо-
гуће начине.

У селу Медвеђи упутимо се кући Н. Н. у 
намери да извршимо претрес. Предадосмо до-
маћину решење о претресу стана и пустисмо 
се у посао. Прегледасмо све одаје, испретура-
смо све редом, али кријумчарског дувана не 
нађосмо. Домаћин се правдаше да нема дува-
на, и мољаше да му у залуд не претурамо кућне 
ствари, тим пре што му мати лежи на самртном 
одру. Ми, поштујући мртве, нисмо ни претре-
сали кревет на коме је лежала мртва баба.

Пред сами полазак, контролор П. видевши 
на мртвацу опанке примети укућанима: „Зар 
ви сарањујете жене за опанцима“? Нама свима 
паде у очи та примедба, те почесмо сумњати да 
у овоме случају није каква подвала спремљена. 
Ја онда рекох контролору П. да подобро боцне 
бабу иглом, па ако ћути, онда да идемо. На из-
ненађење свију нас, баба скочи с кревета и поче 
нас клети. Ми онда извршисмо претрес кревета 
и у њему нађосмо две оке дувана, пренетог из 
Турске.

М. Гол.

Срдан црногорац

Као новопостављени поднадзорник сре-
за јабланичког кренем са контролорима у 
општину реткоцерску, ради хватања кријумча-
ра. Знајући, да се у овоме крају увелико пуши 
кријумчарски дуван, био сам сигуран у успех. 
Издам наређење да са претресом отпочнемо у 
општинској судници. Како је био празник, пред 
судницом бејаше пуно сељака. Приђосмо нео-
пажени до суднице, ја учиних распоред особља 
па, по уобичајеном начину, извршисмо јуриш. 
Наравно, сваки је по једнога уловио.

Међу ухваћенима био је и један духовит 
старац Ч-а Срдан, звани „Сердар“, коме смо по-
ред дувана одузели и један повећи нож.

Све ухваћене уведосмо у канцеларију код 
председника и састависмо им записнике. За 
време састављања записника била је велика 
ларма, сваки се правдаше и брањаше, али, кад 
се и ја на записнику потписах својим презиме-
ном „Граовац“, наједаред наста тајац. Сви ме 
погледаше и одмерише. Мислећи по моме пре-
зимену да сам Црногорац, почеше међусобно 
шапутати: „Божја ми вера, овај је Црногорац. 
Е, богме је наше горе лист. Светога ми Петра 
по оку ћеш познати Црногорца. Лијеп ђетић ка 
и један“...

По свршеном послу ја се са особљем вра-
тим кући.

После десет дана сретох „Сердара“ у селу 
Бошњаку. Назвах му Бога и упитах за здравље, 
на шта ми он одговори:

„Бог ти помогао, Граовљанине! А зашто ми 
јадан не каза да си Граовљанин? Бога ми би дао 
да ми ножем посијечеш нос. А знаш ли, јад те 
не знао, да ти сву фамилију на Граову знам. 
Имаш двије војводе и четири капетана. Један 
твој стрико ћерао је са мном Турке по Вучјем 
долу, као што их прави Црногорац може поће-
рати. Е, бели, и ти ћеш војвода, ако Бог да!... 
Од Косова љепшег ђетића од тебе Љебане није 
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видело. Оџаковић си Светога ми Петра од Оџа-
ковића... А оћеш ли ми дати мој нож“?

Као што се види, ласкање Црногорчево 
сводило се на то да бих му вратио одузети 
нож. Јер, нити сам ја Црногорац, а још мање 
да ми је он познавао фамилију. На питање: 
да ли ћу му дати нож, одговорио сам: „Не, 
сердаре, не дао Бог, окаљао си црногорски 
образ, пушио си кријумчарски дуван“. У том 
се растадосмо.

Једном приликом, на Краљев-дан, обукао 
(сам) као резервиста официрску униформу, и 
после службе божије свратих у кафану да по-
пијем кафу. Пред кафаном затекох сердара где 
пије кафу. Кад ме је сердар видео у униформи, 
прилично се изненадио, мете руку над очи, 
стаде ме посматрати и мерити, па рече: „Ама 
јеси ли ти Граовљанине, Божја ти вера?“ Црн 
му образ био, ко би казао да је Љебане љепшег 
ђетића имало. А је ли ти казах, јадан не био, да 
ћеш бити војвода. Аферим мајци која те родила 
таквог ђетића. Оваки ће осветит Косово“.

Пошто је сердар завршио са хвалама, дода-
де: „А оћеш ли ми дати мало ракије“? Последњи 
предлог радо прихватим те лепо почастим сер-
дара. Од тада смо постали добри пријатељи. 
Чуо сам да је сердар пре неколико година умро. 
– Бог да га прости!

М. Гр.

Са судског претреса

По кривици Св. Гавриловића, Вучковића и 
осталих, беше узет на одговор и Пера Штерић, 
монополски контролор. На питање иследнико-
во: „Како сте могли, ви, Штерићу, потписати 
мртвог човека на обрачуну? “

„Том се и чудим и не чудим, али се никако 
не могу начудити како га је благајник нашао и 
новац му предао“! – одговори Штерић.

Љ. С. Јов.

Кријумчарска досетљивост

Пре 20 година када бејах контролор, позна-
вао сам неку баба Мару у селу В. која сада већ 
није међу живима. Баба Мара била је велики 
шаљивчина, што но кажу „шерет баба“.

Као добар пријатељ баба Марин и „љуби-
тељ шале“, често сам одлазио њеној кући и она 
ме је са укућанима сином и снахом, с којима, 
узгред буди речено, није била баш у великој љу-
бави, радо примила.

Једног дана добијем потказ: да је баба Ма-
рин син добавио од некуда кријумчарски дуван 
и да га је склонио у кућу. И поред најбољег рас-
положења према баба Мари, морао сам позвати 
власт с којом се упутим њеној кући у намери да 
извршим претрес. Уђосмо у кућу, кад на наше 
изненађење затекосмо баба Мару где лежи на 
једној асури; отегла се баба колико је дуга па 
једва дише. Чело бабине главе стојe: син, снаха 
и неколико комшика, сви снуждени и уплака-
ни. Одмах упитах шта је баба Мари, нашта ми 
њен син плачући одговори: „Изгубисмо нашу 
добру баба Мару“. – Видећи овакав случај, ре-
кох осталим друговима да идемо, јер није чо-
вечански вршити претрес у кући где је смрт на 
прагу – и одосмо.

Како сам имао потказ још за једног до-
маћина, то се узгред упутисмо његовој кући да 
извршимо претрес. Дођосмо тамо, кад на наше 
веће чудо и овде жена чучи и јауче – нариче, 
остављајући у аманет укућанима где да је са-
ране. Помислих да и овде одложим претрес 
кад један од старијих контролора „Пећанац“ 
рече: Море ту је дуван, од њега кука не од чега 
другог“. Одмах позвасмо једну жену да извр-
ши претрес над „самртником“. На изненађење 
свију нас нађосмо под „самртником“ џакче 
кријумчарског дувана, на шта Пећанац рече: 
„Ето, побаци га“!...

Пошто смо овде ствар повољно свршили, на 
наваљивање другова, упутисмо се поново Баба 
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Мариној кући не би ли и тамо што нашли. Тек 
што смо ступили у двориште, а Баба Мара се 
појави на вратима са речима: „Еј, слепци моји, 
зар се не сетисте и не видесте кад вам погледом 
давах знак да је дуван пода мном; натера ме 
син и снаја да силом умирем. Сад је све доцкан, 
дуван је већ изгорео“.

Тако одосмо од Баба Марине куће без ус- 
пеха, размишљајући и дивећи се подвали ба-
биној.

Дим. Баб.

Сељачка подвала

Бејах контролор у селу Н. среза моравског 
окр. нишког. Поднадзорник ми бејаше један од 
људи, коме је требало дати само да се наједе, 
а о његовом искуству и познавању струке није 
било ни помена.

Једном приликом овај бистри поднадзор-
ник добије потказ да је један домаћин из мога 
села сакрио већу количину кријумчарског ду-
вана, и то у кошу, где му је смештен кукуруз. 
Мислећи да ће дуван из кукуруза одлетети, под-
надзорник издаде ми хитну наредбу да добавим 
неколико грађана и председника општинског 
суда. Кад је било све спремљено, сви се упу-
тисмо кући „кријумчаревој“.

Претходно извршисмо претрес стана и 
осталих зграда, па кад не нађосмо ништа, 
упутисмо се ка кошу. Поднадзорник издаде 
наређење да се износи кукуруз из коша. На-
редби смо се морали покоравати. Упртисмо 
батаре и пустисмо се у посао. Домаћин нас 
посматраше и смејаше се како гладни износи-
мо кукуруз целог боговетног дана – јер ко сме 
напустити стан „кријумчара“ ради ручка. Кад 
смо сав кукуруз изнели, домаћин рече да му 
се мора кукуруз вратити на своје место. Тада 
поднадзорник нареди, те понова вратисмо ку-
куруз у кош. Од дувана ни трага, а ја пропадох 
уносећи кукуруз у кош.

Кад и ово свршисмо, домаћин нам се лепо 
захвали речима: „Е, баш вам хвала, браћо; тре-
бало ми је погодити најмање 10 раденика да 
претурим овај кукуруз, који је био ту већ да се 
упали. Овако вашом помоћу рад ме ништа не 
кошта, а сад, ако је по вољи, извољевајте да се 
попије по једна“.

На овај срдачан позив не могосмо ништа 
одговорити, до да се што пре удаљимо, да нам 
се не почне и село смејати.

Дим. Б.

Општинари кријумчари

Било је то око 1907 год. за време мога служ-
бовања у срезу драгачевском.

Једног дана добијем потказ да С. С. из кра-
варичке општине има укријумчареног турског 
дувана. Даље, у потказу бејаше стављено да је 
кријумчар општински одборник који се не боји 
монополских органа.

Одмах добавим кмета, два присутна грађа-
нина па се са њима и неколико друга упутим 
кући одборниковој. У моменту када смо наи-
лазили у двориште, спази нас кроз прозор 
одборникова снаха и одмах побеже у собу. 
Пошто смо предали домаћину решење о пре-
тресу стана, пустисмо се у посао, претурајући 
кућу и остале зграде. После дужег тражења не 
нађосмо ништа.

Снаха одборникова за цело време била је 
немирна, час излазаше у собу час у кухињу. 
Њено кретање даде нам повода за сумњу, тим 
пре што код ње бејаше неприродно „благосло-
вено стање“. Одмах предложим кмету да из-
вршимо претрес над овом сумњивом женом. 
На то нам домаћин, узимајући пушку са зида, 
рече: „Деде, нека се усуди који пипнути моју 
снаху, све ћу вас поубијати“. Штавише, притрча 
му у помоћ и брат М. са пушком у руци, наго-
варајући брата да нас поубијају. Ситуација беја-
ше критична. Видећи опасност која нам прети, 
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наредим друговима да узму пушке на „готовс“, 
па ако противник само мрдне да „у име зако-
на“ одмах пуцају. Кмет, видећи да се опасност 
приближује, скочи са присутнима на побуње-
нике те их уз помоћ контролора разоружа. Ја 
покушах поново да помоћу једне сељанке из 
комшилука претресем ону „бремену“ снашу, 
али сав труд био је узалудан. Нисам знао друго 
шта радити, већ наредим кмету да добави једна 
кола у којима би однели снашу у општину ради 
претреса. Кад су кола већ била у дворишту, М. 
С. видећи да нема куд, нареди жени да иде с 
нама у општину.

Кад смо стигли пред општинску судницу, 
председник, видећи нас да стражарно терамо 
жену његовог најстаријег одборника, подвик-
ну нам: „Тако, јуриш на жене... Што је нисте 
везали... Какво је то насиље!?“... На ову пред-
седникову вику побунише се остали присутни 
сељаци. Док су сељаци лармали, ја уведох сна-
шу у судницу и одмах, насамо, испричам пред-
седнику у чему је ствар. Председник ми даде 
пристанак под условом да он рукује претресом, 
а у случају ако се ништа не нађе, упита ме, ко 
ће бити одговоран. Ја му на то одговорих да 
он по закону није надлежан да врши претрес, 
а ако се код сељанке ништа не нађе, може нас 
тужити. Онда ме председник упита: „Па где јој 
је дуван?“ Ја му без оклевања рекох да се дуван 
налази испод сукње. М. С., бранећи своју жену, 
рече председнику да је наше тврђење неисти-
нито, а она гука под сукњом да је од болести 
(просутости – киле) произашла. Тада председ-
ник нареди да се добави из комшилука баба 
Јела и да изврши претрес над осумњиченом 
снашом.

Убрзо дође баба Јела. Након подужег 
објашњавања, председник једва пристаде да се 
отпочне са претресом у присуству нашем. Кад 
приступисмо послу, насташе праве тешкоће. 
Снаша легла на патос, увила се у клубе па ника-
ко не дa баба Јели да је претресе. Тада наредим 

контролорима да усправе снашу увис а баби ре-
кох да настави с претресом. Председник, чув-
ши моју наредбу, наљути се и рече ми: да не до-
звољава вршити насиље над једном женском, а 
и по закону мушка рука не сме вршити претрес 
код жена. Ја одговорих председнику да ме тужи 
за неправилан рад, па продужисмо са претре-
сом. Видећи да је немогуће отети од снаше ду-
ван, прибегнем лукавству, те, док се снаша бра-
нила, ја јој позади пресекох везе од сукања које 
падоше на земљу а снаша се нађе у кошуљи. 
Сукње попадаше а дувана нема. Одмах спазимо 
да је испод кошуље у кецељи умотан дуван. Са 
највећим напором успесмо да баба Јела завуче 
руку испод кошуље и извуче одвезану кецељу 
са дуваном.

Баба Јела кад спази дуван окрену се сна-
ши са речима: „Охо, млада, шта ти је ово?! Ово 
ниси сакрила дуван већ црног ђавола. Толико 
наше муке, па да је барем сув дуван, могли би 
запалити по једну, а он мокар, као да је био у 
карлици где се киселе опанци“...

После овако напорног рада састављање за-
писника било је врло лако. Записник је гласио 
на 320 грама кријумчарског дувана у листу.

Д. Ђок.

Мирољубиви надзорник

Пре неколико година, када бејах монопол-
ски контролор, учесташе расписи од стране 
Монополске управе, у којима се строго наређи-
ваше да се претреси, како лични тако и ста-
нова, врше мирним путем, без свађе, битке и 
убистава.

Окружни надзорник бејаше доста интели-
гентан човек, али како је непосредно из Упра-
ве дошао, то беше новајлија за спољну службу. 
Саопштавајући нама, контролорима, Управине 
расписе, увек је држао читаве говоре и засту-
пао гледиште Управино да се претреси кријум-
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чара могу вршити мирним начином, без свађе, 
битке итд.

Не знам којим поводом, тек јуна месеца до-
бијем наређење да се јавим надзорништву ради 
путовања. Скуписмо се у надзорништву нас де-
сетак контролора и пошто нам надзорник одр-
жа придику, да при претресу будемо мирољу-
биви, кренусмо се сви заједно у одређено село. 
Кад смо дошли кући осумњиченог кријумчара, 
надзорник, у присуству председника општине, 
позва домаћина, поздрави га и поче му читати 
решење о претресу стана. Још надзорник није 
ни дочитао решење, домаћин јурну и побеже у 

кућу. Ми сви заједно са надзорником потрча-
смо за њим да не би дуван сагорео. Тек што је 
надзорник ступио у кућу, једна девојка распали 
га преко леђа вилама тако јако да се надзорник 
преви и јаукну из свег гласа. Сви потрчасмо у 
помоћ надзорнику. Нисмо ни завршили изјаве 
саучешћа надзорнику за добијени ударац, кад 
на нас јуриша домаћин са укућанима, држећи 
сваки ко вилу, ко лопату, а ко мотику. Настаде 
једно комешање и ударање да се није знало ко 
кога бије. Председник утече. Ми једва успесмо 
да сузбијемо нападаче.

Напуштајући двориште, надзорник рече до-
маћину: „Ја сам окружни надзорник, а ти ћеш 
упамтити на кога си дигао руку“.

– То да ми га... што си ти надзорник, ’оћеш 
кријумчарског дувана?“ – одговори кријумчар.

Доцније сам сазнао да су неки службеници 
уверили мирољубивог надзорника да је немо-
гуће у сваком случају вршити претрес мирним 
путем, пустивши га у неколико случаја да осети 
сласт батине.

Доцније расписе, који су се односили на вр-
шење претреса, надзорник нам је саопштавао, 
али увек са примедбом: „Лако је њима писати 
и наређивати отуда, да ми је да их потерам да 
изврше само један претрес...“

Д. Нед.

Младост лудост

У првим годинама контролорске службе 
добијем рејон у једном забаченом селу, што но 
кажу „Богу иза леђа“. У вршењу службе као но-
вајлија био сам посве неискусан. Једнога дана 
добијем наређење да у друштву неколико кон-
тролора извршимо претрес код неких сељана у 
Заплању. Вођа нам је био Б., један од старијих 
контролора.

На путу за Заплање сретосмо једног сељака 
који се жураше да нам пређе пут. Вођа посумња 
у овога сељака и нареди мени као најмлађем да 

Милован Миловановић, председник владе
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зауставим сељака ради претреса. Потрчах ја за 
сељаком, али и он трчи, ја за њим, а он побеже 
у једно двориште. Прескочих ограду, па упадох 
усред гомиле девојака које комишаху кукуруз. 
У том моменту онај сељак баци међу девојке 
пуну кесу дувана, па побеже. Једна жена дохва-
ти кесу па је стрпа у недра. Ја се збуних и не 
знајући шта да радим, докопам ону снашу у на-
мери да јој отмем дуван. Настаде једна вика и 
дрека. Држим снашу за руку па је не пуштам, 
она пак никако не да дуван.

У овој гужви спазих иза леђа једног сељака 
(мужа оне жене коју сам држао – зет кријумча-
рев) са секиром у руци. Таман помислих да је 
време да се растајем са светом, у том чух одсе-
чан глас: „Стој!“ Пустих жену и окренух се на 
ону страну откуда познати ми глас допираше. 
Имам кога и видети. Мој друг Б. уперио ономе 
сељи револвер под сами нос па само што му у 
уста не скреше метак. Видећи револвер, сељак 
предаде своје оружје (секиру), те га у друштву 
његовог шурака и сестре повезаног отерасмо у 
општину.

Овај први мој непромишљени претрес то-
лико ме је уплашио да сам био намеран напу-
стити државну службу. Али, доцније, кад сазна-
дох шта нисам познавао, да нигде нема „уме-
шено па обешено“ задржао сам се у монопол-
ској служби у којој сам и дан данас.

Д. Нед.

„К у п а њ е“

Бејаше позна јесен кад сам у друштву не-
колико контролора вршио претрес воденица. 
Тек што смо у прву воденицу ушли, спазише 
нас сељаци помељари па настаде права јурња-
ва и бежање. Један од сељака, видећи да нема 
куд, скочи кроз један прозорчић у реку, у је-
дан плићак испод самог воденичког витла. Ја 
га спазих, па за њим у воду. Ухватисмо се уко-
штац. Сеља хоће да баци кутију са дуваном, а 

ја не дам. Он уз воду, ја за њим. У то нас занесе 
вода, те обојица се нађосмо у води до гуше, и 
то у близини витла. На моје запомагање, скочи 
један од мојих другова неки Ј. па како је био 
снажан, дохвати оног сељу и избаци га на обалу. 
И мени помогоше те изађох из воде.

После мог купања у ладној води целим пу-
тем сам цвокотао, док нисам дошао до суднице 
где кријумчару састависмо записник, а ја поред 
топле фуруне дођох к себи.

Д. Нед.
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Главни ауторитет за дуванска питања то-
ком неколико деценија и пре и после Првог 
светског рата био је др Урош Стајић, и то како 
за технолошки аспект узгајања и прераде 
дувана, тако и за вођење државне политике 
према производњи и трговини дуваном. 

Рођен је 18. јануара 1880. у Врању, у ве-
ликој породици Стајића. После школовања 
у Врању и Нишу, отишао је на студије у Не-
мачку, на пољопривредне науке у Халеу, 
одакле се вратио с одбрањеним докторатом. 

Учествовао је као резервни официр у бал-
канским и Првом светском рату и био тешко 
рањен на Мачковом камену, па је остао теш-
ки инвалид. Ипак је одмах потом издржавао 
своју породицу радећи као баштован.

Радни век започео је у првој деценији XX 
века као наставник у виноградарско-воћар-
ској школи у Букову код Неготина, а потом 
био окружни економ у Ваљеву. Највећи део 
своје радне каријере провео је у Управи мо-
нопола дувана: пре Првог светског рата као 
шеф Одсека за производњу дувана, а после 
њега као начелник Одељења за производњу 
дувана. Ту је и пензионисан.

Својим практичним и списатељском 
радом (написао је две књиге о гајењу дува-
на и велики број мањих текстова) битно је 
допринео унапређењу узгајања и повећању 
производње дувана. Ипак, није успео у својој 
дуготрајној борби за укидање државног ду-
ванског монопола и ослобођење произвођача 
бирократских стега, а ради, како је веровао, 
великог повећања извоза и производње у ко-
рист како произвођача, тако и државе.

Био је врло ангажован и у задругар-
ском покрету и доста писао о пољопривре-
ди и задругама. Политички је био активан у 
Земљорадничкој странци и у тренутку смр-
ти 1936. године био посланик у Скупштини 
Краљевине Југославије. 

Да ли је производња дувана  
рентабилан посао?

Од првих дана постојања Управе монопола 
дувана у Србији многи су тврдили да су откуп-
не цене дувана веома ниске, што је сељацима 
смањивало зараду и одбијало их од произ-
водње, а што је значило пропуштену прилику 
за развој аграрне производње у земљи. 

Штавише, резултатима Управе монопо-
ла нису били незадовољни само сељаци већ и 
сама Управа монопола. Она је, наиме, желела 
повећање производње дувана, али се то није 
догађало и производња се дуго, скоро до Првог 
светског рата, кретала око хиљаду тона. Из го-
дине у годину Управа је планирала, а и објављи-
вала, намеру да наредне године откупи знатно 
већу количину производње него претходне, али 
није наилазила на одговарајући одјек код сеља-
ка и производња се задржавала на поменутих 
хиљаду тона. 

И сами чиновници Управе монопола при-
знавали су да „скоро 3/4 досадањих произвођа-
ча“ мисли да „држава узима од њих дуван у бес-
цење, отима га... експлоатишући их при  том 
силно, те отуда и уверење да је гајење пре мо-
нопола доносило несразмерно веће користи“. 
Штавише, ово мишљење је најраширеније у 
пределима у којима се дуван највише гаји: тако 
се у главном центру производње дувана – варо-
ши Алексинцу – „данас највише уздише за ста-
рим златним временима“.33

Овакво мишљење заступници Управе ду-
ванског монопола (Чед. Јанковић, Урош Стајић 
и други) сматрали су „неоснованом заблудом“ 
и изнели низ супротних тврдњи.34

33  Чед. Јанковић:  Производња дувана у Србији, Тежак, 
20. 8. 1909.

34  Чед. Јанковић:  Производња дувана у Србији, Тежак, 20. 
8. 1909; Урош Стајић:  Да ли се рентира и да ли опада 
и пропада производња дувана у Србији, Трговински 
гласник, више бројева, септембар и октобар 1911.
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Прво, тврдили су да је цена дувана пре 
Управе монопола била нижа него под њом, као 
и да су сви остали услови били неповољнији за 
произвођаче. Тако су у прилог томе наводи-
ли да су цене, по сећању неких неименованих 
старих дуванџија, ишле до 3 динара, а просеч-
но мање од 1 дин./кг, док под монополом до-
стижу 4 динара по килограму и око 1 дин./кг 
просечно. Међутим, према другим изворима, 
просечне цене по којима је дуван откупљиван 
биле су још током 1860-тих веће од 2 дин./кг, 
а пред установљавање монопола такође више 
него касније и кретале су се од 2 до 6 дин./кг.35 

35  Б. Мијатовић: Дуван и српска држава у XIX веку, стр. 
32–33. Додуше, и ове последње цене навео је један 
стари дућанџија, али му се може више веровати пошто 
је радио за Управу монопола, па није имао разлога да 
говори против ње. 

Изгледа да има истине у жалопојкама сељака 
на ценовну политику Управе монопола, што је 
природно: она је и постојала да би куповала јеф-
тино, а продавала скупо, све у државну корист.

Друго, Управа монопола тврдила је да су от-
купне цене пристојне и у прилог томе наводила 
упоређење са откупним ценама у другим држа-
вама са монополом: за најбоље дуване највише 
се плаћало у Србији, Херцеговини, Италији и 
Далмацији; друга и трећа класа највише су се 
плаћале у Италији, а затим Херцеговини и Ср-
бији; код слабијих класа само су се херцего-
вачки и француски дуван плаћали нешто боље 
него српски. Ово је било код дувана прве ка-
тегорије (боља подручја). Код друге категорије 
најбоље цене давала је Србија. Свеукупно, Ср-
бија је била у врху, ако не и најбоља по висини 
откупних цена... 

Лазар Пачу, управник и председник 
УО Управе монопола
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Чак и да је ово упоређење потпуно ко-
ректно,36 оно не може да буде основа за по-
вољну коначну оцену пошто је сасвим могуће, 
а и вероватно, да су и у другим земљама от-
купне цене дувана биле ниске пошто је и тамо 
монопол створен не да би добро плаћао произ-
вођаче, већ да би увећавао државну добит.

Сам Стајић је тврдио да цене дувана „нису 
ниске и да оне у пуној мери одговарају вредно-
сти наших дувана“. И поред тога, снажно се за-
лагао за увођење знатних награда за добар ду-
ван како би се подстакла производња, очиглед-
но превиђајући да се тиме суштински залаже за 
подизање цена најбољих српских дувана. 

36  А није, јер је Стајић умео да у српску цену укључи 
премију за квалитет дувана, а у иностране не.

На крају, нето цена коју су произвођачи 
примали умањивана је на разне начине: кроз 
плаћање трошкова откупних комисија, кроз 
задржавање новца за судске забране на име 
сељачких дугова невезаних за дуван, па и за ду-
говани порез држави.

Треће, наводило се да су сељаци под ути-
цајем „агитације несавесних политичара“, који, 
ради личног интереса, „бацају у свакој прили-
ци низ лажних оптужаба на државу, тврдећи да 
она сатире читав један део својих грађана, оти-
мајући им дуван у бесцење“. Нема сумње да је у 
овој тврдњи било истине, јер је у жестоким по-
литичким борбама у Србији тих деценија сваки 
повод био добар да се започне нека демагошка 
кампања, и онда када постоји стварни повод и 
онда када не постоји. Главни демагози били су 
радикали, а пред крај XIX века покушали су 
да им истим начином парирају либерали, чак 
предлажући укидање грозног дуванског моно-
пола. Свакако, монопол није ваљао када дотич-
на партија није била на власти, па је требало 
само да је бирачи подрже и – проблем дуван-
ског монопола нестаће као руком однесен. У 
време које посматрамо – око 1910. године – на 
власти су углавном били (старо)радикали, па је 
задовољство да грде монопол припадало оста-
лим партијама. 

Да се „терала политика“, како се тада го-
ворило, може се видети и из следеће анегдоте. 
У Књажевцу је 1905. локални огранак пољо-
привредног друштва после збора изгласао ре-
золуцију, објављену у Трговинском гласнику, 
којом се протестује што је Монополска управа 
наводно откупила „сав дуван у округу тимоч-
ком по 0,10; 0,20; 0,30 и 0,40 дин. по килогра-
му“. Међутим, званични подаци указују да то 
није била истина, пошто у Књажевцу ниједан 
килограм дувана није откупљен за мање од 0,40 
дин./кг и пошто је просечна цена достигла 1,57 
дин./кг. Овакво стање духова свакако је допри-
нело да се следеће године пријави премало 

Мата Карамарковић, професор гимназије
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произвођача за узгајење дувана, па је Књаже-
вац искључен из круга произвођачких срезова 
(није достигнут законски минимум од 50 тона 
пријављеног дувана по округу).37

Да и у оваквим случајевима Управа моно-
пола може имати свој део кривице показује 
пример Пирота. Једне од ових година, причао 
је Јанковић, гајен је дуван у томе округу, али је 
дошло до врло неразборите агитације монопол-
ског особља: да би што већи број људи заинте-
ресовали за производњу, монополски органи су 
уверавали да ће дуван због одличног квалитета 
бити плаћен по 10 дин./кг (ваљда су имали на 
уму посебне награде). И, заиста, дуван је  био 
одличног квалитета и по нарочито пријатном 
мирису и укусу није заостајао за најароматич-
нијим турским дуванима, али је морао бити 

37 Тежак, 21. 9. 1908.

откупљиван према закону, по цени од 0,40 до 
4 дин./кг. После тога, настало је велико незадо-
вољство против Управе монопола и њених ор-
гана, „читав лом“; јавне оптужбе како држава 
обмањује произвођаче чуле су се на све стране. 
Последица свега тога била је да су покушаји 
производње у том округу остали без успеха 
следећих година јер се никад није пријављивао 
потребан број произвођача. 

Четврто, тврдило се да сељаке заводи разли-
ка у цени између 1 дин./кг, колико су они у про-
секу добијали за испоручени дуван, и продајне 
цене дувана од 17 до 60 дин./кг (1907), пошто 
нису знали колико још знатних трошкова по-
стоји од ферментације („мурвенисања“) до три 
године сазревања дувана у монополским мага-
цинима. Додуше, ни сами се нису потрудили да 
изведу рачун и покажу све те трошкове, можда 
зато да се не би видело колико иде на плате чи-

Трговци се картају
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новника и колико држава узима монополске 
добити за свој буџет. И, мора се признати, није 
превише чудно да су сељаци били незадовољни 
наведеном разликом јер није блиско обичном 
разуму да схвати као праведну трговину у којој 
један купи од другог дуван за 1 динар, обави 
ферментацију и продаје га даље за 20 и више 
динара. 

Пето, противници политике дуванског мо-
нопола тврдили су да је један од доказа за њене 
неповољне ефекте то што је дошло до смањења 
производње дувана у више градова Србије, а за 
најочигледнији пример узимано је Врање које 
је раније било велики производни центар. Од-
говор је, чини се, уверљив: не само у Врању већ 
и другде производња дувана напустила је гра-
дове и прешла у села, и то она на брдима. Наи-
ме, како је било речи у одељку о унапређењу 
квалитета дувана, истраживања Нинка Јовано-
вића показала су да се у Србији дуван гајио и 
на погрешном земљишту, па да би производњу 
требало пребацити из варошких и равничар-
ских предела на кречњачка, сунчана места у 
побрђу. Тако је и добрим делом и чињено, па је 
природно да је дошло до опадања производње у 
градовима. У Врању је губитак на дувану посеб-
но био болан због тога што је истовремено до-
шло до смањења производње ужарије (гајтана), 
па је варош дошла у кризу. 

Урош Стајић је тврдио да је опадању про-
изводње у градовима допринела и чињеница 
да су трошкови производње варошана дале-
ко већи него сељака, пошто je варошки про-
извођач обично слабог имовног стања и мора 
да зајми по зеленашким каматама и за закуп 
земљишта и за радну снагу, па није у стању да 
заради колико је потребно. Другим речима, ва-
рошанин није довољно конкурентан сељацима 
који имају своју и земљу и радну снагу. 

Али, по Стајићу, ни сељаци обично нису 
довољно вешти у узгајању дувана: “Кад наш се-
оски произвођач буде више обраћао пажње на 

избор земље и на врсту ђубрета којим ђубри 
дуваништа; када буде увео плодоред, те да не 
гаји дуван узастопце од 5 и 10 година на једном 
истом парчету земље; када буде сваки подигао 
сушницу, те не буде био принуђен да суши ду-
ване по плотовима и зидовима, где је киши и 
влази дато исувише маха; кад наш произвођач 
не буде чувао осушене дуване по шталама, ко-
кошарницима, подрумима, испод стреја да их 

Раша Милошевић, управник 
Управе монопола
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влага и свака поган квари, већ када буде по-
дигао нарочиту шупу за то; кад се произвођач 
буде еманципирао од своју оних шеретлука, 
као влажења дувана, мешања рђавих дувана 
са бољима у калупима и балама и подметања 
истих под именом бољих, као и свих оних без-
бројних недостојних средстава којима се он 
служи у циљу да комисији ’подвали’. Дакле, кад 
све то поправи, уведе савршеније начине рада, 
прибави потребна средства и објекте и окане 
се ’подваљивања’, онда ће му дуван несумњиво 
пружити још веће ренте него што је до сада би 
случај”.

Уколико је циљ Монополске управе био по-
већање производње, као што је прокламовано, 
онда је Стајићева логика погрешна, једноставно 
зато што није давала резулатате. Наиме, тада 
цене није требало одређивати према макси-
мално ефикасним произвођачима, већ према 
просечном произвођачу у Србији, са свим ње-
говим слабостима, а уз то га обучавати и пома-
гати му да временом постане бољи произвођач.

Држава је поставила препреке за реализа-
цију потенцијално великих користи од произ-
водње дувана чак и када су постојале јасне мо-
гућности за њихово законско решење. Тако је 
узгајање дувана оптерећено таксом за гајење ду-
вана која се наплаћивала према броју струкова 
пријављених за расађивање (1909). Нелогичност 
овог решења лежи у томе што део расађених 
струкова пропадне током раста (и до четврти-
не), па произвођач плаћа таксу на струкове који 
не постоје нити му доносе приход. Још важније, 
само плаћање таксе одбија један број произ-
вођача да гаје онолику количину дувана колику 
би хтели, а неке и сасвим лишава могућности да 
га гаје, пошто нису у стању да плате за њих сраз-
мерно високе таксе. И, најважније, нејасно је за-
што је такса уопште постојала када је практично 
представљала снижење откупне цене дувана, па 
је држава исти циљ могла постићи директним 
умањивањем цена. 

Што је најзанимљивије, плаћање ове таксе 
није требало ни да постоји пошто је Закон о так-
сама прописао да се и приватна лица која раде 
за државу или у  њено име ослобађају плаћања 
таксе. Ван сваког спора је да је и овде тако јер 
произвођачи могу једино држави да продају ду-
ван, па се и пријавом обавезују да јој предају 
и последњи листак, тако да ништа од дуванске 
производње не иде неком другом. Стога је тре-
бало уклонити контрадикцију унутар Закона 
о таксама искључењем позиције са дуванском 
таксом из његове тарифе.

Следећа потенцијално важна ствар за на-
предовање производње била је могућност да 
Монополска управа кредитира произвођаче 
– на пример, за подизање сушнице и шупе – и 
да то наплати из откупа. Та могућност била је 
предвиђена Законом о монополу дувана у коме 
се каже: „Управа монопола може у циљу лак-
шег и бољег произвођења дувана по одобрењу 
Министра Финансија давати зајмове произ-
вођачима дувана из своје касе». Други чланови 
истог закона су, заједно са Правилником још из 
1896, предвидели детаље, али Управа монопола 
то није чинила. У ствари, неко време јесте, али 
је престала због злоупотреба и одсуства жеље 
да шири контролни апарат. 

Да закључимо: Производња дувана почет-
ком XX века није била посебно рентабилан 
посао у Србији, али ни сасвим нерентабилан. 
Стога се узгајањем дувана као основним зани-
мањем мало ко бавио, док га је већина произ-
вођача третирала као допунски посао уз друге 
пољопривредне културе, чија је предност то 
што се може обављати на слабом земљишту и 
што може радно ангажовати физички слабије 
чланове бројнијих домаћинстава.
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Гајење дувана у Бајиној Башти 

Бајина Башта заузима данас врло завид-
но место у нашој производњи дувана. И ако 
количина произведеног дувана преко го-
дине у целом Рачанском срезу не прелази 
више од 100.000 килограма, ипак зато Баји-
на Башта остаје као једно од најсигурнијих 
и најбољих произвођачких места у земљи. 
Дуван који се тамо одгаји  сматра се као си-
гурна и солидна роба, којој се увек може наћи 
купац. Адакалски Турци, који се баве продајом 
прерађеног дувана на Дунаву, и који су познати 
као одлични познаваоци дувана, ревносни су 
купци нашег „Бајиновца». У Бајиној Башти се 
од давнина гаји дуван, и сва је прилика да је он 
пренесен из Босне. 

У Бајиној Башти даје најбоље дуване Више-
сава – планинска коса, која се протеже са севе-
ра од Дрине па преко Пилица ка југу. Падина и 

подножје ове косе начичкани су дуванима. При-
ложене слике представљају дуваништа око Ви-
шесаве. Једно је на леђима саме косе — на тзв. 
Црвеној стени, са које је величанствен изглед на 
долину Дрине, а друго на подножју косе.

Бајинобаштанци су одлични произвођачи 
дувана; према произвођачима из осталих краје-
ва Србије, они су прави вештаци. Нарочито у 
сушењу дувана, ненадмашни су. Оно освешта-
но правило: да дуван приликом сушења не сме 
да ухвати киша, магла и роса, нашло је код њих 
примене у пуном смислу те речи. Тој околно-
сти има једино да се припише што је „Бајино-
вац» квалитативно најбољи дуван у земљи и 
што се он сразмерно најбоље плаћа.

За Бајину Башту и околину гајење дувана 
је права благодет и није зато никакво чудо што 
се тамо с године у годину производња дувана 
све више шири и хвата корена међу тамошњим 
становништвом. 

Тежак, 30. 5. 1911.

Дуван на Црвеној стени. 
У подножју је Дрина, десно 
Босна, а лево Бајина Башта
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–хумореска–

Смем ли да пушим?

Од Паула

Бавећи се овим питањем, научио сам боље 
да познајем ништавност човечјег знања, но да 
сам слушао читав низ досадних философа, по-
чевши од Сенеке па све до Ничеа. Наиме, ја 
сам поседник једног, због његове старости го-
тово поштовања достојног катара, с којим сам 
пошто-пото хтео растати се. Зато једног дана 
одем лекару, који ме прво својски прегледа, па 
ми потом рече да отворим уста, узе неку спра-
вицу која је много личила на ватраљчић, којом 
ми притисну језик како ми се чинило до у саму 
утробу, и заповеди ми да кажем „а“.

„А“ рекох ја, мада ме је ова цела процедура 
ужасно голицала.

„Аха, стари момак”, рече лекар. „Да“, ре-
кох, „јубилар“.

Он ми даде упутства како треба убудуће 
да живим; упутства су била, нема сумње, сва 
паметна и сигурно би и помогла кад би човек 
уопште могао псећи да живи. Кратко и јасно да 
кажем, не бих смео ништа да радим што сам 
волео, а морао бих све да чиним чега сам се 
гнушао. Све ме је тачно испитао, само пушење, 
ту моју од највећих страсти, беше заборавио, 
али мене као да сâми ђаво научи да учиним ту 
огромну глупост и да га запитам:

„Смем ли да пушим?“
„Никако, то се по себи разуме”, одговори 

ми он готово љутито.
„Али мени ће тешко пасти да пушење са-

свим оставим“.
„Ви морате“.
„Али, молим вас, господине, знате ли ви, да 

се ја просто болестан осећам када не пушим.“
„Потпуно вам верујем, јер и ја сам тим 

путем прошао. Дуван је велика несрећа на-

шега доба, која трује човечанство и убија му 
живце.“

„Дакле, никако да не пушим? Па ваљда ћу 
смети помало после јела“, покушавах да га одо-
бровољим.

„Апсолутно никако, ви дуван морате са-
свим оставити“.

„Па шта би било кад бих ипак продужио и 
даље да пушим?

„Онда би вас однео ђаво“.
Ето тако је гласио лекарев утешателан од-

говор. Учиних ипак своју дужност мислећи на 
ону изреку коју сам једаред у једној старој књи-
зи као савет за људе од медицине био прочитао, 
а која гласи:

Accipe dum dolet
Post morbum medicus olet.
Што значи: допусти да ти плати док још бо-

лује, јер доцније неће ти рећи хвала.
И док сам још код капије припалио једну 

цигарету – можда последњу у моме животу – и 
док сам дим са уживањем кроз нос пуштао и са 
болом се од ње растајао, дође ми на ум једна 
срећна мисао – јер знајте да све добре мисли 
долазе при пушењу – да упитам за савет о овој 
ствари још једног лекара. Зар баш мора имати 
право Dr. A? Зар се он није могао преварити о 
рђавом дејству дувана на мој катар.

Можда би мој катар напредовао и без дува-
на, и, у том случају, био бих ја највећи магарац 
овога света када бих се одрекао пушења те је-
дине насладе у моме, као што већ видим, тако 
краткоме животу. Само закључих да овога пута 
будем пажљивији при избору лекара јер једном 
бездушнику који не пуши не могу више да дам 
да суди о мојој судбини, ја морам ићи лекару 
који зна шта то значи пушачу забраном дува-
на загорчати живот. Још истога часа упутим се 
лекару Б.

„Пуши ли господин доктор?“, упитах још у 
предсобљу послужитеља који ме погледа она-
ко преко рамена, мислећи зацело да има по-
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сла са каквом мирном лудом којој треба све 
одобравати.

„Да“ рече он, „господин доктор пуши“.
„Добро, онда ме пријавите“.
Доктор Б. нареди ми да неколико пута 

крекнем оно извесно „а“, пронађе такође да по-
стоји застарели катар и даде ми упутства иста 
као и доктор А.

„Смем ли да пушим? упитах готово 
бојажљиво.“

„Јесте ли страстан пушач?“
„Па како се узме“, лагах ја, „тако, тако“.
„Па свакојако умерите се у пушењу коли-

ко год вам буде могуће, бар за прво време. Али 
три до четири цигаре на дан можете попушити, 
оне вам неће шкодити.

„И цигарете, јелте?“
„Ни по коју цену, само не цигарете! Јер 

једна једина је шкодљивија од пет цигара. Не 
пазећи на то, ми смо увек у искушењу да про-
гутамо дим и да њиме надражимо не само грло 
већ и душник, пошто папир уистину садржи у 
себи шкодљиве материје. Цигара, напротив, 
по најновијим испитивањима је штавише нека 
врста дезинфекције за уста и грло, али само 
кад узмемо да је направљена од доброг хавана 
листа. Сагоревајући продукти у њеном диму 
уништавају неке микробе које удишемо, или их 
уносимо у уста помоћу јела и пића. То је дока-
зано тачним испитивањем. Зато немам ништа 
против добре цигаре, али бих много имао да 
говорим против цигарете“.

Захвалим се и пођем кући нешто лакшим 
срцем, али не баш сасвим лаким, јер на жалост 
ја сам пушио цигарете. Опет напољу запалих 
једну праву „египатску“ –  можда последњу, јер 
њен папир садржи у себи шкодљиве материје 
– и премишљах шта би човек у моме положају 
могао чинити.

Мислим, ништа друго до ићи другоме лека-
ру. Дакле, лекару В. Овде се нисам морао рас-
питивати да ли господин доктор пуши, јер како 

сам ступио у собу за примање, приметих одмах 
сточић са прибором за пушење, на коме лежаху 
и неколико дивних чибука.

Преглед и дијагноза исти као и код доктора 
А. и Б.

Београђани
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„Смем ли да пушим господине“?
„Шта пушите“?
„Цигарете.“
„Самоубиство!... Онда знам зашто ваш ка-

тар тако напредује. Ви не смете пушити цига-
рете, нити пак цигаре, већ само обичан турски 
дуван, и то на чибук, са прилично дугом цеви. 
Рапава унутрашњост чибука увлачи у себе све 
оне љуте сагоревајуће продукте који су отров за 
ваш ионако лако раздражљив душник.

„Посмотрите једном мундштиклу после 
дуже употребе, шта вам у њој свега има! И то 
све ви уносите у уста и грло.

„Кад мој слуга чисти чибук, кија као нил-
ски коњ, а тај баш може све да поднесе. Дакле, 
чибук или дугачку лулу, драги мој, ако желите 
да добро прођете са вашим катаром“.

После свега овога реших се да одем још јед-
ном лекару да га упитам за савет, па бар једном 
да знам на чему сам. Већ ме је, верујте, било 
стра, пошто се ниједан од ових до сада није са 
цигаретама слагао.

Изгледало је, заиста, да ми друго ништа не 
остаје до да сасвим оставим проклете цигарете. 
Само сам још једну попушио идући доктору Д.  
Душе ми моје, нека буде и последња!

Код доктора Д. беше сат примања готово 
прошао и ја га затекох да седи за писаћим сто-
лом, а у руци ми се пушила цигарета.

„Хвала Богу“, узвикнух од радости.
„Ако вас нешто дим женира да пређемо у 

другу собу“, рече лекар учтиво.
„Напротив“, узвикнем радосно, „ако до-

звољавате и ја ћу да запалим једну. Смем ли вас 
понудити својим цигаретама, врста веома бла-
га и ароматична.“

„Хвала лепо, пре свега дозволите да вас 
прегледам.“

Он је оценио старост мога катара на отпри-
лике две хиљаде година, рекавши још да је то је-
дан неумрли катар, који ће идућим генерацијама 
пружити материјала за легенде и јуначке песме.

„Дакле, ја смем и даље мирно да пушим?“ 
упитах сав срећан.

„Зацело, само наравно умерено, и то само 
цигарете, јер, видите, код цигарете знамо шта 
пушимо, а код цигара пак не можемо да сагле-
дамо у њену унутрашњост, нити јој познајемо 
душу тако тачно као цигарети.”

„Уосталом, при пушењу цигаре много се 
дуже излажете диму, но при пушењу цигарете. 
Са последњом сте готови за неколико трену-
така, а онда по правилу подуже паузирате док 
другу запалите.

„Цигару док пушите пола сата и више, а па-
уза између прве и друге није ништа дужа но код 
цигарете. Свитак финога дувана баш је створен 
за данашњи свет!»

„При часовима рада, при шољици црне 
кафе, повући неколико слатких димова добре 
цигарете – то разведрава, весели, и ми лекари 
полажемо много на такво расположење, које 
може допринети да се прекужи и најтежа бо-
лест.”

„Зато останите ви слободно и без бриге при 
вашој цигарети, јер вашег се катара свакако 
нећете никада опростити!“

Дохватим од силне радости доктора Д. за 
обе руке и продрмах их свесрдно.

Идући кући, свратим у дуванџиницу, ку-
пим кутију цигара и неколико чибука, јер, на 
крају крајева, било је доста паметнога и у оном 
тврђењу др Б. и у оном др В.

Тако вам ја сада пушим на чибук зато што 
његова храпава унутрашњост увлачи у себе све 
оне љуте сагорљиве продукте, који су отров за 
мој лако раздражљиви душник, пушим цигаре 
ради дезинфекције уста и грла, а цигарете, е, 
њих пушим зато што их особито волем.

Краљево    Миља



60
ДУВАН У СРБИЈИ ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Економски аспекти 
производње дувана 

Дуванска политика

Да би остварила свој основни циљ – лепе 
приходе од монопола и сервисирање спољних 
дугова – Монополска управа је водила одгова-
рајућу политику производње дувана. Основни 
инструменти те политике били су дозволе за 
сејање и откупне ценe дувана. Почетни елемен-
ти дуванске политике били су:
• процењен укупан обим потрошње дувана у 

земљи (по врстама) у следећој години,
• процењена потреба фабрике дувана у сле-

дећој години, 
• постојеће резерве дувана у магацинима.

Процена годишње потрошње становништва 
није била посебно компликован поступак, бу-
дући да се могло са знатном извесношћу узети 
да ће следеће године бити једнака или нешто 
већа него текуће. Из тога се лако дала извести 
процена потреба за дуваном фабрике дувана – 
одузимањем уобичајеног увоза турских дувана 
и цигарета, цигара и осталих прерађевина, који 
је био врло скроман. Постојеће резерве дува-
на свакако су биле познате Управи монопола, 
мада је, додуше, само мањи део чинио дуван 
спреман за употребу смештен на стоваришта, 
односно у трговачкој мрежи, а већи дуван у 
фази ферментације у магацинима Управе. Наи-
ме, сваки дуван пролазио је дуготрајну фазу 
ферментације (до три године), која означава 
биохемијски процес прочишћавања листова и 
унапређења квалитета дувана.

А резерве обрађеног дувана држане су у ма-
гацинима како би се обезбедио континуитет у 
снабдевању уколико дође до подбацивања рода у 
некој години. Наличје овога је могућност да дође 
до гомилања залиха уколико производња буде 
већа од очекиване, што се повремено догађало.

Ипак, није цео поступак производње дува-
на био под Управином контролом, већ су по-
стојала два чиниоца која су уносила знатну не-
извесност. Један је обим засађених површина, а 
други принос дувана.

Управа монопола утицала је на засађену 
површину кроз политику издавања дозвола 
за сађење, која се ослањала на прокламовани 
циљ сађења. Наиме, сваке године Управа је об-
знањивала колику производњу дувана планира 
за следећу годину и на коликој ће површини 
садња бити дозвољена. На тај начин управа је 
имала инструмент за одређивање највеће до-
звољене површине, али не и инструмент којим 
ће обезбедити да толика површина и заиста 
буде засађена. Јер, интерес сељака представљао 
је другу страну једначине: уколико нису били 
заинтересовани да засаде планирану површи-
ну, Управа није имала никаквог начина да их 
на то присили. Заинтересованост сељака могла 
се повећати повећањем откупне цене дувана, 
која је такође најављивана унапред, за следећу 
годину, као и другим погодностима (кредити-
рање сељака, награде за добар дуван и слично). 
Међутим, Управа монопола гледала је да што 
мање плати за откупљени дуван, будући да јој 
је задатак био остварење што већих монопол-
ских прихода, па је основна стратегија била 
такво одређивање цене дувана у откупу које ће 
обезбедити потребну производњу и без великог 
мањка и без великог вишка у односу на потреб-
ну количину. Знатан мањак донео би нужду 
увоза дувана, са техничким и финансијским 
последицама, док би знатан вишак дао непо-
требан дуван који би или лежао у магацинима и 
чекао годинама као резерва, или би га требало 
извести у иностранство, што је био задатак који 
је Управа избегавала колико је могла.

Током првих година овог периода интерес 
сељака варирао је и Управа је повремено нак-
надно повећавала засађену површину у односу 
на одређени план, односно додељивала је више 
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дозвола него што је првобитно планирала. Ево 
односа планиране и стварно засађене површи-
не из двеју година са почетка периода:

Како се види, у 1902. засађено је нешто 
мање него што је планирано (1874 према 2000 
ха), док је у 1903. засађено знатно више (2274 
према 1500). Очигледно је да се Монополска 
управа није чврсто придржавала својих плано-
ва. С друге стране, у другом делу периода пре 
Првог светског рата по правилу  је (у свим осим 
у једној години) сађено далеко мање него што 
је планирано:
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На претходном графикону уочљив је ве-
лики пораст планираних површина у односу 
на претходни период. Током 1905–1908. пла-
ниран је засад дувана на три хиљаде хектара, 
да би следећих година план повећан чак на 4,5 
хиљада хектара, осим у 1911. години. С друге 
стране, број стварно засађених хектара био је 
знатно мањи од плана и кретао се око 2000 го-
дишње, што је било тек око једне половине пла-
нираног. 

Из података о расту планираних површина 
могло би се закључити да је Монополска упра-
ва озбиљно покушавала да повећа производњу 
дувана у Србији, а најмање да је удвостручи. 
Међутим, у томе није имала превише успеха, 
тако да је стварно засејана површина стално 
подбацивала. Проблем са намерама Управе је 
то што она практично није користила најваж-
нији инструмент подстицања сађења – откуп-
не цене, које готово да нису мењане током 
овог периода. Стога је нејасно на основу чега 
је Управа очекивала повећање површина под 
дуваном. Свакако, постоји вероватноћа да она 
није ни имала озбиљну намеру да организује 
повећање производње дувана него да је наоко 
попуштала под притиском јавности да макар 
не ограничава производњу кроз лимите већ да 
покаже спремност да прихвати и већи откуп.38 
Другим речима, можда је у питању био блеф – 
„ево, хоћемо већу производњу дувана!“ – мада 
су знали да до тога најчешће неће доћи због не-
промењених цена. Вероватни циљ био је ски-
дање одговорности са себе за производњу мању 
од оне коју су тражили пословна јавност, па и 
српска влада. 

38  И овде се, као и другде, умешала политика: посланик 
Радослав Агатоновић тврдио је да једна струја у Управи 
монопола искрено тежи проширењу производње, док 
друга то спречава ради повећања увоза дувана, уз једва 
прикивене алузије на корупцију, Правда, 10. 4. 1909.
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Откупне цене држане су доста стабилним у 
целом периоду. Погледајмо прво систем цена. 
Разликована су два подручја узгајања дувана 
дефинисана квалитетом дувана, односно вели-
чином листа („турски“ и српски), пошто је онај 
први ситнији, лакши и квалитетнији и стога 
завређује нешто вишу цену по килограму. Само 
је 1909. уведено и треће подручје, са својим це-
нама, али је већ следеће године ова новотарија 
одбачена.

Разлике у ценама међу подручјима ипак 
нису биле велике, што се види у табели 5.

Обухват ова два подручја мењао се током 
времена. Међу најважнијим регионима произ-

водње дувана, Нишки округ (Алексиначки, Мо-
равски и Нишки срез) све време се налазио у 
оквиру првог подручја, док је и Врањски округ 
(осим вароши Врање) углавном припадао пр-
вом подручју; с друге стране, крушевачки 
округ (Расински и Ражањски срез) практично 
све време провео је у оквиру другог подручја. 
Остали, мање важни крајеви мењали су под-
ручје, били једним делом у једном, а другим у 
другом подручју (ужички округ).

Нису сви окрузи све време били укључе-
ни у дуванску производњу, већ је Монополска 
управа често мењала њихов списак. Тако су тек 
повремено укључивани у производњу дувана 
Топлички, Пиротски, Подрињски, Чачански 
и Крајински округ, односно поједини срезови 
или општине унутар њих. Та промена годишњег 
списка била је резултат како повољних или не-
повољних искустава са производњом у датим 
срезовима, тако и политике Монополске упра-
ве у правцу повећања или смањења засејане 
површине и производње. Било како било, честе 
промене списка округа у којима је дозвољено 
сађење свакако су негативно утицале на инте-
рес сељака у њима, пошто је неизвесност о про-
изводном статусу датог среза у наредној години 
одбијала сељаке од дуванске производње, бу-
дући да су им инвестиције у производњу – како 
материјалне у опрему (сушаре итд.), тако и у 
стицање вештине – могле пропасти због једног 
потеза пера.

Откупљивани дуван категорисан је званич-
но у четири класе по квалитету. Постојала је и 
пета, екстра класа дувана, па је за дуван „осо-
битог квалитета“ цена могла бити повећана на 
првом подручју до 4 дин./кг, а на другом неких 
година такође до 4 дин./кг, а неких до 3 дин./кг.

Разлике у откупним ценама између класа 
дувана биле су знатне, при чему је цена најбољег 
дувана била и до десет пута већа од најлошијег. 
Овим великим разликама Монополска управа 
је подстицала производњу квалитетнијег дува-

Табела 5: Откупне цене

1902. 1907. 1913.

I подручје

I класа 2–3 2–3 2–3

II класа 1,2–1,5 1,2–1,8 1,2–1,8

III класа 0,8–1 0,8–1,1 0,8–1,1

IV класа 0,2–0,5 0,4–0,7 0,4–0,7

II подручје

I класа 1,6-2,5 2,0-2,5 2,0-2,5

II класа 1-1,2 1,2-1,5 1,1-1,5

III класа 0,6-0,8 0,8-1 0,6-0,9

IV класа 0,1-0,5 0,4-0,5 0,3-0,5

Извор: Српске новине, различити бројеви
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на, али и компензовала вештији, напорнији и 
поштенији рад оних који су производили добар 
дуван. Додуше, како смо видели, дефиниција 
доброг дувана мењала се током времена – од 
тешког дувана крупног листа до оријенталног 
са ситним листом.

Током овог периода откупне цене су мало 
мењане: у 1903. скромно су повећане цене сла-
бијих класа дувана, уз делимичну рекласифи-
кацију, и са минималним променама стигле су 
до 1913. године. Очигледно да дуванска поли-
тика није у већој мери користила откупне цене 
као инструмент за утицај на производњу. Неза-
довољних је свакако увек било. Тако су се 1909. 
окупили у Лесковцу и замолили Скупштину и 
владу Србије да повећају откупну цену иначе 
ће „напустити даљу производњу дувана и ла-
тити се других послова“.39 Да ли због овог или 
и других протеста, нови систем откупа са три 
подручја важио је само једне, 1909. године.

Како је наведено, други неизвестан чини-
лац у дуванском рачуну Монополске управе 
био је принос дувана. Он је веома варирао из 
године у годину и, како се види у следећој та-
бели, кретао у распону од 362 кг/ха до 802 кг/
ха у годинама за које имамо званичне податке 
(1900–1910). Одлучујући фактор висине при-
носа свакако су биле временске прилике и не-
прилике.

Да је Управа монопола имала слободу из-
бора хоће ли откупити све количине или неће, 
тада јој превелика производња дувана у неким 
годинама не би представљала проблем. Међу-
тим, државни монопол је био у обавези да от-
купи целокупну производњу дувана са одо-
брене површине и са одобрених струкова и уз 
минималан квалитет, без обзира на то да ли му 
је толика количина потребна или не. Ова оба-
веза откупа целог рода, без обзира на стварно 
потребну количину дувана, свакако је незао-

39  Правда, 27. 2. 1909.

билазна у систему у коме Монополска управа 
одређује и произвођаче и цене и засађену по-
вршину и представља јединог легалног купца. 
Када обавезе откупа целокупног рода не би 
било, вероватно је да нико не би садио дуван, а 
због реалне могућности да његов род пропадне 
стога што се једини законити купац не појави.

Производња

Основни подаци о резултату целе дуванске 
политике Србије – производњи, ценама и при-
ходу произвођача – дати су у табели 6.

У периоду 1901–1905. засађене површине 
брзо су расле, са 1356 на 2616 ха, али произ-
водња није повећана већ је у основи стагнира-
ла. Узрок томе је смањење приноса по хектару, 
који опада са 676 на 422 кг/ха. Таква кретања 
могу се сматрати макар донекле природним 
пошто се површина обично проширује на мање 
погодним земљиштима и са слабије обученом 
радном снагом, па је и принос на тим локација-
ма мањи. А свакако су и временске (не)прили-
ке имале свој важан удео.

Производња дувана се, видимо, закључно 
са 1905. кретала око хиљаду тона годишње, што 
је на нивоу, или тек нешто мало више, од про-
изводње у последњој деценији XIX века. Током 
следеће три године производња веома варира. 
Године 1906. прилично је висока (1456 тона), 
због веће засађене површине и добрих прино-
са, али квалитет дувана није био добар због ки-
шовитог времена током бербе. У 1907. засађене 
су мање површине, принос је мањи него прет-
ходне године, па и производња која је достигла 
само 1090 тона, али је квалитет дувана био од-
личан због лепог времена током бербе. У 1908. 
години долази до великог пада производње, 
па је достигнут најмањи обим (само 780 тона) 
у овом периоду. Узрок је јака суша, која је по-
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Табела 6: Производња, откупне цене, вредност производње

Засађено 
ха

Производња 
тона 

кг/ха Просечна 
цена, 

дин./кг.

Укупна 
вредност 
000 дин.

1900. 1356 916,9 676 0,83 761,0

1901. 1403 894,8 638 0,94 841,1

1902. 1874 1069,5 571 0,81 866,3

1903. 2274 1028,7 452 1,04 1078,0

1904. 2507 1078,9 471 1,02 1199,7

1905. 2616 946,1 422 1,23 1170,5

1906. 2041 1455,8 713 1,14 1669,3

1907. 1636 1090,6 666 1,24 1340,9

1908. 1908 779,7 409 1,19 932,0

1909. 2621 2101,4 802 0,96 2036,3

1910. 2151 1290,7 600 1,03 1341,8

1911. 2105 1677,1 797 1,17 1962,2

1912 2092

1913. 1390

Извори:  *за 1900–1910, Статистички годишњаци 1905, 1908, 1910; 
*за засађене површине 1911–1913: V. Milosevich: Les Monopoles en Yougo-Slavie, 1923;  
* за производњу, цене и приход 1911, У. Стајић: Поглед на производњу дувана у Србији у 
1911. години, Економист, бр. 1/1913.
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себно захватила поморавски крај40 који је пре-
стављао главно средиште дуванске производње 
у Србији.

Током следећих година, Управа монопо-
ла усмеравала је напор на повећање укупне 
дуванске производње. Акценат је био на по-
већању дозвољених површина, како смо виде-
ли, као да је интерес сељака био огроман и да 
је само од воље Управе монопола зависило ко-
лико ће земље бити обрађено. Тако је дозвоље-
но сађење у три додатна округа – Подрињском, 
Пиротском и Моравском. Одмах је указано да 
не треба гајити наде у велике резултате од овог 
потеза стога што:
• у Подрињском округу раније је гајен дуван, 

али никада није био добар (крупан је и лошег 
укуса), пa су и искуства, укупно гледано, била 
лоша, укључујући кријумчарење преко Дрине 
и слично;

• у Пиротском округу сељаци нису желели да 
гаје дуван после афере од неколико година 
раније када су монополски службеници пре-
варили народ обећавајући изузетно високе 
цене квалитетног дувана, што је после изне-
верено (претходно наведено).41

И, заиста, овај покушај проширења под-
ручја није дао резултате. Те, 1909. године, у 
Подрињском округу дуван је засадио само 571 
сељак, а и „квалитет није био тако добар“. Са-
дио се дуван гушанац.42 Ни у Пиротском округу 
није постигнут жељени резултат, тако да су ова 
два округа дала само 57 тона дувана у 1909. и 
већ следеће, 1910. године, нису се налазила у 
плановима и објавама Управе монопола. Ни у 
Темнићком срезу моравског округа није по-
стигнут посебно добар резултат, па је укупна 
производња у Србији пресудно зависила од ста-

40  Тежак, 13.11.1908; Трговински гласник, 27.8.1908.
41  Производња дувана у Србији, Тежак, 31.8.1909.
42  Тежак, 15.2.1910.

рих дуванских крајева око Крушевца, Ниша и 
Врања.

У периоду 1909–1911. производња дувана 
далеко је надмашила раније нивое. У 1909. об-
рана је 2101 тона, а 1911. године 1677 тона, што 
је највише у целом периоду пре Првог светског 
рата. Основни узрок је врло висок принос, од 
око 800 кг/ха у обе године, односно погодно 
време које се огледа у довољно влаге (пуно ки-
ше)43 у вегетативном периоду, током лета, и 
сувом времену у јесен, приликом брања и су-
шења. Производња у 1910. није достигла нивое 
као у поменуте две године, али је и даље била 
натпросечна.

Површина засађена дуваном прешла је 
2000 ха у 1903. години, што је највероватније 
последица повећања откупних цена слабијих 
врста дувана из те године. Потом се углавном 
одржала на том нивоу, осим у 1907. и ратној 
1913. години. Тиме се, нема сумње, показало 
да је ценовна политика пресудна за интерес 
сељака и обим засађене површине и да је Мо-
нополска управа требало да макар скромно 
повећа откупне цене уколико је заиста желела 
повећање производње.

Погледајмо и производњу дувана по окру-
зима Србије у табели 7. 

По производњи доминирају три округа: 
Нишки, Врањски и Крушевачки, чак са 85% 
укупно откупљеног дувана у Србији. Далеко за-
остају Моравски и Ужички (са око 5% укупне 
производње сваки) и још више остали окрузи. 
Међу срезовима, који су били мање терито-
ријалне јединице од округа, највише су доноси-
ли Алексиначки и Моравски из Нишког округа 
и Расински и Ражањски из Крушевачког округа, 
за њима су следили срезови са југа Србије. То 
су били центри дуванске производње у Србији. 
Свакако, односи се у извесној мери мењају од 
године до године, али је доминација ова три 

43  М. Стојадиновић, Време, 15.5.1925.
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округа, а посебно Нишког, одлика целог посма-
траног периода. Производња је била најмања у 
окрузима којима је тек повремено дозвољавано 
сађење, као у Пиротском и Подрињском, што је 
природно.

Како се види, производња дувана постојала 
је само у мањем броју округа Србије. Прили-
ком одлучивања о локацији производње, Управа 
монопола морала је да узима у обзир више де-
лимично противречних разлога. Први је произ-
водно-технички, односно погодност појединих 
округа за добру производњу дувана. Она зависи 
како од квалитета и других особина земљишта, 
тако и од традиције производње и обучености 
произвођача. Други је антикријумчарски разлог: 

за ефикасну борбу против кријумчарења, у које 
није укључивана само недозвољена прекогра-
нична трговина већ и унутрашња потрошња без 
учешћа Управе монопола (недозвољено сађење 
и трговина), далеко је погоднија концентрација 
производње на мањи број локација (срезова и 
села), јер се тако олакшава контрола и смањује 
потребан административни апарат. Треће, по-
стојао је и интерес сељака из других округа да 
се укључе у производњу, који су вршили сталан 
притисак на Управу, а који је повремено подупи-
ран и партијским разлозима. И, четврто, стање 
залиха дувана, односно потребе производње 
утицале су на Монополску управу да промени 
територијални обухват узгајања дувана. 

Табела 7: Откуп (производња) дувана, 1909.

 
Округ

Засађено 
хектара 

Откупљено Принос

Тона Динара дин./кг кг/ха дин./ха

Моравски 125,0 110,5 84,7 0,76 884 678

Нишки 1005,8 765,8 766,6 1,09 761 762

Крушевачки 738,1 491,6 466,6 0,94 666 632

Врањски 450,5 529,4 484,4 0,91 1175 1076

Топлички 126,7 59,4 75,8 1,27 469 600

Ужички 106,7 87,7 115,7 1,31 822 1084

Подрињски 40,9 42,6 27,4 0,64 1041 670

Пиротски 27,2 14,4 15,2 1,05 528 559

Укупно 2620,9 2101,4 2036,4 0,96 802 777

Извор: Статистички годишњак Краљевине Србије, 1910.
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Просечна цена једног килограма дувана 
била је 0,96 у 1909. години, што је доста ниже 
него у суседним годинама када је прелазила је-
дан динар (од 1,03 до 1,19), а што је вероватно 
резултат слабијег квалитета дувана у рекорд-
ној берби. Највише цене остварили су, као и 
обично, Ужички (1,31) и Топлички (1,27) округ, 
а најниже новопридодати окрузи Моравски 
(0,76) и Подрињски (0,64).

По приносима (кг/ха) тих година најбољи 
је био Врањски округ, који је у 1909. имао ре-
кордни принос од просечно 1175 кг/ха. Следио 
је Подрињски, са 1041 кг/ха. И остали окрузи 
имали су ове године необично висок просечни 
пронос. 

Највишу зараду по хектару имали су, као и 
обично, Ужички и Врањски округ (1084 и 1076 
дин./ха), први захваљујући највишој просечној 
цени, а други највишем приносу. Остали су до-
ста заостајали, али је зарада свих била добра у 
односу на друге године.

Спољна трговина

Повећање потрошње цигарета, а тиме и 
дувана у листу у Европи, крајем XIX и првих 
деценија XX века, повећало је тражњу и извоз 
турских, грчких и бугарских дувана, а тиме и та-
мошњу производњу. Србија није припадала овој 
групи земаља стога што је имала строг монопол-
ски систем, за разлику од Грчке и Бугарска које 
су имале слободну производњу и Турске са ли-
бералнијим монополским моделом. Зато извоз 
дувана није био важан циљ Монополске управе, 
о чему је већ било речи, већ се предност давала 
стабилности и сигурности монополских прихо-
да. Извоз је постајао актуелан тек када би се на-
гомилале залихе дувана у државним магацини-
ма услед веће производње од потрошње. 

Како се види из табеле 8, извоз дувана је ве-
ома варирао – од нуле до 1160 тона, што је про-

сечна једногодишња производња. То потврђује 
оцену да је извоз био ванредан посао који се 
предузимао у зависности од висине залиха, а не 
као сталан извор прихода дуванске делатности 
или саме Монополске управе. Ово стога што је 
Монополска управа првенствено била оријен-
тисана на фискални аспект пословања, а није 

Табела 8: Спољна трговина дувана у листу

Увоз
тона

Вредност
000 дин.

Извоз
тона

Вредност
000 дин.

1901. 106,5 1056,0 - -

1902. 17,9 298,0 62,8 17,4

1903. 62,0 810,0 1020,4 1160,2

1904. 45,0 467,9 2,5 29,0

1905. 9,3 163,2 0,5 4,2

1906. 19,3 267,7 68,1 274,4

1907. 69,9 914,0 316,8 719,1

1908. 66,5 1117,8 187,5 184,6

1909. 79,1 1514,0 141,3 127,6

1910. 49,0 996,0 318,7 315,7

1911. 42,7 709,0 814,6 1955,6

1912. 18,3 249,5 128,7 181,1

Извори:  Статистички годишњак Краљевине Ср-
бије, 1908, Статистика спољашње тр-
говине Краљевине Србије за 1909, 1911. и 
1912. годину, Царинска управа
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била професионални трговац дуваном, са свим 
предностима и слабостима такве политике. 
Јер, оновремена трговина дуваном била је врло 
сложена активност у којој је сваки актер морао 
да буде веома ангажован и компетентан да би 
могао да се носи са конкурентима на светском 
тржишту. 

Када дуван има такав секундаран статус, 
онда није чудно да је непознат на европском 
тржишту и да га је стога тешко продати када се 
појави потреба. О томе лепо сведочи наведена 
епизода о извозу српског дувана преко браће 
Алатини, који су сакрили његово порекло и 
тврдили да продају македонски, односно тур-
ски дуван. Наиме, да би продаја дувана на ев-
ропском тржишту била релативно једноставна 
и повољна, било је нужно да буде већег обима, 
стална и углавном оријентисана према позна-
тим и редовним купцима, а не повремена, да 
се продају само вишкови, како је то одговара-

ло српској Монополској управи због појаве по-
већаних залиха.

Да би извоз дувана био могућ, требало га 
је добро класирати и запаковати, што Управа 
монопола и сељаци нису баш успевали. Прави 
начин био је класирање дувана према врсти, 
величини листа и квалитету и паковање на од-
говарајући начин, али је Управа покушавала да 
избегне веће радове и трошкове и класирала и 
паковала дуван углавном онако како су то већ 
учинили не баш вешти домаћи произвођачи.

Дуван је продаван купцима из различитих 
земаља: Аустроугарске, Немачке, Француске, 
Белгије, Египта, чак и Турске у мањим количи-
нама. Извоз у 1912. је приказан у табели 9.

Просечна извозна цена српског дувана 
била је за цео период 1901–1912. године 1,6 
дин./кг, што је у складу са просечном откупном 
ценом увећаном за друге трошкове (фермен-
тацију, локални транспорт итд). То показује да 
је извожен просечан српски дуван и да Управа 
монопола није имала изражену зараду од изво-
за. С друге стране, увозни дуван, углавном ква-
литетан турски, достигао је високу цену од 14,6 
дин./кг у току истог периода. Та деветоструко 
већа цена увозног од извозног дувана преве-
лика је и поред разлике у квалитету. Стога је 
могуће да нешто није у реду с овим подацима, 
будући да не знамо методологију рачунања 
извозних цена у тадашњој српској статистици: 
да ли су у вредност укључене увозне дажбине, 
транспортни трошкови и слично. Да проблем 
постоји сведочи и чињеница да се поменуте 
укупне вредности увезеног дувана од више сто-
тина, па и више од милиона динара не виде у 
завршним рачунима Управе монопола.44

44  Додуше, у овим извештајима ни не постоји ставка 
„вредност увезеног дувана“, као ни многе друге, 
пошто је циљ Управе монопола изгледа био да што 
више отежа разумевање извештаја. Тако не постоји ни 
ставка „вредност откупљеног дувана“, већ се она крије 
иза чудно назване ставке „провизија за стоваришта“, 

Табела 9: Извоз дувана у листу, 1912.

Количина, 
тона

Вредност, 
000 дин.

Аустроугарска 23,4 30,0

Белгија 0,7 6,0

Италија 83,0 115,9

Немачка 12,7 16,0

Турска 9,0 14,0

Укупно 128,7 181,9

Извори:  Статистика спољашње трговине Кра- 
љевине Србије за 1912. годину, Царин-
ска управа
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Основни извор прихода Управе дуванског 
монопола свакако је била потрошња дувана у 
Србији, док је приход од извоза углавном пред-
стављао надокнаду за плаћени увоз дувана из 
Турске, док је чист вишак прихода био тек по-
времен, али са мањковима у другим годинама.

Пошто обично није била у стањи да кроз 
спољну трговину реши проблем вишкова ду-
вана, Управа монопола је била принуђена на 
скупљу стратегију: годинама је држала на сто-
вариштима залеђени капитал у облику дувана, 
што је тражило нове магацине за смештај и до-
датне службенике који ће се њима бавити. Тако 
су средином прве деценије XX века подигнути 
нови дувански магацини у Нишу, Житковцу, 
Крушевцу и Врању, што је Мил. Зечевић проту-
мачио као знак да се и надаље очекују слаби ре-
зултати у извозу, тако да је потребно створити 
место за вишкове дувана.45 Да су залихе дува-
на биле велике сведочи и податак да је прили-
ком рушења београдске фабрике дувана на по-
четку Првог светског рата у њеним магацинима 
изгорело две хиљаде тона дувана, што је више 
него двогодишња потрошња у Србији. А дувана 
је свакако било и у другим дуванским магаци-
нима по унутрашњости, тако да су залихе 1914. 
године достигле више хиљада тона, чиме је по-
сведочен неуспех извозне политике Управе.

Потрошња и цене дувана

У времену пре Првог светског рата дуван се 
конзумирао на различите начине: као цигаре-
та, као цигара, на лулу и као бурмут (за ушмр-
кавање финог праха дувана у носнице). Цига-
рете су се или куповале готове или, чешће, пра-
виле од купљеног дувана и увијале у купљени 

што сазнајемо тек из упоређења ових извештаја са 
статистичким годишњацима Србије.

45 Мил. Зечевић, Трговински гласник, 2. 8. 1908. 

цигарет-папир. Дуван се звао крижани, пошто 
је био фино изрезан у фабрици. Крижани дуван 
се користио како за завијање цигарета (квали-
тетнији), тако и за лулу (најлошији).

У табели 10 приказана је продаја појединих 
поменутих врста дувана у Србији током прве 
деценије ХХ века.

Како се види, укупна продаја дувана опала 
је првих година ХХ века, да би од средине ове 
деценије почео видљив раст. 

Ова кретања укупне потрошње дувана лак-
ше се уочавају на следећем графикону:

Занимљиво је да су се оба знатна пада про-
даје догодила у годинама поскупљења дувана, 
што је или навело неке пушаче да се окану овог 
задовољства или, што је вероватније, повећало 
илегалну потрошњу (ван монополског систе-
ма), или обоје, а што је донело смањење легал-
не потрошње.

Структурно посматрано, била је далеко 
највећа продаја крижаног дувана, која je чи-
нила око 90% укупне количине. Другу продају 
по количини имале су цигарете са 7–8%, затим 
цигаре са 2–4% и бурмут са 0,3%. Занимљиво 
је да се учешће цигарета, као најмодернијег и 
најкомфорнијег начина пушења, није видљиво 
повећало почетком ХХ века, како се догађало 
у развијеним земљама тога времена. Наиме, 
последњих деценија ХIХ века развој машина 
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за аутоматско завијање и паковање цигарета 
довео до њиховог знатног појефтињења, па су 
њихова популарност и потрошња веома брзо 
расли. Очигледно је да Србија није била део тог 
тренда: цигарете нису појефтињавале (што није 
дозвољавао државни монопол), па је релативно 
сиромашном становништву Србије јефтинији 
крижани дуван ипак био дражи. 

Занимљиво је да је потрошња цигарета 
била тек два до четири пута већа него цигара, 
количински гледано током ових година, што је 
са данашњег становишта врло необична сраз-
мера. Ипак, ова релација пре је последица мале 

потрошње цигарета него велике потрошње ци-
гара (табела 11).

Почетком ХХ века турски крижани дуван није 
имао важније место у потрошњи дувана у Србији. 
Ово је и природна последица његове скупоће и 
чињенице да је основна намена оријенталних ду-
вана била поправљање укуса кроз мешавине са 
другим типовима дувана, а не његово пушење. 
Штавише, турски дуван је током прве деценије 
ХХ века брзо губио удео на српском тржишту и 
са око 2% спао на мање од 1% укупне потрошње 
крижаног дувана, чему је свакако допринело и 
побољшање квалитета домаћих дувана. 

Табела 10: Продаја дувана и дуванских производа, тона

Дуван Цигарете Цигаре Бурмут Укупно

1900. 757,2 61,3 30,6 2,1 851,2

1901. 722,9 64,9 33,4 2,0 823,2

1902. 712,3 60,1 15,3 2,1 789,8

1903. 757,7 57,6 14,9 2,2 832,4

1904. 701,9 57,4 18,2 2,4 779,9

1905. 711,5 59,2 21,8 2,5 795,0

1906. 745,4 65,7 25,4 2,3 838,8

1907. 744,7 69,9 24,4 2,4 841,4

1908. 765,2 74,3 25,6 2,4 867,5

1909. 788,0 72,1 24,9 2,4 887,4

1910. 815,3 70,2 24,1 2,5 912,1

Извор: Статистички годишњак Краљевине Србије, разна годишта
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Укупна потрошња српских крижаних дува-
на такође је смањена 1902. и 1904, по повећању 
цене, да би потом лагано расла. Али, кретања 
продаје појединих категорија крижаног дувана 
била су дијаметрално различита. Тако је продаја 
најквалитетнијег дувана (бајиновац/специја-
литет) упетостручена у овом периоду, док је 
продаја дувана прве класе практично нестала. 
Овоме је, нема сумње, основни узрок политика 
продајних цена коју је Управа монопола водила 

тих година. Наиме, док је цена килограма баји-
новца/специјалитета држана непромењеном (25 
дин./кг), дотле је цена дувана прве класе повећа-
на са 17,5 у 1899. на 20 у 1902. и 22,5 у 1904. 
години. Ово битно смањење разлике у продајној 
цени две класе дувана несумњиво је подстакло 
пушаче да се, у сопственом интересу, преоријен-
тишу са слабијег на квалитетнији дуван. 

Слично томе, у овој деценији дошло је до 
видљивог смањења пушења најслабијег дувана, 

Табела 11: Продаја крижаног дувана, тона

Турски
дуван

Српски дуван
Укупно

Специја-
литет

I II III

1900. 13,4 22,0 52,6 417,9 251,4 757,2

1901. 13,2 22,9 61,7 382,9 242,2 722,9

1902. 13,5 27,5 40,4 413,5 217,5 712,3

1903. 13,0 42,5 17,0 464,9 230,4 757,7

1904. 8,1 78,9 3,0 396,7 215,2 701,9

1905. 7,4 82,1 0,5 433,6 187,9 711,5

1906. 6,7 88,8 0,3 470,8 178,9 745,5

1907. 6,7 90,5 0,3 481,2 165,9 744,6

1908. 7,1 90,1 0,4 518,0 149,6 765,2

1909. 6,3 94,1 0,4 553,3 133,8 787,9

1910. 5,4 105,3 0,4 582,0 122,1 815,2

Извор: Статистички годишњак Краљевине Србије, разна годишта
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оног III класе, а у корист дувана II класе: по-
трошња III класе преполовила се, а II класе по-
расла за одговарајућу количину. Овоме није уз-
рок кретање цена (повећане су цене обе класе), 
већ промена пушачких навика: пушачи луле 
су се постепено преоријентисали на пушење 
цигарета, и то оних на завијање. Наиме, дуван 
најниже класе углавном се користио као дуван 
за лулу, још од најстаријих времена када је ово 
био доминантан начин пушења, па је смањење 
његове потрошње у Србији очигледан знак ре-
волуционарне промене пушачких навика у ко-
рист комотнијих и квалитетнијих цигарета. 

Табела 12: Продаја цигарета, мил. комада

Турске Српске Укупно

1900. 16,8 44,4 61,3

1901. 15,7 49,2 64,9

1902. 17,9 42,2 60,1

1903. 21,0 36,5 57,6

1904. 26,0 34,3 60,3

1905. 34,5 28,8 63,3

1906. 40,4 28,5 68,9

1907. 45,8 29,8 75,6

1908. 49,5 31,6 81,1

1909. 46,7 32,0 78,7

1910. 43,5 31,9 75,4

Извор: Статистички годишњак Краљевине Ср-
бије, разна годишта

Како смо раније навели, учешће готових 
цигарета у укупној потрошњи дувана било 
је скромних 7–8%, са тенденцијом умереног 
раста укупне потрошње. Али, истовремено је 
дошло до великих структурних промена: по-
трошња српских цигарета смањена је за трећи-
ну, док је турских46 готово утростручена. То по-
већање популарности турских цигарета дели-
мично је ишло на штету турског дувана, чија је 
потрошња драстично смањена, али и на рачун 
српских цигарета. Очито је бољестојећи слој 
у Србији све више ценио надмоћан квалитет 
и укус турских цигарета, иако су биле знатно 
скупље од српских. Међу турским цигарета-
ма највећа потрошња била је I класе, а међу 
српским II класе.

Када држави затреба новца, а то је у Србији 
било често, један од озбиљних кандидата за до-
датне приходе је повећање цена дувана. Тако 
се збило и 1902. и 1904. године. У овој другој 
прилици доста велики буџетски дефицит од 
очекиваних 6,5 милиона требало је покрити 
ради генералног санирања државних финан-
сија, а кандидати су били једнократни прирез 
на директне порезе од 40%, зајам код Народ-
не банке и повећање цена дувана за 15%. Ми-
нистар финансија Лазар Пачу определио се за 
прву и трећу меру, па је цена дувана повећана 
у фебруару 1904. године. Били су то потези, а 
посебно онај први, који су дефинитивно среди-
ли српске државне финансије после кризе из 
претходне деценије.

Погледајмо кретање цена важнијих типова 
српског дувана у табели 13.

Како се види, цене најквалитетнијег и 
српског дувана и српских цигарета нису мењане 
у овом периоду, вероватно стога што се сматрало 
да су већ довољно високе, односно да је разлика 

46  Ове цигарете се називају турским стога што су начи-
њене од увезеног турског (македонског) дувана, иако 
су произведене у београдској фабрици.
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између цене ових дувана и следеће категорије ви-
сока. С друге стране, влада и Монополска управа 
тачно су знале да повећање цена најскупљих ду-
вана доноси слаб додатни приход, тако да је по-

требно повећати цене дувана који народ пуши да 
би се напунила државна каса. Стога је приликом 
оба повећања цена почетком ХХ века дошло до 
знатног раста цена слабијих врста дувана: цена 
крижаног дувана II класе, који је далеко највише 
пушен у Србији, повећана је чак за 40% током 
ових пет година, али су и остале категорије до-
живеле видљиво повећање цена.

Табела 14:  Цене турског дувана 1899,  
1902. и 1904. године

Врста дувана 1899. 1902. 1904.

РЕЗАНИ ДУВАН 
специјал 55 55 60

класа  I 40 45 50

класа  II 30 35 40

класа  III 35

ЦИГАРЕТЕ 1000 ком. 
без писка по 1 g

специјал 65 65 70

класа  I 50 55 60

класа  II 40 45 50

класа  III 45

Извор:  Српске новине, 7. април 1899, 21. мај 1902. 
и 28. фебруар 1904.

Слично је вођена политика цена турског ду-
вана: цене највише класе промењене су само јед-
ном, и то за пет динара по килограму, док су оста-
лих повећане оба пута, и то укупно за 10 дин./кг.

Нема сумње да су политику цена дувана и 
дуванских производа почетком ХХ века, као и 

Табела 13:  Цене српског дувана  
1899–1904. године

Врста дувана 1899. 1902. 1904.

РЕЗАНИ ДУВАН, кг 

Бајиновац/специјал 25 25 25

класа  I 17,5 20 22,5

класа  II 12,5 15 17,5

класа  III   8 8 10

ЦИГАРЕТЕ 1000 ком. 
по 1 g

Бајиновац/специјал 35 35 35

класа  I 25 25 27,5

класа  II 20 20 22,5

класа  III 12,5 15 20

ЦИГАРЕТЕ 1000 ком. 
по 11/4 g

Бајиновац/специјал 42 42 42

класа  I 35 35 37,5

Напомена:  Најбољи дуван се од 1902. зове 
специјал.

Извор:  Српске новине, 7. април 1899, 21. мај 1902. 
и 28. фебруар 1904.
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током претходне деценије, диктирали фискал-
ни разлози, односно потребе владе Србије да из 
Управе монопола добије што више новца. Таква 
политика повећања цена довела је до стагнације 
потрошње дувана, са падовима по поскупљењу 
и лаганим опоравцима потом. Будући да је из-
воз дувана био нередован – повремено знатан, 
повремено га није ни било – то је производња 
дувана углавном зависила од домаће потро-
шње, па је стога и она стагнирала, осим пред 
крај овог периода. 

Како смо навели, међу ценама дувана 
најважнија је била цена српског крижаног 
дувана II, односно III класе,47 пошто је ње-
гова продаја била уверљиво највећа: у 1910. 
години његов удео био је чак 63,8% потрошње 
свих домаћих и страних дувана и прерађеви-
на. Стога је за Управу монопола и министра 
финансија ова цена била од пресудне важно-
сти пошто је веома утицала на укупне прихо-
де и добит од монопола дувана. Његова цена 
се кретала овако:

• 1887.    7,5 дин./кг
• 1892.  10    дин./кг
• 1899.  12,5 дин./кг
• 1902.  15    дин./кг
• 1904.  17,5 дин./кг

За две деценије постојања државног мо-
нопола дувана цена ове категорије дувана 
више је него удвостручена, повећана је чак за 
126,7 процената. Будући да тада инфлације 
није било, оптерећење пушача државним за-
хватањем било је све веће и теретније. Како 
је писао Трговински гласник, српски дуван је 
„углавном добар, али и веома скуп, скупљи го-
тово него ма где на другом месту где има моно-

47  Овај дуван је првобитно био најслабије, III класе,  да би 
касније био рекласификован у II класу, да би притом 
била додата нова, III класа.

пола“.48 Те високе продајне цене нису мењане 
до Првог светског рата, без сумње зато што је 
било очигледно да би даље повећање угрозило 
пушење у Србији и могло довести до смањења 
прихода од дувана.

Монополски приходи

Смисао сваког монопола јесте остварење 
прихода, односно добити за државни буџет по 
начелу што више – то боље. Ово посебно важи 
за монополе који обухватају производе који се 
сматрају пороцима или здравствено штетним, 
као што је дуван. Ипак, утицај Монополске 
управе на ниво прихода није апсолутан пошто 
покушај (пре)велике експлоатације угрожава 
и сам ниво прихода, чега је Управа монопола 
очигледно била свесна.

У целом периоду (1900–1913) укупан при-
ход и добит Монополске управе знатно су по-
расли: укупан приход за готово две трећине 
(63,7%), а добит (укупан приход умањен за све 
трошкове) за готово једну половину (47,1%). 
Бржи раст добити од укупног прихода резултат 

48 Трговински гласник,  9. 2. 1912.
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је чињенице да су трошкови Управе монопола 
(набавке дувана, производња, плате и прови-
зије продавцима) у последњој, ратној години, 
веома повећани, док је током претходних годи-
на кретање ових двеју финансијских индикато-
ра било готово паралелно. Током првих година 
ХХ века и приход и добит су стагнирали, да би 
поскупљења дувана из 1902. и 1904. довела до 
њиховог повећања. Током следећих година није 
дошло до повећања цена, али је од 1905. опора-
вак потрошње, после пада у 1902. и 1904, донео 
перманентни раст укупних прихода Управе мо-
нопола. Расту прихода допринела је и постепе-
на преоријентација потрошње са јефтинијег на 
скупљи дуван: тако је 1904. просечан килограм 
дувана коштао 17,5 динара, да би 1910. дости-
гао 19,5 динара, а да цене у међувремену нису 
повећаване.

Монополска управа је суштински настави-
ла политику из претходне деценије: држала је 
откупне цене дувана ниским, а продајне висо-
ким, али не превише високим. Била је свесна 
чињенице да монополски положај тек наизглед 
омогућава слободну експлоатацију пушача 
кроз све више цене, а да, у ствари, постоје оз-
биљне препреке таквом покушају. Прва од њих 
је смањење уживања пушача, односно смањење 
броја попушених цигарета због повећаних 
цена. Иако се обично верује да је потрошња 
дувана ценовно нееластична, ипак извесна 
еластичност постоји и потрошња се смањује 
са повећаним ценама. Нису пушачи баш толи-
ко порочни чим реагују на промену цена. И, 
друго, са повећањем цена појављује се и други 
проблем за монополску управу: повећање иле-
галне потрошње дувана, односно заобилажење 
легалних канала монополског система. Обе 
поменуте реакције на повећање цена воде јед-
наком исходу – смањеној легалној потрошњи 
(мерено квантитативно). Такав исход налазимо 
и 1902. и 1904, по повећањима продајних цена 
дувана. 

Повећање продајних цена дувана и пре-
рађевина од дувана, односно експерименти-
сање њиховим ефектима чак није било у инте-
ресу Монополске управе, која је свој основни 
задатак – уредно сервисирање спољних дугова 
Србије – у потпуности обављала и постигну-
тим приходима, односно чак уз вишак прихо-
да који је трансферисан државном буџету. За 
поскупљење дувана и повећање монополских 
прихода у почетку овог периода знатно више 
била је заинтересована влада, којој би повећа-
ни вишкови Монополске управе добродошли у 
борби са финансијском кризом. Стога је и по-
скупљење дувана са почетна ХХ века било из-
ведено ради покривања државних дефицита, 
како смо видели, а не због потреба Монополске 
управе.

Дувански монопол обезбеђивао је држави 
знатан приход и тиме олакшавао финансирање 
државних потреба. Учешће добити Управе мо-
нопола дувана у укупним државним приходи-
ма износило је 10–12% у првој деценији ХХ 
века: 10,6% у 1900;10,5% у 1904; 11,7% у 1907. 
и 10,6% у 1910. години. Значи, почетком XX 
века сваки девети динар који је улазио у држав-
ну благајну потицао је од дувана. Није мало за 
једну биљку и један људски порок. 

Српски дувански монопол је, после рекон-
струкције у Карлсбаду, 1895, донео оно што 
држава Србија до тада није умела – редовно 
плаћање спољних државних дугова све до Пр-
вог светског рата, па и остварење вишкова који 
су стављани на располагање државном буџету. 
Овај резултат остварила је Самостална моно-
полска управа, једна организација углавном 
независна од државе. Она је преузела од ми-
нистра финансија и Српске пореске управе 
приход од више важних државних дажбина и 
плаћање свих ануитета према иностраним по-
вериоцима. Управу монопола водио је од 1903. 
до после Првог светског рата Раша Милоше-
вић, раније познати радикалски првак.



Фабрика дувана у Баљалуци
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У овом одељку приказаћемо укратко исто-
ријски развој дуванског система и фабрикације 
дувана у јужнословенским крајевима који су 
после Првог светског рата укључени у Краље-
вину СХС, а коју ћемо пратити у другом делу 
ове књиге. Пошто су прилике у Србији приказа-
не у досадашњем излагању, то ћемо овде изне-
ти кратку историју дуванске привреде у Црној 
Гори, Македонији и јужним покрајинама Ау-
строугарске.49

Црна Гора

Закон о монополу дувана донет је 1903. го-
дине и обезбеђивао је држави искључиво право 
производње, прераде и продаје дувана. Закон је 
био готово идентичан српском. Одмах затим, др-
жава је дала концесију на монопол једном ита-
лијанском друштву. Наиме, после удаје Јелене 
Петровић, кћерке краља Николе, за будућег ита-
лијанског краља Виктора Емануела 1900. године, 
појачао се интерес Италије за Црну Гору – како 
научни, тако и политички и економски. Посебно 
активан био је пословни Италијанско-црногор-
ски синдикат, који је, између осталог, основао и 
монопол дувана (Regia cointeressata dei tabacchi 
del Montenegro), са седиштем у  Венецији. По-

49  Детаљније, Миливоје Крстић: Историјски развој и са- 
дашња организација нашег монопола дувана, Југосло-
венски дуван, бр. 1/1939.

четни капитал је износио милион и по франака, 
да би 1905. друштво променило назив у «Црно-
горско анонимно друштво», а капитал повећан 
на два и по милиона круна. Пословне књиге 
друштва вођене су на италијанском. На Приста-
ну (данас Бар) изграђена је 1903. године зграда 
Дуванског монопола у венецијанском стилу, а до 
1905. у Подгорици је подигнута фабрика за пре-
раду дувана. Добитак је дељен на следећи начин: 
држави је припадало 80% од добити од продаје 
у земљи и 20% од добити од продаје у иностран-
ству, а остатак компанији.

Концесија је на почетку дата на 15 годи-
не, да би затим била продужена на 25 година. 
Монополски уговор дао је право друштву и да 
увози дуван и прерађује га у Црној Гори, па су 
произвођачи дувана били незадовољни ценама 
будући да се увозио јефтин страни дуван, по-
себно после 1910, када је друштво повећало 
продајне цене дуванских производа у Црној 
Гори за једну половину. 

Дувани су се делили на две врсте: на ма-
кедонску басму и херцеговачки баши-бали, с 
тим да су обе припадале оријенталним дувани-
ма. Они су затим дељени на класе и поткласе 
према месту узгајања, па се тако јављају под-
горички, спушки, љешкопољски, никшићки и 
слично. Откупне цене су зависиле од квали-
тета, а понекад и од количине. Највиша про-
сечна цена плаћена је 1912. и износила је 1,21 

Дуван у јужнословенским крајевима
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перпер,50 а најнижа 1910. године 0,74 перпера 
по килограму.

Босна и Херцеговина

Верује се да је у Босни и Херцеговини ду-
ван почео да се гаји у првој половини XVII века. 
По једној теорији, дошао је у Херцеговину преко 
Млечана и Дубровачке републике, а по другој 
донели су га морнари на бродовима Дубровачке 
републике. У Дубровачком архиву постоји запис 
из 1676. године о дуванској трговини између Ду-
бровачке републике и суседних крајева.

У турском периоду био је од споредног 
значаја за сељаке и државу, гајен је за домаће 
потребе и помало трговину. Могао се слобод-
но гајити за сопствене потребе, али за трговину 
морала је да се поседује дозвола за садњу. Кажу 
да је босански валија Омер Фазли-паша обишао 
1869. године Херцеговину и уочио сиромаштво 
народа. Да би помогао, одмах је набавио квали-
тетно семе дувана из Смирне и тако иницирао 
гајење културе квалитетног дувана на овом под-
ручју. Резултат је био добар, тако да су десетак 
година касније аустроугарске власти затекле у 
покрајини прилично развијену производњу до-
брог дувана. Пред крај турске владавине про-
изведено је у БиХ око 500 тона дувана, односно 
имала га је скоро свака кућа у Херцеговини.

Након што је Аустроугарска окупирала Бо-
сну и Херцеговину, уредбом из априла 1880. 
године заведен је прави монопол дувана, па је 
постало забрањено производити, прерађивати 
и продавати дуван без посебне дозволе надлеж-
ног државног органа. Установљене су три врсте 
дозвола: за сађење дувана за Монополску упра-
ву, за сађење дувана за извоз у иностранство и 
за сађење дувана за сопствене потребе.

50  Перпер је тада био једнак аустријској круни и мало 
вреднији од српског динара.

Дозвола за садњу дувана за извоз могла је 
бити одобрена само оним произвођачима који 
су поседовали прописане магацине и који су 
могли доказати да ће дуван бити откупљен од 
неког овлашћеног трговца. Остали услови били 
су једнаки условима за садиоце дувана за до-
маћу употребу. 

Засађена површина морала је за једног са-
диоца бити најмање 400 m2 у Босни и 200 m2 
у Херцеговини, с тим да је за једну општину 
минимум био 3 ха. У БиХ постојала је једна 
јединствена институција: тзв. пушилула. Сва-
ки садилац имао је право да за своје потребе 
засади до 75 m2, а за сваког одраслог мушког 
члана породице још 35 m2, највише укупно 245 
m2 за ове потребе. Очигледно је окупациона 
власт покушала да овим путем придобије ста-
новништво, навикло да под турском управом 
пуши свој дуван. 

Цене дувана утврђивала је влада Босне и 
Херцеговине, а биле су неједнаке, зависно од 
квалитета и године. Разликовале су се и гео-
графски: једна је важила за Фочу и Фочански 
срез, једна за остатак Босне и једна за Херце-
говину. Просечне цене кретале су се око једне 
круне за килограм: тако је 1880. године била 
0,80, а 1914. године 1,15 круна/кг.

Приликом откупа, произвођачи су плаћали 
Монополу разне дажбине: таксу за дозволу за 
садњу, паушал (7%), свештенички бир, калдр-
марину и трошарину за сопствену потрошњу 
дувана.

Великој Аустроугарској била је потребна 
велика количина дувана, па је подстицала про-
изводњу и у Босни и Херцеговини, тако да је 
дуван у Херцеговини постао најважнија пољо-
привредна култура. Пред крај XIX века у БиХ 
се производило око 4.000 тона дувана, а пред 
Први светски рат већ око 6.300 тона.

У време пре Првог светског рата у Босни и 
Херцеговини подигнуте су чак четири фабрике 
за прераду дувана. Био је то резултат погодних 
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услова за узгајање дувана, посебно у Херцегови-
ни, која је давала најбољи дуван у целом царству. 

Фабрика дувана Мостар. Већ 1880. године 
аустроугарске власти подижу, поред мостар-
ских касарни, прве магацине за непрерађени 
дуван, а убрзо је на Кочанској главици подиг-
нута и једна зграда за прераду дувана. Сле-
дећих година прерада је била незнатна јер се 
радило ручно, без машина. Године 1890. знатно 
се повећава капацитет, а 1895. купују два пар-
на котла и парну машину, 1904. уводи се водо-
вод, 1912. парно грејање у производној згра-
ди, а 1914. електрично осветљење. Фабрика је 
прерађивала искључиво херцеговачки дуван, а 
капацитет прераде био је 1901. године 700 кг 
дувана дневно.

Фабрика дувана Сарајево. Основана је већ 
1880, као једно од првих индустријских (боље 
рећи мануфактурних) предузећа у БиХ. У по-
четку су подигнуте једна производна и једна 
управна зграда, а затим друге до 1891, када фа-
брика добија коначан изглед. У почетку се, као 
и другде, производило ручно: дуван је крижан у 
аванима, а цигарете завијане руком. 

Производња цигарета отпочета је 1882. 
године. Прве марке биле су «Дамен», «Херце-
говина» и «Босна», да би 1885. биле уведене 
«Гуслар», «Дрина» и «Сарајево». Асортиман се 
ширио и до Првог светског рата произвођене су 
23 врсте. До 1905. године цигарете су прављене 
на ручни погон, када  је купљена прва права ма-
шина за израду цигарета. Паковане су у кутије 
од дрвета, лима, картона, с тим да је најмање 
паковање имало пет, а највеће сто цигарета.

Фабрика дувана Бањалука. И за оснивање 
ове фабрике везана је прича о добром влада-
ру и сиромашном народу. Тако је престолона-
следник Рудолф, син Фрање Јосифа, допутовао 
у Бањалуку, 1886, а лукави домаћини истури-
ли су поред пута најтежу сиротињу, одрпану и 
дивљег изгледа, која је углас запомагала. Ру-
долф је дао реч да ће баш на том месту бити 

подигнута фабрика дувана, а тако је и било: 
фабрика је основана почетком 1889, а убрзо су 
подигнути производна зграда, магацини, елек-
трична централа и помоћне зграде. Основа је и 
овде био ручни рад, и поред тога што је одмах 
набављена парна машина од 11 коњских снага. 
Прве количине резаног дувана појавиле су се у 
промету већ 1890. године. 

Фабрика дувана Травник. Основана је 1892. 
године. 

Македонија

Македонија је била турска покрајина у којој 
је произвођен веома квалитетан оријентални 
дуван у великим количинама. Био је познат у 
целој Европи, мада најчешће под именом тур-
ски дуван. Посебан подстицај производњи и 
ценама дала је појава Америчке дуванске ком-
паније (American Tobacco Company), велике 
дуванске фирме из САД, која је 1902. дошла у 
Македонију са намером да на рачун конкурен-
ције преузме знатан део локалног тржишта ду-
вана ради коришћења оријенталног дувана за 
сопствене цигарете. Понудила је високе цене и 
авансирала следећу бербу, па је током следећих 
година дошло до преоријентације бројних 
сељака са других култура, посебно житарица, 
на дуван и до великог скока засађених површи-
на и производње. Главни прозвођачки центри 
европског дела Турске били су Драма, Ксанти, 
Серез и Скопље, а трговачко-манипулативни 
Солун и Кавала, у којима су изграђена велика 
дуванска стоваришта. У Солуну је подигнута и 
фабрика за прераду дувана. Илегална произ-
водња и кријумчарење дувана представљали су 
уобичајену појаву на овим просторима.

Као део иностране управе турског дуга уста-
новљена је тзв. Режија, инострано предузеће 
коме је поверен турски дувански монопол. Ре-
жија је једина имала право да регулише узгајање, 
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продају и прераду дувана унутар империје, с 
тим да о откупној цени преговара са произвођа-
чима. Њена оријентација је, као и код свих мо-
нопола, била да купи дуван што јефтиније, и то 
слабији дуван какав се пушио у Турској. С друге 
стране, лиценцирани приватни трговци имали 
су право откупа дувана за извоз, а обично је била 
реч о квалитетнијем, ароматичном дувану по-
себно погодном за мешање са другим дуванима 
(вирџинија, барли) ради производње цигарета. 
Најпознатија трговачка фирма била је италијан-
ска Браћа Алатини, са седиштем у Солуну. Так-
вом комбинацијом и Дувански монопол и про-
извођачи могли су бити задовољни: Монопол је 
контролисао унутрашње тржиште и убирао до-
бит из знатне разлике у откупним и продајним 
ценама, док је приватни произвођач, заједно са 
трговцима, имао могућност да повећава произ-
водњу намењену извозу и заради на ценама ви-
шим од откупних које је плаћала Режија.51 Ово 
је био либералнији систем него српски и њега су 
у Србији предлагали многи, почевши од Уроша 
Стајића. 

Аустроугарска

Власти Аустроугарске царевине су међу пр-
вима схватиле да се од порока може направити 
новац, па су још у XVII веку увеле дувански 
монопол. Касније је укинут, па васпостављен, 
издаван у концесију, да би га држава 1784. у 

51  Sevket Pamuk: The Ottoman Empire and European Capital-
ism, 1820-1913: Trade, Investment and Production, Cam-
bridge University Press, 1987, str. 53–54; Stanford J. 
Shaw, Ezel Kural Shaw: History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey: Volume 2, Cambridge University Press, 
1987, стр. 233–234; Angelos A. Chotzidis: The Impact of 
the Ottoman Public Debt Administration on the Economiesof 
Epirus, Macedonia and Thrace (1881–1912): A Preliminary 
Approach, mimeo.

потпуности преузела у своје руке. Дефинити-
ван облик (до Првог светског рата) добио је 
1850. године. Монопол је био потпун, будући 
да је обухватао производњу, прераду и тргови-
ну и сировог дувана и прерађевина. Централ-
на управа установљена је 1855. године. После 
нагодбе, Мађарска је 1868. донела свој закон о 
монополу дувана који је у свему био једнак ау-
стријском, па је успостављен посебан, Мађар-
ски монопол са засебном администрацијом.

Фабрика дувана Љубљана. Ову фабрику, 
чије је оригинално име K. & K. Хаupt Tabak 
Fabrik Laibach, основао је Аустријски монопол 
дувана 1871. године. Првобитно је користила 
зграде бивше фабрике шећера, да би већ 1873. 
прешла у своје. Убрзо је постала трећа по вели-
чини у аустријском делу царства. Првих годи-
на у фабрици су израђиване само цигаре, да би 
1874. била уведена парна машина, чиме је омо-
гућена фабрикација резаног дувана и цигарета, 
а задржана продукција цигара, затим бурмута 
и дувана за ушмркавање. Постепено је ручни 
рад замењен машинским. 

Фабрика дувана Загреб. Основана је 1869, а 
до 1881. радила је у каснијој згради универзи-
тета. Производила је само цигаре.

Фабрика дувана Сењ. Основана је 1894. го-
дине, као филијала фабрике из оближње Рије-
ке. Производила је само цигаре у врло лепој, 
специјално изграђеној згради.

Фабрика дувана Љубљана
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Балкански ратови и Први светски рат сва-
како су донели велике промене и у дуванској 
продукцији, с једне стране мењајући границе 
државе, а, с друге, доносећи разарања и стра-
дања, посебно у Великом рату.

Балкански ратови 

После Првог балканског рата из 1912. годи-
не, у оквиру Краљевине Србије нашла се и вар-
дарска Македонија, велики произвођач дувана 
иако мањи него што су били источна Македо-
нија (Драма, Серез) и Тракија (Ксанти). Тиме 
је дуванска продукција у Србији потенцијално 
веома ојачана. 

Један од важнијих послератних послова 
било је укључење македонске продукције у 
српски монополски систем без већих потреса, 
односно без поремећаја производње и извоза. 
Никола Станаревић је предлагао да се стога 
македонска производња не подвргава одмах 
државном монополу.52 Ипак, укључење је де-
лимично изведено током 1913. године, па је 
почетком 1914. министар финансија одобрио 
одлуку Управе државних монопола о узгајању 
дувана у македонским дуванским подручјима, 
односно у неким срезовима следећих окру-
га: Кумановског, Скопског, Тетовског, Брегал-
ничког, Кавадарског и Битољског. Сађење је 

52 Политика, 20.1.1913.

предвиђено на 12 хиљада хектара, док је плани-
рана производња достизала шест хиљада тона, 
са поделом на четири класе по квалитету.53 Ова 
количина представљала је око три годишње 

53 Политика, 17.1.1914.

Српски официри под Једреном, 1911.

Србија у времену ратова
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производње Србије у старим границама, што 
значи да је укључење Македоније у државну те-
риторију донело вишеструко повећање продук-
ције сировог дувана. Слично томе, нови крајеви 
су укључени у прописани систем продаје, па су 
у јесен 1913. одржани тендери за великопро-
дају дувана у овим крајевима, али нису успели. 
Стога су поновљени у јануару 1914. године.54

Самостална монополска управа планирала 
је за 1914. годину укупну производњу у земљи 
од осам до девет хиљада тона, што би, уз домаћу 
потрошњу од три до четири хиљаде, омогућило 
велики извоз преосталог дувана.55 Међутим, 
пошто Управа ни у претходним деценијама 
није имала успеха са извозом српског дувана, 
поставило се озбиљно питање како ће извести 
огромне количине македонског, процењеног 
на око четири хиљаде тона, који је одувек био 
оријентисан на извоз и кога је свакако било 
превише за домаћу потрошњу. Затим, било је 
ризично и штетно у једном тренутку прекидати 
одавно установљене пословне односе између 
произвођача и извозних трговаца, посебно јер 
су ови други већ авансирали куповину дувана 
оним првима и јер су нове границе и нови про-
писи другачије усмеравали трговину итд.56

Управа државних монопола ипак се снашла 
и недогматски, практично кршећи монополски 
закон, ослонила на стари, уходан систем и по-
звала старе извознике турског/македонског 
дувана (Отоманску режију дувана, Солунско 
трговачко друштво, браћу Алатини и друге) да 
приступе преговорима, па су ови гарантовали 
извоз од четири хиљаде тона само из Македо-
није.57 И њима је одговарао наставак послова 
без обзира на промењене границе. Потпуно 

54 Српске новине, 29. 1 2. 1913.
55 Политика, 25. 1. 1914.
56  Милош Јагодић: Нови крајеви Србије (1912–1915), стр. 

375–376, 2013.
57 Политика, 15. 2. 1914.

укључење македонског дувана у државни мо-
нопол остављено је за касније, што је вероватно 
сведочило да је одабран разуман приступ избе-
гавања штете које би формалистичко тренутно 
проширење Закона о монополу дувана на Ма-
кедонију свакако донело.

Новим решењем министра финансија омо-
гућен је избор произвођачима дувана из ових 
крајева да се приликом пријављивања определе 
хоће ли производити за Монопол или за извоз. 
И дуван намењен извозу подлегао је контроли 
Управе монопола, а као неповољност за произ-
вођаче додата је обавеза да дуван извезу до 1. 
априла 1915, а да преостале количине лагерују 
код Управе монопола на сопствени трошак, с 
тим да Управа на крају продаје тај дуван и на-
мирује се из прихода од продаје. Истовремено 
је смањена планирана количина македонског 
дувана са осам на шест хиљада тона, а са десет 
хиљада засађених хектара.58

Друго важно питање односило се на прера-
ду македонског дувана, будући да је до тада није 
било, односно да је сав дуван из нових крајева 
или продаван у свету или Солуну или прерађи-
ван код дуванџија на примитиван начин за до-
маће потребе. Пошто је требало и овде укљу-
чити дуванску продукцију у државни монопол, 
што се најлакше чини оснивањем државне фа-
брике за прераду, и пошто се показало да је бе-
оградска фабрика била и недовољног капаците-
та за увећану државу и далеко од производног 
подручја, Управа државног монопола је убрзо 
по ослобођењу од Турака решила да се подигне 
нова, друга фабрика за прераду, и то у Велесу 
у Македонији. Велешка општина уступила је 
земљиште за фабрику бесплатно.59 И краљ је 1. 
априла 1914. потписао указ о подизању ове фа-
брике,60 што значи да су све потребне процедуре 

58 Српске новине, 6. 3. 1914.
59 Политика, 20. 2. 1914.
60 Политика, 2. 4. 1914.
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биле окончане. Међутим, убрзо је Први светски 
рат онемогућио реализацију ових планова.

Први светски рат

Први светски рат започет је артиљеријским 
бомбардовањем Београда преко Саве, што се 
наставило и током следећих месеци. Гађани су 
не само војни објекти већ и стамбене четврти 
и фабрике. Било је то терористичко бомбардо-
вање усмерено на поткопавање не само војне 
и економске снаге земље већ и морала станов-
ништва. Стога је аустроугарска тешка артиље-
рија са Бежанијске косе почела да гађа саму 
фабрику дувана како би Србији нанела што 
већу штету, укључујући и смањење буџетских 
прихода уништењем фабрике дувана. Већ пр-
вих дана рата, “оштећена је на више места и 
фабрика дувана”, како је писала Политика.61 Да 
би се макар нешто спасило од уништења, запо-
чето је пресељење фабрике, почевши од маши-
на, преко дувана у магацинима до осталог ин-
вентара. Акција је извођена у сарадњи радника 
фабрике и војних јединица, али је непријатељ 
био бржи: осим седам машина W. Lieber, које 
су извучене из Београда, све остало је униште-
но запаљивим бомбама – од зграда за прераду 
дувана, преко више великих магацина са око 
два милиона килограма дувана до осталих ма-
шина, инфраструктуре и управних зграда . До 
тада савремена фабрика европског ранга пре-
творена је у згариште. 

У време рата потреба за дуваном никако 
није мања него у мирнодопско време, а морал-
на обавеза државе је и већа јер је била њена 
дужност да снабдева војску, односно мобилиса-
не војнике. Стога је српска влада одмах гледа-
ла како и где да подигне нову фабрику за пре-
раду дувана. Одлучено је да локација те нове 

61 Политика, 22. 7. 1914.

фабрике буде Ниш стога што су ту постојали 
пространи магацини за непрерађени дуван, 
значи и сировине и зграде, а град се налази у 
дубини државне територије, те је бар донекле 
заштићен од непријатељске агресије. Већ 24. 
августа Управа монопла је саопштила да ће у 
њеним зградама у Нишу “прерада ускоро поче-
ти и неће се о сећати оскудица у дувану”. Мала 
неистина, али схватљива у рату, била је тврдња 
да је “Управа благовремено однела из Београда 
у Ниш потребне машинерије”.62

Прве машине “нове” фабрике биле су оне 
пренете из Београда – седам машина V. Lieber 
–  уз нешто ручних авана. Због некомплетно-
сти машинског парка, паковање дувана у дота-
дашње паклице није било могуће, па је Управа 
монопола решила да се дуван продаје на ме-
рење. Паковање за малопродавце било је од 
10 килограма. Како би се бар донекле избегле 
преваре купаца, српски дуван друге класе, који 

62 Политика, 11. 8. 1914.

Магацини дувана
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се највише користио у Србији, појефтинио је за 
5% и дошао на цену од 10 дин/кг, па је рачун 
био једноставан: један грам једна пара. За пре-
кршаје трговаца предвиђен је војни суд.63

Убрзо је Управа монопла набавила и мон-
тирала још 16 великих машина за крижање ду-
вана типа R. Legg, 16 машина за израду пакли-
ца типа Rose Brother›s и једну енглеску машину 
за производњу свих врста цигарета. Неколико 
месеци од почетка рада, у фабрици је радило 
већ три стотине радника и радница, с тим да 
је део приспео из Београда, а део ангажован 
из Ниша. Директор фабрике остао је инжењер 
Милан Петровић Обућина. Сирови дуван обе-
збеђен је из бербе за 1914, која је обављена у 
јесен (углавном у октобру, посебно у Македо-
нији), и поред ратног стања.

У јесен 1914. и у пролеће 1915. често је 
најављивано унапређење рада нишке фабри-
ке, али снабдевање народа и војске дуваном 
ишло је врло тешко. Тако су у јесен 1914. че-

63 Политика, 17. 8. 1914.

сте несташице дувана у Београду, чак и када га 
је било у Нишу.64 Још горе је било током 1915: 
„Већ више од десет дана како се у Београду не 
може добити ни трун дувана, јер га у овдашњем 
стоваришту нема. Може се још помало добити, 
по скупе паре, у хотелима и кафанама од кел-
нера – агената продаваца дувана“ пошто у град 
„стижу мале количине дувана и цигарета које 
се за дан делом распродају, а делом продавци 
прикрију и преко својих агената пљачкају по-
трошаче“.65 О тежини ситуације говоре и речи 
које је записала Славка Михајловић Клисић: 
„Народ обично смирује живце дуваном, али 
сада га нема. Народ пуши шта год стигне, па 
и суво лишће“. А свака пошиљка дувана и ци-
гарета из Ниша за Београд најављивана је у 
новинама као важан догађај, све са подацима 
о количинама појединих врста и датумом када 
почиње продаја.66

64 Политика, 5. 10. 1914.
65 Политика, 16. 6. 1915.
66 Политика, 14. 5. 1915.

Главна радионица
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Чак је и војска повремено била потпуно ус-
краћена: тако Политика јавља да „свакодневно 
војници са положаја преваљују пут од по 20 и 
30 километара до Београда да овде купе дува-
на за своје официре и војнике, али се враћају и 
без дувана и без папира“, па „ратници... могу не 
само читаве дане већ и читаве недеље пљуцка-
ти очекујући док им стигне она грчка крџа!“67 
Остаје нејасно у којој мери су слабости у про-
дукцији, а у којој слабости у превозу и дистри-
буцији дувана и дуванских производа били уз-
рок овим несташицама. 

Током Првог светског рата изадата је се-
рија дуванских карата са ликовима савезнич-
ких шефова, међу њима и српских – краља Пе-
тра, регента Александра и војводе Путника – у 
издању једне британске дуванске компаније. 
Иначе, дуванске карте биле су чест рекламни 
материјал који се налазио у паковању цигарета 
– и као реклама и као учвршћивач паковања. 

Ратна збивања нису дозволила да нишка 
фабрика дуже ради. Већ у јесен 1915. године 
велика немачко-аустријско-бугарска офанзива 
довела је до повлачења српске војске преко Ал-
баније, као и новог покушаја пресељења фабри-
ке дувана који ни овог пута није био успешан. 
Пресељење је поново покушано у последњи 
час, практично под непријатељским гранатама. 
Композицију са најважнијим машинама и дру-
гим материјалом бугарска војска стигла је на 
путу ка Краљеву. Спашено је тек неколико ваго-
на дувана, који су пребачени у Солун и касније 
коришћени, док је све остало заробила бугар-
ска војска.68

Са тих неколико вагона дувана Управа мо-
нопола започиње у Солуну фабрикацију ду-
ванских производа у приватној фабрици Сало-
ник, коју је делимично узела у закуп. И током 

67 Политика, 7. 2. 1915.
68  Фабрика дувана Ниш, 1885–1957, Београд, 1957, 

стр. 10–11.

следеће три године прерађиван је дуван у овој 
фабрици за потребе српске војске на Солун-
ском фронту, чиме је војницима обезбеђивана 
јефтина и пристојна цигарета.69 А дуван је на-
бављан јавном лицитацијом, па је тако 31. ав-
густа 1916. расписан оглас за набавку 162 тоне 
различитих дувана – три групе крижаног и три 
групе цигаретног дувана.70

Сваки војник, подофицир и официр без 
разлике имао је право на 20 грама дувана днев-
но, што је било довољно за 20-так цигарета.71 
Оваква великодушност била је део општег ев-
ропског тренда ширења пушења војника током 
Првог светског рата пошто се веровало да ду-
ван делује умирујуће у напетим ситуацијама и 
да представља лек против досаде пошто доно-

69 Календар Нова зора за 1925, 1925, стр. 156.
70 Велика Србија (Солун), 12. 8. 1916.
71 Службени војни лист, 2. 9. 1917.
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си занимацију војника током мирних периода, 
што би све заједно требало да подиже морал 
трупа. А није немогуће да је војска помишљала 
да пушење смањује апетит, што би могло да до-
несе уштеду одређених количина хране, чија је 
набавка увек била проблематична. Стога су се 
све војске трудиле да редовно и довољно снаб-
девају војнике дуваном, па и српска, а резултат 
је било велико ширење пушења у мушкој попу-
лацији и одговарајући раст потрошње. 

За страсне пушаче, којима је 20 цигарета 
на дан било мало, Управа монопола створила 
је могућност куповине дувана зановац. Прво 
стовариште дувана Управе монопола за продају 
војницима отворено је у Солуну, августа 1916, 
у близини Отоманске банке. Продавао се дуван 
другог квалитета, цигарете првог и другог ква-
литета и цигарет-папир.72 Следеће године запо-

72 Ратни дневник, 16. 8. 1916.

чета је продаја и дувана треће категорије, а по 
цени од 10 динара за 1 кг, као и цигарета најви-
ше класе, по 70 дин/кг. Примао се и српски но-
вац.73 Најквалитетније цигарете (македонски 
специјалитет и српски специјалитет) поску-
пеле су на 100, односно 60 драхми/динара за 
1 кг.74 Последње године ратовања појавиле су 
се и цигарете другог и трећег квалитета, чија 
је цена за 1000 комада (=1 кг) била 30, односно 
20 динара.75

По паду Србије под Аустроугарску и Бу-
гарску, проређено становништво се суочило с 
несташицама свих врста, од којих је дуванска 
била мање важна. Посебно је погођено варош-
ко становништво. Заведен је систем снабдевања 
какав је био уобичајен у Великом рату: ослоњен 
на прописивање највиших цена, дистрибуцију 
бонова, реквизиције, наредбе о забрани сло-
бодног трговања најважнијим артиклима, казне 
за трговце и слично. Окупатор је имао велике 
муке да снабде и веома умањено становништво 
Београда и неких других градова, па и дуваном. 
Несташице су владале, а осиромашено станов-
ништво често није имало новца ни за оно што 
се могло наћи. Исто је било с дуваном, а прве 
продавнице отворене су у Београду тек марта 
1916, значи четири месеца по успостављању 
окупационе управе. 

Будући да је београдска фабрика дува-
на срушена и да је нишка припала Бугарској, 
заједно са југоисточном Србијом и Македо-
нијом, важан проблем постала је прерада ду-
вана у остатку Србије. Окупациона управа, 
оличена у Гувернману, покушала је да реши 
тај проблем отварањем фабрике дувана у Бе-
ограду, у Милоша Великог 92, у некадашњим 
просторијама фабрике шешира фирме Јечме-
ница и компанија. Отворена је 20. јуна 1917, а 

73 Ратни дневник, 10. 4. 1917.
74 Ратни дневник, 1. 12. 1917.
75 Ратни дневник, 11. 5. 1918.
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у почетку су запослене само 84 раднице, углав-
ном из оближње бивше фабрике, шест мајсто-
ра и три војника. Производиле су се цигарете, 
а дистрибуција се вршила u сандуцима од по 
40 хиљада комада. Свакако, власт је најављи-
вала знатно повећање производње у будућно-
сти. Ипак, отварање фабрике није донело за-
довољење тражње, јер се и овде морало прибе-
гавати ограничењима. Тако је почетком 1918. 
издата наредба да једна особа може дневно 
купити највише 20 цигарета прве и друге кла-
се или 10 цигарета треће, четврте и пете класе. 
Занимљиво је ово подстицање пушења бољих 
цигарета, вероватно настало из пореских раз-
лога, односно због већих дажбина на боље и 
скупље цигарете. Такође, предвиђене су оштре 
казне (500–1000 круна) за онога код кога би се 
нашла мало већа количина дувана, пошто је то, 
наводно, кршило државни монопол.76

76 Београдске новине, 18. 7. 1917.
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Дуван између светских ратова

По завршетку Првог светског рата и ује-
дињењу у нову државу (1. децембар 1918), 
пред властима је стајао огроман задатак ин-
теграције веома различитих покрајина и из-
градње институција нове државе. Иако далеко 
мање важан, ни посао уређења дуванске де-
латности ни у нормативном, ни у производ-
ном, ни у финансијском смислу није био лак. 
Требало је уједначити дувански систем и по-
литику у земљи, уз  избор основног концепта 
(монопол или слободна производња). Требало 
је обновити производњу дувана,  како у листу, 
тако и дуванских прерађевина. И требало је 
подоста наплатити за државни буџет, који је 
вапио за новцем.

Стање по окончању 
Првог светског рата

Последице рата

Светски рат је у целој Европи веома по-
већао потрошњу дувана, док је производња 
пратила раст с тешкоћама, уз дефиците.77 По 
окончању Светског рата, практично у свим ев-
ропским земљама захваћеним ратом настала је 
оскудица у дувану – и сировом и прерађевина-

77  Западним савезницима помагале су колоније и САД, 
а централним силама Бугарска и Турска, имале су 
велики извоз.

ма. Предратне залихе су одавно потрошене, а 
производња током ратних година обично није 
достизала потребан ниво, тим пре што је по-
трошња дувана за време рата битно порасла 
како због бесплатних цигарета за војску, тако 
и због наводно повољних ефеката пушења на 
смањење психолошких тегоба које рат са со-
бом доноси (брига, стрес, страх, досада и сл.). 
Велика мобилизација најважније радне снаге 
доносила је тешкоће у производњи, будући да 
је узгајање дувана радно интензивно и да под-
разумева приличну квалификованост и вешти-
ну ангажованих радника. Такође, због ратних 
сукоба угрожена је и често отежана међународ-
на трговина, па су прекинути многи предратни 
канали снабдевања дуваном. 

По окончању рата, криза снабдевања поја-
вила се у многим земљама, међу њима врло 
изражено и у Југославији. У пречанским краје-
вима монополски систем се распадао, а Aу-
стријска и Mађарска управа монопола давале 
су предност снабдевању својих матичних зе-
маља, колико су могле. У Србији окупатори 
нису успели да при повлачењу однесу бербу 
1918, али је она развучена и врло дуго, најмање 
до марта 1919, у Нишу су се могле купити бале 
овог дувана на црном тржишту. Несташице су 
биле озбиљне, а потрага за дуваном општа. Тако 
је Правда јављала децембра 1918. да у Банату 
постоје „огромне количине најбољег дувана у 
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листу“78 који је требало да откупи Мађарски 
монопол, али да он то не чини, па лист саве-
тује нашој управи да пожури да га откупи како 
се не би догодило да овај драгоцени артикал у 
слободној продаји сељаци продају и он  оде у 
Мађарску.79 Добар део овог дувана непријатељ 
није успео да однесе са собом при повлачењу и 
капитулацији, па су се бале дувана продавале у 
пролеће 1919. на црном тржишту.80

Година 1919. била је хаотична, а производња 
се није опорављала од ратне кризе. Монопол-
ска управа и министар финансија амбициозно 
су марта 1919. предвидели да се у Краљевству 
те године произведе 18 милиона килограма ду-
вана. Били су широке руке и  одобрили сађење 
дувана свим старим произвођачким крајевима 
земље, али и срезовима Косовско-звечанском, 
Рашком, Пријепољском... Нема сумње да су 
државни фактори јасно осећали кризу произ-
водње дувана у целој земљи и нису затезали код 
давања дозвола као обично. Одређене су и от-
купне цене дувана. Прва категорија обухватала 
је „брдски, ситнолисни, фини и миришљави“ 
дуван, а цена се за пет категорија кретала од 
један до десет динара по килограму. У другој 
категорији налазио се „равничарски, крупно-
лисни дуван“, а цена је била од 0,80 до шест 
дин./кг. Ове две категорије дувана откупљива-
ле су се у Србији (са Македонијом), Далмацији, 
Херцеговини и Срезу Фочи (из Босне). У окру-
зима Крушевачком, Косовском, Звечанском, 
Рашком, Пријепољском и у осталој Босни при-
мењивале су се искључиво цене друге катего-
рије. У трећој категорији цене су се кретале од 
0,40 до 2,5 дин./кг, а примењивале су се на ду-
ване са севера земље (Хрватска, Бачка, Банат и 
Барања). У свему осталом, а до доношења новог 

78  У време несташице и банатски дуван, иначе испотпро-
сечан, постаје најбољи.

79 Правда, 13. 12. 1918.
80 Политика, 7. 9. 1919.

закона о монополима, важили су они закони 
који су и до тада важили.81

Како наводи Трговински гласник, произ-
водња је „услед несређених прилика знатно 
подбацила“ у целој земљи, а поименично у Ср-
бији (са Македонијом), Херцеговини, Далма-
цији и Панонском басену. Једино није наведена 
Босна, која је и тако била мањи  произвођач. Ни 
прогноза није била оптимистичка, иако се по-
казала тачном: „рат је културу дувана у земљи 
из основа пореметио и требаће подуже време-
на док се она среди“ и донесе пораст продук-
ције.82 Стање је додатно погоршано кварењем 
семена дувана, пошто у ратним приликама 
није било могуће редовно снабдевање сељака 
квалитетним семеном, тако да је и онај дуван 
што је произведен 1919, па и касније, био знат-
но слабијег квалитета него обично.

У прве две поратне године увоз дувана у 
листу у Југославију био је велики пошто је до-
маћа производња била недовољна. Главнина је 
купована у Холандији и Бугарској, а квалитет 
увозног дувана углавном је био лош, посеб-
но холандског, па се још годинама вукао по 
монополским магацинима пошто је једва био 
употребљив и за најлошији „народни“ дуван.83 
Стога је пушачки свет (макар у Србији) тражио 
српски дуван, па је тако чак септембра 1919, 
готово годину дана од завршетка рата, пред 
самом Управом монопола у Кнез Михаиловој 
стално постојао ред оних који чекају петнае-
стак минута да купе српски дуван.84

Да би се спречиле приватне зараде, за-
брањено је преношење дувана из једног краја 
земље у други, па је тако један путник из Ниша 

81 Службене новине Краљевине СХС, 11. март 1919.
82  У. С. (Урош Стајић): Култура дувана у Југославији, Трго-

вински гласник, 25. 12. 1919.
83  У. Стајић: Монополска управа и производња дувана, Еко-

номист, бр. 3, 1924, стр. 764–764.
84 Политика, 28. 9. 1919.
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кажњен у Београду као кријумчар због 2.000 ци-
гарета. Политика је с правом питала шта је ту 
лоше, односно зашто онемогућити да приватна 
иницијатива учини оно што би требало Управа 
монопола, а то не уме: да у свим покрајинама 
обезбеди подједнаку снабдевеност дуваном.85

Тешкоћама у снабдевању, макар у Србији, 
доприносиле су слабости у нишкој фабрици 
дувана. Смештена у једном дуванском мага-
цину и импровизована од машина заосталих 
за Бугарима и других довучених из дуванских 
фабрика у Печују и Темишвару, у јесен 1919. 
запошљавала је само сто радника, па није успе-
вала да задовољи тражњу. Производила је око 

85 Политика, 11. 9. 1919.

700.000 цигарета дневно, што је знатно више од 
400.000 у 1913, али је пушење цигарета постало 
много раширеније после рата, а и део произве-
деног продаван је у другим крајевима земље.86 
Да би ублажила несташице, Монополска  упра-
ва је за још годину дана (за 1919) продужила 
уговор са приватним солунским фабрикама о 
преради монополског дувана за потребе Ср-
бије, односно Краљевине СХС.87

Посебан проблем била је разрушеност 
ферментационих магацина у Србији (са Маке-
донијом), а и стручно радништво на фермен-

86 Политика, 7. 9. 1919.
87  У. С. (Урош Стајић): Култура дувана у Југославији, Трго-

вински гласник, 25. 12. 1919. 

Ред за следовање дувана новембра 1918.
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тацији и сређивању дувана морало се изнова 
стварати. Нормално су радили само фермен-
тациони магацини у бившим покрајинама Ау-
строугарске. Ови неповољни услови у Србији 
довели су до пада квалитета дувана и дуванских 
производа. Да би се стање поправило, Управа 
монопола слала је раднике у Грчку на једного-
дишње усавршавање, па је чак довела и грчке 
професионалне дуванске мајсторе, после чега 
је рад на ферментацији и манипулацији арома-
тичних дувана био знатно унапређен.88

Перспективе

Иако је послератна ситуација и у производњи 
и у потрошњи дувана изгледала готово очајно, 
перспективе су биле далеко повољније. Краљеви-
на СХС располагала је добрим ресурсима за развој 
дуванске индустрије: од природних (земљишта 

88  Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–
1938, 1938, стр. 186.

погодног за производњу дувана), преко људских 
(произвођачи са дугогодишњим искуством), до 
индустријских (више фабрика дувана). Требало 
је само да протекне нешто времена од рата како 
би се његове неповољне последице уклониле и 
изградио повољан амбијент за напредак ове де-
латности. Није било сумње да нова држава може 
да задовољи своје потребе и да извезе знатну ко-
личину дувана: многа подручја Краљевине била 
су пре Првог светског рата велики произвођачи 
и извозници дувана, било унутар Аустроугарске, 
било у Европу и, чак, Америку. 

Урош Стајић је у 1919. проценио да би у 
редовнијим приликама укупна производња ду-
вана у краљевини могла бити око 15 милиона 
килограма, и то око пет милиона у Србији (са 
Македонијом), око четири милиона у панон-
ском крају (Банат, Бачка, Барања, Хрватска – 
Славонија), а остатак у Херцеговини (пре рата 
око 3,5 милиона), Далмацији (исто) и Босни 
(пола милиона). Стајић је процењивао да до-
маћа потрошња дувана, иако је „после рата јако 

Дувански магацин
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скочила“, „не може бити већа од шест мил. ки-
лограма“, тако да ће за извоз остати 8–9 мили-
она килограма „било у прерађеном, било у си-
ровом стању“. Веровао је да се на ове резултате 
„првих година апсолутно не може рачунати јер 
је рат културу дувана из основа пореметио и 
требаће подуже времена  да се она среди“.89

Пошто се дуван откупљивао од сељака у 
непреврелом стању, важну улогу у процесу 
производње имали су дувански магацини, и 
као места за смештање откупљеног дувана, и 
као места у којима се, под надзором стручњака, 
врши ферментација дувана. Тих тзв. стоваришта 
непрерађеног дувана било је 1919. године 
више у дуванским крајевима. У Србији (са 
Македонијом) било их је седам: Бајина Башта, 
Житковац, Ниш, Врање, Скопље, Прилеп, Штип 
(са филијалама у Кочанима и Радовишту) и 
Струмица (у оснивању). Приликом повлачења, 
окупатор је уништио стоваришта у Скопљу, 
Прилепу и Житковцу, па је Монополска управа 
тамошњи дуван чувала у приватним зградама. 
Подизање нових магацина у овим местима било 
је планирано већ за 1920. годину. Међутим, 
комплетирање магацинског простора ипак је 
ишло спорије, па је Управа још 1924. тражила 
у закуп зграде за магацине за дуван у листу у 
Нишу и Скопљу, капацитета од по два до три 
милиона килограма.90

У Херцеговини је такође постојало седам 
стоваришта, званих откупни уреди: Мостар, 
Широки Бријег, Чапљина, Љубиње, Љубуш-
ки, Столац и Требиње.  Сва стоваришта су, по 
Стајићу, била лепо уређена и могла да приме 
целокупну бербу дувана у Херцеговини. У Бо-
сни су била свега три стоваришта – Братунац, 
Орашје и Фоча – и налазила су се у центрима 
производње дувана. У Далмацији је, због нез-
годних саобраћајних прилика, било више сто-

89 Исто. 
90 Време, 31. 3. 1924.

варишта (Имотски, Вргорац, Сињ, Метковић и 
Сплит) са филијалама (Котор, Биоград, Скра-
дин, Дрниш, Задар и Задварје). Највеће стова-
риште налазило се у Имотском.

У Банату су постојала три стоваришта – Ве-
лики Бечкерек (Зрењанин), Чока и Жомбољ – а 
ова последња наведена варош ускоро је припа-
ла Румунији. У Барањи је постојало једно – у 
Барчу – али је оно ускоро припало Мађарској. 
У Бачкој није било стоваришта, већ су тамошњи 
дувани пре Првог светског рата слати у Сегедин 
на ферментацију. Такође ни у Славонији није 
постојало дуванских магацина.91

Први кораци југословенског 
монопола

Ослобођење југословенских крајева од Ау-
строугарске током октобра и новембра 1918. 
године донело је потпуну промену државног 
амбијента: нестала је вишевековна Хабзбуршка 
монархија и од њених делова и независних др-
жава Србије и Црне Горе, 1. децембра 1918, 
створено је Краљевство Срба, Хрвата и Слове-
наца, убрзо преименовано у Краљевину СХС. 
Таква промена свакако се одразила и на ду-
ванску делатност, како на територији бивше 
Аустроугарске,  тако и на до тада окупираној 
територији Србије и Црне Горе: нестале су ду-
ванске институције суседних земаља не само 
Аустрије и Угарске већ и Бугарске и започело је 
стварање нових, југословенских. 

Народно вијеће Словенаца, Хрвата и Срба, 
са седиштем у Загребу, преузело је још у новем-
бру 1918. власт од Аустроугарске за пречанске 
крајеве и одмах, у првом акту, прогласило да 
је „слободно... сађење духана“.92 Тиме је прак-

91  У. С. (Урош Стајић): Култура дувана у Југославији, Трго-
вински гласник, 25. 12. 1919. 

92  Народно вијеће Словенаца, Хрвата и Срба у Загребу 1918–
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тично укинуто дејство Аустријског и Мађар-
ског дуванског монопола на „пречанским“ 
јужнословенским територијама, али је остао 
краткотрајан институционални вакуум који је 
требало попунити.

У Србији се сматрало да је дејство окупаци-
оног режима, укључујући и дувански монопол, 
нестало са војном победом, и да се, на основу 
начела правног континуитета, васпостављају 
предратне институције, па се убрзо по осло-
бођењу појавила Самостална монополска упра-
ва, са истим прерогативима као пре Великог 
рата.  Раша Милошевић, управник Монопола, 
стигао је у Београд 11. новембра и одмах се дао 
на посао. Један од првих био је престанак ва-
жења дозвола за продају дувана које су издале 
окупационе власти  и издавање нових, на које 
нису имали права сви они који су током окупа-
ције продавали дуван по високим ценама, па су 
чак били обавезни да продају Управи сав зате-
чени дуван по прописаним ценама.93

Нова држава се споро изграђивала. Део уз-
рока лежао је у схватању да се пре доношења 
новог устава смеју доносити само она нова акта 
без којих држава уопште не би могла да функ-

1919, Изабрани документи, приредили: М. Штамбук-
Шкалић и З. Матијевић; видети http://hrcak.srce.hr/
file/46053, прегледано 26. 5. 2016.

93 Правда, 23. 11. 1918.

ционише, док су основни закони требало да 
буду донети тек после устава, односно на осно-
ву устава. С друге стране, била је очигледна по-
треба за решавањем горућих питања, чак и по 
цену доношења привремених прописа. Тако је 
било и са државним монополима, јер би неујед-
наченост прописа и политика по покрајинама 
донела озбиљне проблеме, почевши од неједна-
ких цена до шверца монополских артикала.  А 
и држави је хитно био потребан новац, будући 
да су остали приходи слабо наплаћивани. 

Због такве потребе, приступило се доно-
шењу привремених аката. Први је решење 
владе младе краљевина од 10. фебруара 1919, 
којим је предвиђено да све фабрике дувана у 
земљи, као и сва стоваришта и други уреди и 
економати „потпадну под Самосталну моно-
полску управу у Београду“, а која ће пословати 
по предратним прописима, а с тим да се сва ова 
надлештва „управљају само по наредбама Са-
мосталне монополске управе“.94 Тако је влада 
једним обичним и кратким решењем пресудно 
регулисала важну монополску област, а загре-
бачки лист Обзор одмах је упитао с којим је 
правом држава једну привредну грану ставила 
под своју управу.95

Следећи корак учињен је кроз Финансијски 
закон за 1919/20. годину, којим је предвиђено:  
(1)  да Управни одбор Управе државних монопо-

ла буде проширен са пет нових чланова, од 
којих четири из пречанских крајева; 

(2)  да Управа води засебно књиговодство при-
хода и расхода за Србију у предратним гра-
ницама и њима управља према Закону о 
конверзији државних дугова из 1895. годи-
не Краљевине Србије96 и 

94 Службене новине Краљевства СХС, бр. 7, 18. 2. 1919. 
95  Обзор, 22. 2. 1919, према И. Бецић: Министарство фи-

нансија Краљевине Југославије 1918–1941, 2012, стр. 178
96  Ово стога што су монополски приходи Краљевине 

Србије били формално заложени за отплату државних 
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(3)  да се даје право министру финансија да 
прошири важност монополских закона за 
Србију, осим монопола на алкохол, на оста-
ле крајеве Краљевине, као и да прошири 
важност Закона о монополу на сахарин Бо-
сне и Херцеговине на остаје крајеве. Своје 
опредељење за проширење важности мо-
нополских закона Србије министар Нин-
чић је образложио чињеницом да у другим 
крајевима нема толико монопола и да су 
у Србији они најиздашнији.97 Поред овог 
важног финансијског разлога, вероватно је 
битну улогу имала и чињеница да је било 
практично немогуће укинути или промени-
ти српске монополе баш због тога што су да-
вали залогу отплате спољних дугова, пошто 
је и сам монополски закон предвиђао да 
је за његову промену потребна сагласност 
Управног одбора СМУ.

Од поменутих законских одредаба, прве две 
су извршене, али трећа није услед различитих 
тешкоћа које су се појавиле током реализације. 
Исте одредбе поновљене су у Финансијском за-
кону за 1920–1921, са истим неуспешним ре-
зултатом. Током следеће две године, а после 
неуспелог покушаја да се усвоји потпуно нови 
закон о монополима, министар финансија је, 
користећи одредбе из Финансијског закона за 
1919–1920, проширио дејство неких старих мо-
нополских закона Србије (без дувана) на нове 
покрајине, али у делимично другачијој форми: 
монополски артикли произвођени су у приват-
ним фабрикама, уз наплату монополске таксе. 
Такође, главне одредбе српског закона о моно-

дугова, па је поменуто књиговодствено одвајање у 
ствари значило да монополски приходи из пречанских 
крајева неће бити укључени у залогу. 

97  Стенографске белешке Привременог народног пред-
ставништва Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, 23. 
мај 1919, стр. 561

полу дувана примењене су у другим покраји-
нама и може се рећи да је, де факто, српски 
закон о монополу на дуван проширен на остале 
крајеве државе. Овај непарламентарни начин 
регулисања монополског законодавства налази 
оправдање у тадашњим хаотичним политичким 
приликама и хитној потреби да се монополски 
систем макар суштински уједначава, уколико 
не може и формалним, законодавним путем. 
Ипак, услед таквог неуредног стања, Управа 

Влахо Буковац
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монопола није могла да има промишљену и 
стабилну дуванску политику.98

Овај потез није донео никакав знатнији 
потрес, будући да су дувански системи у поме-
нутим државама и покрајинама били слични. 
Наиме, оба система у Аустроугарској припада-
ла су истој групи којој и систем у Србији, који 
је Црна Гора раније преузела: свуда је постојао 
државни дувански монопол свих фаза – од про-
изводње и прераде до унутрашње и спољне тр-
говине. Стога се свако у земљи – од произвођа-
ча и продавца дувана до контролора и државног 
чиновника – лако навикао на познат му систем 
и наставио да ради као и до Великог рата. 

Једини изузетак од навикнутости на исту 
врсту монопола чинили су произвођачи дува-
на из тзв. Јужне Србије, односно Македоније, 
који су у време турског вакта имали суштин-
ски слободну производњу, трговину и извоз 
дувана. Уговарали су продају са солунским 
трговачким кућама, али и American Tobacco 
Company као великим купцем током прве де-
ценије XX века.  Ни краткотрајни рад у окви-
рима Србије у периоду 1913–1915. није бит-
није променио њихов положај, будући да је 
Србија тек делимично укључила Македонију у 
свој монополски систем. Током Првог светског 
рата Македонију је освојила Бугарска, која 
није имала државни монопол, а производња 
дувана је знатно порасла на основу тражње из 
Аустрије и Немачке.99 Стога је стварање мо-
нополског система Краљевства СХС и укљу-
чење Македоније донело две тешкоће. Прва је 
ненавикнутост македонског сељака на круте 
монополске стеге и  процедуре, што је наго-
вештавало доста тешкоћа у међусобним одно-

98  V. Milochevitch: Les Monopoles en Yougo-Slavie, 
these pour le doctorat, Universite de Paris, 1923, 
стр. 122–125

99  M. C. Neuburger: Balkan Smoke: Tobacco and the Making 
of Modern Bulgaria, Cornell, 2012, стр. 74–77

сима њих и Монополске управе. Друго питање 
односило се на обим производње дувана у Ма-
кедонији, која је била велика – вероватно већа 
него што је било потребно југословенском тр-
жишту и Државном монополу.  Наиме, тражња 
оријенталних дувана на светском тржишту 
диктирала је продукцију дувана у Македонији 
пре Првог светског рата, док је у новостворе-
ној краљевини доминирао фискални интерес 
Државног монопола, што је неминовно водило 
другачијој политици.
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О производњи дувана

Различите радње око дувана чинили су низ 
физички врло напорних и захтевних послова. 
Семе добијено од Монополске управе сејало се 
у расадник дувана, а потом су се изникле биљ-
ке пресађивале на дуванско земљиште у апри-
лу или, најкасније, у првој половини маја. На 
основу добијених дозвола, садиоци би, поједи-
них година, половином године примили аванс 
намењен финансирању почетних радова, а 

обично од 60 до 100 динара на хиљаду садни-
ца. Потом је следио период напорног рада на 
њиви – од окопавања до ђубрења, што се ради-
ло по најтоплијем времену, усред лета. Отпри-
лике двадесет четири недеље по садњи дуван би 
сазрео за бербу. На крајњи принос и квалитет 
дувана имали су утицаја како климатски и ге-
олошки услови, тако и врста дувана и болести, 
а још више стручност узгајивача.  Берба би се 
обично одвијала у јесен, током више дана, по-
што би се листови брали редом како су избијали 

Откуп дувана

Типологија југословенских дувана
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током раста – одоздо нагоре. У следећој фази 
би се листови низали, с тим да би они слич-
не величине ишли заједно. Потом би листови 
били штављени у тамним и проветреним про-
сторијама, а затим сушени на отвореном све 
док не би добили пожељну жутобраон боју.100

У дуванске крајеве тада би дошле откупне 
комисије Монополске управе. Председник ко-
мисије био би, обично, шеф локалне дуванске 
станице, а, као представник заинтересованих 
узгајивача и повереник свих осталих, раду ко-
мисије смео је да присуствује један од локалних 
узгајивача. Произвођач би овим комисијама 
морао да преда сав принос дувана под претњом 
тешких казни, па би чланови комисије потом 
мерили предати дуван и одређивали му катего-
рију и класу. По закону, уколико се повереник 
не би сложио са одлуком комисије о класи не-
ког дувана, покушали би да се о класи догово-
ре он и шеф дуванске станице. Уколико ни они 
не би успели, дуван би се стављао на страну да 
сачека долазак стручњака Монополске управе.

А класификација је била врло сложена, с 
тим да су категорије одређене на основу пу-
шачког типа дувана, а класе на основу места 
листа на дуванској стабљици (средњи лист, под-
вршак, овршак) и нивоа сређености у тренут-
ку предаје, с тим да су готово све категорије и 
класе имале подгрупе А и Б. Поједностављено 
говорећи, екстра категорија подразумевала је 
савршено сређене овршне листове киречилер 
дувана са брдског подручја Вардарске банови-
не, док су прва А и Б категорија биле превиђене 
за ситнолисни киречилер, зихну и џумај балу, 
с тим да су се у категорији А налазили боље 
сређени дувани него у класи Б. У другу кате-
горију спадали су слабији дувани из Вардарске 
бановине и најбољи дувани Зетске, Приморске 
(Херцеговина), Моравске и Дринске бановине. 

100  У. Стајић: Гајење дувана, књ. прва, Култура и сређивање, 
Београд, 1927.

У трећу категорију спадали су сви остали, сла-
бији дувани, који су љути, кабасти, мрке боје, 
произведени у равници. Четвртој категорији 
припадали су сви дувани из Дунавске бановине 
(Војводине) намењени пушењу на лулу.

Важнија ствар око које су се увек ломила 
копља била је тарифа, односно ценовник свих 
ових поменутих и непоменутих категорија/
класа дувана. Цена се, на пример, 1930. крета-
ла од пет динара за килограм најслабије сређе-
ног дувана четврте категорије до 140 динара за 
килограм екстра категорије.101

Комисије за откуп предавале су дуван дуван-
ским станицама у којима би се вршила фермен-
тација, односно сазревање дувана најмање годину 
и по дана. Тек тада се дуван предавао фабрикама 
дувана, које су справљале мешавину од више вр-
ста дувана ради добијања производа различитих 
по квалитету и пушачким карактеристикама. 

Разноликост подручја која су ушла у састав 
нове државе свакако се одразила и на велике 
разлике у дуванским типовима и карактеристи-
кама, као и у начинима гајења и свим другим 
дуванским технологијама. Не треба сметнути с 
ума да су се до неколико година раније узгаји-
вачи носили чак са пет различитих монопола: 
турским, српским, црногорским, аустријским 
и мађарским, који су, мање-више, имали споје 
преференције и дуванске политике. Стога су им 
искуства била различита, као и пракса узгајања 
дувана. А засебних дуванских подручја било је 
много: дуван се гајио и у Банату, и у Бачкој, и у 
Славонији, и у Далмацији, и у Херцеговини, и 
у Босни, и у Црној Гори, и у централној Србији, 
и у Македонији. Стога је разноликост била тада 
основна одлика дуванске продукције у Југосла-
вији – и по климатским и геолошким условима, 
и по типовима дувана који се гаји, и по начи-
нима на који се то чини – што је компликовало 

101  Видети Објаву о производњи дувана у 1930. години, Слу- 
жбене новине, 23. 1. 1930.
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функционисање Монополске управе и доноси-
ло  додатне трошкове узгајања и прераде дува-
на, а тиме и смањивало ефикасност рада и, још 
важније, финансијску добит Монопола. Наиме, 
Државном монополу је највише одговарало по-
стојање мањег броја врста дувана, али прописа-
ног квалитета и већег обима стандардизоване 
производње.

Иначе, тада је важило мишљење да је за до-
бар успех узгоја дувана потребно да лето траје 
дуго (од јуна до септембра) и да је топло (са 
просечном температуром 20-25 степени). Јуж-
ни македонски рејони имали су такво време 
(али не и Прилеп, Радовиште, Врање, Ниш), као 
и приморско-херцеговачки, с тим да су делови 
ових других поседовали превелику разлику из-
међу температура дању и ноћи. Сматрало се и 
да је од земљишта најпогодније кречњачко по-
мешано с песком на брдовитом терену. Плодно 
земљиште (равничарска „јака“ земља, поготову 

уколико је ветровита), није сматрана местом на 
коме успева добар дуван. Стога се веровало да 
је најбољи македонски дуван, затим херцего-
вачко-далматински, па србијански и босански, 
док је војвођански најслабији.102

Општи преглед типова дувана

Данас светском, а и нашом дуванском про-
дукцијом доминирају вирџинија и берлеј, две 
продуктивне америчке сорте. Некада није било 
тако: производњу су носиле домаће и оријен-
талне сорте дувана, при чему су оне биле да-
леко цењеније и скупље плаћане. И било је и 
једних и других сорти далеко више по броју, са 

102  М. Стојадиновић, Монопол дувана, његова правна при- 
рода, његов значај за народну привреду и државне фи-
нансије, Београд, 1932, стр. 10

Поље дувана
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многим варијететима према локалним прили-
кама и искуству, али и кварењу турског семена. 

У производњи дувана велику улогу имале 
су особине дувана, као што су миришљавост, 
укус, сагорљивост, благост при пушењу, за-
преминска маса и слично. Постојали су љути 
и меки типови, а и прелазни облици. Неки су 
били сладуњави, а неки опори, други су гребали 
на језику, гушили, изазивали кашаљ и слично. 
Тада се посебно ценила миришљавост дувана, а 
ови дувани нису свугде успевали. Стога су били 
и цењени и скупи, а успевали су посебно добро 
у Турској, али оној од пре Првог светског рата 
када је обухватала јужну Бугарску, северну Грч-
ку и Македонију. У ствари, у ове три покрајине 
производио се чувени турски дуван, тражен у 
целом свету. 

Дуван се ценио и према неким технолош-
ким карактеристикама, као што је квалитет 
реза дувана при крижању, односно квалитет 
„конца“, како се говорило. Слаб „конац“ не 
може добро да веже дуван у цигарети, па се она 
распада и дуван испада из ње чим се осуши. 
Такође, постојали су дувани који добро задр-
жавају влагу и не суше се брзо, па дуже чувају 
квалитет дувана и могу дуже да стоје. 

Ондашњој Југославији остали су од Турака 
у наследство доста добри дувани за цигарете, 
чије је узгајање настављено и у новом време-
ну. Многи од њих су у локалним приликама 
(геологија, клима, вештина) променили неке 
или многе особине и постали локална сорта 
дувана. Но, диференцирања је и даље било, па 
су се јављали запати појединих узгајивача, са 
међусобним разликама унутар једне сорте ду-
вана. Тако су произвођачи познате и рашире-
не сорте прилеп имали своје запате, који су се 
међу собом разликовали по неким особинама, 
као што су принос, густоћа, крупноћа, облик, 
боја и дебљина листа, дужина вегетације итд., 
па је постојало козаревићево семе, зајковиће-
во семе, јусуфово семе итд. Ипак, ове разлике 

нису  превелике, тако да сви запати прилепа 
поседују битне заједничке особине. 

Слично диференцирање некада месне со-
рте и семена јака донело је бројне облике у 
Грчкој и Југославији, као што су сован јака, је-
ниџе, махала, драма, серез јака, струмица јака, 
радовиште јака, велес јака итд. Ипак су све јаке 
задржале поједине особине, а пре свега посе-
бан мирис и укус својствен јаки, па и неке ана-
томске одлике (грађа и изглед струка, распоред 
и облик лишћа итд).103

Иначе, по уједињењу 1918, Југославија је 
била углавном произвођач средњих и средње 
финих дувана. Најбољим дуванима сматра-
ни су они из Македоније,  односно јужне Ср-
бије: прилепски, брегалнички (радовишки и 
кочански), скопски и бајинобаштански. Ве-
ровало се да у Македонији постоје „читави 
крајеви“ у којима се може производити басма 
(најцењенији дуван на свету),  пошто постоје 
сви климатско-геолошки услови за узгој пле-
менитих сорти дувана, па да се за тамошњу 
културу дувана отварају најлепши изгледи за 
будућност.  

За херцеговачке дуване се сматрало да су 
„врло добри“, али и да заостају за дуванима из 
Македоније и Бајине Баште. Имају одличну боју 
и конац, али им недостаје питомине и мириса.  
Разлике између појединих типова углавном су 
морфолошке. Мрешко има веома развијена ли-
сна ребра (отуда мрешко), а гајио се око Стоца 
и Требиња. Шевиновац је врло сличан мрешку. 
Равњак је најраспрострањенији херцеговачки 
дуван и гајио се око Стубице и Чапљине. Танче 
је најплеменитији међу херцеговачким дува-
нима, али није посебно распрострањен јер му 
се семе лако измеће (квари). Око Неума се гаји 
чувени неумски дуван, познат по својој пито-
мости и миришљавости. 

103  Р. Горник: Типови дувана који се гаје у Краљевини Југо-
славији, 1932, стр. 8-9
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У Босни су најбољи дувани из Фоче и Чајни-
ча, али су слабији од херцеговачких. У Орашју 
су  дувани крупнолисни и врло слични банат-
ским. Слични по квалитету су дувани из Сре-
бренице, Братунца и Власенице. У Бијељини се 
сади мађарско семе.

Далматински дувани по квалитету чинили 
су прелаз између херцеговачких и босанских 
дувана. Већи део ових дувана потиче од херце-
говачког семена, а најбољима се сматра дуван 
из околине Имотског.

Банатски, бачвански и барањски дувани 
намењени су, као лошији, практично искљу-
чиво за цигаре и лулу. Покушаји да се од њих 
направе цигарете нису наишли на одзив потро-
шача. Најбоље сорте су биле сегединска ружа, 
сулочки, дебрецински, тиса, баштенски и капа 
или чербељски. Исти или врло слични дувани 
узгајани су у Хрватској и Славонији.104

Како се већ види, а током даљег излагања 
показаће се још јасније, у Југославији је по ује-
дињењу постојао заиста велики број сорти дува-

104 У. С. (Урош Стајић): Култура дувана..., 25. 12. 1919.

на, које су се међусобно разликовале и по осо-
бинама у пушењу, и по изгледу и грађи струка 
и листа дувана, цвасти, цвета и семена. Толики 
број последица је историјских околности, однос-
но раније подељености на међусобно неповезана 
подручја дуванске производње, са различитим 
дуванским и монополским системима, као и 
традицијама локалних тржишта и тврдокорним 
пушачким навикама. Тако су се почетком 1920-
их и даље гајиле сорте које су поседовале слабу 
фабрикациону и трговинску вредност и по све-
му биле инфериорне у односу на друге: мрешко, 
американац, слезеикар, жуто семе, саримеше 
(ермија), гушчији језик, црни дуван, анђеоско 
семе, црвен цвет или самошхати.105

Нема сумње да је такво неуређено стање 
пружало могућност за унапређење квалитета 
произведеног дувана и исплативости дуванског 
монопола. Стога је Монополска управа (дуго) 
припремала тзв. типизацију дуванске продук-
ције са идејом да се сузи број сорти,  задрже 
оне трговински најисплативије и да се одабране 
сорте узгајају на земљиштима која им највише 
одговарају по својим геолошко-педолошким и 
климатским својствима. У складу с тим, годи-
не 1930/1931. многе сорте дувана су искључене 
из производње (као оне наведене) и замењене 
сортама које више одговарају напредним стан-
дардима и локалним приликама. 

Заједничком акцијом дуванске историје и 
планова монополске управе око 1930. године 
издиференцирале су се четири области произ-
водње дувана са три групе типова дувана, који 
се могу, према географском критеријуму, на-
звати источном (моравско-дринска Србија), за-
падном (Далмација, Херцеговина и Црна Гора), 
јужном (југ Србије и Македонија) и северном 
облашћу (Банат...). 

105 Р. Горник: Типови дувана..., стр. 10
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Западна област

Западна област обухватала је приморје и 
залеђину (Приморска и Зетска бановина, са 
Далмацијом, Херцеговином и Црном Гором). 
Ово је област крша (карста), са доминацијом 
кречњака и доломита. Планински венци се 
пружају у правцу северозапад–југоисток, а ис-
пресецани су вртачама, шкрапама и долинама 
река, као и пространијим крашким пољима.

На самом приморју било је мало земљишта 
и оно је било претежно заузето маслинама и 

виновом лозом, па се дуван готово и није гајио 
(изузетак је Неум), и поред одличних услова 
(медитеранска клима, црвеница). Разлози су 
недостатак традиције дуванске производње и 
прејака конкуренција поменутих исплативих 
пољопривредних култура. 

Следећа климатска зона је пространа те-
риторија иза уже приморске, која обухвата 
висоравни и поља од Велебита до црногорских 
планина, као што су рејони Дрниш, Љубуш-
ки, Широки Бријег, Мостар, Чапљина, Столац, 
Требиње, Подгорица итд. У њу продире меди-

Сушење дувана
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теранска клима, доносећи влагу и топлоту, а 
више северних планине је у знатној мери штите 
од хладних ветрова, обезбеђујући сува и топла 
лета и влажне и благе зиме, што је одлично за 
дуванску производњу. 

Такође, за дуванску продукцију најпогод-
нија су земљишта типа црвенице на плитким 
удубљењима карсних заравни и брегова, са 
примесама песка и камена, затим црвеница у 
већим удубљењима карсних заравни и падина 
и мањим вртачама и доловима. После црвени-
це, по погодности долазе земљишта развијена 
на флишу (лапороваче: иловаче, пескуље). Раз-
личита земљишта, укључујући и слабија од по-
менутих, у овим крајевима често се налазе на 
истој њиви.

Западна област је производно подручје на 
коме се гајио херцеговац, познати дуван који 
су наводно пушили немачки и аустријски цар, 
султан и чак Стаљин. Порекло херцеговца није 
познато, а ни припадност широј групи дувана. 
Неки су га сматрали левантинским, а неки чак 
правим оријенталним, док су га југословенски 
стручњаци међуратног периода сматрали по-
себном морфобиотипском групом цигаретних 
дувана који су прилагођени западном делу Бал-
канског полуострва, односно карсном подручју 
динарских планина и медитеранској клими. 
Било како било, у овим крајевима гајили су се 
крупнолисни цигаретни типови дувана, међу 
којима су водећи били танче и равњак, два хер-
цеговачка дувана. 

Танче је дуван који je развијаo најмањи број 
листова по струку међу херцеговачким дува-
нима, што је олакшавало брање. Најраније je 
сазреваo. Лишће му је било клобучавије него 
код равњака и других, али је ипак поседовало 
глатку ивицу. На подручју веће надморске ви-
сине и на црвеници око Широког Бријега давао 
је најбоље резултате пошто је брзи раст лишћа 
омогућавао максимално искоришћавање обил-
не влаге у земљишту.

Равњак је прави представник херцеговач-
ког дувана по квалитативним карактеристи-
кама – боји, мирису, финоћи и лепом облику 
листа, благом и пуном укусу код пушења и 
слично. Одлика му је и кратка вегетација, иако 
спорије расте од танчета. Мање зависи од ста-
ништа, те тако задржава своје добре особине и 
не претвара се у јак, љути дуван као неки други. 
Стога је његово потенцијално подручје узгајања 
било знатно шире него других херцеговачких 
дувана.

Столац је дуван који је касно цветао и ис-
тицао се спорим укупним развојем. Сматран 
је најпознијим херцеговачким дуваном, пошто 
му је вегетација каснија у односу на равњак и 
бубаловац. С друге стране, имао је највећи број 
листова и највећи принос међу херцеговач-
ким дуванима. Лист му је нежан, танак и лак. 
Столац је имао најпогодније услове узгајања у 
рејону Столачке дуванске станице, око Стуби-
це, и то у нижим деловима подручја, пошто је 
висинске делове заузимао равњак. 

Требињац (требињска Шума) гајио се од 
старих времена на ужем требињском подручју. 
Био је ниског раста, са наjмањим бројем ли-
стова међу херцеговачким дуванима (16–18). 
Развој му је био врло брз, па је стасавао ра-
није него други, осим танчета. Био је отпоран 
на сушу и бoлести, а осетљив на ветар, што и 
није био проблем пошто је гајен на ниским 
подручјима (вртаче итд). Боја требињца била је 
изразито жута, запреминска маса већа него код 
равњака, а принос доста висок. У требињском 
крају замењен је равњаком, против чега се са-
диоци нису бунили. Ипак им је требињац остао 
у добром сећању као отпоран дуван са добрим 
приносом, који је, због уједначености величине 
лишћа, било лако брати са две руке.106

106  Р. Горник и М. Кажић: Основе за унапређење производ-
ње дувана у Југославији, Југословенски дуван, бр. 2, 
јули 1940. 
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Неумски дуван био је посебна врста и по-
знат по специфичном мирису и укусу, разли-
читом у односу на све дуване из Далмације 
и Херцеговине.  Имао је реноме висококва-
литетног дувана. Али, истина је да није била 
у питању посебна врста дувана, већ само уз-
гајање било које врсте дувана на неумски на-
чин. И на другим местима са сличном климом 
и педолошким одликама тла локални дуван 
би, када би био обрађен на неумски начин, 
имао сличну арому. 

Оно што се другде звало неумски дуван, то 
се у самом Неуму звало подгуљеник, пошто се 

тај дуван добијао радњом званом подгуљивање. 
Та техника подгуљивања састојала се у томе 
да садиоци мало повуку нагоре читав струк и 
оставе га делимично извученог из земље док 
се листови дувана не осуше.  Другим речима, 
посреди је било убрзавање сазревања дувана 
тако што се прекидао контакт биљке са водном 
мрежом у земљи. То је било могуће стога што 
се дуван у Неуму могао, услед повољних кли-
матских услова, садити релативно рано, око 
1. маја; потом би се подгуљивање обављало у 
августу, а само сушење окончало пре сезоне 
јесењих киша. На тај начин сушење дувана се 

Низање дувана
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одвијало на пољу, без сушионица и низања ду-
вана, на врло примитиван начин, али је крајњи 
резултат био веома добар. А када је крајњи ре-
зултат веома добар, онда је и дата технологија 
таква. У Херцеговини подгуљивање није могло 
да да добре резултате стога што је сађење, ус-
лед оштрије климе, морало да се обавља кас-
није, па није било довољно времена за раст и 
сазревање дувана. Нема сумње да је неумском 
начину обраде дувана погодовала и чињеница 
да у Турској, којој је Неум припадао, својевре-
мено није постојао монопол дувана, тако да је 
свако радио како је хтео и умео, тј. нико (ни 
монополска управа) није прописивао техноло-
гију обраде дувана.107

Поред ових, у западном региону гајило 
се још неколико врста дувана. Већ поменути 
мрешко, затим и американац, чије су основне 
одлике изузетно висок раст, велики број листо-
ва, ванредан принос,  спор развој и тако даље.

Већ смо поменули типизацију дуванске 
производње из 1930. године. Она се веома од-
разила на ово подручје, пошто је од тада па 
надаље била дозвољена садња искључиво тан-
чета и равњака, док је садња осталих била за-
брањена. Идеја типизације је била да се кроз 
уклањање инфериорних дувана постигну два 
циља: прво, подизање квалитета дувана, што би 
се онда одразило на побољшање његових пу-
шачких одлика и атрактивности за пушачку по-
пулацију и, друго, појефтињење продукције, на 
основу одабира дувана који се ефикасније могу 
узгајати, али и смањење трошкова производње 
дуванских продуката због смањеног шаренила 
типова дувана.

Типизација из 1930. године изведена је, 
како кажу Горник и Кажић, преко колена, 
пребрзо и без довољних проучавања локалних 
еко-типова. Тако се међу дуванским стручња-

107  С. Радошевић: Неумски дуван, Југословенски дуван, 
бр. 2, јули 1940. 

цима тврдило да столац није добар представник 
племенитих херцеговачких дувана по квалите-
ту, укључујући арому код пушења, али и црвену 
боју, дуго задржавање воде и неотпорност на ве-
тар и сушу. Стога је његово узгајање од 1930. за-
бранила Управа монопола, али забрана није по-
штована услед отпора садилаца: не само да су 
били навикнути на њега већ и због врло високог 
приноса (до 100% већег него равњака). Горник 
и Кажић верују да је столац требало задржати, 
уз његово оплемењавање којим би се сузбиле 
негативне особине. Тек уколико такав покушај 
не би успео, ваљало га је заменити сличним 
типом. Столац је ипак преживео овај покушај 
Управе монопола, па је стигао и до данашњих 
дана. Слично је и требињац забрањен, а да су 
занемарене неке његове добре особине. Опит-
на дуванска станица у Домановићима основа-
на је тек 1927, па до 1929. није било довољно 
времена за озбиљнија проучавања и селекцију 
локалних сорти. Санкције за кршење забране 
сађења примењиване су током 1930-их само на 
типове дувана који су се битно разликовали од 
равњака и танчета, тако да је више типова на 
тај начин продужило свој животни век.108

Јужна област (Србија, Македонија)

Ова област састављена је од низа тектон-
ских котлина које се налазе између планин-
ских масива, који су најзападнији огранци Ро-
допских планина. Слично Родопима, и планине 
овог краја су сачињене од архајских кристалних 
шкриљаца праћених кристаластим кречњаци-
ма (мермером), доломитом и доломитским 
кречњацима. Између кречњака и шкриљаца 
налазе се и масе еруптивних стена и гранита.

Већи део овог подручја припада сливу Вар-
дара, док Струмичко-радовишка котлина такође 

108 Р. Горник и М. Кажић: Основе за унапређење..., јули 1940. 
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припада сливу Егејског мора. У ову област укљу-
чујемо и врањски крај (Врање, Бујановац, Пре-
шево) због сличне климе и сличних квалитетних 
дувана, иако припадају горњем току Мораве.

Све ове котлине  имају јужни нагиб и кроз 
речна корита отворене су према Егејском мору, 
што пресудно утиче на климу овог подручја, 
пошто је омогућено доста лако продирање то-
плије медитеранске климе све до Грделичке 
клисуре. Свакако, извесне разлике постоје и 
међу рејонима на овом подручју, зависно од ге-
олошких одлика тла и близине Егејског мора: 
што је котлина јужније, то је клима топлија, 
време сунчаније и са мање падавина. 

Посебно погодним за производњу дувана 
сматрају се најјужније котлине – Струмица, 
Радовиште, Штип, Велес, Кавадарци, Ђевђе-
лија – у којима преовлађују брдска и падинска 
земљишта гајњача и црвеница. Овде је могућа 
продукција најфинијих ситнолисних арома-
тичних дувана.

Кретањем ка северу слаби утицај медите-
ранске климе и нестају стандардне медитеран-
ске биљке  као смоква, пиринач, маслина, ба-
дем... У другу групу јужих подручја по квалите-
ту убрајају се део Пелагоније (рејон Прилепа),  
Скопска котлина и део врањског рејона, док у 
трећу групу, у којој је утицај планинске кли-
ме најизраженији, спадају Битољ, Тетово, већи 
део Кочана, Куманово и део врањског рејона. 
У њима је клима хладнија и влажнија, али и 
земљиште лошије: преовладава смоница.

У Македонији се пре Првог светског рата 
сваки произвођач бринуо за сопствено семе, а 
ни контрола семена није постојала, тако да је 
владало велико шаренило подтипова дувана, 
иако су сви припадали оријенталском типу. 
Такво стање било је резултат непостојања др-
жавног монопола дувана и слободе узгајивача 
да, у сарадњи с трговцима, набави семе које 
изаберу. Свакако, ти дувани били су у блиском 
сродству са дуванима који су коришћени у 

суседним земљама – Грчкој и Бугарској – по-
себно са дуваном насталим из врхунског ксан-
тијског семена. То ксантијско семе названо је 
трговачко семе у овим крајевима и ширено је у 
најбољим дуванским рејонима - Струмици, Ра-
довишту, Штипу, Велесу, Кавадарцима, Ђевђе-
лији, па и Скопљу и Прилепу. 

Међутим, током Првог светског рата дошло 
је до дезорганизације снабдевања и кварења се-
мена. Због повећања тражње централних сила 
за дуваном, нагласак је стављен на произведену 
количину, а не на квалитет. Пошто је овај крај 
потпао под Бугарску, увожено је бугарско семе 
различитих карактеристика, а циљ је углавном 
био да се увећају количине. И непосредно по-
сле окончања рата избеглице из Грчке и Русије 
доносиле су са собом грчка и руска семена, без 
имало селекције.

Да би се овом хаосу стало на пут, 1924. го-
дине основана је у Прилепу дуванска станица. 
Њен први налаз био је да многа локална се-
мена не могу дати квалитетан дуван, али и да 
су понегде сачувана врло квалитетна семена 
ксантијског и џумајског порекла, са високом 
трговачком вредношћу и погодна за цигаретну 
производњу. 

Сва семена ксантијског порекла названа су 
јака, са додатком локалног порекла (струмич-
ка, велешка, радовишка, скопска, прешевска и 
врањска јака). Међусобно су се донекле разли-
ковала. Врањска јака настала је из некадашњег 
расада Самосталне монополске управе, а оста-
ле из поменутог трговачког семена.109

Поред јаке, за дуванску производњу важан 
је био и тип прилеп, настао из семена раније 
званог џумај-бала. Њега је из Џумаје још у 19. 
веку донео и унапредио неки Алијевић, па се 
локално ширио око Прилепа. После 1925. се-
лекцијом га је још унапредила прилепска ду-
ванска станица. 

109 Р. Горник: Типови дувана..., стр. 8–9.
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И у јужној области типизиран је дуван да 
би се смањио број сорти,  задрже су оне ко-
мерцијално најрентабилније и узгајане су на 
земљиштима која им највише одговарају по 
својим геолошко-педолошким и климатским 
својствима. Овај процес изведен је између 
1930. и 1939. године. 

Типизацијом је дозвољено сађење само 
двеју врста дувана; прилепа у рејонима При-
леп, Битољ и Крушево, и јаке у свим осталим 
рејонима. 

Јака. Пошто се семе јаке у међувремену 
изметнуло, то је одабрана јака киречилер као 
изабрани дуван и донето је ново семе  из рејона 
Ксанти и обрађено у дуванској станици При-
леп.  Био је то ситнолисни дуван ванредне ми-
ришљавости, пријатне ароме и  благог укуса.

Изглед јаке био је вретенаст, а струк висок 
и узан. Број листова по струку кретао се од 26 
до 32. Лист је био ситан, елипсастог облика, са 

специфичним ребрима. Могла је да се гаји на 
широком подручју. Према суши је врло отпор-
нa, као и према оидијуму, али не и према трип-
су. У случају предобре исхране и у случају зала-
мања лишће огруби и поквари се, са смањењем 
квалитета дувана.

Прилеп поседује широко елипсоидан хаби-
тус, са ниским и широким струком и 28 до 32 
листа. Није имао велики потенцијал распрости-
рања, већ је био везан за Пелагонију. У развоју 
је био спор и дуго сазревао. На сушу је реаговао 
успорењем развоја, односно није био отпоран 
као јака. На плодно земљиште је још јаче реа-
говао него јака, па би подивљао на штету квали-
тета дувана. Иначе, у питању је био ситнолисни 
дуван, изразито миришљав и ароматичан, што 
га је чинило врло употребљивим у ароматиза-
цији других дуванских прерађевина. 

Поменимо још неке дуване који су се гаји-
ли после Првог светско рата, али пре типиза-
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ције. Куманово је имало лист средње крупноће 
и по грађи подсећало на јаку. Добро је успева-
ло на еродираним смоницама и давало добар 
материјал за пуњење. Подносило је наводња-
вање и болест оидијум. Блатац је био донекле 
сличан прилепу, имао је средњи лист без ми-
риса, са слабом аромом. Одликовао се брзим 
сазревањем. Злетово је било ниско, са малим 
бројем (12–14) листова средње величине. Било 

је неотпорно на ветар, али се веома брзо раз-
вијало. Давало је дуван пуног и пријатног уку-
са, али без мириса и са слабом али пријатном 
аромом.110

110 Исто

Резање дувана
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Источна област

Ово подручје обухватало је моравски део 
Србије и дрински крај, на граници Босне и Ср-
бије (Бајина Башта, Фоча, Братунац). Њима је 
заједничко то што је клима слична – континен-
тална – и не баш повољна за производњу дува-
на. И у моравском крају (Житковац, Крушевац) 
и у дринском (Бајина Башта) гајио се ситно-
лисни оријентални дуван још од пре Првог 
светског рата, када је Самостална монополска 
управа набављала семе у ксантијском рејону. 
Али, то семе би се увек изродило у нешто друго 
што није личило на дуван у рејону Ксанти: код 
Мораве би то био стари просечан, а у Бајиној 
Башти бајиновац, као подврста јаке. Нинко Јо-
вановић се својевремено веома жалио на ово 
изметање и тумачио га другачијим земљиштем 
и климом.111

Просечан има доста кратку вегетацију: жит-
ковачки 60-68 дана, а крушевачки 70-77 дана, 
рачунајући од расађивања, што  је сасвим одго-
варало локалним климатским условима. Турски 
типови са дужом вегетацијом нису стога одгова-
рали моравским климатским приликама.

Просечан је имао ниски пораст, са малим 
бројем листова (8–12 по струку). На кршеви-
тим земљиштима давао је слаб род, а на рав-
ничарским нешто бољи. Уколико се не залама, 
давао је врло фини лист.

Бајиновац (гушанац) одликовао се висо-
ким порастом, достижући висину од преко је-
дан метар. Имао је преко 30 листова на једном 
струку. Давао је одличан принос и на најкрше-
витијем земљишту.

Током типизације, ова два дувана су задр-
жана, али и пречишћена и уједначена. И рејони 
су типизирани.

111  Н. Јовановић:  Практична поука о гајењу дувана, 1905; 
али Рудолф Горник је био уверења да се дуван није 
изметао, већ да га сељаци уопште нису садили, већ су 
се држали својих старих семена.

У Босанском подрињу (Фоча, Братунац) у 
аустријско време гајило се доста дувана, углав-
ном као резерва уколико подбаци херцеговачки. 
И дуван који је гајен био је херцеговачки, али до-
ста слабијег квалитета због непогодније климе.  

Током типизације прешло се на танче, који 
је и иначе најраспрострањенији херцеговачки 
дуван. Али, босанска варијанта имала је круп-
нији лист, са дебелим ребрима. У пушењу је 
био доста љут и слабије сагорљив.

Дувани са централног подручја Србије и 
Босне произвођени су у мањој мери него пре 
Првог светског рата. Чак босански дувани нису 
уопште гајени шест година, од 1930. до 1935. 
Узрок томе је прејака конкуренција дувана из 
јужне и западне области, тј. македонских и хер-
цеговачких дувана.

Војводина

Пре Првог светског рата узгајани су у 
Војводини (Чока, Петровград) сегединска ружа 
и тиса, које су, изгледа, из Немачке донели ко-
лонисти. После рата придружио им се дебре-
цин, донет из Словеније. Важну улогу у развоју 
ових дувана имао је дувански институт из Де-
брецина, основан 1898. године, кроз селекцију 
семена итд.

Војвођански дувани нису се користили за 
цигарете, а због типа и слабијег квалитета, али 
јесу за цигаре и луле.

Сегединска ружа има највишу висину стру-
ка, а и најфинији лист. Брже се развијала од 
дебрецина, али спорије од тисе. Била је врло 
осетљива на услове земљишта, влагу и обраду. 
Иначе, сегединска ружа је обезбеђивала нај-
бољи материјал за производњу цигара. 

После типизације (крајем 1930-их), сеге-
динска ружа се гајила у свим рејонима Војводи-
не, тиса само у рејонима Петровграда и Чоке, 
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а дебрецин само у рејонима Бачке Паланке и 
Новог Сада.

Дебрецин даје највећи принос од ове три 
врсте, а по финоћи листа је на средини. Раст му 
је најспорији. Против суше је најмање отпоран, 
а против зараза веома је отпоран. При произ-
водњи цигара користи се за повој и уложак, а 
ређе за омот. 

Тиса се одликовала посебном мрсноћом и 
пуноћом листа, а имала је најгрубљи лист од 
поменутих. Давала је већи принос него сеге-
динска ружа, а мањи од дебрецина. На сушу је 
била веома отпорна. Најупотребљивија је била 
за лулу.

Производња војвођанских дувана није била 
посебно велика у међуратном периоду, али јесте 
била већа од србијанске и босанске заједно.112

Разноликост југословенских дувана

Од поменутих дувана, неки су били ју-
гословенски специјалитет, тј. узгајали су се ис-
кључиво у Југославији и нигде другде. Такви су 
били равњак и танче, дувани из Херцеговине, 
популарни од давнине под називом херцеговац.  
Служили су за производњу цигаретног дувана 
и самих цигарета. Домаћи специјалитет био је 
и прилеп, који је узгојен у Прилепу, а гајио се 
у прилепском, битољском и штипском рејону 
дуванске производње. Прилеп се одликовао 
посебним мирисом цветног нектара или меда, 
па је могао да служи и као зачин за друге дува-

112 Р. Горник и М. Кажић: Основе за унапређење..., јули 1940. 

не, али и као самосталан цигаретни дуван. До-
маћим дуваном сматране су и неке врсте јаке, 
као струмичка, радовишка и велешка/кавадар-
ска, као и дувани куманово, злетово, тетово I и 
II и блатац. Домаћим дуваном свакако је сма-
тран и просечан, стара сорта из Поморавља. 

Југославија је тако поседовала различите 
типове дувана који су могли да служе различи-
тим, свакако потребним наменама. Неки дувани 
могли су се по племенитости и миришљавости 
такмичити са најбољим миришљавим дуванима 
за зачињавање из Ксантија у Грчкој, па тако по-
прављати пушачке одлике цигарета. Таквом је 
сматрана велешка јака, која се гајила у велеш-
ком, кавадарском, прилепском, битољском и 
штипском рејону. Она је и тако водила директно 
порекло од киречилера, најплеменитијег пред-
ставника ксантијске јаке. Земља је располагала 
и добрим дуваном за пуњење цигарета (основна 
маса, тзв. филматеријал). Посебно погодни били 
су танче, равњак, тетово I и II, куманово и злето-
во, који су могли задовољити и високе стандарде 
пушења. Коначно, земља није оскудевала ни у со-
лидним дуванима за лулу, као што су сегединска 
ружа, дебрецин и тиса.

Југославија је тако располагала широким 
асортиманом дувана и могла је да задовољи раз-
новрсне потребе дуванске индустрије: од ми-
ришљавих дувана за зачињавање цигарета све 
до простих дувана за лулу. Недостајао је (1932) 
само дуван за боље врсте цигара и дуван смирна 
за зачињавање цигарета. Али, пробна производња 
смирне већ је тада била започета.113

113 Р. Горник: Типови дувана..., стр. 12–17

Бандерола
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После Првог светског рата, како смо већ 
навели, дуванска продукција у Краљевини СХС 
била је у кризи. Залихе дувана биле су мини-
малне, пошто је већину однео непријатељ, док 
је новопроизведени дуван мора да дуго одле-
жи ради ферментације. Семе је било искваре-
но током рата, а ни њега није било довољно 
на располагању. Домаћа потрошња није могла 
бити задовољена из домаће производње, па је 
увожен јефтин, углавном лош дуван којим су 
потрошачи били незадовољни.

Почетком 1920-их година производња је 
напредовала и достигла око десет хиљада тона 
дувана годишње, колико је било потребно за 
домаћу потрошњу. Амбициозна држава подсти-
цала је увећање производње, тежећи стварању 
потребних залиха и повећању извоза. 

Како видимо у табели 15, у 1923. и посебно 
1924. години производња је веома повећана да 
би достигла чак 33.700 тона,114 што је био ре-
корд који касније неће бити достигнут, а што је 
увелико превазилазило потребе домаће потро-
шње и могућег извоза у заинтересоване земље 
(Чехословачка и Пољска).

Узрок велике производње ових година биле 
су високе откупне цене – у 1922. години 25,5 и 
1923. години 33,2 дин/кг  – што ће остати ре-
корд до 1940. године.

114  Занимљиво је да се у пролеће 1925, док је откуп дувана 
из претходне године био при крају, веровало да ће 
берба донети само 24 хиљаде, а не 34 хиљаде тона.

Пошто није имала новца за откуп дувана, Мо-
нополска управа је заоштрила политику откупа из 
бербе 1924. године (строго класирање по квалите-
ту), што је донело незадовољство произвођача и 
посланичке интерпелације у Скупштини. Посла-
ници су искористили прилику да опширно изнесу 
невоље садилаца у појединим покрајинама, пред-
лажући сваки за свој крај потребне мере да би се 
повећала продукција, побољшао квалитет и задо-
вољили садиоци. А на галеријама седео је повећи 
број сељака у различитим ношњама свога краја. 
Посланике баш и није занимала финансијска 
страна, већ су инсистирали на што вишим откуп-

Табела 15:  Производња дувана 1920–24.

Производња дувана
000 тона 

1920. 9,0

1921. 11,9

1922. 9,9

1923. 18,0

1924. 33,7

Извор: Министарство финансија, стр. 197

Превелика производња године 1924.
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ним ценама и што већој производњи, а што свака-
ко није било прихватљиво Дуванском монополу. 

Парламентарној критици придружио се и 
Урош Стајић, тада посланик, који је тврдио да је 
откуп био „бирократски“, да се „при откупу ис-
пољава несавесност, партизанство (партијност 
– БМ), подмићивање, пљачкање на кантару, злоу-
потребе при исплаћивању, куповање признаница, 
разна просјачења. Прошле године је више произ-
ведено него што се предвиђало. Услед те супер-
продукције, а пошто је Монополска управа рђав 
трговац, у изгледу је велика штета. Ову штету 
хоће да пребаци на произвођача, стога обара цену 
дувана, редуцира производњу и баца произвођаче 
у материјалну беду“.115

115 Политика, 6. 4. 1925.

Министар финансија Милан Стојадино-
вић одговарао је на примедбе посланика, али 
и других критичара. На питање зашто откупне 
комисије декласирају дуван и тако  изазивају 
незадовољство произвођача, одговорио је фи-
лозофски: „Жалбе су увек постојале, јер свак 
жели да своју робу што скупље прода“, у чему 
свакако има истине. Поменуо је и јачање дина-
ра, тако да је он тада вредео 8,40 сантима уме-
сто 5,40 као у 1922. години. Другим речима, 
сељак добија више сантима, што је било тачно, 
али и не много важно пошто он није куповао 
увозну робу већ само домаћу, обично основну... 
Стојадиновић је додао и да је због јачања ди-
нара долазило до уласка земље у период нор-
малних цена, нормалних зарада и нормалног 
живота и сређивања прилика у земљи, што је 
морало водити постепеном падању свих цена, 
а што се тада осетило нарочито код дувана. 
Било је очигледно да се министар финансија 
довијао како да објасни снижење просечне 
цене откупљеног дувана, али је јаче аргументе 
оставио за крај, истакавши два разлога велике 
продукције дувана у 1924. години. Прво, про-
извођачи нису поштовали захтеве Монополске 
управе о крајевима у којима се сме садити ду-
ван и о дозвољеном броју струкова него су, под 
утиском толеранције током претходних годи-
на, посадили знатно више струкова. И, друго, 
због обилних киша берба је 1924. године била 
веома повећана, али је зато и квалитет дувана 
био знатно слабији него у 1923. години. 

Код откупих цена искуство из 1923. го-
дине указало је на потребу веће строгости 
приликом бербе дувана 1924. године. Јер, 
1923. године плаћане су високе откупне цене 
за дуван и опште је уверење и произвођача и 
Монополске управе да се тада „мало прете-
рало“ у давању повољних цена и да је услед 
тога Монополска управа имала знатне финан-
сијске губитке. Тако је, на пример, 137 тона 
македонског дувана откупљено као ванредна 
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(највиша) класа, а после довршеног превирања 
и сортирања добијено је ферментисаних дува-
на ове класе свега 35 тона. Сличне резултате 
дао је и херцеговачки, далматински и српски 
дуван. На састанку клуба радикала Стојади-
новић је признао да једноставно нема буџет-
ских средстава да се обећане цене исплате.116 
Стојадиновић је цитирао и једног страног екс-
перта који је рекао: „Идући ка северу, дуван 
је све лошијег и лошијег квалитета“. Најбољи 
дувани су из Струмице, Радовишта, Прилепа и 
Тиквеша, а већ од Скопља се развила култура 
равничарских дувана нижег квалитета који до-
минирају у структури дувана Краљевине, што 
није добро. Кварење дувана током Првог свет-
ског рата и даље је остављало последице, па ће 
требати још доста година да прође како би се 
квалитет дувана опет поправио.

По министровом рачуну, откупне цене ду-
вана су у 1924. биле на нивоу 1922. године, што 
је, тврдио је, повољно и за произвођаче, будући 
да је у 1924. години дуван био слабијег квалите-
та него што је био две године раније. 

Посебно је било питање финансирања 
тако великог обима производње и откупа на 
који се никако није рачунало, па ни новца на-
мењеног за те сврхе није било. Јер, требало је 
откупити 34.000 тона уместо десетак хиљада. 
Министарство финансија и Монополска упра-
ва успели су да закључе зајам у иностранству, 
од групе енглеских банака, на милион фунти 
(око 300 милиона динара), а на годину дана. 
Стојадиновић се хвалио како је реч о великом 
успеху и знаку поверења пословног света у ра-
дикалску финансијску политику када за зајам 
уопште није предвиђена гаранција Народне 
банке.

Одмах се поставило питање шта радити са 
толиком количином дувана, која далеко прева-
зилази домаћу потрошњу. Наравно, решење је 

116 Време, 7. 3. 1925.

потражено у извозу, али је већина вишка ипак 
завршила у залихама које су се још дуго вукле 
по дуванским магацинима.

Велике залихе навеле су Монополску упра-
ву да следећих година смањује производњу, да 
би у 1927. и 1928. години  била спуштена само 
на 6900 и 6700 тона. И откупне цене су бит-
но смањене, али не превише, како је учињено 
неколико година касније. Ових година произ-
водња је смањена кроз смањење броја засађе-
них струкова, али уз пристојне просечне откуп-
не цене (17 и 22 дин./кг).

У периоду 1929–1932. производња се опо-
равила и достизала уобичајених 15-17 хиља-
да тона, што је, уз нормалне цене, доносило 
узгајивачима пристојне приходе. Пошто је 
извоз и даље заостајао за плановима, то су се 
временом нагомилале залихе које су крајем 
1932. достигле чак 45.000 тона, односно тро-
годишњу производњу, и то уочи откупа бербе 
из 1932.117

117  Време, 21. 3. 1933.
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Подсетимо се збивања са српском фабри-
ком дувана током Првог светског рата, прет-
ходно детаљније описаних. На почетку рата, 
фабрика се налазила у Београду и била одмах 
гађана топовима великог калибра са бежа-
нијске, аустроугарске стране, па је прилично 
оштећена. Ради заштите од дејства артиљерије 
и омогућавања производње, нешто машина 
пренето је у Ниш, смештено у магацин не-
прерађеног дувана и започела је производња 
резаног дувана и цигарета. Али, ни годину 
дана касније, Ниш је окупиран, а покушај пре-
сељења фабрике на другу локацију није успео 
и бугарска војска стигла је композицију код 
Краљева и преузела сву опрему. Спашено је 
само неколико вагона дувана и однето у Со-
лун. Током рата фабрика дувана није радила, 
пошто су машине однете у Бугарску, а зграде 
коришћене као касарна.

По ослобођењу Србије, Управа монопола 
одлучила је да се обнови производња резаног 
дувана и цигарета у Нишу, односно да се фа-
брика дувана не враћа у Београд. Ово је свака-
ко било разумно решење с обзиром на близину 
производног подручја, а и због постојања згра-
да које су већ служиле дуванској производњи, 
док би се у Београду тек морале изградити 
(старе су порушене у рату). Штавише, и пре 
Првог светског рата и страдања београдске 
фабрике било је идеја да се фабрика дувана 
пресели у Ниш. 

Нишка фабрика је званично започела да 
ради 19. августа 1919, али са скромним ка-
пацитетом и само 30–40 радника. С друге 
стране, тражња за дуванским производима 
знатно је повећана у целој земљи у односу на 
предратну, због током рата раширених пушач-
ких навика (и бесплатних цигарета у војсци). 
Ситуација се донекле поправила када је вла-
да Србије успела да, у склопу репарационих 
напора, врати из Бугарске део отете опреме: 
осам крижачких машина R. Legg, пет крижач-
ких машина V. Lieber и осам машина за изра-
ду паклица типа Rose Brother’s. Крајем 1919. 
капацитет фабрике био је 2.900 тона крижа-
ног дувана и 106 милиона цигарета у укупној 
вредности од 220 милиона динара, а запосле-
но око 400 радника. Почетком 1920. у фабри-
ци је било запослено око 600 радника, а ради-
ла су следећа одељења: два за сортирање, за 
резање дувана, пакерско, за израду цигарета, 
картонажа, механичка радионица, столарница 
и нека помоћна одељења. 

Послератни дани били су тешки и за фа-
брику, која је обновљена крпљењем опреме 
разног порекла, али и за раднике које је по-
гађала послератна немаштина и чије су над-
нице биле ниске у односу на повећање цена. 
Стога је 1920. године избио штрајк. Управа је 
прво одбила захтеве штрајкачког одбора, да би 
их касније прихватила, па је штрајк окончан 
после три недеље.

Фабрика дувана и цигарета у Нишу
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Током следећих година фабрика постепе-
но напредује, па почиње да се осећа недостатак 
простора за  рад. У 1923. години нишка фабри-
ка поседовала је 22 машине за крижање дувана, 
19 машина за прављење цигарета и 17 машина 
за паковање цигарета. Отворена је штампарија, 
а машинска радионица је битно проширена и 
оспособљена за све поправке. Процес произ-
водње је потпуно електрификован, а струја је 
стизала из општинске централе. У фабрици су 
били запослени: 53 чиновника, 55 сталних рад-
ника и 762 дневничара, од чега 534 жене. Про-
изводња је достигла 22,1 тону крижаног дувана 
и 670 милиона цигарета.118

Међутим, простор је постао озбиљан огра-
ничавајући чинилац развоја фабрике, не само 
у смислу недовољне површине, већ и лоших ус-
лова рада и у функционалном и у хигијенском 
смислу. С друге стране, нишка фабрика је тре-
бало да задовољи потребе целог источног дела 
земље за дуванским производима и стога је има-
ла велику перспективу за повећање продукције. 

Из наведених разлога, Управа монопола 
донела је 1923. године одлуку да се у Нишу по-
дигне нова фабрика дувана, по модерним стан-
дардима градње и опремања. Стога је одмах от-
купљен плац од војске и приватника величине 
девет хектара преко пута железничке станице 
Црвени крст. 

Градња нове фабрике започета је крајем 
1924. године, заједно са становима за виши 
персонал и помоћним зградама. Посао се до-
ста одужио, а у међувремену било је нетачних 
обавештења. Тако је Правда јавила крајем 1926. 
да је фабрика завршена, немачка опрема унета 
и да се очекује почетак рада одмах после Нове 
године, док је Време јављало јуна 1927. да је 
инсталирање машина окончано и да се очекује 
скоро отварање, на коме ће министар финан-
сија бити главни говорник. Међутим, новина-

118 Фабрика дувана Ниш, 1885–1957, 1957, стр. 11–15

ри су преуранили: те, 1927. године, требало 
је комплетирати нову фабрику, па је започета 
градња недостајућих помоћних зграда и набав-
ка недостајућих машина.119 Један од узрока за-
кашњења је касна градња електричне централе, 
за коју је опрема (котлови, генератори итд.) на-
бављана тек 1928. године.120

Тек 1929. године започето је пресељење 
на нову локацију. Сеоба је завршена почетком 

119 Правда, 25. 12. 1926; Време, 21. 6. 1927; Време 21. 8. 1927.
120 Време, 26. 3. 1928.

Краљ Александар, рад Иве Деспић-Симоновић
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1930. и производња у новој фабрици отпочела 
је 1. маја исте године.

Освећење нове фабрике одржано је 15. 
септембра, пред краљевим изаслаником, гене-
ралом Милошем Јовановићем, десет министа-
ра, дипломатским кором и хиљадама грађана 
Ниша. Чинодејствовао је епископ нишки До-
ситеј, који се потом у говору захвалио краљу, 
бившем председнику владе Николи Узуновићу, 
иначе Нишлији, и директору Самосталне мо-
нополске управе Марку Марковићу на бризи за 
Ниш и ову фабрику. 

Главни говор одржао је Игњат Бајлони, 
председник Управног одбора Самосталне мо-
нополске управе. Детаљно је изнео развој ду-
ванског монопола и фабрике од првих дана до 
тог времена, посебно евоцирајући успомене на 
тешко доба Првог светског рата и пропадање 
фабрика у Београду и Нишу у судару с ау-
стријским и бугарским непријатељима. Наро-
читу лирску ноту имао је док је описивао улогу 
дувана у животу српског војника током рата:

„Понекад је наша цигарета дувана била је-
дина разбибрига храбром војнику, далеко од 
његових милих и куће, без мајке, жене, деце и 
родбине. Кроз колутове дима он је назирао све 
што се тамо код њих збива и при тим маштањи-
ма у дуванском диму он је спевао своју песму 
тугованку и песму наде и васкрса Тамо далеко“.

Игњат Бајлони говорио је о мучном раду у 
фабрици после рата, похвалио вредне Нишлије 
и особље које је припремило изградњу нове 
фабрике, а посебно се захвалио краљу Алек-
сандру, влади и министрима који су се бринули 
о напредовању фабрике. Потом је откривена 
биста краља Александра (рад Иве Деспић Си-
моновић). Пошто су гости обишли нову фабри-
ку, приступило се банкету. По одласку високих 
гостију, приређен је банкет за домаће, Ни-
шлије. Отворена је и фабричка менза, у којој су 
радници плаћали оброк два динара, а чиновни-
ци четири. Отворено је и дечје забавиште које 

је поседовало салу, трпезарију, купатила, учио-
нице и велику терасу.

У тренутку освећења у новој фабрици је било 
запослено око 900 радника, а капацитет прераде 
био је 15 тона дувана на дан, од чега осам тона 
цигарета. За најскорију будућност планирано 
је повећање прераде на 18 тона на дан, а после 
комплетирања машинског парка.121

Фабрика је производила крижани дуван и 
цигарете. Фабрикација дуванских прерађевина 
већим делом била је механизована и обављала 
се искључиво машинским путем. Тако се кри-
жање дувана обављало нарочитим машинама, а 
једна је имала капацитет од 800 до 1500  днев-
но, зависно од ширине реза. За крижање су у 
фабрици постојале 23 машине. Крижани дуван 
преносио се на најмодернији начин путем пне-
уматских система, који омогућавају да се ду-
ванска прашина аутоматски одстрањује, па се 
рад обављао под добрим хигијенским услови-
ма. Ове пнеуматске направе за пренос искри-
жаног дувана биле су последња реч технике. 

Цигарете су се израђивале на модерним 
машинама високог капацитета. Таква једна 
машина била је у стању да избаци дневно по 
450.000 до 500.000 комада цигарета. Таквих 
машина било је 24. 

Паковање цигарета обављано је ручно и ма-
шински, према врсти прерађевина и садржини. 
Машина за паковање цигарета било jе разних 
типова. Дневни капацитет једне машине изно-
сио је 500.000 до 1.000.000 комада. Друге су 
имале дневни капацитет од 400 до 500  готових 
упакованих пакетића. Фабрика је имала 16 ма-
шина за паковање. 

Од свих ових машина најинтересант-
нија је специјална комбинована машина, 
која је аутоматски израђивала комплетне 
картонске кутије са капком: штампала је 
натписе и орнаментику на капцима, секла 

121 Време, 16.9.1930.
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и савијала картоне, састављала и лепила ку-
тије и аутоматски паковала цигарете; поред 
тога, са унутрашње стране капка штампа-
ла је рекламне слике југословенских тури-
стичких предела и пре паковања цигарета у 
саму кутију обавијала их у нарочиту вошта-
ну хартију ради заштите од влаге и сушења.  
Што се тиче врста дуванских прерађевина, 
нишка фабрика дувана производила је: 
а) крижани дуван: неретвански, зетски и савски; 
б)  цигарете: карађорђе, јадран, косово, стру-

мица, мињон, вардар, неретва, морава, зета, 
ибар и драва, као и  колекције луксузних ци-
гарета и путне колекције цигарета. 

Крајем 1932. пуштене су у продају нове 
цигарете „ибар” и „драва”, израђене у нишкој 
фабрици дувана. Цигарете „ибар“ паковане су 
у кутијама од по 100 комада и коштале су 25 
динара, а „драва” у паклицама од по 20 комада 
и стајале су по четири динара.

Сем тога, нишка фабрика дувана произво-
дила је и све врсте експортних дуванских пре-
рађевина (крижани дуван и цигарете). Израђи-
вала је и дворске и дипломатске цигарете. 

Годишњи капацитет нишке фабрике дува-
на износио је око пет милиона  дуванских пре-
рађевина. Физичких радника, заједно са над-
гледницима и стручњацима, фабрика је имала 
око 800, од чега су близу две трећине биле жене 
и једна трећина мушкарци. Наднице физичких 
радника кретале су се од 20 до 70 динара, у за-
висности од  квалификација и функција.

Сем стручних одељења, фабрика је распо-
лагала и сопственим стовариштем непрерађе-
ног дувана, стовариштем готове робе, економа-
том и картонажом. 

Нишка фабрика дувана је по своме про-
странству, уређају и капацитету била не само 
највећа и најбоља у Југославији, већ, како се 
веровало, и међу првима у Европи.122

122  Време, 5. 12. 1936.
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Стварање Југославије и преузимање мо-
нопола Србије за југословенски није ни нај-
мање уклонило дилему да  ли је то добар мо-
дел организације дуванске производње или 
није. Ово питање, које се постављало и у Ср-
бији пре Првог светског рата, као нерешено 
остављено је у наслеђе Југославији. Дух се 
није могао дуго држати у боци, па је питање 
убрзо опет покренуто. 

Тако је, на пример, народни посланик Де-
мократске странке из Јужне Србије др Михајло 
Шушкаловић већ 1922. године предлагао да се 
производња и прерада дувана либерализују и 
заведе систем бандероле (акцизне маркице), 
што би, по процени предлагача, држави доне-
ло веће приходе, уз побољшање материјалног 
положаја произвођача („тим пре што је произ-
водња опијума посрнула, а лоза пропала, те је 
народ упућен више на дуван“).123

И сâм министар финансија у периоду 
1922–1926. година Стојадиновић био је резер-
висан према „чистом моделу“ државног моно-
пола над дуваном, сматрајући да би се – иако је 
подложан многим манама (пре свега, због не-
ефикасности) – државни монопол производње, 
прераде и продаје дувана за потрошњу у земљи 
ипак морао задржати због тога што су приходи 
од њега заложени за отплату страних зајмова, 

123  Стенографске белешке Народне скупштине Краље-
вине СХС, 85. редовни састанак, одржан 27. јуна 1922. 
године, стр. 109.

али да је потребно либерализовати производњу 
и продају дувана за извоз.124

Године 1925. Монополска управа се нашла 
пред великим задатком подизања бројних ма-
гацина дувана у јужним крајевима (Кочану, 
Прилепу, Струмици, Радовишту, Велесу, Ско-
пљу, Кавадару и Штипу), као и поправкама 
неких (у Ђевђелији и Прилепу) у којима би  
се могло сместити укупно 12 милиона кило-
грама дувана. Проблем је потицао из успо-
стављања нове државне границе између ових 
производних подручја и магацинских и пре-
рађивачких капацитета у Солуну. Наиме, пре 
Првог светског рата Солун је био центар дуван-
ске продукције за околне одличне произвођа-
че, тако да се сада, са новим границама и моно-
полским режимом у Југославији, производња у 
Македонији нашла одсечена од Солуна. Стога 
је југословенском монополу било нужно да за-
мени Солун и подигне магацине.

Била је то прилика, веровали су у СМУ, да 
се она растерети напорног посла и да донекле 
либерализује извоз, што је био стари захтев 
свих критичара монополског система. И СМУ 
се досетила, како је изјавио управник СМУ Сте-
ван Тодорић, да ангажује неке од великих свет-
ских компанија „да оне изграде ове магацине“, 
да пруже техничку помоћ ради унапређења 
производње дувана „и да оне продају дуван, под 

124  Б. Мијатовић, Економске идеје и дела Милана Стоја-
диновића у првом периоду рада, ЦЛДС, 2012, стр. 15

Питање монопола
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контролом Управе монопола“.125 Почетком 
1926. сачињен је нацрт уговора са конзорцију-
мом двеју француских, једне белгијске и једне 
турске фирме, који је усвојила Управа монопо-
ла, али не и влада. Иако концепт није  јасан, 
пошто нам нису познати детаљи који су обично 
пресудни, по овоме изгледа да је СМУ нудила 
закупцу само трговину дуваном на светском 
тржишту, а не и право на производњу или откуп 
дувана у земљи.126

Ако је тако, онда није чудно да је идеја 
пропала, пошто није била повољна за закуп-
ца. Јер, овим програмом изгледа да не би била 
проглашена слобода извоза дувана и дуван-
ских производа, која је потребна закупцу, већ 
би државни монопол и надаље задржао кључне 
полуге одлучивања. Закупац би зависио од мо-
нополске политике, почевши од тога колико ће 
дувана добити за извоз и по којим ценама, што 
великој, реномираној дуванској кући свакако 
није прихватљиво. И овај план СМУ није реа-
лизован. Коначни детаљи нису познати, али је 
вероватно да је СМУ превише попустила како 
би привукла закупца, што влада није хтела да 
прихвати.

Занимљива је и Тодорићева напомена да је 
пре прелаза на слободан извоз дувана неопход-
но да се подигну потребни дувански магацини, 
да се народ обучи у рационалном газдовању и 
да се нађу стране пијаце, за шта је нужан пре-
лазни период од најмање четири године. Али, 
уколико СМУ све те предуслове с успехом ис-
пуни, онда ни либерализација монопола није 
потребна јер би се тада показало да СМУ све 
може сама, тј. да јој промене система нису по-
требне. Вероватније је да је Тодорић помишљао 
на поменуту концесију коју би дали странцима, 
па је медијски припремао терен у том правцу.

125 Време, 14. 6. 1925.
126 Време 15.4.1926.

Дуванско питање у Србији и Југославији 
било је актуелно већ пола века, још од  уста-
новљавања монопола дувана 1880-их година.127 
Тада, око 1930. године, његова актуелност по-
тицала је из два разлога: 1) њиме је ретко ко био 
задовољан у функционалном и финансијском 
смислу и 2) начин установљавања постојећег 

127  Б. Мијатовић – Дуван и српска држава у XIX веку, 
ЦЛДС, 2006.

Милан Стојадиновић
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југословенског законодавства преношењем 
предратног србијанског није баш био, правно 
гледано, процедурално добро изведен, пошто је 
одмах после рата сматран провизорним, па га 
је касније требало поправити.

Постојећи монополски систем био је мета 
бројних критика. Главни критичари на српској 
страни били су др Милан Стојадиновић, бивши 
министар финансија и будући председник вла-
де, и др Урош Стајић, народни посланик и виши 
стручњак СМУ.  

Слагали су се код чињенице да земља има 
одличне природне услове за узгајање дувана, 
посебно у јужној Србији (данашњој Македо-
нији), који не заостају за грчким и бугарским 
дуванима, тада познатим у Европи под именом 
оријентални дуван. Слагали су се и у оцени да 
је дуван за економију захвална биљка пошто 
активира пуно радне снаге током целе године и 
тако ублажава проблем аграрне пренасељено-
сти на селу. Омиљени метод и ових критичара 
било је упоређење производње, извоза и при-
хода државне благајне са грчким и бугарским, 
а резултат је био веома неповољан, чак готово 
катастрофалан за Југославију: ове две земље су, 
са сличним климатско-земљишним условима, 
имале по 2–4 пута веће и производњу и извоз, 
па тиме и зараду за произвођаче. 

Највећу слабост Југословенски монопол 
дувана показивао је код извоза, тј. државни 
чиновници нису могли да се носе са професи-
оналним и високостручним трговцима на ев-
ропском тржишту, па је извоз био мали, а због 
тога и укупна производња. 

С подсмехом је Стајић наводио југословен-
ски „специјалитет“ да се извозни дуван продаје 
кроз лицитације, иако је у свету искључиво 
берзанска роба и продаван је и купован у свим 
количинама. Монопол је такав систем бранио 
тврдњом да се тако мора због Закона о држав-
ном рачуноводству, што је само потврђивало 
тезу критичара да део државне администрације 

не може да се бави трговином. Који би трговац, 
питао је Стајић, чекао месецима да бројна над-
лештва потпишу протокол лицитације и тако се 
сагласе с продајом, док његови милиони аванса 
леже без камате у Министарству финансија? 
Или, Монопол је стављао на лицитацију вели-
ке количине дувана, углавном целе годишње 
бербе, и постављао услов да купац купи сву по-
нуђену количину без обзира на његове потребе; 
„тако нико нити купује, нити  продаје“, закљу-
чивао је Стајић. Још мање вештине Монопол је 
показивао у припреми робе за продају и испо-
руку, уместо да задовољи потребе купаца.128

Стајић је економским додавао и социјалне 
и националне разлоге. Тврдио је да су највеће 
жртве дуванске политике монопола у ствари 
сиромашни сељаци, који тако губе кору хлеба 
за себе и своје породице. Штавише, на поједи-
ним лошијим кршевитим земљиштима успева 
само дуван, тако да он представља једини извор 
прихода за многе земљораднике. Тиме се дола-
зи до социјалне функције дувана. 

Неповољна дуванска политика стварала је 
велико незадовољство у Македонији, будући да 
је производња смањивана у односу на ону пре 
Првог светског рата. То није могло бити добро 
са српског националног становишта.

Узроке слабости дуванске индустрије обоји-
ца су налазила у Југословенском дуванском 
монополу, у коме је држава чврсто контролиса-
ла све важне полуге ради достизања фискалних 
прихода. Посебну слабост видела су код слабог 
извоза. Тако је Стојадиновић говорио да је „др-
жава слаб трговац и слаб индустријалац“, како 
„искуство свих народа показује“. Јер, Монопол 
никада не послује под притиском конкуренције 
и не мора да се напрегне максимално како би 
остварио повољне пословне резултате. Шта-
више, пошто га подржава држава неограниче-

128  У. Стајић: Монополска управа и прозводња дувана, Еко-
номист, бр 9, 1924, стр. 765
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ним средствима, Монопол послује без ризика и 
може да прави губитке без претње евентуалног 
стечаја. Главно лице Монопола – обично је то 
министар финансија – најчешће није довољни 
стручно да управља Монополом, нити има до-
вољно времена да се само њему посвети. 

Из ових разлога државни монопол обично 
не поседује довољне пословне и финансијске 
перформансе, пошто нико није стварно за-
интересован: не постоје власници акционари 
који би на узди држали Управу, а политичари 
више пажње посвећују спољним манифеста-
цијама (расходима), а не рационалном посло-
вању. Како је Стојадиновић поменуо, југосло-
венски посланици су увек тражили три ствари 
– повећање површина под дуваном, повећање 
откупне цене дувана и опроштај казни кријум-
чарима, све три из демагошких разлога – а ми-
нистри финансија су попуштали, некад мање, 
некад више.129

Посебан проблем за извоз представљало је 
то што је југословенски дуван у Европи био не-
познат. Док је светска тражња за оријенталним 
дуванима из Турске, Грчке и Бугарске била ве-
лика, а дувани познати и тражени, са југословен-
ским то није било тако: осим купаца у неколико 
земаља које су повремено набављале дуван из 
Југославије (Чехословачка, Пољска, Немачка), 
остали нису ни чули за постојање овог дувана. И 
тако – слаб извоз узрокује непознатост дувана, 
што опет смањује извоз, и тако укруг. 

Како видимо, Стојадиновић и Стајић 
углавном су се слагали у критици рада Дуван-
ског монопола, додуше Стојадиновић више 
са економско-теоријског, а Стајић са практи-
чарског становишта. Обојица су веровала да 
Југославија може да произведе знатно више 
дувана него што га производи: Стајићева про-
цена помињала је 50.000 тона, што и није 
претерано када се зна да је 1924. достигнуто 

129 М. Стојадиновић: Монопол дувана, стр. 25

34.000 тона. Како је Монополу потребно само 
око 10.000 тона за домаће потребе, то би оста-
так могао да се извезе и донесе леп новац про-
извођачима.

Међутим, нису се слагали код идеја о ре-
форми дуванског система у Југославији. Ре-
шење дуванског проблема, мислио је Стоја-
диновић, треба тражити „у слободи“, тј. у „си-
стему слободне трговине“ какав имају суседне 
Бугарска и Грчка. Значи, укидање монопола на 
дуван, чиме би се омогућила слободна тргови-
на и у земљи и у иностранству.

Међутим, видео је препреке свом предло-
гу: најважнија је та што су приходи од моно-
пола и даље били конверзије српских дугова из 
1895. године заложени за отплату страних зај-
мова, тако да би укидање монопола угрозило 
поверење поверилаца у отплату југословенских 
дугова, а они су Југославији били веома по-
требни. Навео је и да није баш паметно ударати 
на кризом већ уздрман економско-социјални 
живот, а и да не види инвеститоре који би тада 
уложили повеће капитале у куповину дуван-
ских фабрика, стоваришта и свега осталог. 

Предложио је стога мешовит систем: да се 
задржи државни монопол производње, прера-
де и продаје дувана за потрошњу у земљи, али 
и да се заведе слобода у производњи и про-
даји дувана за извоз. То би значило да у ду-
ванским рејонима свако може да сади дуван 
за извоз у слободно одређеној количини и да 
га продаје приватним извозницима на конку-
рентски  начин, по слободно уговореној цени. 
На тај начин би се установила два засебна ду-
ванска режима, с тим да међу њима ипак по-
стоји конкуренција: државни монопол не би 
више могао да одређује ниске откупне цене, 
пошто би се произвођачи тада определили за 
производњу за извоз и напустили државни 
систем. Централна Стојадиновићева идеја, 
значи, била је да се динамичнијем приватном 
сектору препусти извозна трговина, коју др-



123
ПИТАЊЕ МОНОПОЛА

жава никако није успевала да научи, а онда 
ће добар извоз подстаћи домаћу производњу, 
на опште задовољство. 

Стајић је предлагао другачији модел – за-
другарски. За њега би се слободан систем зав-
ршио експлоатацијом узгајивача дувана, а кроз 
картелску структуру тржишта. Што је још горе 
за њега, трговином дуваном би доминирали 
странци као већ етаблирани играчи, са одли-
вањем новца из земље.

Задругарском моделу Стајић је приписивао 
све врлине, не видећи потенцијалне проблеме. 
Био је уверен да су удружени задругари у стању 
да реше све тешкоће и, на основу колективног 
интереса, воде добар део дуванских послова на 
најбољи начин.

Учлањење у задруге би, по Стајићу, било 
обавезно, на територијалном принципу. Задру-
ге би биле осниване без капитала, што би омо-
гућило и сиромашним произвођачима да уче-
ствују. Обртни капитал би задругама обезбеђи-
вале банке, а на основу дувана у магацинима. 
Те магацине би поседовали како произвођачи, 
тако и задруге. Чим преда дуван задрузи, про-
извођач би добио (авансни) новац, а задруга 
би даље одлучивала о пословној политици: да 
ли ће га продати, или чекати повољније вре-
ме, или га прерадити у својим фабрикама итд. 
Дозволе за узгој дувана и даље би давала СМУ, 
задржавајући тако основну регулацију произ-
водње у својим рукама...

Веровао је да ће се чак кријумчарење 
смањити по увођењу задруга, а због „колектив-
не одговорности и самоконтроле“ задругара; 
предлагао је да СМУ има право предности код 
куповине дувана до 15. фебруара, како не би 
евентуално остала без дувана (где ли је ту онда 
слобода трговања?); тврдио је да не би била 
угрожена гаранција страним повериоцима, по-
што ни државни приход не би опао јер потиче 
из прераде и трговине на домаћем тржишту, 
што би и даље остало под монополом.

Пропаст дуванских задруга у Бугарској, 
као упоредивој земљи, образлагао је обу-
стављањем државне помоћи задругама после 
промене владе и завером великих трговаца 
дуваном.130

Нешто касније промењен ја Закон о дуван-
ском монополу у делу о извозу: производња је 
делимично либерализована, али само уколико 

130 У. Стајић: Задружна производња и прерада дувана, 1930.

Јован Бијелић
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се извоз одвија преко дуванских задруга (које 
тада нису постојале). 

Новим монополским законом из де-
цембра 1931. године задржани су сви по-
стојећи монополи. У погледу дувана, сађеног 
за Монополску управу, задржано је раније  
стање. Нови су параграфи 50–62, којима је 
регулисана производња дувана за извоз. Она 
је ограничена на крајеве и земљишта које од-
ређује Монополска управа. Предуслов за садњу 

дувана за извоз био је да садиоци оснују задругу, 
јер, како је предлагач тврдио, производња дува-
на за извоз може успети једино када се произ-
воде оне врсте дувана које иностранство тражи 
(типизирани дувани) у већим количинама. А 
неорганизовани појединци нису у стању да са-
мостално иступе као произвођачи и извозници 
дувана. Затим, потпуно слободна садња дува-
на онемогућила би сваку контролу унутрашње 
потрошње дувана. Иностранство тражи само 

Кафанска меланхолија
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типизиране и добро сређене дуване, које може 
производити само јака организација садилаца. 

Недостатак старог српског закона о моно-
полу дувана биле су доста нејасне одредбе о 
производњи дувана за извоз. Било је наведено 
само да је извоз могућ једино ако је Монопол-
ска управа нашла инострано тржиште за српски 
непрерађени дуван, при чему се произведени 
дуван за извоз морао складиштити у магацини-
ма Управе, и то одвојено од дувана за домаћу 
прераду. Закон из 1931. године садржао је де-
таљније услове за производњу дувана за извоз. 
Узгајање таквог дувана било је дозвољено само 
у оним рејонима за које је Монополска упра-
ва нашла да дају квалитетан дуван, при чему је 
један те исти садилац могао да сади дуван или 
само за извоз или само за Монополску управу. 
Садиоци за извоз морали су да оснују задруге 
по дуванским рејонима, а ради подизања зајед-
ничких магацина за дуван и уопште за трговину 
дуваном. Сав дуван произведен за извоз морао 
је бити лагерован у овим магацинима, које је 
надзирала Монополска управа. Чак и најмањи 
извозни посао морао је бити регистрован код 
Монополске управе, па је задруга сваку продају 
дувана у иностранству морала да пријави Мо-
нополској управи како би од ње добила спро-
водницу, без које се дуван није смео износити 
из магацина.131 Како се види, покушај државе 
да одвоји два дела производње дувана и спречи 
преливање (или кријумчарење) завршио се ад-
министративним компликацијама и везивањем 
руку и задруга и индивидуалних произвођача.

Сем извоза дувана путем задруга, Закон  је 
оставио и могућност дуванског извоза преко 
Монополске управе. На тај начин није потпуно 
прекинут стари систем, по којем је сав дуван 
извозила Управа. Садња дувана у већем обиму, 
како рече предлагач, скопчана је са великим 
инвестицијама, а држава није у стању да анга-

131 Чланови 50 до 62 Закона о државним монополима. 

жује своја новчана средства у производњу за из-
воз у већем обиму него до тада. Њена средства 
су у првом реду била намењена организацији 
производње и продаје дувана у земљи. Сто-
га се  повећање производње морало оставити 
приватној иницијативи задруга, које су својом 
организацијом давале највећу гаранцију да не-
посредна корист од извоза остаје у рукама са-
дилаца —земљорадника.132

Била је то уверљива победа концепта за који 
се Урош Стајић залагао деценијама: извозом се 
могу бавити организоване задруге домаћих ду-
ванских произвођача, па ће зарада произвођача 
бити заштићена од похлепе страних трговаца. 
Проблем са овим системом био је што је, како 
историја и светског и домаћег задругарства јас-
но указује, тешко функционисао и није давао 
резултате сличне потпуно приватном бизнису. 
Задругама је увек била потребна државна помоћ 
(пореска, субвенције, повољни кредите итд.), 
па се постављало питање да ли је било памет-
но стварати у суштини нерентабилан систем у 
грани која је наводно врло рентабилна и која је 
требало да доноси држави велики нето приход. 

Сам Стајић ипак није био задовољан ре-
шењима из Закона, већ је пребацивао Моно-
полској управи да је, из погрешног страха да ће 
произвођачи злоупотребити задруге и довести 
до смањења државних прихода од дувана, јед-
ном руком дала, а другом одузела могућност 
нормалног пословања задруга. Предлагао је 
корекције Закона тако да не постоје одвојени 
произвођачи, да сађење дувана буде у неогра-
ниченим количинама, да Монопол откупљује 
дуван од дуванских задруга у слободној конку-
ренцији са трговцима и да држава потпомогне 
у авансном кредитирању производње. У про-
тивном, задружни сектор ће доживети „ката-
строфу“.133 А Савез српских земљорадничких 

132 Време, 7.12.1931.
133 Политика, 23. 4. 1932.
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задруга усвојио је декларацију са сличним, а 
ширим списком захтева како би нови дуван-
ски монопол могао добро да функционише, од 
проширења права са задруга на индивидуалне 
произвођаче, преко коришћења државних ма-
гацина, до повољнијих кредита од државних 
банака итд.134

Скептични Стојадиновић је поводом до-
ношења новог закона написао да је реч о фик-
тивној промени система која ништа суштински 
неће донети.135 На питање Уроша Стајића, при-
сталице слободног извоза преко задруга, кога 
преферира као извознике (домаће или стран-
це) и зашто је против задруга, Стојадиновић је 
одговорио да никоме не даје предност, већ је за 
слободан извоз, па нека извезе ко хоће. Није био 
против задруга, већ против сваког монопола, и 
државног и задружног, јер „искључује конку-
ренцију, најјачу полугу економског напретка“. 
Рече да није „измислио барут“ већ да се пози-
ва на искуство Турске, Бугарске и Грчке које 
немају извозни монопол, а извозе десет пута 
више дувана него Југославија.136

Стојадиновић је био у праву. Задругарство 
се током следећег периода није развило у Ју-
гославији и није омогућило ни велики извоз, ни 
велику производњу. Све је остало по старом, па 
се СМУ и даље бавила извозом, а производња 
не само да није процветала већ је смањена под 
утицајем светске економске кризе. Изгледа да 
је законодавац само декларативно понудио ре-
форму, да би задовољио критичку јавност, али 
да се ништа суштински не промени. Баш оно 
чега се Стајић прибојавао, а Стојадиновић про-
гнозирао.

134 Време, 27. 9. 1932.
135 Политика, 6. 4. 1932.
136 Политика, 26. 4. 1932.

На крају, да прокоментаришемо опште-
прихваћену тврдњу да је задржавање дела или 
целог дуванског монопола било нужно зато што 
је његов приход заложен за отплату спољних 
дугова, па да би укидање монопола поколеба-
ло стране инвеститоре и нанело штету држави. 
То је проблематична тврдња. Прво, не знамо да 
је неко покушао да је испита у разговорима са 
повериоцима или њиховим представницима, 
тако да тврдња остаје гола тврдња. И, друго, 
лако је могуће да би  повериоци прихватили 
другу гаранцију уместо прихода од дуванског 
монопола, на пример од прихода од трошарине 
или нечег сличног. Вредело је испитати ствар, 
али се мора подвући да је овакво гарантовање 
отплате државних дугова појединим специјал-
ним приходима напуштено у XX веку као не-
ефикасно. Потражени су други начини рада са 
слабим дужницима.
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Новостворену законску могућност изво-
за дувана ван СМУ покушала је да искористи 
група пословних људи из Вардарске бановине 
и створила 1933. Вардарску задругу за извоз 
дувана, са седиштем у Скопљу. На челу по-
духвата налазио се Спиро Хаџиристић, сена-
тор, народни посланик, председник Трговач-
ко-индустријске коморе у Скопљу и познава-
лац привредних прилика македонских краје-
ва. Хаџиристић је постављен за председника 
задруге, а, наравно, идеја је била да се кроз 
извоз македонског дувана постигну знатно 
више цене него што је Монополска управа 
плаћала сељацима. 

Задруга је добила дозволе за сађење по 
20 милиона струкова дувана у 1935. и 1937. 
години у скопској области, и то само за ква-
литетан дуван јака. У 1938. задруга је ушла са 
око 170 тона квалитетног дувана, али, и по-
ред свих покушаја, није успела да их прода. 
Покушало се с Египтом и неким северним 
земљама, али није ишло (Политика, 12. 11. 

1938) – да ли због премале количине, слабе 
сређености или нечег трећег.

Пошто су се дугови нагомилали, посебно 
банкама из којих су исплаћивани задругари 
(Време, 10. 4. 1937), започета је ликвидација за-
друге, а непродати дуван откупила је Монопол-
ска управа, свакако по својим ценама. Ликвида-
ција задруге завршена је убиством Спире Хаџи-
ристића, кога је, заједно са секретаром, убио 
један од организатора задругиног рада због не-
исплаћеног хонорара (Време, 12. 11. 1938).

И поред свег труда, задруга је остала мали 
произвођач: тих 170 тона у две године било је 
само 1% двогодишње производње Вардарске 
бановине (17,7 хиљада тона). Очигледно је да 
су произвођачи из скопског краја били резер-
висани према неизвесности коју доноси овај 
аранжман, односно да им је дража била из-
весност државног откупа. Вероватно су хтели 
да сачекају и виде како задрузи (и задругари-
ма) иде продаја пре него што се евентуално 
прикључе. 

Вардарска задруга
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Дувански институт у Прилепу
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У време доношења новог закона о моно-
полима (крај 1931), велика светска економска 
криза била је у пуном јеку. Додуше, у Југосла-
вију је стигла са извесним закашњењем, али 
је тешко погодила пољопривреду, пале су све 
цене и отежан је извоз због ширења аграрног 
протекционизма у свету.137

Држава, да би истерала своје пореске прихо-
де, почела је од краја 1932. да наплаћује дугујуће 
порезе садилаца дувана приликом исплате за от-
куп дувана. Другим речима, исплата за откупље-
ни дуван умањивана је за дугујући порез. Тиме је 
онемогућено пореско маневрисање садилаца – да 
плате када имају – уведен је аутоматизам, што им 
је током следећих година додатно отежало живот 
у условима врло ниских откупних цена и мале 
производње. У табели 16 презентовани су основ-
ни подаци о производњи и откупу дувана у време 
година кризе.

Производња дувана је радикално смањена у 
1933. и 1934. на 6000 до 7000 тона, док је просеч-
на производња у целом периоду 1920–1939. била 
14.900 тона. И цене су биле минималне (7,2 и 10 
дин./кг) тако да су садиоци у целој земљи добили 
за предати дуван само по 40-так милиона динара 
годишње. Ако се то упореди са 1923. и 1924, када 
су узгајивачи примили по око 600 милиона дина-
ра, онда се види колико је ово било бедно. Тада 
није ни чудо да је шверц набујао ових година.

137  Шире, Никола Вучо: Аграрна криза у Југославији 1930–
1934, 1968.

Ситуацију је лепо разјаснио министар фи-
нансија Милорад Ђорђевић током буџетске де-
бате марта 1933. године. Навео је да су дуванске 
резерве пред крај 1932. достигле чак 45.200 тона, 
што је најмање трогодишња производња, да је за 
домаћу потрошњу током следеће две године по-
требно 16.100 тона (пошто је потрошња смањена 
за 2000 тона годишње), а да би се могао оствари-
ти извоз од 13.400 тона (Чехословачка 7, Пољска 
4.400 тона, мада није сигурно), тако да остаје виш-
ка око 16.000 тона. Смањење производње потреб-
но је да се не би даље гомилале залихе које је не-
могуће употребити или продати, а на штету држа-
ве. Да је Монополска управа приватно предузеће, 
рекао је, обуставило би се свако сађење (Правда, 

Тешка времена

Табела 16: Производња и откуп дувана

Година Произ-
водња, 

000 тона

Откупне 
цене, 

дин./кг

Укупна ис-
плата

мил. дин.

1932. 17,2 8,2 139,3

1933. 6,5 7,2 39,4

1934. 6,0 10,0 45,5

1935. 10,7 11,8 115,2

1936. 18,8 12,3 232,1
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Статистика потрошње томпуса

21.3.1933). Овоме се може додати и буџетски раз-
лог: Министарство финансија је гледало да у врло 
тешким околностима приштеди где год може, па 
је пребацивало већи део терета кризе на садиоце 
дувана, а кроз ниске откупне цене.

Убрзо затим, Милан Стојадиновић постаје 
министар финансија (1935) и председник вла-
де (1936), па добија прилику да реализује своје 
идеје о реформи монопола дувана у правцу ли-
берализације. То ипак није учинио, можда услед 
заузетости важнијим државним пословима. Ипак, 
доста  се бринуо о дувану: залагао се за повећање 
извоза, али преко Монополске управе; повећао је 
производњу и откупне цене дувана, које су до тада 
биле мизерне; заложио се за подизање дуванског 
института у Прилепу (градња 1937-1939) и слич-
но. Укупно гледано, од 1935. почиње опоравак 
узгајања дувана у Југославији, али проблем пре-
великих залиха није решен.

Дим томпуса није више толико омиљен... 
Цигарета потискује цигару у целом свету, па 
и код нас. Дојучерашњи потрошачи томпуса 
прелазе на цигарете или, што је већ много ређи 
случај, престају да пуше. И стога статистика 
производње томпуса показује опадање. И у на-
шој земљи може се констатовати ово опадање, 
иако не у нарочито великим цифрама: 1931. 
године попушено је близу 2.200.000 томпуса 
мање него 1930. 

Томпуси се код нас праве делом од преко-
морских егзотичних, такозваних црних дувана, 
а делом од домаћих. Специјално банатски ду-
вани погодни су за производњу томпуса. Ко-
личина страних дувана, који се у нашу земљу 
увозе и намењују производњи томпуса, цени 
се на близу седамдесет хиљада килограма го-

дишње. Овај увоз иде преко Холандије. Увози 
се такозвани „Хавана дуван”. 

Томпуси се израђују у специјалним фа-
брикама за цигаре, у Загребу и Сењу. Исто 
тако израђује томпусе и фабрика у Љубљани, 
која даје и друге дуванске прерађевине. Код 
нас се израђује укупно тринаест врста томпу-
са: „Флор де Хавана”, „Перла де Куба”, „Ре-
галитас”, „Трабукос”, „Британика”, „Операс”, 
„Куба”, „Виржинија”, „Порторика”, „Бразили-
ка”, „Виржиљоза”, мешане и кратке цигаре. 

Од укупно попушених 39,8 милиона цигара 
у 1931, на групу мешаних кратких цигара отпа-
ло је 21,4 милиона комада, а на праве цигаре 
18,4 милиона (водећи Порторико, Бразилика, 
Виржељоза, Куба и тако даље).

Време, 18. 5. 1933.
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Сваки монопол праћен је кријумчарењем, 
или шверцом, па тако и југословенски дувански 
монопол, као раније српски. Узрок је сасвим 
јасан: цена монополских производа, посебно 
оних чија је сврха фискално терећење потро-
шње ради пуњења буџета, најчешће је необич-
но висока у односу на производну цену, што је 
подстицало појединце на заобилажење моно-
пола ради лепе зараде. А дувански монопол 
пружао  је такву прилику. Док је средњи дуван 
у откупу плаћан око 10 динара по килограму, 
дотле је продајна цена осредњег крижаног ду-
вана била око 1930. године виша од 150 динара. 
Шверцер је могао да за килограм дувана добије 
50  динара, па и више. Мотив је био ту.

Држава је у међуратном периоду разлико-
вала три категорије кријумчара: прву су чинили  
они који су неовлашћено увозили, прерађивали 
или продавали дуван; другу су чинили они који 
су поседовали дозволе за узгој дувана, али су 
прикривали принос и Државном монополу пре-
давали мању количину дувана; а трећу су чини-
ли они који су садили дуван без икакве дозволе. 

Тако је прва категорија – она права швер-
церска – пословала на црногорско-албанској 
граници. Нису имали ништа против Монопол-
ске управе, нити се противили политици цена 
које Монопол плаћа произвођачу или коју на-
плаћује потрошачу. Штавише, што је већа раз-
лика између Монополове продајне и откупне 
цене, то је већи простор за шверцерску делат-
ност. Они су били само трговци који користе 

разлику у тржишној цени дувана између Алба-
није и Југославије. 

Ово кријумчарење из Албаније у Црну Гору 
обављало се преко Скадарској језера. Обично би 
се скупило троје-четворо шверцера, па би изнај-
мили чамац уколико га сами немају, те понели 
са собом довољно новца и џакова. Албанска ца-
ринско-полицијска власт им није чинила никакве 
сметње. Онда би ноћу, посебно када је тамно и без 
месечине, прешли албанску границу и одлазили у 
Скадар или неко друго оближње место.

По доласку на албанску страну, шверцер би 
телефоном (!) успостављао контакт са локал-
ним трговцем и саопштавао му поруџбину. Ки-
лограм дувана у Скадру кријумчари су обично 

Кријумчарење
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плаћали 25 динара. Пошто добију дуван, швер-
цери натоваре џакове на чамац, опет сачекају 
ноћ и врате се назад на југословенску страну. 
Обично би сваки шверцер понео по стотинак 
килограма дувана сваки пут. 

Често се догађало да кријумчар нема (до-
вољно) свог новца, па би морао да позајми од 
неког другог. У таквом случају обично би онај 
ко је позајми новац шверцеру преузео на себе 
дистрибуцију шверцованог дувана по околини. 
Иначе, обично би сваки чамац са шверцованим 
дуваном на југословенској обали сачекали на-
рочити људи, који би одмах преузели џакове 
с дуваном тешке 50 до 60, товарили их на ра-
мена и одмах разносили по околним ближим и 
даљим селима.138 Брзина је очигледно смањи-
вала ризик за шверцере, јер је давала мање вре-
мена монополским органима да реагују. Ипак, 
чим би џакови напустили чамац и почели коп-
нено путовање, ризик је неминовно растао јер 
су тзв. финансисти Управе монопола покази-
вали максималну активност. Имали су пушке 
и право да пуцају, а казне за кријумчаре биле 
су велике. Једном приликом ухваћена је група 
шверцера са чамцем и 26 џакова пуних финог 
дувана, укупно 625.139 Живот шверцера свака-
ко није био лак, посебно током 1930-их година, 
када је кријумчарење раширено, а државна ак-
ција појачана у односу на мање строге 1920-те 
године.140

Кријумчарењем су се многи бавили у гото-
во свим крајевима земље. Поменимо и тзв. сла-
бији пол, чије су четири припаднице ухваћене 
у Косјерићу са пуним торбама кријумчарског 
дувана. Потицале су из једног пожешког села, 
а дуван су набавиле у рачанском (Подриње).141

138 А. Петровић: О кријумчарењу дувана, 1937, стр. 3–4.
139 Правда, 29. 1. 1929.  
140  Људи који признају да је њихов посао прљав и нечастан, 

али се ипак правдају, Правда, 17. 2. 1937.
141 Време, 13. 10. 1933.

Једно од веома активних кријумчарских 
подручја било је херцеговачко. Још из ау-
стријског времена остала је навика да се пома-
ло шверцује у Далмацију и Босну, а од сопстве-
ног дувана (пушилуле). Током 1920-их откупне 
цене дувана биле су релативно високе, што је, 
заједно са новчаним дознакама емиграције из 
Америке, донело економски бум у Херцегови-
ни, посебно западној, и потпуни прелазак на 
новчану привреду. 

Међутим, велика привредна криза из 1929. 
и једнако велика аграрна криза у Југославији 
почетком 1930-их година донеле су велики пад 
цена аграрних производа на светском тржишту, 
па и у Југославији. Кријумчарење је посебан 
замах добило током 1930-их година када су 
смањени и број дозвола за узгој дувана и откуп-
на цена дувана, иако су продајне цене остале 
исте. Терет кризе Државни монопол је покушао 
да пребаци на узгајиваче дувана, а ови су одго-
ворили шверцом. Тиме су ушли у другу катего-
рију кријумчара – оних који имају дозволу за 
садњу, али не предају сав дуван како је пропи-
сано, већ задржавају један део за себе.

Једно од већих шверцерских подручја била 
је и тадашња јужна Србија, а данашњи Северна 
Македонија и Косово и Метохија. Наиме, ду-
ван се масовно шверцовао између македонских 
подручја око Скопља, Кавадара и Гостивара, с 
једне, и севернијих подручја око Гњилана, Пре-
шева, Дренице, Неродимља и слично, с друге 
стране. На овим другим подручјима дуван се 
никада није озбиљно гајио, већ је одувек доно-
шен из Македоније, где га је било у великим ко-
личинама и одличног квалитета. У турско вре-
ме, које је окончано само две деценија раније, 
дувански монопол српског типа није постојао 
и трговина дуваном била је легална, а станов-
ништво навикнуто на легалност приватне на-
бавке дувана. Користила се стара технологија 
крижања дувана у аванима, па се такав крижан 
дуван и сада шверцовао и продавао. 
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Иако је уведен дувански монопол после 
Првог светског рата, локално становништво је 
знатним делом наставило по старом. Новинар 
Времена наводи да су Албанци доминирали у 
кријумчарењу из производних македонских 
крајева у албанска потрошачка подручја на се-
веру, посебно у планинска села. Често су били 
наоружани пушкама и пиштољима и зато опас-
ни. Шверцовани дуван зван је качак дуван. 

И шверцери и потрошачи имали су увек 
исто објашњење: “Навикли смо се на качак ду-
ван који производе наше комшије. Поред тога, 
у селу не постоји продавница државног дувана, 
па морамо да купујемо оно што нам је доступ-
но.” И, заиста, у 70% села Вардарске бановине 
није постојала малопродаја државног дувана. А 
на питање зашто сами не отварају продавнице, 
одговарали су да су сиромашни и да је отварање 
скупо и повезано са сложеним процедурама. 
Иако је ово натегнуто објашњење шверца, ипак 
ту постоји зрно истине: заиста, како набављати 
дуван уколико у селу не постоји продавница? 
Одлазити у варош свакако није згодно... Опште 

је било познато да постоје две врсте кријум-
чара: велики трговци, који набављају дуван, и 
њихови помагачи и на набавној и на продајној 
страни. Они први су лукавији и умеју да се са-
чувају, па ређе бивају ухваћени, док су други 
сиромашни, али сносе главни ризик јер их фи-
нансисти гоне, хватају, кажњавају, затварају...

Прву акцију у кријумчарењу дувана имају 
произвођачи. Пошто монополске комисије по-
сећују узгајиваче током октобра и новембра, 
ови нешто раније уберу део већ дозрелих ли-
стова и сакрију их. То је први део. Потом ове 
комисије установе коначно задужене узгаји-
вача, засновано на текућем стању, а ови имају 
права да још умање количину дувана који ће 
предати Државном монополу за још 5% на име 
кала, кантара, сушења итд. Ово је други део. На 
крају, узгајивач може да у предати дуван или 
у шверцовани укључи и филис и овршке, тј. 
највише листове, што је против прописа због 
слабог квалитета. То је трећи део. И тако, мало 
по мало, накупи се прилична количина дувана 
намењеног кријумчарењу.

Од тренутка сазревања првих листова ду-
вана до децембра, када је државни откуп, цена 
шверцованог дувана креће се од 20 до 40 ди-
нара. Најбољи дуван иде и по 50 динара. Али, 
кријумчар који успе да сачека пролеће и лето, 
када је мања понуда качачког дувана, може за 
килограм да добије и 80 динара. 

Погледајмо један случај ухваћених кријум-
чара. Потказивач је саопштио старешини фи-
нансијског одељења у Витини Виторовићу да ће 
кријумчари ноћу пренети велику количину ду-
вана у једно тамошње село. Одмах су поставље-
не заседе далеко изван села и три дана и три 
ноћи протекло је у будном очекивању. Кријум-
чари, који такође имају своје страже чији је за-
датак да им на време јављају о кретању финан-
сијских патрола, наишли су тек четвртог дана 
око три часа изјутра. Било је седам Албанаца, 
наоружаних манлихеровим пушкама. Они су 
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терали пред собом седам коња, тешко натова-
рених балама дувана. Када су стигли до прве 
куће у селу, скинули су терет са коња и бале са-
крили у шуму, недалеко од куће Мемеда Мур-
тезе, у коју су после петорица ушла да се огреју. 
Двојица су остала напољу, да мотре и чувају 
стражу. Органи финансијске контроле, који су 
све то посматрати, изненада су опколили кућу 
и место где је био склоњен дуван.

— У име закона, предајте се! Кријумчари се 
нису опирали, што је била ређа појава. Увидели 
су да не могу да беже, иако су то често чинили. 
Овом приликом финансијска патрола заплени-
ла је 182 килограма резаног дувана, 575 кило-
грама дувана у листу, шест пушака, пет авана 
са 12 ножева за крижање дувана. Кријумчари 
су саслушани и пуштени кућама (казне су им 
стигле касније). Потицали су из два села кума-
новског среза. Нису хтели да одају имена трго-
ваца за које су донели свој дуван до Гњилана.

А крупнији трговци обично су продава-
ли дуван на пијацама у Скопљу и Куманову, и 
то слободно, уторком и четвртком. Овде су се 
снабдевали ситни шверцери, као што су ових се-
дам  Албанаца, који су играли улогу посредника 
између македонских трговаца дуваном и косов-
ских малопродаваца кријумчарског дувана. 

Пошто су у питању биле велике количи-
не дувана (више од 700 ), вероватно је да су ови 
шверцери добили максималну законску казну до 
300.000 динара. Али, пошто су сиромашни, или 
су лако могли да добију потврду да су сиромаш-
ни, новчана казна би им била замењена затвором 
до пола године. То би издржали, ако не би дошло 
до амнестије, и обично наставили по старом.142

И Херцеговина је била “јака” покрајина не 
само по производњи дувана, већ и по шверцу.  
Била је пасиван крај до уједињења 1918, да би 
лепо напредовала, добрим делом због све већих 

142   Да су шверцовали незнатних до пет грама казна би 
била до 300 динара или месец дана затвора.

цена дувана и све веће производње. Врхунац  је 
достигнут 1930. године, а после ње долазе све 
лошије године, са битним смањењем цена ду-
вана у откупу и неродним годинама. 

Погоршање откупних цена довело је до раз-
маха кријумчарења. Херцеговачки кријумчари 
највећим делом преносили су свој дуван преко 
тешко проходних путева, шума и планина у Бо-
сну, чак до Саве. Тај пут трајао је бар 15–20 дана. 

Дуван за шверц набављан је на разне начи-
не. Неки су имало довољно свог, сакривеног од 
државних органа. Други су докупљивали дуван, 
јер свога нису имали довољно или уопште. Ку-
повина је извођена у готовом или на вересију. 
Најсиромашнији нису могли да купе дуван, већ 
су радили за газде за килограм до килограм и 
по на дан, па би тако скупили 20-так килограма 
свог дувана током целог пута. Последњу групу 
чинили су најамни радници; радили су за газде 
по 10 динара на дан; уколико их финансисти 
ухвате или  морају дуван да баце, не добијају 
ништа од газде, а уколико побегну и спасу ду-
ван, добијају 20 динара по килограму на дан. 
Ово последње је очигледно подстицајан систем 
за шверцере да се олако не предају, него да се 
максимално боре са финансистима како би са-
чували дуван и остварили приход.

Путовали су по најгорем времену, током 
снегова и киша, верујући да су тада веће шансе 
да избегну финансисте. Ишли су у већим гру-
пама – до 20 њих – јер су се бојали мећаве и 
вукова. Дуван су носили на леђима „у руксаку 
ка’ студенти“. Путовали су искључиво ноћу, а 
најчешће спавали под ведрим небом. У прво 
време јели су оно што су понели од куће (хлеб, 
сланина, сир), а касније су обедовали код сеља-
на по цени један обед = једна шака дувана.

Ако би се неко сурвао низ литицу и сломио 
руку или ногу, финансисти би га, уколико га нађу, 
однели у болницу. Уколико би га другови нашли, 
однели би га на леђима до оближње куће, дезин-
фиковали му рану ракијом и превили је дуваном.
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Укупан обим кријумчарења у земљи или на 
неком подручју свакако није могуће установити 
јер не постоји начин да се утврди обим кријум-
чарења које не ухвате државни органи.  Стога су  
могући тек парцијални индикатори, који могу 
дати само оквирну оријентацију. Тако је, на при-
мер, у Вардарској бановини само у 1933. години 
ухваћено 22.000 шверцера, што је свакако велики 
број који говори о масовности прекршаја и број-
ности прекршилаца. Занимљиво је да је број пре-
кршилаца растао из године у годину: 1930. стати-
стика бележи само 4279 кријумчарских предме-
та, 1931. године 5600 и 1932. године 9940.143 Или, 
1935. финансијски органи Вардарске бановине 
запленили су 30.000 килограма дувана, док су 
следећих 10.000 шверцери бацили у ватру или 
воду када су схватили да ће их финансијски ор-
гани открити. Новинар Времена је, помало пре-
терујући из сензационалистичких разлога, изјед-
начио шверцере дувана у јужној Србији по мето-
дима рада са америчким гангстерима. У ту сврху 
добро му је послужила пушка са једним метком 
скривена у невини штап за ходање заплењена од 
шверцера дувана.144

Колики је био обим шверца показује по-
датак из 1932. године – само за монополске 
прекршаје у Љубушком срезу (западна Хер-
цеговина) прописано је преко 8,3 милиона 
динара, с тим да је сваких 50 динара казне 
могло бити замењено једним даном затвора. 
И већина прекршилаца је новчане износе за-
мењивала за дане затвора, а како држава није 
поседовала капацитете за толики смештај, 
често је објављивала помиловања за мање 
прекршаје. Шире амнестије коришћене су у 
политичке сврхе, као што су избори за народ-
не посланике.145

143 Време, 23. 12. 1933.
144 Време, 2. 2. 1936.
145  С. Гргић: Од струка до дима: духан и духанске прера-

ђевине у Југославији тридесетих година 20. стољећа, 
Институт за новију историју Србије, Трибина ИНИС-а, 

Врло дуго једина политика Управе моно-
пола било је кажњавање прекршилаца. Закон о 
монополима из 1931. превидео је још строжије 
казне него што су биле током 1920-их година по-
што је кријумчарење расло. Да би се подстакло 
потказивање, створен је посебан фонд, али није 
давао резултате због компликованих процедура 
око исплата. Године 1937. донета је Уредба са 
законском снагом о наградама за потказиваче и 
хватаче којом је предвиђено да се додају награ-
де за заплењени дуван које се исплаћују на лицу 
места, што је донело добре резултате.146

бр. 1, 2013, стр. 84, 85
146  Министарство финансија Краљевине Југославије 1918-

1938, 1938, стр. 194
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Од свршетка рата наовамо, сви смо ми пу-
шачи утврдили један принцип нашег Монопо-
ла, а то је да он, намерно или ненамерно, упро-
пасти сваку врсту цигарете коју пушачи почну 
да троше у маси. Такве је судбине била Зете, а 
сад је заменила Морава. Већ се дуже времена 
жале пушачи ове врсте цигарета да квалитет 
ни издалека није онај који је био у почетку, али 
се, изгледа, Монопол на томе није задржао, јер 
последњих дана ове се цигарете продају у тако 
рђавом паковању, да се свака кутија распадне, 

чим је у руке узмете, као да су лепљене пљувач-
ком. Ако господа из Монопола мисле да ће на 
тај начин силом натерати пушаче да пређу на 
њихова мезимчета Вардар и Дрину, на чије су 
рекламирање утрошене дебеле стотине хиљада 
динара, варају се, јер су сада дошла времена да 
се пази на сваки марјаш. Продужи ли се овако 
са Моравом, сви ћемо прећи на Драву, а кад и 
њу урнишу, дефинитивно ћемо се изјаснити за 
свилу од кукуруза, која на жалост Монопола, 
није монополисани артикал.

Време, 9. 8. 1936.

Монополска посла 
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Откад постоји пушење, постоји и прича о 
његовој штетности. И у периоду између свет-
ских ратова постојала је читава публицистика 
о стварним и наводним штетним дејствима ду-
вана, ослоњена на тадашње стање научних ис-
траживања, које није, са данашњег становишта, 
било посебно напредно. Како ћемо видети из 
два текста која следе, веровало се у негативан 
утицај пушења на разна респираторна, кар-
диоваскуларна, гастроентеролошка и слична 
обољења, али без ваљане експерименталне и 
статистичке аргументације. Штавише, уопште 
се није помишљало на канцере и срчане ударе 
које пушење може донети, а што се данас сма-
тра најважнијим здравственом последицама 
пушења. Затим, основним узроком негативних 
ефеката сматрао се никотин, као опасан отров, 
док се он данас сматра адиктивним стимулан-
сом који нема непосредних негативних здрав-
ствених ефеката, а који се приписују великом 
броју других састојака дувана.

Дуванизам147

Аутор: 
Добривоје Гер. Поповић

Пушење дувана узело је велике размере. 
Пуше сви: мало и велико, мушко и женско. 
Пуше некултурни, као и културни. Пуши си-

147 Календар СПКД Просвјета, 1. 1. 1927.

ротиња, као и богати. Пуши се увек и свуда, јер 
зато нема одређеног времена, а често ни од-
ређеног места. Пуше здрави, као и болесни. У 
томе нема одређених правила. Пушење дувана 
је навика, која је прешла у страст, у тровање, у 
болест. Зато пушење дувана ствара многобројна 
лакша и тежа обољења, која причињавају у жи-
воту многе муке, па и век крате. Зато пушење ду-
вана морамо сматрати као једно тешко социјал-
но зло — болест дуванизам. Утолико више што се 
за ово питање — производњу и потрошњу дувана 
сама држава стара, јер јој то ствара главни фи-
нансијски извор. Многе државе, па и наша, ство-
рила је монопол на дуван само да себи повећа 
приходе. И у борби за финансијске изворе забо-
равила је да увиди да се тај финансијски ефе-
кат постиже опорезивањем здравља; да се тај 
приход добија само на штету здравља; да свака 
ћелија организма пушача, а нарочито појединих 
органа, плаћа тај приход држави својом живот-
ном снагом. Према томе, тај приход је фикти-
ван, јер да се он добије, човек мора сам себе 
да трује и убије. Огромна организација, више 
хиљада (око 170.000) људи запослено је у томе 
послу. Употребљавају се многе стручне снаге, ве-
лики финансијери и државници; расправљају и 
надугачко и нашироко сва и најситнија питања 
и у највећим државним инстанцама, не да би се 
утврдила шкодљивост од пушења дувана, него 
да би се створио што бољи производ и мешави-
на дувана, да заголица живце, да изазове јаче 
пушење, већу потрошњу дувана, па и ако је све 

 Дуван и здравље
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то управљено на штету здравља. Преко 32.000 
хектара земљишта употребљено је за сађење 
дувана, за производњу отрова место хранљивих 
производа. На томе земљишту производи се 15 
до 34 милиона (1924. год.) килограма дувана. И 
то све мора Управа монопола да откупи, да изда 
новац, и после прераде да својим грађанима 
прода за годину дана преко десет милиона кило-
грама дувана. Па и та количина не стиже, већ се 
дуван непреврео справља и продаје, да још више 
нашкоди здрављу. За тај отров, који не оде у дим, 
као што се обично каже, већ својим отровним 
састојцима руши организам, изда се годишње 
1.662.480.000 динара. Број који ће многи теш-
ко прочитати. И од те суме новаца, од здравља 
својих грађана држава заради 1.275.132 000 ди-
нара. Зар је свест грађана тако мала, да држава 
може да им изнуди толику суму новаца; и још да 
их трује дуваном, да им здравље упропашћује и 
век крати?! Зар није боље дати ту исту, па и већу 
суму новаца да се то употреби на стварање што 
повољнијих хигијенских и социјалних прилика 
и да се здравље очува?! То се подноси, против 
тога се не протестује. Као што је пушење дувана 
постало потреба телу, које је навикло на отров, 
тако и финансијски приход од дувана чини ос-
нов у буџетским приходима и гаранција за евен-
туалне зајмове. А што се то плаћа здрављем, о 
томе, ваљда, треба неко трећи да се брине! Теш-
ке, управо убитачне су појаве тровања дуваном. 

Оне су утолико опасније што су лагане, не-
осетне, али је његово дејство неизбежно. Најте-
же последице оставља пушење дувана на жив-
чане органе. То је за срце исто тако јак отров 
као и алкохол. Артериосклероза, а нарочито 
срчаног мишића се знатно и брзо појачава од 
пушења дувана. У органима за дисање припре-
ма се терен за пријем и развиће туберкулозних 
клица. Па и на стерилитет код жена знатно ути-
че пушење дувања. На органе у добу развића, 
код младежи пушење дувана оставља најтеже 
последице. Свако зна да је пушење дувана бес-

корисно, без нарочите насладе, и да је штетно. 
Али то појми тек онда кад осети од тога какву 
тешку последицу: несаницу, бол на срцу, запти-
вање, узнемирење и др. Али тада је доцкан. Из-
губљено здравље не може да се поврати, као ни 
утрошени новац у дувански дим. Али могу да се 
спрече даље последице ако се дуван не пуши. 
Тиме се здравље сачува, а новац заштеди. Зна-
мо да је узалудно, немогуће, борити се против 
жеља финансијера. Исто тако је тешко повести 
борбу против пушења дувана, а нарочито сада, 
кад је то најраширенија навика и кад је држава 
штити и потпомаже. Али је неопходна потреба 
да се то зло смањи. Државе и друштва је дуж-
ност да прво заштити здравље својих грађана. 
Најштетнија је здравствена и социјална поли-
тика кад се финансијски приходи стварају на 
рачун здравља, а то је са монополом дувана. 

Монополисање дувана требало би данас да 
послужи да се то зло по здравље смањи, а ми 
видимо да се постиже обрнут ефекат. Зато би 
требало то, бар унеколико поправити следећим 
мерама: 1. Производити дуван што мање. 2. 
Производити само добре, лаке врсте дувана. 3. 
Повећати што више продајну, а снизити откуп-
ну цену дувана. 4. Забранити пушење дувана 
за време рада у радионицама, радњама, канце-
ларијама и у јавним подвозним средствима. 6. 
Просветна друштва, нарочито младеж у школи 
и женска друштва, треба да поведу борбу про-
тив овог здравственог и социјалног зла. 

Шкоди ли дуван здрављу?148

др С.

Лишће дувана садржи различите неорган-
ске и органске састојке у већим или мањим ко-
личинама. Међутим, најважнији саставни део 
дувана је отровни алкалоид никотин. Познато је 

148 Коло, 15. 5. 1943.
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да је никотин јак отров; пет капи чистог нико-
тина довољне су да убију пса, а осам капи коња, 
у року од неколико минута. Највише никотина 
има у дувану за лулу, па у цигари, а најмање у 
цигарети (један до два милиграма). Многоброј-
ни огледи разних испитивача доказују да тзв. 
деникотинисан дуван (цигарете „без никотина”) 
садржи отприлике исту количину никотина као 
и обичан дуван. Према томе, пушачи не треба 
да се заваравају и да мисле да пушећи цигарете 

„без никотина” пуше безопасан дуван. Значајно 
је да пушење на муштиклу мање шкоди јер се 
извесна количина никотина и угљен-моноксида, 
продукти сагоревања, у њој задржава.

Много света пуши и великој већини дуван 
не шкоди. Али намеће се питање: колико би се, 
од тих 80% људи који пуше, много боље осећало 
кад не би пушило. Тешка, акутна тровања дува-
ном су срећом врло ретка. Али када се она дого-
де, отровани осећа велику муку, зујање у ушима, 
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лупање срца; затим почиње да повраћа и облива 
га зној. После тога, јавља се несвестица и про-
лив. Болесник је блед и дрхти целим телом. Ако 
је тровање теже, настаје и јака главобоља, обил-
но лучење пљувачке и знатно убрзање пулса. На-
послетку болесник се жали да му смета светлост 
и ускоро осећа поремећај вида. У најтежим слу-
чајевима тровања никотином јављају се грчеви 
и трескавица, бунило са делиријумом. Смртни 
случајеви су ретки, али могу да наступе. 

Хронична тровања никотином много су 
чешћа и јављају се код пушача који много 
пуше. У случају тровања, особа се жали на ма-
лаксалост, мрзовољу, тромост у послу, лупање 
срца са неправилношћу срчане радње („палпи-
тације”), на стезање и притисак у пределу срца 
и чак повремени бол, на несвестицу и осећање 
страха, као и на поремећај вида. Овакве осо-
бе врло често губе осећај за разликовање боја 
(нпр. зелене од црвене). 

Никотин дејствује првенствено на живчани 
систем, и то највише на онај део нашег нервног 
система који управља радом свих наших органа 
без учешћа наше воље (тзв. вегетативни нерв-
ни систем). Како он дражи оба главна живца тог 
система, разумљиво је да код једног лица могу 
да наступе једне, а код другог друге, па и сасвим 
супротне појаве тровања. Тако један пушач који 
је трован никотином може да има убрзан, док 
други може да осећа успорен рад срца. За време 
тровања никотином наступа и појачан рад же-
луца и црева, као и повећање крвног притиска. 
Никотин штетно дејствује на крвне судове и због 
тога убрзава процес артериосклерозе. Осим тога, 
овај отров дражећи надбубрежне жлезде изазива 
повећано лучење њиховог хормона, адреналина, 
и због тога проузрокује и стезање крвних судова, 
а на тај начин погоршава тешко срчано обољење, 
тзв. ангину пекторис. Према свему изложеном, 
јасно је да болесници од срца и крвотока, они 
који болују од артериосклерозе и повећаног крв-
ног притиска, као и они са ангином пекторис, са 

желудачно-цревним обољењем и живчаним боле-
стима, не би требало да пуше. 

У последње време све је већи број жена које 
пуше. Међутим, доказано је да дуван врло штетно 
утиче на дете у утроби. Довољно је да будућа мајка 
попуши једну цигарету па да се плоду убрза пулс 
за 30—40 откуцаја у минути. Исто тако позната су 
тровања никотином одојчади која су сисала мле-
ко мајки које су много пушиле. Напослетку, сви се 
лекари слажу у томе да болесници који болују од 
болести органа за дисање, нарочито туберкулозе 
и астме, не треба да пуше, јер дуван, дражећи те 
органе, погоршава стање болести. 
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Институција која попуњава четвртину или 
петину државног буџета, са одговарајућим 
економским и социјалним ефектима, свакако 
мора привући пажњу политичке јавности. Тако 
је било и са државним монополима у Краљеви-
ни СХС, односно Југославији. 

Са порастом политичких тензија на рела-
цији Загреб–Београд, појавили су се напади на 
монопол и монополску политику  у хрватској  
јавности и тамошњим политичким структу-
рама. Основну активност са хрватске стране 
имале су новине, оне радикално националне 
оријентације. Њима се додају памфлети, као 
онај најпознатији – Економска подлога хрват-
ског питања Рудолфа Бићанића. Свим крити-
чарима је било лако да нападају СМУ, јер је 
монополски систем био лоше скројен и јер је 
СМУ водила углавном лошу политику, о чему 
је писано и у овој књизи. Откупне цене дувана 
често су биле ниске, производња ограничава-
на, извоз мали због трговачке неспособности 
СМУ, бирократизација тешко подношљива и 
слично. Али, проблем је настајао када би кри-
тичар кренуо да тврди  да једино његов крај 
страда и да је то намеран план београдских 
власти за израбљивање напаћених сељака. 
Тада је престајала анализа, а почињала поли-
тичка пропаганда.

Закључни ставови обично су били јако 
оштри: на пример, „монополска политика 
ишла је суставно за тим да економски уништи 
хрватске крајеве“ (Касим Гујић). А докази су 

били оскудни, обично засновани на манипу-
лацијама и триковима. Пажљиво би  биле ода-
бране године које би могле (бар наоко) потвр-
дити тезу писца, уз свесно занемаривање свих 
осталих година. А и подаци су обично били не-
тачни, пошто нису ни били намењени научној 
аргументацији већ дезинформисању неуких 
сељака који свакако неће гледати статистику у 
Статистичким годишњацима или Службеним 
новинама. Важне су биле јаке пароле које су 
се лако памтиле. Или, коришћен је овај ме-
тодолошки трик: памфлетисти су стално го-
ворили о неједнакости у садњи (одобреном 
броју струкова), заобилазећи чињеницу да је 
херцеговачки дуван (као крупнолисни) давао 
знатно већи принос од македонског (ситнолис-
ног) по једном струку. Тако је, примера ради, 
далеко мањи број струкова у Приморској него 
у Вардарској бановини (једна четвртина, 172,4 
према 755,8 милиона) у 1930. дао подједнаку 
количину дувана у килограмима (681,6 према 
678,1).149 Стога поређење садње струкова нема 
смисла и не доказује ништа, већ служи замаја-
вању читалаца. Требало је евентуално гледати 
откупљене килограме и откупне цене по регио-
нима у целом међуратном периоду.

Слично томе, Бићанић, чија је основна 
тврдња да хегемонистичка српска полити-
ка „израбљује“ Хрватску, бира годину која му 
одговара (1930), у којој су подједнаки прихо-

149 Статистички годишњак 1930, књ. 2, 1933, стр. 462–463
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ди од дувана били у Приморској и Вардарској 
бановини, па констатује касније побољшање 
овог односа у корист македонских крајева као 
основни доказ израбљивања Хрвата. Зашто би 
требало узети баш ову годину, када она није ти-
пична, односно зашто би полазна позиција тре-
бало да буде једнакост прихода ових двеју ба-
новина? Ако ништа друго, Вардарска је имала 
далеко више становника него Приморска (чак 
за три четвртине),150 тако да је Бићанић поре-
дио неупоредиво. 

Друга тема из ове области којом се Бићанић 
бавио јесте инвестициона делатност Монопола. 
Ту он показује далеко већа улагања монопола 
у Србију у односу на пречанске крајеве, али не 
прихвата очигледне разлоге: после Првог свет-
ског рата скоро да уопште није било магацина 
за ферментацију дувана у Македонији (то се пре 
рата углавном радило у Солуну и околини) и да 
је једина фабрика дуванских производа у источ-
ном делу земље, она нишка, склепана током 
рата и после њега у једном дуванском магаци-
ну, па је требало градити нову. С друге стране, 
пречански део земље поседовао је комплетну 
дуванску инфраструктуру из аустријских вре-
мена (седам фабрика плус магацини), па је није 
требало поново градити. Додатно, Бићанићу је 
очигледно сметала планирана нова зграда СМУ 
у Београду, која ипак није подигнута иако је тре-
бало. Врло му је лоша аргументација.

Али, закључак одељка о монополима опет 
је  веома бомбастичан: „Хрвати никада неће за-
боравити да је Управа југословенског монопо-
ла... натјерала читаве котаре (у Херцеговини и 
Далмацији – БМ) на гладовање“.151 Бићанићева 
књижица постала је популарна у Хрватској  и 

150 Према попису из 1931.
151  Економска подлога хрватског питања, 1938, стр. 164. 

Ова књижица практично је представљала званичан 
став ХСС-а, главне хрватске странке, јер ју је објавила 
сама ХСС, а предговор написао председник странке 
Влатко Мачек.

подлога хрватских политичких захтева, иако је 
чињенички нетачна и  побијена књижицом Ис-
тина о Економској подлози хрватског питања 
групе београдских економиста.152 Популарна је 
чак и данас.

Политичка клима се променила у 1939. и 
кнез Павле је кренуо у нагодбу са Хрватима, са 
Споразумом Цветковић–Мачек и стварањем 
Бановине Хрватске. У том склопу је СМУ крајем 
1939. објавила услове за садњу и откуп дувана у 
1940. години, по којима је дуванским крајеви-
ма ове бановине (стара Приморска) понуђено 
битно повећање дозвола за садњу (268 милиона 
струкова према 141 милион 1939). Истовреме-
но је промењена класификација дувана само 
за ову бановину, уз очигледна знатна повећања 
откупних цена. Додуше, и за друге бановине 
предвиђено је повећање плана сађења и  по-
већање цена, али просечно мање него за Ба-
новину Хрватску, а вероватно из жеље да сви 
прихвате промене. Тиме је, свакако, задовоље-
на Хрватска, макар за тренутак.

Хрватску позицију свакако је ојачала 
чињеница да је управник Монополске упра-
ве био Хрват Јосип Марковић, а стварни шеф 
министар финансија Јурај Шутеј, политичар 
из Хрватске сељачке странке, десна рука пред-
седника ХСС-а Влатка Мачека. Влада са њима 
двојицом (Мачек потпредседник) формирана 
је крајем августа 1939, као фаза у практичној 
примени споразума Цветковић–Мачек, непо-
средно пре објављивања Уредбе о Бановини 
Хрватској 1. 9. 1939.

Херцеговина свакако није била једино ду-
ванско подручје које је сносило последице мо-
нополске политике: становништво Вардарске 
бановине,  највећи произвођач у земљи са око 
једном половином укупне производње, такође 
није било задовољно монополским системом и 
политиком. Основни правац примедби били су 

152 Београд, 1940.
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ограничавање производње, јер је Македонија 
могла да произведе знатно више, и откупне 
цене које је одређивао Државни монопол. 

Важан проблем СМУ са македонским уз-
гајивачима била је проста чињеница да су сусе-
ди Македоније (Грчка и Бугарска) имали сасвим 
другачији систем и постизали далеко боље ре-
зултате: производња је била слободна и знатно 
већа, цене за произвођача такође, па је и извоз 
био далеко већи. Македонцима није било јасно 
чему те разлике, односно зашто се Југославија 
држи лошијег система. И почели су да траже 
либерализацију система, уз увођење бандероле 
(акцизне маркице), још од 1922. и напред поме-
нутог говора посланика Шушкаловића. 

Наравно, кукало се и на откупне цене, чак 
и током прве половине 1920-их година, када су 
биле највише. Тако је неки Коста Бомболовић из 

Прилепа писао 7. 3. 1928. како се дуван бедно 
плаћа, како произвођачи напуштају Управу мо-
нопола са сузама у очима и како људи умиру од 
глади.153 Да су знали шта ће се касније догоди-
ти са просечним откупним ценама македонског 
дувана – пад са 24,34 у 1928. на 7,24 динара у 
1934. – мање би кукали. Штавише, Урош Стајић 
је у свом прегледу из 1928. тврдио да су произ-
вођачи дувана са југа Србије доста зарадили у 
претходном периоду, да су подизали куће и чак 
куповали земљу, као и да им се знатно поправио 
став према Управи монопола и држави.

Талас протеста произвођача дувана и локал-
них политичара захватио је Македонију за време 
Велике депресије током 1932–1934. године због 
изузетно ниских откупних цена и смањене про-
изводње. Произвођачи су демонстрирали, деле-
гације ишле у Београд, чак и код краља, тражећи 
слободну производњу, али ништа није помогло. 
Томе су се додавали бирократско понашање мо-
нополских моћника, претеране казне за ситне 
прекршаје, проблеми са класификацијом дува-
на приликом откупа, фаворизовање пријатеља 
и слично. Све то уништило је поштовање према 
Управи монопола и, шире, држави.154

Малу утеху македонским произвођачи-
ма представљало је првенство које је Београд 
давао македонском дувану у поређењу са хер-
цеговачким: македонски је сматран знатно 
финијим, као дуван који је на нивоу најбољих 
грчких и турских, који се користи као зачин у 
цигаретама и слично; херцеговачки пак имао је 
само лепу боју, а коришћен је као филер (маса 
дувана) у цигаретама, што је инфериорна упо-
треба. Томе се може додати и предност дата ма-
кедонском дувану у ценовнику откупа, у коме 
је он заузимао прве три класе (екстра, прву и 

153  Према, Nada Boškovska: Yugoslavia and Macedonia 
before Tito – Between Represion and Integration, I.B. 
Taurus, стр. 192

154 Nada Boškovska, исто,стр. 195–196
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IIа), а херцеговачки тек IIб. Али, Македонци 
као да нису примећивали да је просечна откуп-
на цена по килограму (видети следећи графи-
кон) ових двају врста дувана већ дуго подједна-
ка. (Похвале су практично биле празна прича.) 
Виша цена по килограму по ценовнику откупа 
тек је делимично компензовала мањи принос 
македонског у односу на херцеговачки дуван 
по струку или  хектару. 

Како се види, до 1925. године просечна от-
купна цена македонског дувана била је нешто 
виша од херцеговачког, да би се потом смењи-
вала у вођству све до Другог светског рата, што 
значи да су биле подједнаке.

Ипак, пред крај 1939, после поменутог 
раста откупне цене херцеговачког дувана, 
произвођачи из Вардарске бановине почели 
су да говоре о дискриминацију свог дувана у 
поређењу са херцеговачким.155 На њихову жа-
лост, Македонија није имала снажну политич-
ку странку која би се, као ХСС у Хрватској, же-
стоко борила за  народне интересе, већ су их 
углавном заступале београдске странке, чији су 
се посланици из Македоније трудили по дуван-
ском питању, али без већег успеха.

155 Nada Boškovska, исто, стр. 195–196

Крајем 1940, уочи рата, садиоци дувана из 
Бановине Хрватске тражили су да се повећа от-
купна цена дувану. Уз посредовање министра Ба-
рише Смољана (хрватски политичар), постигнут 
је договор са Управом монопола (генерални ди-
ректор Управе монопола био је Јосип Марковић, 
Хрват) о новим откупним ценама херцеговачког 
дувана које су се кретале од осам до 72 дин./кг. 
Највише су повећане цене дувана средњег ква-
литета, и то од 30 до 50%.156 Овакви преговори и 
договори СМУ са садиоцима из само једне бано-
вине сведочили су о, практично, распаду Управе 
државних монопола, као што се и земља распа-
дала. Стога не чуди да објава о производњи и от-
купу дувана за Југославију за 1941. није донета.

Пуштање у продају нових цигарета „Ибар” 
и „Драва“

 
Да би задовољила пушаче нижих врста цига-
рета и пружила им већи избор, Монополска 
управа пустила је ових дана у продају нове вр-
сте цигарета: једну под именом ”Ибар«, од 3/4 
грама, са ценом од 250 динара за 1000 комада, 
или 100 комада 25 динара, односно 4 комада 
за 1 динар; а другу под именом ”Драва« од 1 
грама, са ценом од 200 динара за 1000 комада, 
или 100 комада 20 динара, односно 5 комада за 
1 динар. Очекује се да ће обе ове врсте цигарета 
наићи на добар пријем код потрошача, нарочи-
то цигарета ”Драва«, која је бољег квалитета од 
цигарете ”Сава«, а разлика у цени између ове 
две врсте је свега две и по паре по комаду. 

Време, 21. 12. 1932.

156 Време, 26.11.1940.
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Производња дувана у Југославији, како се 
види на следећем графикону, кретала се врло 
скоковито током међуратног периода. О уз-
роцима најмаркантнијих кретања већ је било 
речи, па ћемо овде само напоменути да је 
главни фактор промена била политика Упра-
ве монопола заснована на процени потреба 
дуванског сектора, укључујући и погрешке 
у тим проценама. А процене су се заснивале 
на пројекцији домаће потрошње, која је била 
врло стабилна, на нужним залихама одређе-
ним технологијом дуванске производње (пе-
риод сазревања, односно ферментације дува-
на) и на процени извозних могућности у сле-
дећих годину-две. 

Нажалост, процене често нису погађа-
ле, било стога што би берба подбацила или 
пребацила, а што је првенствено зависило 

од климатских услова (киша или суша, про-
сечна годишња температура), али још више 
услед подбацивања извоза, тако да планира-
ни биланс обично не би био остварен. Стан-
дардан резултат су знатне залихе непродатог 
дувана. Када би се оне веома увећале, Упра-
ва монопола би прибегла великом смањењу 
сађења и производње, као 1927–28. и 1932–
35. године.

Како се види, 1940. произведено је (пре-
ма процени) 29.500 тона, што је била друга 
највећа производња (после оне рекордне из 
1924. године). На крају, план Управе држав-
них монопола био је смањење производње у 
1941. години. Наиме, у плану сађења дувана 
за 1941. годину предвиђено је смањење броја 
струкова за око 390,9 милиона у односу на 
1940. годину, односно за 22,7%. Ово смањење 
предвиђено је због мањег извоза услед рат-
них збивања, али и знатних резерви дувана из 
1939. и 1940. године у монополским магаци-
нима.157 По избијању рата, остале су залихе 
дувана у Босни и Херцеговини од 15.000 тона 
и Србији (са Банатом) од 9.000 тона (видети 
даље). За македонско подручје не располаже-
мо податком.

На следећем графикону приказано је кре-
тање производње дувана по југословенским по-
крајинама.

157 Време, 3. 1. 1941.

 Производња и потрошња дувана
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Највећу производњу давала је Македонија, 
једну половину (прецизније 50,2% у целом пе-
риоду 1920–1939), а затим Херцеговина јед-
ну четвртину (24,3%). Доста је производила и 
Војводина, осмину укупне производње (12,5%), 
али дувана најниже категорије.

Са друге стране, потрошња дувана и дуван-
ских производа благо је расла до 1930, да би по-
том, под утицајем економске кризе опадала до 
1936. године. Потом је, захваљујући опоравку 
после кризе и мерама на сузбијању кријумча-
рења, почела поново да расте и 1939. достигла 
ниво из 1930. године (табела 17).

Током 1920-их година на делу је била при-
родна тенденција повећања удела цигарета и 
смањење удела крижаног дувана у структури 
потрошње и 1930. количина дувана у цигарета-
ма била је већа од количине крижаног дувана. 
Али, криза је оборила потрошњу и цигарета и 
крижаног дувана, овог другог знатно више, што 
би могло да  значи да су се сиромашнији слоје-
ви више окренули кријумчарском дувану. Али, 
опоравак крајем 1930. вратио је крижани дуван 
на прво место, што је ипак било необично. 

У табели 18 приказани су сви дувански 
производи из 1930. године, када је већ био 
при крају процес увођења нових цигарета: ка-
рађорђе (1924), струмица (1928), дрина (1929) 
и врбас, мињон и соко (1930).158

Како се види, занемарљива је потрошња 
најбољих и најскупљих крижаних дувана (тре-
бињца и вардарског), а убедљиво доминирају 
два врло јефтина дувана – савски и дунавски. 
Исто је са цигаретама: најскупље и најфи-
није цигарета карађорђе и јадран минимално 
су трошене, док су уверљиво доминирале две 
најјефтиније врсте – сава и зета. 

158  Политика, 18. 9. 1930. и Статистички го-
дишњак 1930.

Табела 17: Потрошња дувана, у тонама

Година Крижани Цигарете Остало Укупно

1923. 6247 2188 198 8633

1926. 6521 3138 215 9874

1930. 4765 5069 270 10104

1935. 2498 4445 346 7289

1939. 5596 4805 137 10538

Извор: Статистички годишњаци за 1930. и 1939.
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Табела 18:  Цене и потрошња по врстама дувана

КРИЖАНИ 
ДУВАН

Цене 
дин./кг

Потрошња, 
кг

Требињац 750 709

Вардарски 500 510

Неретвански 400 65766

Моравски 325 14714

Зетски 275 104531

Савски 150 3759395

Американац 150 5216

Банатски 125 4799

Дунавски 100 809588

ЦИГАРЕТЕ Цене 
дин./100 ком.

Потрошња,
000 ком.

Карађорђе 150 369

Јадран 100 862

Косово 85 1289

Струмица 80 2295

Шумадија 75 4410

Мињон 60 1078

Вардар 50 389748

Дрина 50 141529

Врбас 40 9273

Неретва 40 2812

Морава 35 11723

Зета 30 1647634

Сава 17,5 2849481

ЦИГАРЕ Цене 
дин./100 ком.

Потрошња, 
000 ком.

Флор де Хавана 800 34

Перла де Куба 700 39

Регалитас 300 447

Трабуко 225 1022

Британика 225 457

Куба 125 3290

Виржинија 125 1497

Операс 100 1887

Бразилика 100 4645

Порторико 90 5120

Виржињоза 75 2868

Мешане стране 75 15515

Кратке домаће 60 5106

Цена дин./кг Потрошња 

ДУВАН ЗА 
ЖВАКАЊЕ

125 31799

БУРМУТ 60 2846
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Прибор за пушење
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Сврха постојања југословенског монопола 
дувана свакако је била фискална: остварити 
што већу нето добит у корист државног буџе-
та. Покушала се и примена класичне пореске 
политике: очерупати гуску, а да што мање гаче. 
Али, черупало се пуно и гуска је јако гакала.

Државни приход од дувана првенствено 
је зависио од потрошње дувана, мерене кило-
грамима у једној години. Како се види из табе-
ле 19, потрошња је расла све до 1930. године, 
када стиже економска криза, пад доходака и 
смањење потрошње током следећих година.

Табела 19:  Државни приход од дувана

Год. Приход Продаја

мил. дин. тона

1923. 1375.3 8633,5

1924. 1597.3 8636,1

1925. 1653.6 8923,4

1926. 1763.9    9874

1927. 1798.3 10194,6

1928. 1796.4 10417,7

1929. 1769.4 10301,4

1930. 1836.0 10103,6

1931. 1710.4 9443,3

1932. 1463.0 7694,8

1933. 1436.9 7565,9

1934. 1423.2 7445,9

1935. 1438.9 7280,1

1936. 1423.2     6933

1937. 1549.6    7493

1938. 1658.3 9230,4

1939. 1711.3 10585,5

Извор: Статистички годишњаци, разне године

Цене, други потенцијални чинилац ве-
личине прихода, нису мењане већем броју 
дувана и прерађевина, осим у два маха. 
Први је се збио убрзо после Првог светског 
рата, 1922. године, током знатне инфлаци-
оне поратне фазе, што је било природно. 
Тада су цигарете имале старе називе, за-
држане из ратних времена (са Солунског 
фронта):

Приходи од монопола дувана



150
ПРИХОДИ ОД МОНОПОЛА ДУВАНА

Табела 20:   Поскупљење цигарета  
4. 3. 1922. у дин.

Цена пре Цена после

Македонски 
специјалитет

5,60 6,50

Македонске прва 
врста

4,40 5,50

Македонске друга 
врста

3,60 4,50

Српски специјалитет 
„бајиновац“

3,00 3,60

Српски специјалитет 
прва врста

2,20 2,70

Српски специјалитет 
друга врста

1,60 2,00

Повећане су и цене дувана, којих је било 
више врста. Поменимо само најбоље: килограм 
македонског специјалитета поскупео је са 250 
на 300 динара, српског специјалитета са 130 на 
150, најбољег херцеговачког са 200 на 250, нај-
финијег требињског са 160 на 200 и најфинијег 
турског са 200 на 250.159

Друго повећање, из априла 1940, такође 
се збило у време инфлације, али и знатног по-
већања откупних цена дувана. Тада је цена нај-
финијих цигарета за кутију од 20 цигарета по-
већана за два динара: струмица на 15 и шума-
дија на 13, а свих осталих само за један динар: 
вардар и дрина на 10, морава на осам, зета на се-
дам, ибар на шест и драва на пет. Поскупели су 
и сви крижани дувани за 50 дин. по килограму: 
требињац на 700, неретвански на 450, зетски на 

159  Политика, 5. 3. 1922.

325 и савски на 200. Прва класа дувана за лулу 
стигла је до 150 дин./кг, а друга 100 дин./кг160

Та дуготрајна стабилност продајних цена 
током 1930-их година значила је, у ствари, рела-
тивно поскупљење дуванских производа према 
осталима, чије су цене опадале (посебно пољо-
привредних производа). Овде се јасно види по-
свећеност Управе монопола буџетским циљеви-
ма државе, па и на штету произвођача и пушача.

По окончању кризе око 1936. године, до-
лази до раста и потрошње и државних прихода 
на нивое с краја 1920-их година, додуше уз по-
већан број становника.

Иначе, за обрачун нето прихода држав-
ног буџета од дуванског монопола требало би 
умањити наведене износе за трошкове рада 
Монопола дувана (откуп дувана, фермента-
ција, режијски трошкови итд.), што је увек била 
релативно мала свота: добит се кретала између 
три четвртине и четири петине укупних при-
хода Монопола дувана. На пример, у буџет-
ској 1934/35. нето добит достигла је 80,7%, а 
1929/30. години 72,7%. 

160 Политика 16. 4. 1940.
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У периоду 1919–1922. година увоз дувана је 
био знатан и за њега је потрошено око две стотине 
милиона динара. Већ од 1923. године Југославија 
успева да подмири не само своје потребе у дува-
ну, већ остају и поприличне количине за извоз. Из 
бербе 1920, 1921. и 1922. године продате су у ино-
странство незнатне количине дувана, а из бербе 
1923. године продатe су већ 5584 тонe. За продати 
дуван из 1923. години за 4354 тонe продатог дува-
на Пољској режији добијен је 201 милион динара, 
а Чехословачкој режији 1230 тона за 18 милиона 
динара. Значи, само од једне бербе (1923. године) 
добијено је од извоза дувана више него што је дат 
за увезени дуван у годинама 1919–1922. Охрабре-
ни резултатом из 1923. године, сви су очекивали 
још бољи извоз дувана из 1924. године у пред-
стојећем периоду.161 Али, са овим подацима нешто 
није у реду, јер чехословачка и пољска статисти-
ка дају знатно мање бројке за увоз из Краљевине 
СХС.162 Надајмо се да је посреди само временска 
неусклађеност података, а не лажне бројке.

161 Време, 15. 5. 1925.
162  Према подацима пољске Annuaire du Commerce Ex-

térieur de la République Polonaise једини увоз из Југо-
славије током 1920-их забележен је 1925. и изнео је 
само 503 тоне. Слично, први увоз  у Чехословачку  из 
Југославије забележен је 1923. године, и то од само 
пет тона, 1924. године 178 тона и 1925. године 779 
тона, а према Commerce Extérieur de la Republique 
Tchécoslovaque, све наведено у J.B.Hutson: Consump-
tion and production of tobacco in Europe, US Department 
of Agriculture, November 1937.

Ипак, на то да се не треба сувише заноси-
ти оптимистичким извозним надама указао је 
управник Управе државних монопола Стеван То-
доровић, који је подсетио да разна дуванска тр-
жишта траже различите квалитете дувана. Тако 
енглеска и америчка тржишта траже ароматич-
не дуване, и то највиших класа, специјално при-
премљене; Немачка се, услед неповољних тре-
нутних финансијских прилика, појављивала као 
потрошач најнижих класа оријенталног дувана; 
Чехословачка, услед велике потрошње дувана 
за лулу, тражила је велике количине мађарског 
дувана који је одговарао по квалитету нашем 
војвођанском дувану и тако даље. Југословенски 
дуван, признавао је Тодоровић, у погледу квали-
тета још није био довољно познат у свету, а ни по 
врстама дувана није задовољавао све потребе. 
Најбољи су били дувани једног дела јужне Србије 
(Македоније), који су спадали у тракијски дуван, 
такође и наши дувани поред грчке и бугарске гра-
нице. Дувани из околине Скопља и Куманова већ 
нису били високог квалитета, а иначе разликова-
ли су се и по саставу: крупнолиснији су, грубљи, 
љући и нису ароматични као дувани из Тракије. 
Због недовољног квалитета експорт дувана са те-
риторије Краљевине, сматрао је Тодоровић, биће 
још неко време ограничен, док се квалитет дува-
на не унапреди.163

Ипак, Монополска управа стално је давала 
сувише оптимистичке најаве о извозу које нису 

163 Време, 14. 6. 1925.

Спољна трговина
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биле реалне, нити су се остваривале. Неколико 
примера: „Од бербе године 1923. ми имамо шест 
милиона килограма спремљеног дувана за извоз, 
и од тога је већ продата једна четвртина“164 (коме, 
за колико, када се експортује?); или, Управа др-
жавних монопола „одлучила је, да у најкраћем 
времену спреми за извоз око 5.000.000 дувана  
у листу, а из бербе од прошле године, и то: 1 до 
2.000.000  војвођанских дувана; 1.000.000  бољих 
јужносрпских дувана; 1.000.000  слабијих јужно-
српских дувана и 1.000.000  херцеговачко-дал-
матинских дувана“ (коме, за колико, када се екс-
портује?);165 или, „овога пута, ми смо продали Че-
хословачкој 710.000 килограма, а у јануару треба 
да следи по њиховом обећању друга куповина 
од два милиона килограма; Пољска режија, по 
пријему мустара, купиће од нас 1.500.000 кило-
грама (опет неизвесно будуће време).166 И стал-
но тако, све до краја Другог светског рата: пуно 
великих планова, најава, обећања, охрабрујућих 
састанака, извесних тешкоћа, а недовољно резул-
тата: извоз никако да крене, и поред, како су се 
сви слагали, изванредних природних предуслова 
за узгајање дувана.

Извор:  Министарство финансија 1918–1938, 
1938. и Статистички годишњак 1940.

164 Време 1 .4. 1925. (буџетска дебата)
165 Време, 31. 7 .1924.
166 Време, 14. 11. 1926.

Најважнији купац југословенског дувана 
била је Чехословачка. Током првог дела 1920-
их година о извозу југословенског дувана у Че-
хословачку преговарали су државни монополи, 
са мало успеха. Тек 1928. промењен је систем 
и извоз дувана је ушао у велики међудржав-
ни уговор којим је Југославија купила велику 
количину артиљерије и осталог наоружања и 
добила компензациону обавезу, између оста-
лог, да испоручује у ЧСР 3.500 тона дувана го-
дишње до краја 1933, тј. 19.250 тона укупно. До 
октобра 1933. ЧСР је купила само 13.600 тона, 
па се, на инсистирање југословенске стране, 
чешка дуванска компанија правдала препуним 
магацинима и немањем финансијских сред-
става за даље куповине. Прави разлог било је 
велико повећање домаће производње дувана, 
па је ЧСР део купљеног југословенског дувана 
морала да реекспортује.167

И тако, у целом међуратном раздобљу из-
воз дувана тек у две године достигао је (скром-
них) 6.000 тона, што је разочаравајуће за земљу 
која је живела у уверењу да јој дуван доноси 
светле перспективе. Што лепо рече један Хер-
цеговац: “Ако држава не зна да нађе тржишта 
за наш дуван, онда нека допусти да их нађу 
људи који то знају и који имају више трговачког 
знања и рутине него државна бирократија!”168 
Додуше, било је питање да ли у земљи има до-
вољно таквих људи, пошто је у свим покрајина-
ма одавно владао сличан монополски систем (у 
Хрватској и Словенији из XVIII века, у Босни и 
Херцеговини и Србији из 1880-их година, у Ма-
кедонији тек од 1913–14, али су извозне посло-
ве обављале фирме из Солуна), па су већ умрли 
људи који су се некада, пре увођења монопола, 
бавили извозом дувана. 

167  Milan Balaban: Yugoslav-Czechoslovak Economic Relations bet-
ween 1918 and 1938 year, PhD thesis, 2016, стр. 88, 114, 142

168 Правда, 25. 11. 1926.
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Нове цигарете Дубравка  
намењене су првенствено дамама 

Управа државних монопола пустила је у 
продају нову цигарету под именом ДУБРАВКА 
у веома лепим, укусним и репрезентативним 
специјалним картонским кутијама. Кутије су 
бледоплаве боје у имитацији свиле док су саме 
цигарете обавијене специјалном сребрнкастом и 
воштаном хартијом. Да би се сачувала свежина 
цигарета, кутије су умотане и у целофан хартију, 
тако да се овакво паковање у целини може сма-
трати заиста луксузним. Цигарете су израђене од 
луксузног цигар-папира, са водотиском и снабде-
вене су пуним писком у боји. 

Што се тиче квалитета, оне су благе, аро-
матичне и веома су пријатног укуса при пу-
шењу, јер су израђене од врло успеле мешавине 
јужносрпских дувана са примесом херцеговач-
ко-далматинског дувана. 

Цигарете Дубравка намењене су првен-
ствено дамама с обзиром да Управа државних 
монопола није за овај ред потрошача имала, 
поред цигарета МИЊОН, другог избора.

Продајна цена овим цигаретама је девет 
динара по кутији од петнаест комада цигарета.

Време, 23. 1. 1941.
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Петар II Карађорђевић
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Почетак рата

Априлски рат 1941. године започет је же-
стоким бомбардовањем Београда, 6. и 7. апри-
ла, и муњевитим продором немачких механи-
зованих јединица са разних страна ка Београду, 
као и брзом, готово без отпора, капитулацијом 
Југославије. Стари поредак се распадао наочи-
глед преплашених грађана. 

У Београду је ситуација била очајна: хиља-
де погинулих грађана, небројене срушене згра-
де, прекинути водовод, струја и градски са-
обраћај, дезорганизација и хаос... несташице 
свих врста робе мучиле су становништво. Како 
је рекао сведок Милан Банић, „Један од најдра-
гоценијих и најређих артикала иначе дневне и 
масовне употребе је цигарета. У окупираном 
Београду најтеже је пушачу доћи до цигарете. 
Управо данас, док ово пишем (4. маја), платио 
сам за ’паклу’ с 20 комада ’Драве’ пуних 27 ди-
нара, а нормална цена тој ’пакли’ је 5 динара. 
Потраје ли овако, неће преостати друго него 
одрећи се пушења“.169

И окупационе новине признавале су не-
сташице и помињале да је „Београд у последње 
време био скоро сасвим остао без дувана. Дуван 
који се налазио код малопродаваца углавном је 
био делом разнесен, делом уништен. Оно мало 
дувана што је остало по неоштећеним трафика-
ма брзо је распродато и трајало је само неколи-

169 Милан Банић: Агонија Југославије: дани слома 1941.

ко дана. После тога Београђани који пуше врло 
тешко су долазили до цигарете. Међутим, јуче 
је опет почео да се тиска свет пред трафикама у 
којима су, уместо цигарета, већ десет дана про-
давани само стари примерци забавних листова. 
Трафике су јуче понова почеле да продају ду-
ван. У продају је пуштен ’Савски дуван’. Пакло 
од двадесет грама продаје се по 5 динара”.170

Због несташица су узнемирени пушачи 
постављали питање Управи монопола када ће 
стићи дуван и цигарете, и како ће се расподељи-
вати на територији Београда. Из Управе држав-
них монопола покушавали су да умире грађан-
ство наводећи да фабрика дувана у Нишу, која је 
тада једина радила у Србији, има велики капа-
цитет, као и да тренутно располаже резервама 
од чак девет милиона килограма дувана. Оне су 
смештене како у Нишу, тако и у дуванским ста-
ницама Врање, Лесковац, Алексинац, Житковац, 
Крушевац, Бајина Башта и Смедерево. 

У Босни и Херцеговини остало је око 15 ми-
лиона килограма дувана, а сва ова складишта 
непрерађеног дувана потпала су под Италију. 
Занимљиво је да се у Хрватској налазило чак 
шест фабрика цигарета, али да тамо није било 
ниједног складишта дувана. 

Из Управе су тврдили да се у Нишкој фа-
брици дувана ради пуном паром у три смене и 
најављивали да ће за дан-два у Београд стићи 
два вагона дуванских производа, што чини око 

170 Београдске општинске новине, 8. 5. 1941.

Други светски рат
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15 милиона цигарета. И надаље ће сваке не-
деље стизати по два нова вагона, тако да се у 
Београду више уопште неће осећати несташи-
ца дувана.171

Оптимизам Управе био је, наравно, лажан, 
или бар претеран. Несташице дувана пратиле 
су грађане Београда и Србије током целог рата. 
Отпорност сиротих пушача на несташице, 
огромне цене и свакаква шиканирања тестира-
на је свакодневно. 

Рационализација продаје дуванских про-
извода заведена је одмах и спровођена током 
целог рата јер Србија једноставно није имала 
довољно дувана за покривање сопствених по-
треба. Оријентација Краљевине Југославије на 
развијање производње дувана у Македонији и 
Херцеговини и смањење производње у Србији 
сада се показала као лоша по Србију, оставље-
ну на скромним количинама произведеним у 
старим дуванским подручјима око Алексин-
ца и Крушевца и у Банату. Обнављање произ-
водње у овим крајевима није ишло лако, макар 
зато што се међу сељацима изгубила вештина 
производње дувана, а и скромна опрема је за-
пуштена и пропала. 

На немачку помоћ се није могло рачуна-
ти пошто је и сама кубурила са дуваном током 
целог рата. Штавише, она је увозила дуван са 
целог подручја југоисточне Европе, тако да ни 
увоз из суседних земаља у Србију практично 
није био могућ.

Насупрот поменутим оптимистичким 
најавама Управе монопола, стајала је неповољ-
на стварност чији је одличан израз био позив 
Управе грађанству „да је дужност сваког ро-
дољуба и савесног грађанина да пријави сваког 
човека код кога примети дуван или цигарете“, 
јер га они продају „по баснословно високим це-
нама“. Наравно, достављача очекује награда, уз 
очување анонимности и уз сазнање да чини „ху-

171 Београдске општинске новине, 13. 5. 1941.

ман посао“ пошто је пушење неферментисаног 
дувана штетно за здравље. „Не дозвољавајте да 
несавесни људи штете народу и држави!“ вапи-
ла је Управа монопола.172

Монополска управа

Монополски систем задржан је и за време 
окупације. Српска „држава“ имала је искљу-
чиво право монопола дувана, цигар-папира, 
жижица, упаљача, петролеума и соли. На тај 
начин држава је долазила до прихода који су у 
тадашње време у државним финансијама пред-
стављали најиздашније и најважније изворе 
прихода.

Производња дувана одвијала се под стал-
ним надзором и упутствима дуванских станица: 
у Бајиној Башти, Житковцу, Крушевцу, Лесков-
цу, Љубовији, Нишу, Петровграду, Прокупљу, 
Рашкој, Смедереву, Ужицу, Чачку и Чоки.

Сва прерада дувана обављала се у јединој 
фабрици дувана у Нишу. Фабрика је правила 
цигарете, крижани дуван, дуван за лулу и ни-
котин у концентрацији 95-98%. У разблаженом 
раствору овај се никотин употребљавао у пољо-
привреди за сузбијање разних биљних болести и 
штеточина. Пуштене су у продају и цигаре, које 
су произвођене у фабричком одељењу Дуванске 
станице у Петровграду (данашњем Зрењанину).

У име државе свима монополима управљао 
је и даље Управни одбор Управе државних мо-
нопола. Иначе, ова управа званично је била 
самостална државна установа коју је, као и ра-
није, надзирало Министарство финансија.173

Управа монопола је убрзо по почетном 
смиривању ситуације у земљи објавила ценов-
ник за продају дуванских производа.174

172 Београдске општинске новине, 15. 5. 1941.
173 Српски народ, 1. 1. 1943.
174 Београдске општинске новине, 13. 5. 1941.
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Моша Пијаде



158
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Цигарете: 
Морава 
1.000 ком. дин. 500, 20 ком. дин. 10, 10 ком. дин. 5. 
Зета 
1.000 ком. дин. 450, 20 ком. дин. 9. 
Ибар 
1.000 ком. дин. 400, 20 ком. дин. 8.
Драва 
1.000 ком. дин. 300, 20 ком. дин. 6. 

Крижани дувани: 
Зетски 
1 дин. 400, 20 g дин. 8. 
Савски 
1  дин. 250, 20 g дин. 5, 10 g дин. 2,50. 
Дуван за лулу I врсте 
1 дин. 180, 100 грама дин. 18. 
Дуван за лулу II врсте 
1 дин. 125, 50 грама дин. 6,25, 20 g дин. 2,50. 

Управа монопола упозорила је и да по мо-
нополском закону нико не сме да продаје мо-
нополске предмете скупље или јефтиније од 
прописане продајне цене. Свакако, ово упозо-
рење је сасвим природно за хаотично време у 
коме влада велика несташица дуванских про-
извода, али и сувишно пошто је било сигурно 
да без великих репресалија неће бити послуша-
но. Тако је и било.

Несташице и кривци

Несташице су неминован пратилац ратних 
стања, јер ратови, нема сумње, доводе до теш-
ких поремећаја економског живота и у најбоље 
вођеним државама учесницама ратова, а камо-
ли у Србији. 

Пошто владе не умеју да признају сопстве-
ну немоћ да снабдеју становништво разним 
потрепштинама у ратним условима, то се за 
текућу несташицу морају наћи други кривци. 

То важи и за дуванске производе, којих није 
било довољно. 

Трафиканти

Прво су нападнути трафиканти, који су свр-
стани „у групу несавесних људи који не бирају 
средства да дођу до недозвољене зараде“. Они 
„у овим тешким приликама искоришћују мо-
менат да би на рачун сиротиње повећали своју 
зараду“. Како? „Државни монопол није у стању 
да снабде трафиканте неограниченом количи-
ном дувана и цигарета“, мада сваког дана испо-
ручује извесне количине, али их у трафикама 
нема. Ипак, цигарета има у свакој кафани код 
келнера „колико год хоћете“. Наравно, продају 
се по другој цени: кутија „мораве” продаје се 
по 16 до 20 динара, пакло „ибра” од 10 до 14 
динара итд. Цене се зидају на очекиван начин: 
државни монопол даје трафикантима зараду од 
6%. Уместо да цигарете продају директно по-
трошачима, они их продају келнерима скупље 
20 до 30%. Свакако и келнер мора нешто да за-
ради и тако се долази до цене цигарета која је 
већа за 80 до 100%.175 Тако у познатом бифеу 
„Милановић”(данас кафе код споменика Кнезу 
Михаилу на Тргу Републике у Београду) келне-
ри продају гостима цигарету по један динар, а 
поједини дивљи продавци нуде и продају Бео-
грађанима по улицама и кафанама кутију „мо-
раве” и „вардара” по цени од 20 и 30 динара.176

У ствари,  продаја дувана преко келнера 
ипак није била једини начин да се дође до ду-
вана – било га је на трафикама, али се чека-
ло у реду. Редови су формирани у рано јутро: 
мушки у три, а женски у четири сата. Та полна 
одвојеност вероватно је била последица жеље 
да се жене заштите од физички јачих мушка-

175 Београдске општинске новине, 13. 6. 1941.
176 Београдске општинске новине, 12. 5. 1941.
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раца... Ти редови пред трафикама остали су 
упамћени као константа београдског живота 
под окупацијом. Људи су, чекајући сатима у 
редовима, водили друштвени живот, делили 
комшијске згоде и незгоде, упознавали се, ого-
варали и договарали се, жалили се...  

Несташице нису само значиле промену на-
чина снабдевања грађанства омиљеним дуван-
ским производима већ и смањење укупне по-
трошње дувана и цигарета. Како је језгровито 
рекао часопис Коло, “нема више пушења 40–50 
цигарета дневно“.177

Жене

Следећи кривац биле су жене као црнобер-
зијанци. Пуно их је било у редовима пред тра-
фикама, иако је мали број њих заиста пушио. 
Иако се на трафикама продавала једна кутија 
по купцу, умешне жене су куповале по више ку-
тија. Како? 

Женска умешност...  „више вреди умети 
него ли имати“. Њихова вештина је неверо-
ватна, наводи новинар. Док понеки мушкарац, 
окорели пушач, једва успе да купи дуван по дру-
ги пут чекајући пред две трафике редом, дотле 
жене успевају да га добију на више места, и то 
за кратко време. Наиме, постоје читаве женске 
организоване дружине и једна другој „заузи-
ма место” у редовима пред неколико трафика. 
Чим отпочне дељење женама, у четири сата 
ујутро, настаје међу њима рокирање и трка од 
трафике до трафике. Једна за другу јамче да су 
„заиста у реду биле” и за кратко чекање, уз пре-
пирке са мушкарцима, зараде добру надницу. 

Постојала је још једна техника коју су жене 
користиле упркос јасног наређења Управе др-
жавних монопола да жене тек од четири сата 
имају право да стану у ред. Међутим, оне ра-

177 Коло, 21. 2. 1942.

није образују посебан ред, па се тачно у четири 
сата одмах појаве пред трафиком. Тако многи 
мушкарци који су дошли пре четири сата остају 
без дувана, док оне обилазе шалтере по тзв. си-
стему „рингишпила”. Има продаваца дувана 
који ту новину нису усвојили, али је знатан број 
дуванџијки, а због солидарности, држао женску 
страну и усвајао ово непрописно тумачење на-
редбе. Ово је често доводило до врло непријат-
них објашњавања између припадника двају 
полова, па је долазило и до ружног физичког 
разрачунавања.

Социолошко промишљање ових појава 
указало је и на везу редова и тада примећеног 
мањка кућне послуге и кућне помоћне радне 
снаге. Јер, велика већина жена које су се ба-
виле црноберзијанским пословима су у ства-
ри бивше „бединерке” и „вешерке”, које сада 
са много мање труда долазе, путем дувана, до 
много боље зараде.178

Овакве црноберзијанске тенденције навеле 
су једног посматрача на закључак да је у току 
„еманципација жена на црној берзи“, будући да 
су најмање равноправне са мушкарцима, ако и 
не предњаче.179

Беспосличари

Женска еманципација преко црноберзијан-
ских послова дуваном није дуго трајала. Угро-
жена мушка страна узвратила је ударац, кори-
стећи раније стечене политичке позиције. Наи-
ме, Управа монопола једноставно је укинула 
следовање дувана женама и тако их искључи-
ла са црног тржишта. Проблем је на тај начин 
формално решен, али је економска реакција 
била за њих неочекивана: дуван је поскупео и 
кутија од 20 цигарета, која је по монополским 

178 Српски народ, 27. 2. 1943.
179 Српски народ, 17. 4. 1943.
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ценама коштала до 25 динара на црној берзи 
достигла је 120 динара. А доста жена се преба-
цило на другу курентну робу.

Добре зараде довеле су до стварања чита-
вих организованих „банди беспосличара“, који-
ма је било знатно исплативије да потроше три-
пут недељно по два часа пред дуванџиницом, 
убацујући се у редове у виду такозваних „па-
добранаца”, те да на тај начин зараде просечно 
око хиљаду динара, него да се прихвате неког 
другог корисног посла са осмочасовним днев-
ним радом и уз скромну надокнаду. 

Шпекулација и црна берза завладале су 
толикој мери не само београдским тржиштем 
већ београдским животом уопште да се поја-
вила забринутост од подривања привредног 
и друштвеног живота. Није само дуван био 
предмет „шпекулације“. Свега је недостајало, 
што је било згодно за лаку зараду: од хлеба и 
меса, преко поврћа и масти до слаткиша и 
биоскопских улазница. (Једна група младића 
препродавала је карте за биоскоп и добила за 
почетак по десет дана затвора и озбиљан назив 
„шпекуланти“, а међу њима била су и три уче-
ника, значи детета).180

Несташице дувана нису нестале до осло-
бођења. Једноставно речено, „цигарета и дува-
на у Београду и целој земљи нема“. Насупрот 
томе, на улицама, ћошковима, кафанама, би-
феима Београда и унутрашњости чуле су се 
свакодневно понуде дечака, девојчица па и од-
раслих: „тимок,181 ибар, сава, зета и морава”. И 
док су трафике и продавнице дувана зврјале без 
робе, дотле су ондашњи „продавци” снабдевали 
за скупе паре пушаче домаћим и страним цига-
ретама, као и другим монополским артиклима, 
којих такође није било у радњама... “Нема чак 
ни шибица“.182

180 Српски народ, 13.6.1943.
181  Тимок је нова цигарета пуштена у продају у лето 

1944, према Српски народ, 26. 8. 1944.
182 Коло, 30. 9. 1944.
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