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БЕОГРАДСКА ИНДУСТРИЈА У upошАости 

ФАБРИКА ШЕIiЕРА НА ЧУКАРИЦИ 1898-1941. rОДИНЕ 

Домаћа индустрија шећера до краја 
XIX века није имала услова за развој у 
Србији. Велики увоз шећера, нарочито из 
Аустро·Угарске, и эаПQстављэње културе 
шећерне репе КОД земл,орадннкэ, чинили 

су сметљу појави ове важне индустријске 
гране. Први Закон о државном потпомага
њу Домаће индустрије од 1783. године, сво· 
јим широким повластицама, није привукао 
ни стране ни Домаће :инвеститоре за ПОДИ
зање фабрике шећера. У последња ј децени
ји XIX века потреба за ОВОМ. индустријом 
постаје акутна због јачања потрошње на 
домаћеll.I тржишту и намере државне вла

сти да ограничи нагли пораст увоза, који 
је тада (1890-1899 год.) ИЗНОСИО 41,796.560 
кг. У вредиости од 17.750.135 динара.' Сти
Аryлисање културе шећерне репе и побо..ъ
шање трговинског биланса, биле су две ва
жне компоненте државне економске поли

тике Србије. 

Као нова индустријска грана, фаворизо
вана широким држаВНИЈ\1 повластицама, на

рочито доношењем другог Закона о потпо
магању до.маће радиности (индустрије) од 
1898. године, а располажући при том јеф
ТИНОМ радном снагом фабричког радни

штва и сеlbаштва ВО1Ьног да :rзји културу 
шећерне репе, фабричка производња Јлеће

ра и поред врло јаке стране конкуренци

је, била је привлачна за профитоносне ин
вестиције. Стога је тих година Министар
ство народне привреде било опседнуто мол

бама за додељивање повластице и подиза

ње фабрике шећера, углавном у Београду. 
Поред Домаћих заиитересованих лица, би
ло је интересената из Јапана, Белгије. Ен
глеске, Не.мачке и Аустрије.2 

1. Фабрика у власftuш:rву CTpaftOl капитала, 
1899-1918. ,од. 

Међу :многобројним понудама, Мини
старство народне привреде определило се 

за групу странаца коју су сачињавали: Ал
фред Хаке, инжењер из Магденбурга. Ју
лијус ГОЛДШМИТ, банкар из Лудвигсхафена 
и Макс Вајншенк. индустријалац из Регенс
бурга. Они су били главни акционари вели
ке фабрике шећера У Регенсбургу. На пред
лог министра народне привреде а по саслу

шању Министарског савета, кра1Ь Алек
сандар Обреновић је на основу Закона о 
потпомагању Домаће индустрије од 1898. го
диие, донео 17. октобра 1898. решење којим 
се поменутој групи странаца даје повласти
ца за производњу шећера у Србији. 

Они су добили врло UJироке повластице 
предвићене 3аконом од 1899. године и за 
двадесет година били су ослобођени пла
ћања царине и СВИХ узгредн их такса на 

увоз м:ашина, машииских делова, справа, 

алата и гра15е, ако у зеМIbИ недостају, а та
ко ИСТО и на извоз произведеног шећера. Та
коће су били за двадесет l"одина ослобоће
ни плаћања непосредних пореза, пореза на 

обрт и свих др.жавних, окружних, среских 
и ОПШТИНСКИХ приреза . Стекли су право да 
из државних шума користе l"paby за поди
зање фабричких зграда, путева, мостова и 
ДРУГИХ граћевински:х објеката, да са др.ж.ав
ног ИЛИ општинског земЛ>ишта бесплатно 
паде камен, песак и шл>унак, да набавл>ају 
угаљ из државних рудника по цени колико 

државу стаје и да уживају право првен

ства у служењу ВОАама из река, патака и 

водопада, придржавајући се Закона о во
дама и њиховој употреби . За граћење путе-
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ва, жеАезница , водопода и канала, ради ве· 

зивања предузећа са овим саобраnајним ар· 
теријама, повлашћеницима су бесплатно 
ставЛ>ана на располагање државна и оп· 

штинска земл>ишта , па и приватна зеМmИ

шта под условима преДВl10ени,м тадашњим 
Законом о експропријацији од 1880. године. 
Добили су, најзаД, на Српским др:жавним 
желеЗJ-Iицама смањену подвозну тарифу од 
250/0 за пренос граће, машина, справа, ала
та, сировина, полупрераћепина и осталог 
материјала, потребног за граl5ење, уреlSење 
и рад фабрике, а исто тако и за транспорт 
њихових фабричких прераћевина ван зем
/ьС . 

Аајући им ове широке повластице, ДР· 
жава и;м је наметнула велике обавезе. Они 
су били ДУЖНИ да у фаБРИ\'ЈКУ производњу 
шећера уложе капитал ОД три до четири 
милиона динара и .t!a у року од две годи· 
не, од дана доношења решења О rювласти· 

ци, отпочну с производњом. У року ОД пет 
година, по комисијском увићају да је фа
брика прорадила, имали су сав шећер да 
производе од домаће шећерне репе. Тиме 
се желела да се култура шећерне репе, за· 
остале у Србији, што пре развије и да V 
поменутом року задовол.и све потребе фа
брике, те на тај начин спречи увоз ове 
сировине из иностранства . 

Решење О повластици, у смислу Закона 
од 1898. године, обратило је доста велИI<У 
пажљу на радничка питања. Повлашпени
ци су били дужни да одмах по пуштању 
фабрике у погон , ОТПОЧНУ са оспособibава· 
њем радничког подмлатка у овом послу, да 

после пет година фабричког рада УПОШibа· 
вају најмање половину радника СРПСКОЈ' 
држаВibанства и да оснују раднички фонд 
за обезбећење стално запослених радника 
и њихових породица за случај болести, 
смрти и онеспособл.ења, по статуту кој и ће 
им одобрити министар народне привреде. 
Требало је да радници улажу у фонд 2/3, а 
повлашћеници 1/3, ДОК се ие лостиrне по
требна сума. Дотле су власници фабрике 
имали да осигурају своје раднике код до· 
маћег осигуравајућег друштва, са учешћем 
на равне делове. 

Све те обавезе, пуштањем у рад, подвр
гаване су контроли стручне комисије Ми· 
нистарства народне привреде. Неправилно· 
сти су имале бити исправЛ>ене у одрећеном 
року, а дотле су добијене повластице обу~ 

ставл.ане. Пренос добијених повластица на .. 
трећа лица могао се вршити једино одо· 
брењем министра народне привреде . Реше
ње о повластици престајало је по истекv 
рока од двадесет година , а губило је важ-
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НОСТ ако КОРИCl-шци не ОТПОЧI-IУ производ

њу шећера у року од две године.3 

Корисници повластице основали су сво
J~ предузеће у облику јавног трговачког 
друштва (пар. 22. и 23. Трг. закона) ПОА 
фИРМШ,'I: "КраЈЬевско српска повлашћена 
фабрика шећера у Београду, Хаке, Голд
шмит И Вајншенк", са седиштем у Хали на 
Сали у Немачкој.4 За лоцирање фабричке 
зграде Министарство народне привреде у
ступила им је 1899. ' ·од. у својину 10 хек
тара земл.ишта на Чу карици за цену од 
15.000 динара, а наЮ-lадно је предузеће про
ширило ово земл.иште куповином плаца у 

величини од 29.662 11.12 од Управе Топчидер
еке економије за цеиу од 5.944 дииара .'> 
Лоцирање фабрике на Чукарици, поред Са
ве, било је најподесније, јер свака фабрика 
шећера троши врло велике количиие Boдe~ 
те је услов да nYAe поред реке из које ће 
узимати потребну воду и врапати је натраг 
после употребе. Поред тога, Сава и желез
ничка пруга, као две важне саобраћајне ар
терије, биле су на домак будуће фабрике, 
за транспорт шећерне репе, угЛ>а и осталог 
материјала . 

у предвиl5еном року од две године фа
бричка зграда је подигнута на Чукарици и 
благовремено је инсталисана цела машин
ска опрема, наБЮ.s1Ьена најnећим делом из 
Немачке. Фабрика на Чукарици отпочела 
је с радом 1900. године . Тако је подигнута 
прва фабрика шећера у Србији . 

Пуни капацитет производње фабрике 
износио је око 60 вагона прераде шећерне 
репе за 24 часа. Фабриком је управл.ао y~ 
правни одбор , састаВтен У I'лаоном од вла
сника, са директором на челу, који ј е и~ 
мао пуна овлашћења за функционисање 
предузећа и за спровоћење радне дисци~ 
ПАине фабричког особл>а и радништва. Пре-
1\'13 тврћењу власни ка, уложени капитал у 
земл.иште, фаБРИЧЈ<У зграду и техничку o~ 
прему износио је око 7 милиона динара. 
Руководство фабрике и техничко квалифи~ 
ковано особл.е било је састаВЈЬено од аро
гантних странаца , неДОВОтНО упућених V 
привредне и друштвене прилике тадашње 

Србије.' 

Крајем ХIХ века гајење шеliерне репе 
у Србији било је врло мало застуљьено . у
слови за развој ове Dажне пол>опривредне 
сировине нису постојали раније због сла
бог интересовања Домаће извозне тргови
не, с обзиром иа врло развијену културу 
репе,! поједнним земл.ама, с којима је Ср
бија имала ТРГОDИН:СКУ размену. Стога су 
власници фабрике на Чу карици настојали 
да приволе земл.ораднике из ОКОЛНИХ и

удаmеннјих села за гајење репе, јер су и-



мали обавезу да у року ОД пет година сав 
шећер производе од Домаће шећерне репе . 
Они су додуше у току овог рока били осло
боћени плапања царине на увоз сировог 
шепера, тј. од полупрераЬевине која је сл.у" 
:Ж.ила као 6азична сировина за производњу 
финалног производа , те су је у почетку 

увоз или у неограниченим количинама. Ме" 
ћутим, више им се исплаћивало да користе 
јефтину радну снагу зеМ1о0радника произ
воћача шећерне репе , да ову базичну сиро" 
вину имају при руци и тиме уштеде увозне 

транспортне трошкове и високе цене стра

ног сировог шећера. 

Фабрика шећера на Чукарuцu 
cazpaheHa 1900. 

Гај еље шећерне репе захтеваАО је истра
јан рад, дуб1ое орање земље него обично , 

специјалне алате, Jsубриво, семе и ДРУГО, 
ради постизања што већег приноса и ве

ћ.ег процента шећерног сока. Фабрика је 

све ово давала на ПаСА угу земл>орадницима 

и слала је своје стручњаке у села да обу
чавају ангюковане пронзвоћаче . 3емл,орад
ници су радо прихватали ову нову ратар· 

<:ку културу, јер су имали веће користи не
го од своје уобичај ене пол>опривредне про
изводље . За релативно кратко време пости
гнути су заДОВО1Ъавајући резултати. Док ј е 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА ЧУКАРИЦИ H191:1-1941 

1900 . године обра15ена ловршина шећернm.1 
репом износила свега 255,44 ха, а принос 
61.839,50 товара (100 кг.), већ идуће 1901. 
године 06раћена површина попела се иа 
1.163,05 ха, а ПРИНОС на 245.218 товара 7 Пре
ма подацима ОЛШТИНСКИХ власти, шећерна 

}Јела највише је гајена у београдском, кра
гуј евачком, смедеревском и моравском о

кругу, а у дРУГИМ окрузима скоро да и I·~ије 
засеј аВЮ-Ia.Б 

Но , овај успех био је мален у односу на 
неуспехе са фабричком производљом и по

словањем предузећа. Капацитет производ
ње иеДОБ01оНО ј е коришћен, а руковање 

La Sucrerie д. cukarica, 
construite еn 1900 

предузеће.м било је нехатно. Просечна по
трошња шећера у Србији износила је тада 

око 4 милиона кг. годишње, а фабрика ј е 
могла да подмирује само l\ШЛИ део од ове 
потрошње. Стога ј е Србија и даЛ>е увозила 
знатне количине шећера, нарочито из Ау

стро-Угарске: 1900. год. увоз ј е износио 
4,685.462 кг. у вредности од 1,551.901 ДИН., 
следеће 1901 . смањен ј е на 4,112.340 кг. у 
вредности од 1,008.71 6 ДИН., а 1902. год., ка
да ј е фабрика, као што ћемо видети, пре
стала с радом, увоз се попео на ј,оОО.1 24 кг. 
у вредности од 1,411.678 динара .' 
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Власници фабрике иепрестано су се жа
лили: на конкуренцију аустроугарског уво
за Шt:ћера , који је са картелисано:м ценом 
меЬунаРОАНОГ концерна шећера и са АР
жаnвом: извозном премијом, продаван на 
СРПСКО!!.'! тржишту ПО ниској цени од 65-70 
пара по килограму. Овакву ниску цену фа
брика на Чукарици није могла да постигне . 
Стога су власници фабрике тражили од 
српских власти да ограничава овај увоз ви
соком заштитном царином, што је било бе
смислено захтевати под тадашњим режи· 

мом трговинског уговора са суседном мо

нархијом.lО 

Недосатак обртних средстава за нормал
ну ПРОИЗБОДЊУ И за текуће пословање пре
дузећа представл,зло је, такоЬе, негативну 
страну ове повлашћене фабрике. Она је 
угал>, гвожћарију и други материјал узи
мала на кредит код београдских трговаца, 
а трошкове за превоз репе, шећера и дру
ге робе тешко је исплаћивала државним: 
железницама. Дугови фабрике су се ГО1+.1I-1-
лалн, Достижући почетком 1902. ГОД, више 
од 2 МИЛИОliа динара. 

Под оваквим условима власници су мар
та 1902. год. обуставили рад у фабрици, 
правдајући се ПРОИЗВОЈЪНО да ИМ држава 
није пружала очекивану потпору. Ова нео
чекивана обустава рада изненадила је др
жавне надлежне органе, те је по кратком 
поступку фабрика ставЛ>ена ПОД царинску 
стражу, да се поједини предмети, увезени 
без царине, не би злоупотребом отуnили на 
штету државне благајне. 1I 

Обустава рада у фабрици шећера на Чу
карици имала је тешке последице по зем~ 
Јъораднике и фабричко радништво. Произ
во15ачи репе нису имали купце за засејану 
репу, нити су могли брзо да преоријентишу 
своја зем ,о\>ишта на ранију зеМЈьорадничку 
културу. Фабрички радници су отпуштани, 
а сезонски радници, УПОШЈЪавани за време 

кампање, губили су овај узгредни рад који 
им је ДОНОСИО скромну заграду, 

Обустава рада трајала је четири ['одине. 
у току тих t'одина гајење шећерне репе све
дено је на најмању меру, а увоз шећера 
знатно се повећаnао. Већ 1903. год. обраће
на површииа шећерном репом спала је на 
25,86 ха, а принос на 1.050 товара (100 кг .); 
1904. год. обраЬена површина износила је 
27,72 ха, а принос 4.736 товара; 1905. год. 
обраћена површина достигла је 44,76 ха, 
али је принос пао на 1,240 товара, Увоз ше
ћера брзо је растао: 1902. год. износио је 
5,000.124 кг.; 1903. год. 6,798.803 кг. а 1905. 
год. 7,011.882 кгР 

Четворогодишња обустава рада у фа
брици на Чукарици, са својим негативним 
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резултатима на трговински биланс Србије, 
на запосленост радништва и на срозавање 

културе По.'ьопривредне сировине, од вели

l(е важности за индустријски развој зем
л~е - - према свему томе државне власти и 
јавност у Србији нису могли остати ИНДИ
ферентни. Дневна штампа ниј е престајала 
да објавл>ује огорчене написе упућене од
говорним органима за насталу ситуацију, 
Ни власници фабрике на Чукарици нису 
l\IОГЛИ да се помире са чињеницом , да 'Го

лико велики уложени капитал остаје чеТII 
ри године без профита. 

Морало је стога доћи до поновног акти 
вирања фабрике на Чукарици. Њени вла
сници нашли су начина да је прикл,уче CBO~ 
јој фабрици у Рогенсбургу, очекујући нове 
повластице и већу царинску заштиту. Ра
ДИ тога, марта 1905. год. тражили су од 
министра народне привреде да се повласти

ца од 1898. год. пренесе на њихову фабрику 
шећера у Регенсбуругу, или да се додели 
нова повластица, која би, поред осталог, 
предвидела велику царинску заштиту од 

увоза шећера из Аустро-Угарске. 

Овај предлог лримл,ен ј е код надлежних 
органа са задово..ъством , јер је прорада фа
брике на Чукарици, као што смо nидеАИ, 
била корисна за српску привреду. Стало се 
на правно гледиште да је обуставом рада 
престаАа важност старе повластице и да је 
створена правна основа за додеЈЪивање но

ве повластице предузећу у Регенсбургу. 
Тю(о је, на предлог министра народне при
вреде и на основу повоЛ>ног миш..ъења Др
жавног савета, Народна скупштина изгла
сала 2. фебруара 1906. год. Закон о повла
стици Фабрике шећера у Београду неЈ\·taЧ
ког индустријског друштва а. Д. у Регенс
бургу. Под овом новом фирмом отпочела је 
фабрика lIа Чукарици поново производњ~' 
шећера.13 

Добијене повластице биле су углавном 
исте као и раниј е, с том разликом llIТO ј е 
велика пажња обраћана односима измећу 
фабрике и произвоl5ача шећерне репе , а нај 
више начину гај еља ове индустриј ске бил,· 
ке. Ради детаЈЪнијег регулисаља овог ПИТq~ 
ња министар народне привреде донео је 20. 
марта 1906. год. Правила о зак.ъучивању у
rOBop;t измећу повлашћеног подузећа и про
извоl5ача шећерне репе, ОДНОСНО раздавања 
семена. пријема и цене откупа репе и да
вања отпадака из фабрике шећера. 

Произвоћачи шећерне репе били су д '1-
ЖНИ да употребе зем:..ъиште на којем се мо
же успешно гајити озима пшеница , :или 
друго погодно зеМЈЪиште по савету среског 

економа. За сетву репе морали су употреб· 
л,авати семе добијено од фабрике. Њиву 
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НИКОЛА вучо 

Рушевине фабрuке од бомбардооања за време 
I7PBOZ CBe1:GKOz рата 

нису смели да Ј5убре обичннм, свежим, стај
ским ни вештачким ћубривом без струч
њака фабрике. Репу су морали да сеју у 
редове, с размацима ДО 40 см. и да је око
павају три пута . 

Фабрика је са своје стране имала да 
даје бесплатно произвоЈ5ачима шећерне ре
пе за сетву потребну количину семена нај
бољег квалитета и потребне мзшине на по
слугу или на откуп. Сем TOI'3, била је ду
жна да даје произвоћачима предујам за 
обављање радова око гајења репе, и то: за 
сuаки хектар засејан шећерном репом по 
нзвршеиом другом окопавању 1 ОО дин., а 
после трећег окопавања још 100 динара. 
Ове суме имале су се обрачунати при от
преми репе. Почетак пријема репе утвр
ћен је lS-or августа, а завршетак најдаље 
до краја новембра. 

Власници фабрике имали су обавезу, да 
у срезовш,.Ia и окрузима где се гајила репа, 
отворе пријемне станице за репу на свим 
жслезннчким станицама и паробродским 

пристаништима. Откуп на цена за 100 кг. 
примљене чисте репе износила је по Прави

лима: 2 дин. франко фабричко двориште; 
1,80 ДИН. на пријемним железничким ста
ницама и паробродским пристаништима; 
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Рушење Шећеране 11РUЛUКОЛl бо.м6ардовања 
за вреАlе рага 1914. zод. 

1,60 ДИН, на станицама удаЛ>енијим од 11('1 
километара. Сем тога, фабрика је имала да 
даје произвоЬачима репе 300/0 исцећених 
заостатака (резанаца) од целокупне нето 
количине отпремл}ене репе.14 

Питање царинске заштите фабрике од 
увоза шећера остало је отворено, јер се Ср
бија тада налазила у неуговорном стању и 
царинском рату са Аустро-Угарском. Вла

сницима фабрике ставл.ено је до знања, да 
ће се о том питању ВОДИТИ рачуна прили
ком закључивања будућег трговинског у

говора, па ј е, шта више, министар народне 
привреде поверљиво скренуо, пажњу срп

ској дслегацији, да приликом воћења пре
говора има у ВИДУ царинску заштиту ИН

дустриј е шећера у Србији. 15 У трговинском 
уговору од 1911. год. ооа заштита је ДOHe~ 
кле и остварена. 

После застој а од четири године , рад у 

фабрици на Чукарици поново је отпочео 

30. IX 1906. ГОДlше. Власници фабрике по· 
степено су вршили њеиу реконструкцију. 
Поједине маШИliС онеспособ.l'ьене дугом не· 
употребом, замењснс су другим машинама, 

допремл.еним из фабрике шећера у Регенс
бургу. Тако је инсталисана и машина са гс

нератором јачине 750 кс. Користећи бесца· 



l-, cs ruines de [а Suсгсгiе apres 1l/1 bombarde
тенI pel1Jant Ја Ргеl11јеус gucnc mOl1d iale 

рински увоз за справе , алате, граЬепински 

материјал и спе остало што је било потреб-
1-10 за обнову фабрике, власници су, против
но прописима повластице, увазили и Ј\ште

ријал који се могао наћи у Србији. Мини
стар финансија је више пута упозоравао на 
такве прекршаје , штетне за домаћу привре
ДУ, па СУ финансијске власти морале будно 
да пазе при давању увозних дозвола. Такав 
је случај с тражењем бесцаринског увоза 
пл угова за произвоЬаче шећерне репе, па 
ј е фабрика упvћена на Ранка ГоЬевца, чија 
је фабрика у Београду израЬивала сол идне 
плугове. 16 

Капацитет производње делимично об
новл.,ене фабрике на ЧУЈ(арици остао ј е у
главном исти као раниј е - око 60 вагона 
прераде репе за 24 часа . Прерада је, меl3У
ТИМ, знатно подбаЦl\вала. Ни с производ
њом шећерне репе l1.ису постизани жел.,ени 
резултати. После толиког застоја требало 

је доста времена за обнову ове културе и 
за упознавање с новим начином обраћива

ња земЛ>е и сејања репе. Засејане паврши
не биле су ~':'ДOBOJbHe , а каквоћа добијеног 
шећерног сока била је процентуално мања 
него у другим КОI-Iкурентним зеМiЪама. 

Према извештају Оде..ъења за пол>ску 
привреду Министарства народне привреде , 

5' 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА ЧУ КАРИЦИ 1898-194t 

засејана површина 1906. год. износила је 
свега 888,60 ха на имањима Топчидерске 
економије и Сточарског завода у 1Ъубичеву 
и Добричеву, УКЈЬучуј ући и поједина земл>и
шта V београдском, крагуј евачком, морав
ском, лодринском , пожаревачком и смеде

ревском округу. Са ове површине фабрика 
је добила 14.486.548 кг. репе, а произвела је 
1,433.597 кг. шеnера . Ова количина била Је 
сувише мала за потребе становништва, ј ер 
је тада ПОТРОI1Ј1ьа шеll ера у Србији из'но
сила више од 6 милиона килограма. Следе
nе, 1907. године фабрика ј е уговорила око 
3.400 ха површине, а посеј ано је свега 2.147 
хектараУ И наредних година засејане по
вршине репом биле су увек мање ОД угово
рених, те ј е фабрика морала да увози знат
не КОАичине сировог шећера из Аустро-У
гарске и из ДРУГИХ зеJl.шл.,а . 

Но, и поред ових тешкоћа , фабрика је 
својом производњом знатно утицала на 
смањење увоза страног шећера. У првој 
ГОДИНИ (1906) поновног рада фабрике, увоз 
шећера износио је 7,011.882 кг., веn следе
nе , 1907. године смањен ј е на 5,029.057 у 
вредности од 1,640 .130 ДИН., а 1908. год . спао 
је на 3,535.800 кг. у вредности од свега 
985.693 динара . !' 

Са широким повластицама , МОНОПОЛИ
стичким: тр)киштем:, с високим продајним 
ценама Шећера и са израБЈЬивањем својих. 
радника , власници фабрю(е на Чукарици 

остваривали су високе профитне стопе. 

Наднице Аомаћих радника биле су врло НИ 
ске, а услови рада у фабричким радиони
цама несношЛ>иви. Врло тежак положај 
радника довео је до познатог штрајка 1907. 
године , који је у крви угушен . 19 Ни поло
жај произnоћача шећерне репе није био 
бол>и. Многи су се жаЛИАИ Министарству 
народне привреде да ИћI фабрика не плаћа 
уговорени предујам по извршеном другом 
и трећем окопавању засејане репе, нити ИМ 
исплаnуј е пуну откупну цену, предвиl5ену 
П равилима од 1906. гоДине.2О 

Следећих година капацитет фабрике је 
донекле повећаl3ан маЊИЈ\1 инвестиционим 
радовима. Веће технолошко усавршавање 
новим дограћивањем и: набавком модерних 
машина обавл,ено ј е 1911. године . Произ
водња шећера достигла ј е тада 9.540 . тона у 
вредности од 6,201.000 динара . Од ове коли
чине извезено ј е 1.276 тона, а у земЛ>и је 
потрошено, са залихом из прошле године, 

9.500 тона. Власници фабрике купили cv у 
Великом Орашју и Крњеву 120 ха земл,и
шта, с намером да отворе још један оде
љак за прераду репе. Велики планови за 

развитак фабрике шећера на Чукарицн о
метени су избијањем првог светског рата .21 
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Већ првих ратних :месеци фабрика. као 
најистуренији објект на Чукарици , била је 
бо.мбардовањеЈ1iI тешко оштећена. Њени 
власници успели су да је оштећену продају 
једном аустроугарском акционарском дpy~ 
штву. кој е је нзвршило најнужније оправ~ 
ке зграда, маUlина и уреЬаја. Мећутим, фа~ 
брика ниј е за време рата нормално ради~ 
ла , те је љена производња била безначајна. 
ПОDлачењем непријатељских трупа, HeKO~ 
лико дана пре уласка српске војске у Бео~ 
град. у фабрици су деlt,.юнтиране машине, 
урећаји и постројења, па су са осталим 
материјалом утоварени у шлелрве и хитно 
Дунавом упућени у Будимпешту. Мећутим, 
сав тај материјал је српска војска затекла 
у Баји и вратила све шлепове у Београд. 

2. Фабрuка под секвестролt 1920- 1925. ,од. 

По завршетку првог светског рата јако 
оштећена фабрика шећера на Чукарицн 
једва је могла 1918. и 1919. ГОД. да произ
ВОДИ малу I<ОЛИЧИНУ ситног шеllера . Маја 
1920. год. секвестрирана је Уредбом о имо
вини непријатељских поданика , у смислу 
прописа Версајског уговора о миру и став
ЈЬена је под управу Министарства правде, 
Одсека за руковање непријатељском имо~ 
вином . Непосредно РУКОВОДСТВО фабриком 
IIоверено ј е Управном одбору, састављеном 
од познатих београдских индустријалаца , 
директора банака. трговаца и виших функ
ционера држаnне финансијске администра
ције . По чл. 20. И 22. Уредбе, дужност У
правног одбора била је да фабрику сачува 
и ОДРЖИ, и организује рад. Секвестрирање 
фабрике сматрано је привременом мером, 
до коначног решења права власништва. 

Примајући фабрику на руковоћење, 
у правни одбор је овим великим предузе
ћеi\1 управљао на трговачкој основи, избе
гавајући круте форме државне аДi\IИНИ~ 
страциј е.21 Први и најхитнији задатак OA~ 
носио се на добијању инвестиционих сред
става за обнову оштећене фабрике и на 
стварање обртног капитала за њеЗИI-I HOP~ 
малан рад . Ова новчана средства доби јена 
су највише од Народне банке и од Мини
старства правде. затим од Министарства 
фИlIансија и од највећих београдских ба
нака. Фабрика је за релативно кратко вре
ме оспособл.ена за рад добијеним креди
тима и делимичним лиферацијама на име 

ратне одштете . Њен капацитет производње 
износио је тада 69 вагона прераде шећерне 
репе за 24 часа.П 

у условима послератног поремећаја 

привреде, индустрија шећера у свету има-
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ла је повољну коњунктуру за своју делат~ 
ност . Смањена производња. велика трЮf(~ 
ња и инфлациони притисак одржавали су 
високу цену овог важног производа широ

ке потрошње на светским тр:жиштима. Та
кву повоЛ:.ну коњунктуру имале су до 1924. 
год. све фабрике шећера у држави схс, а 
меЬу њима и фабрика шећера на Чука
рици. 

Послератне високе цене иаводиле су фа· 
брику на Чукарици на уговарање великих 
сетвених површина под шећерном репом и 
на коришћење пуног капацитета своје про· 
изводње . V послератној врло јакој кампа· 
њи 1923. године, завршеној крајем новем
бра, фабрика је произвела 4.185 ВаЈ'она ше
ћера, 174 вагона меласе и 182 вагона сувих 
резанаца. Цена шећера великопродавцима 
износила је тада на Домаћем тржишту 19,50 
ДИН . У I<ристалу и 21,50 дин. У КОЦКЭJl..-Iа по 
1 килограму.23 

Охрабрена овом врло повоЛ:.ном коњун· 
ктурном годином, све фабрике шећера у 
држави СХС оријентисале су се на кориш
ћење пуног капацитета својих погона. Ради 
тога су за 1924. годину све фабрике угова
рале дпа пута веће површине репе не го 
претходне године. Уз то је и принос 1924. 
год. био за 500(0 већи него ранијих година. 
Од огромне засејане површине и великог 
приноса репе, добијено је и прераћено V 
кампањи 1924. год . 121.892 вагона репе, а 
из ове КОЛИ4ине произведено је 12.280 ва
гона шећера.24 Сличне резултате забележи
ле су и Apyre земље са својом развијеном 
индустријом шећера. 

Повољна послератна инфлаторна коњун, 

ктура није трајала дуго. Јако ловећана про
изводња у свету дошла је у раскорак с по

трошњом која је опадала због пада купов
не моћи широких слојева ctaHOBf-IИштва. 

Овај раскорак наступио је делимично и 

због дефлационе политике, I,оју су земље 
западне и Средње Европе тада спроводиле. 

На тај начин ДОШЛО је неминовно до пада 
цена шећера на светским тржиштима. 

Пад цена на страном тржишту имао је 
јаку реперкусију и на југословенском тр
жишту. Поред тога, и држава схс присту
пила је 1924. год. стабилизацији динара и 
дефлационом политиком изазвала опадање 

куповне моћи стаНОВНИlliтва. Са опадањем 
куповне Jl.iоћи дошло је до опадања трюк
ње. па следствено томе до општег пада це

на и до извесне контракције ТРГОВИНСI<ОГ 
промета. Тако су и цене шећера од јануара 
1924. до октобра 1925. год. стално имале ни
злазно кретање.25 



Овакво неловол,но стаље тешко је по
ГОДИЛО фабрику шећера на Чукарици. На 
ДnИ 31. ЈП 1925. када је зак.ъучен биланс 
за 1924/1925. ГОД., фабрика ј е у својим ма
I'ацинима имала 7,586.925 кг. непродато,
шећера. Биланс је закЛ:.учен са губитком 
ОД 9,990.571 ДИН . фабрика је, поред тога , 
Ауговала бdнкама за позајмице, узете нзме
'ју 1920. и 1923. године ради оправке зграда 
и набавке 1\-taI.UННСКИХ делова.26 

Пад цена шећера 1924-1925. zoд. 
(1 KZ. к:рuстала) 

1. Ј 1924. 
30. УЈ 1924. . 
31. ХП 1924. 
31. ЈП 1925. 
30. УЈ 1925. 
20. Х 1925. 

14,54 ДИII. 
12,50 ДИН . 
9,00 ДИII. 
8,90 ДИН, 
8,55 ДИН. 
6,75 ДИН. 

Лоша пословна 1924/25. год. са својим 
великим нереализовани.м вишковима шеће
ра проузроковала је губитке и у пословној 
1925/26. години. Фабрика је морала да огра
}-ЈИЧИ ПРОИЗВОДЊУ шећера на половину свог 
капацитета, због великих нелродатих виш
кова. Поред тога, квантитет и квалитет ше
ћерне репе у кампањи 1925. били су врло 
слаби, тако да ј е просечан принос по 1 ха 
засејане fювршине износио 127 меТРИЧI<J1Х 
центи репе, ДОК је 1 ОО кг. шећерне репе да
ло чистог шећера свега 10,98 килограма. 
Цена шећера била је и дал,е у паду. Губи
так фабрике до краја 1925. године исносио 
је 21,092.264 динара. 

Финансијско стање фабрике није, ме
ћутим, било безнадежно. Губици су покри
вани добицима из периода просперитета. 
За спровоћење кампање у 1925. ГОД. фабри
ка је добила кредит од Народне банке у 
висини од 30 милиона динара, са жирира
њем великих београдских банака - Про
метне банке, Београдске задруге , Извозне 
банке, Београдске трговачке банке, JaдpaH~ 
ско-Подунавске банке и Српско-американw 
ске банке - плаћањем провизије од 1/20/0 
за свако започето тромесечје. За исплату 
репе фабрика је добила од Министарства 
правде 15 милиона динара у боновима, ко
ј е ј е ломбардовала КОД Поштанске штеди
онице са 100/0 годишњег интереса . Сви ови 
дугови имали су за покриће произведену 
робу, фондове, покретну и непокретну имо
вину фабрике. Укупна вредност ових пози
ција у билансу знатно је премашивала по
менуте дугове. У Фабрици је спровоћена 
строга штедња смањењем трошкова произ

водње, редукцијом чиновника и радника. 
у току 1925. год. један део дуга Народној 
банци и Министарству правде исплаћен је 
ОВИМ уштедама.27 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА Ч"УКАРИЦИ 189[1-1941 

З . Фабрuка у др;жавно.At влаСN.UUlтву, 
1925-1941 . ,од. 

Фабрика на Чукарици остала је пет го
дина као секвестрирана имовина аустроу

гарских власника, ОДНОСНО непријатеl'оСКИХ 
поданика. Питање скидања секвестра и pe~ 
шавање имовног статуса постав.tЪало се још 

1923. ТОД-, али се тек средином 1925, нала~ 
зило пред коначном ОДЛУКОМ. У Управном 
одбору постојало је о овом питању поде
л:>ено мншЛ:.ење. Поједини чланови, нарочи~ 
то индустријалци И трговци, сматрали су 
Аа је једино приватни каПИТ3 1\ способан 
да се материјално ангажује и да једино 
приватни сектор може успешно да ВОДИ 

такво велико предузепе - мислећ и, разу
r,ле се, на себе и на улагање својих капита
ла. Други су сматрали да би, поред приват
ног сектора , требало и држава да учеству
је у руковоћењу фабриком, по типу "ДРУ
штва .мешовите привреде", познатог у 
развиј еним зеј'лл~ама Западне и Средњс 
Европе. Постојало ј е, нај зад, н миш
л.ење о потпуној државно ј интервенциј н 
и њенОЈ\-[ искл.учивом ангажовању. У јав
ности је ово гледиште највише било за
ступл~ено, те је коначно и усвојено. 

Решењем Министарског савета од 10. 
новембра 1925. год. У смислу чл. 50. Закона 
о буџетским дванаестинама за месеце де·· 
цембар 1925. и јануар-март 1926. год., фа
брику и земл,иште у Великом Орашју и Кр
њеву откупила је држава по цени од 14 ј\·Ш
Анона динара, као најнижој уста Ј'lOв.tЪеној 
откупној цени, са CВl1M оним што је фа
брици припадало на дан ступања на снагу 
Версај скоl' уговора о мнру.28 

Фабрика је ушла у састав државннх 
добара, а њом:е је управ.tЪало Министарст
во фИНaI'lсија преко Управног одбора од 5 
лица,29 којег је поставл,ао министар финан
сија за време од две године . Решењем ми
нистра финансија од 15. ХII 1925. год. доне
сен је Правилник који је детаЛ:.но прописао 
функционисање овог зиачајног државног 
предузећа. 

Фирма фабрике "ласила је убудуће: 

"Државна фабрика шећера на Чукарици". 
Као државна имовина, она је пословала за 
рачун Министарства финансиј а по начели· 
ма трговачког рада . Фабрика је имала за 
цил, да свим: средствима помаже што јачу 
и боЛ:.у ПРОИЗВОДЊУ сировина, да врши ра· 
ционалну фабрикацију шећера и да при 
том постиже што већу добит, водећи рачу· 
на о привредним интересима и о интересИ'

,..·13 произвоћача шећерне репе и потро

шача. 
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Ради остварења ових ци..ъева, образован 
је фабрички обртни капитал од 50 млииона 
динара, на тај начин што се сваке године 
уносила у ову позицију чиста добит, по од
битку 50/0 за награду члановима Управног 
одбора , У'/о за принадлежности чиновништ

ва, 100;. фОНДУ за обнову фабрике, а оста
так преко достигнутог обртног капитала од 
50 милиона динара имао се достав..ъати на 
располагање министру финансија. Сваке го
дине достаВibЗН је Народној скупштини на 
УВИД биланс с рачуном губитка и добитка 
фабрике. Буџет прихода и расхода ниј е ула
зио у државии буџет_ 

Ао формирања обртног капитала од 50 
милиона динара, министар финансија је 
позајм..ъивао фабрици потребна новчана 
средства за рад уз наплату каматне стопе, 

коју је Народна банка наплаћивала за при
ватни есконт. Сву готовину, изузев потреб
не суме за дневне исплате, фабрика је пре
давала на приплод Државној хипотекар
ној банци, Поштанској штедионици ИЛИ 
другим иовчаним заводима. Фабрика је мо
гла да се задужује једино са одобрењем 
министра финансија. Фабричне књш'е во
оене су по систему двојног књиговодства. 

Управни одбор имао је по Правилнику 
да упраВЈъа фабриком "као добар домапин 
" уредан трговац". Стога му је дато широ
ко пол.е делатности, И то: да израћује го
дишње привредне планове, да одреоује реи 
јоне у којима ће се производити репа, да 
утвроује откупну цену репе и остале уго
Борне услове с произвоћачима репе, да на
бав.ъа остале сировине, машине, алате, апа
рате и сав материјал за успешан рад фа
брике; имао је да утврћује цену свих фа
бричких производа, да састав..ъа ГОДИШЊИ 
биланс, да бира директора фабрике, да по
став..ъа, отпушта и кажњава чиновнике, да 

одрећује при надлежности појединим ЧИI-IО
вницима и награде фабричком особ.ъу. Чла
нови Управног одбора примали СУ за рад 
по 2.400 дин, месечно и 15 кг. шећера. 

Особ..ъе фабрике запошtoавано је угово
ром. Административно особ..ъе и стални 
квалификовани стручња~и и мајстори и
маАИ су статус контрактуалних чиновника, 

а сезонски радници, ангажовани за време 

кампаље, имали су статус привремених на

јамних радника. О њиховом положају биће 
расправ..ъано касније - дета..ъније, а засад 
толико, да су сви били ДУЖНИ да се безу
словно покоравају наредбама свих претпо
стаВibених и да су морали да поштују стро
го прописани ред како за пословно, тако и 

за ванпословн:о време. 

Фабрика је потпадала под врло строг 
државии надзор. Министар финансија је 
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контролисао рад Управног одбора преко 
СВОГ комесара , који је обавезно учествовао 
на седницама Одбора и имао право да за
ДРЖИ од извршења одлуку Одбора, уколи-
1\0 би била ПРОТИl3на закону и Правилнику 
фабрике . Комесар је могао да врши пре
глед свих фабричних књига ради контроле 
пословања Управног одбора. Правилник је 
детаљно прописао начела којима се Vправ
ни одбор имао руководити при састаВЛэању 
годишњег биланса фабрике.30 

Преласком у државно власништво отпо
чиње ноnи период развоја фабрике шећера 
на Чукарици. У току свог петнаестогодиш
њег рада, у својству самосталног државног 
предузећа, фабрика је прошла кроз две ра
звојне фазе напредовања и усавршавања 
своје производње н свог пословања: од пре
ласка у државно власништво до велике ре

конструкције фабрике 1930- 1932, и од ове 
реконструкције до почетка рата 1941. го
Аине. 

Једна од најстаријих l1арних ·сурбuна. Ради 
од 11ре 40 zодШ/Q 

Ине des plus anCiel1l7eS tlйml1еs а vapeur. 

>\' * 

Прва брига Управног одбора, по прије
му дужности крајем 1925. године, била је 
санирање затеченог непово..ъног финансиј
ског стаља фабрике, чији су дугови, према 
примопредајном билансу 31. ХII 1925. год. 
износили преко 60 милиона динара . За ре
шавање овог проблема управа је имала по
вол,ну ситуацију, јер су се у току 1926_ год
прилике на тржишту побо..ъшавале посте
пеним смиривањем цена, у складу с новим 

паритетом стабилизованог динара. Привре· 



да државе СХС улазила је тада у поновни 
циклични успон, СЛИЧНО ДРУГИМ капитаАИ

стичким земл,ама у свету. 

у оваквим околностима санирање фи
нансијског стања фабрике вршено је рела
тивно брзо и успешно. Већ следеће, 1926. 
године фаБРИI(а је остварила бруто доби
так од 20,710.382 ДИН .. те је по одбитку от
писа и дотација фонду за ЭJlvюртизацију и 
обнову, постигла чист добитак од 18,361.055 
динара. Овај успех постнгнут је пово&ним 
ценама на тржишту :н смањењем ароизвод

них трошкова. Док су ови трошкови по јед

ном килограму произведено г шећера изно
сили 1924. год. 10 ДИН. , У 1926. год. смањени 
су на 5,62 динара. Фабрика се није више 
задуживала , своје текуће послове финанси, 

рала је из својих сопствених средстава , а 
своје дугове редовно ј е исплаћивала, сма
њуј ући их почетком 1927. год. на 23,139.556 
динара ,З I 

Изzлед једНОl од nOZONa Шећеране 1938. 
zодU1-lе 

Unе partie de lа Sucrerie еn 1938 

Недостатак већих новчаних средстава 
није дозвол,авао да се тих година приступи 
озби""нијој реконструкцији фабрике. Извр
шеf~е су једино оправке појединих Дотраја
лих машина и мотора, а из иностранства 

набав&ени су неопходни ситни машински 
делови. Са овим преправкама повећан је 
ипак капацитет фабрике са 69 на 80 вагона 
прераде шећерне репе за 24 часа. 

Управни одбор фабрике шећера на Чу
карици имао је повол,ну ситуацију за 
продају фабричких производа на Домаћем 
тржишту. Трговачка мрежа фабрике про· 

Турбuне за 11OZ0H фабршсе. Избаttене l/З 
уnо'rребе. Снимљене 1929. zодuне 

Les turbil1es mOlrices de lа Sucrer;e. Hors 
d'usage. Photographiees СI1 1929 

стирала се на Србиј у , Македонију и Црну 
Гору, у мањем оБИ!\IУ на Босну и на остале 
крајеве. Друга државна фабрика - Фабри
ка шећера државннх добара "Беlbе" у Бе
АОМ Манастиру - држала ј е тржиште нај 
већим делом V Банату, Бачкој и Срему и 
нешто мало у Хрватској и Славонији. По
ред ових државних фабрика, било је у Ју
гославији још пет фабрика шећера у при
ватном власништву . 32 

Муљне nресе. PeKOHC't'pyucaHo одељеље 1958. 
lодuне, Сннмак из 1937. zод. 

Les pressoirs. La sectiol1 est reconstruite еn 
1958. РIЮlоgrарhiе ен 1937 



НИКОЛА ВУЧО 

Још док је била под секвестром, фабри
ка на Чукарици, заједно са фабриком "Бе
!ое", била је излагаиа јакој конкуренцијн 
приватних фабрика шећера, које су после 
рата основале картел шећера под иазивш. .. l 
Савез фабрика шећера Југославије. Приват
не фабрике држале су тржишта у Хрват
ској, Славонији, Далмацији, Словенији и 
делимично у Босни, тежећи истовремено 
да придобију тржишта и у другим покраји
нама. Али, и љима је претила опасност од 
експанзије ДР:;'I.::авних фабрика, иза којих 
ј е стајала снажна државна потпора. Стога 
су настојале да привуку државне фабрике 
V картел шећера и да путеi\·I контин генти
рања изврше меЬу собом подел.у тржишта. 
Обострани интереси, како држаВН I1 Х, тако 
и привt\ТНИХ фабрика, налагали су да кар· 
тел стекне стварни монопол продаје шеће
ра на дом:аћем тржишту. Овај ЦИib оства
рен је приступањем државних фабрика у 
Савез ОДНОСНО у картел, о чему је УС.меНИi\[ 
одобрељем министра финансија заКibучен 
уговор 28. IX 1924. год . с роком трајања од 
,·одину дана. Уговор је продужен 30. IX 
1925, други пут је продужен 28. IX 1926. и 
трећн пут 19. Х 1929. с роком трајања од 
три године .З3 

Фабрика на Чукарици Иh-Iaла је неос
порно користи од ступања у картел шеће
ра, ј ер је са својом застарелом техl-tичком 
опремом и својим релативно слабим к~па
цитетом производње, тешко могла да се су

протстаВЈЬа конкуренцији на тржишту. Ова 
брига ОТК/,оњена је картелни.м: споразумом 
о контигентима, којим је свакој фабрици 
у земл"и утвр15ена количина продаје Ulehe
ра на домаћем тржишту у текућој послов
ној ГОДИНИ. Фабрикама је на тај начин омо
гућено да подешавају своје производне про
граме, да смањују трошкове производње и 
ла избегавају нагомилаваље непродатог ше
liepa. Картел је имао зај едничку продајну 
централу, преко које се обавibала продаја 
шећера по унапред утврћеним ценама. По
знато је, колико су оnе монополске цене 
ишле на штету непосредних потрошача. 

Са обезбећеним контигентом продаје и 
са монополским продајним ценама, фабри· 
ка на Чукарици успешно је пословала, све 
ДО појаве економске кризе 1930. године. 
у току цикличног успона привреде, који ј е 
претходио кризи, фабрика је успела да ис
плати све своје дугове. 

Начин уговараља с произвоћачима ше
ћерне репе остао је углавном исти као и 
раније. Цена плаћана произвоћачима за 
репу утврЬйвана је према цени шећера по 
којој је фабрика продавала великопродав
цима. Ао 1930. год . цена за 100 ЈП . чисте 
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репе одговарала је цени за 3 КЈ'. шећера У 
кристалу. Поред тога, произвоћачима је 
припадало 400/0 сирових резэнаца бесплат
но. При коначном обрачуну произвоћачима 
је одбиј ано: добијени предујам, УСТУП/Dена 
и утрошена вредност семена по цени ко

штања, премија од 0,25 дин. по 1 кг. пла
ћаиа за продају шећера и, најзад, порез 
на пословни промет.З4 Ради стимулисања 
гајења културе шећерне репе и добијања 
БОi'Dег квалитета, произвоћачима је даван а 
премија од 0,50 за сваких 100 кг. чисте 
репе. Фабрика је набаВibала најБОibИ ква
литет семена за сејање репе од познатих 
немачких и ПОibСКИХ предузећа. 

, f1 

/ 

CTaplI ретт I(QIIQЛu. 

Les a17C;ellS саnаuх il. betteraves 

Овај систем угопарања није био најпо
ВОibl·ш:ји за произвоЈ5аче шећерне репе. Они 
су сносили ризике .Аоших приноса који би 
настали услед поплава, дуготрајних суша 
и биЈЬИИХ болести за време вегетације ре
пе_ Овакве непогоде често су се дешавале, 
као што је случај с великом поплавом 
1926. год. и са дуготрајном сушом 1927. 
год. , а бил>них болести било је скоро увек. 
Услед тога, сваке године приличан број 
произвооача репе Нйје могао да йсплаћује 
преду ј мове. Од 1921. до 1925. год. произво
оачи репе дуговали су фабрици 1,362.681 



ЛИН. ; само за кампању 1926. год . дуговали 
су 959.812 динара." 

Пословна 192711928. год., упркос томе 
што ј е ВАадала суша 1927, спадала је, по 
висини остварене чисте добити, у нај успе· 
шнију годину откако је фабрика прешла у 
државне руке . Мањим преправкаl\'1а пове· 
Кан је донекле капацитет прераде репе. От· 
купна цена репе била је додуше већа за 
0,97 ДИН. по 100 кг. него претходне године. 
ИСТО тако, и проценат шећера у репи 
(14,56'10) био је мањи за 1,55'/' иего у прет
ходној кампањн (16,11 '(0) . Продајне цене би
Ае су такоЬе ниже него у претходној годи· 
ни . Док је у пословној 1926/1927. год . про
сечна продај на цена шећера у кристалу из· 
носила 13,24, а у коцки и праху 15 дин. 
- у 1927/1928. цена кристала износила је 
12,90 дин. (мање за 0,34) а коцке и праха 
14,29 дин . (маље за 0,7 1). Ове неповол,нс 
ставке компензиране су и наДмашене знат· 

вим смањењем трошкова производње , који 

су по 1 кг. шећера били мањи за 0,98 ДИН. 
него у претходној 1926/1927. години. Оства
рева чиста добит износила је 26,186.240 
ДИН ., тј. за 7,825.148 ДИН. више него у прет· 
ходној 1926/1927. пословној години." 

у пословној 1930/1931. год. фабрика је 
прерадила 74,557.100 кг. шећерне репе и 
пронзпела 8,199.930 кг. шећера, 3,628.400 кг. 
~·л еласе и 3,772.120 кг. сувих резанаuа. Ос· 
тварена чиста добит ИЗНОСИАа је 16,059.554 
дин. , што је мање за 4,435.210 дин. него у 
пословној 1929/1930. год., када је чиста до
бит износила 20,494.765 динара. Ово смаље· 
,-ье чисте добити наступило је због мање 
производње, СКУПlbе плаћене репе, лошијег 
њеног lшалитета, ннже цене шећера , мела· 
се и резанаца. Принос репе по 1 ха био је 
приближно ј еднак средњем приносу после· 
ДЊИХ десет година, односно 13.031 кг. репе 
просечно по хектару . Просечни средњи ко
ефицијент чистоће шећерне репе за про· 
теКАИХ 10 година био је 85,430/0, док ј е V 
овој пословној ]930/31. год. износио свега 
82,67 процената . То је имало за последицу 
да су све фабрике шећера, па и фабрика 
на Чукарици, имале више меласе, тј. да је 
више сировине прешло у меласу. Ннже 

цене шећера наступиле су због пада цена 
на светским тржиштима, у вези са ековом· 

ском кризом и са опадањем КУПОВI-Iе lllюћи 

ШliрОКИХ слојева потрошачаУ 

Иако је фабрика на Чукарици радила 
са старим ,машинама и имала мањи капа

цитет производње од свих Домаћих фабри· 
ка шећера, сем босанске фабрике у Усори, 
она је од преАаска У државну својину ДО 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА ЧУ КАРИЦИ 1898- 194 1 

uелике реконструкције 1930- 1932, заузи
мала значајно место у укупном откупу ше· 
ћерне репе и у укупној производњи шећера 
у зеМIbИ.33 

Монтирање К:О'l'ла у великој ЛОЖUОНU/.fи. Ради 
и сада. Снимљено 1929. zодuне 

L'installalion de Ја сlюudiеrе dans lа ' grande 
chambre de chauffe. Toujours еn !ol'lctiomze

m ent. PllOlog l-арl'liе ен 1929) 

Као што се из података ВИДИ (табела А 
на стр. 42) , фабрика је у преради репе има
ла највећи удео у кампањи 1927/28, са 10,53 
процента. Највише је прерадила репе у 
кампањи ] 929/30, али је већ следеће кампа· 
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НИКОЛА ВУЧО 

ТАБЕЛА А: 

Удео Аржавне фабрике шећера на Чукарицu у укупној nроuзоодњu шеnерне репе u у 
nроuзоодњu шеhера 1926-1931. lод. 

Укупна произ-
ОА тога отпада Укупна произ- Од TOI'a отпада 

водња шеJi.ерне 
Година 

репе 
на фабрику на ВОАња шећера на фабрику на 

(милиона кг.) 
Чукарици у °/. (lIНl лиона кг.) Чукарици у °/0 

------
1926127. 559,9 9,07 70,0 7,80 
1927128. 692,0 10,53 75,2 9,93 
1928/29. 954,0 7,23 128,8 6,61 
1929/30. 945,8 9,37 Ш,6 7,52 
1930/31 746,5 9,99 105,0 Џl 

ТАБЕЛА Б: 

Преузета Еиећерна рена u nроuзводња шећера 1926127 - 1930/3 1. у фаБРIIЦ~/ на Чукарици 

Година 
Преузето шеliерне 

репе (100 кг.) 

1926/27. 50.717 
1927128. 72.863 
1928/29. 68.988 
1929/30. 88.663 
1930/31. 74.552 

ње 1930/ 3 1. прерада опала због појаве еко
номске кризе и још недовршене рекон
струкције погона. Детал.нији подаци о пре
узетој реп и и о производњи шећера, до ре
конструкције фабрике , виде се из следеће 

табеле.З9 

Подаци из табеле Б показују, да ј е 
фабрика у посматраном периоду прераћи
вала све већу количину репе и ПРОИЗВОДИ
ла све веће количине шећера, с релатив
ним процентуалним повећањем рандмана. 
Однос измећу преузете количине репе и 
количине прераћене репе .у овом периоду 
се подударао. Од 1926. до 1930. год . коли, 
чина преузете и прераћене репе nовећала 
се за 37,946.000 кг . , а произведена количина 
шећера повећала се са 5,5 милиона на 9,8 
МИЛI{она кг., тј. за око 80 процената. 

"'Кретање откупне цене репе и продај не 
цене фабричких производа било је под ја
ким утицајем флуктуација цена на свет
ским тржиштима, на којима се већ 1927. 
rOA. појављују знаци низлазног кретања. 
Капиталистички свет налазио се пред еко
номском кризом и њеним разорним дејст
вом 1929-1933. године. 

Откупна цена шећера , коју је фабрика 
ПАilћала произвоЬачима, опадала је све до 
кампање 1929/30, али ј е следеliе кампање 
1930/ 31. била поново у незнатном скоку. Ао 
овог повећања ДОШЛО ј е интервенцијом ми
нистра пољопривреде, који је донео ОДЛУКУ 
о повећању откупне вредности репе са З 
на 4 кг. неопорезопаног шећера у кристалу, 
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lIроизведено шећерO:;l 
Рандман у О/О (100 КI' . ) 

5.46& 10,78 
7.45 1 10,23 
8.531 12,38 
9.833 11,10 
8.200 11 ,00 

у циљу потпомагања земљорадника-пронз

воћача, захваћеним тада аграрном кризом. 
Осетан пад цена имали су 1930/ 31. суви ре
занци, које ј е сељаштво мање куповало за 
исхрану стоке. Због ОВИХ промена у цена
ма, фабрика је 1930/31. год. имала мање 
приходе за 9,2 милиона динара у односу 
на претходну пословну годину. 

У току овог релативно кратког перио
да од преласка у државну својину до ре
конструкције, фабрика на Чу карици је по
већавала своју готовину из године у годи
ну; највећи ниво достигла је у пословној 
1928/29. ал и већ следеће године спала је го
тово за ПОАОВИНУ, али ј е још увек износила 
18,7 милиона динара. Аржава је од фабри
ке имала приличне приходе . Поред редов
них новчаних давања Министарству финан
сија на име Аобити , држава је имала при
ходе од трошарине, пореза, приреза и дру

гих дажбина, везаних за пословање фабри
ке. у [(ампањи 1930/31. год. држава је од 
трошарине наплатила 50 милиона динара, 
на име пореза и приреза 5,8 милиона, а на 
име чисте добити 12) милиона, тј. укупно 
68,5 милиона динара. У јавности се тада 
сматрало, да ј е фабрика шеliера на Чука
рици спадала У најрентабилнија државна 
предузећа у земљи, 

• • 
Аржавиа фабрика шећера на Чу карици, 

једина на територији Србије и најстарија у 
Југославији,40 имала је најмањи капацитет 



производње и најнеекономичнију опрему 
од свих фабрика у земЛ>и. Док су остале 
Домаће фабрике. сем мале босанске фабри
ке, имале капацитет од преко 1 ОО вагона 
прераде шећерне репе дневно, дотле је фа
брика на Чукарици прераћиnала свега око 
80 вагона репе. Због застарелих машина и 
слабог капацитета производње, њени про· 

ИЗВОДИ И трошкови били су врло велики -
преко девет милиона динара годишње. Сто

га је за фабрику од виталног значаја била 
љена техничка реконструкција, инсталаци-

Некадашњи U3lлед цеаоаода. Види 
се врло слаба изолација 

јом нових модернијих .машина и опреме. 
Ова реКОНСТРУКЦИЈа била је потребна и 
због тога, што СУ неке приватне фабрике, 
нарочито у Врбасу и Вел . Бечкереку. пећ 
извршиле модернизацију процеса произво
дње, иако су имале већи капацитет од фа
брике на Чукарици. 

Имајући све то у ВИДУ, Управни одбор 
је још 1927. год. позвао стручњаке из Шко
диних фабрика, Ческо-моравске Колбен а. 
Д. и Машиненфабрик Лан г из Будимпеште, 
да проуче и предлаже измене, ради повећа· 
ња капацитета фабрике са 80 на 120 nагона 

6' 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА ЧУКАРИЦИ 1898-1941 

прераде шећерне репе дневно. Према доби
јеним пројектима и предрачунима ових 
стручњака, реконструкција фабрике и по
већање њеног капацитета производње, по
дразумевајући набавку СВИХ машина, апа
рата и осталог потребног материјала, за
тим монтирање, дозићиnање магацина, про
ширење канала за репу, поставЛ>ање нових 

железничких колосека, итд., требало је да 

кошта око 18 милиона динара. 
Фабрика је тада имала у свом ФОНдУ 

за обнову око 9 милиона динара, а годиш-

L 'Ш1сiе/1I1е vue dtt conduit. L'isolement 
insu ffisant est evident 

њим дотацијама могла је за кратко Bpefo.'1e 
да покрије трошкове реконструкције. Про
учавање овог питања од стране Домаћих 
стручњака трајало је доста дуго, те је тек 
8. фебруара 1930. год. миннстар финансија 
одобрио реконструкцију и за ту сврху до
делио СУМУ ОА 11 l\.Нlлиона динара.41 

У току 1930- 1932. год. Управни одбор 
иабавио ј е турбогеllератор , парне котлове, 

пресе за коцке, му Л> и изл ужени резанац, 

урећај за аутоматско ваћење шећера из 
центрифуга, центрифугалне пумпе, електро
моторе, парне цеви за ВИСОКИ притисак, 
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расхлаћивач паре, као и многе друге :маши
не и апарате тадаппье А'1Одерне опреме по

знатих страних предузећа. Целокупна ре
конструкција фабрике завршена је 1932. 
год.; капацитет производње повећан је на 
125 вагона прераде репе за 24 часа а по

стигнуте су врло велике уштеде у трошко

вима производње. 

Главна оде.А>ења реконструисане фабри
ке била су: репно оде.А>ење, рафинерија, 
котловница и електрична централа. Нај
важ.није машине и апарати у тим оде.А>СЊИ
:ма били су: дизалице за репу; аутоматски 
чекић "Ајакс" за разбијање ситне репе; ДИ
фузна батерија за загревање сока; .2 пумпе 
за Дифузни сок фабрикат "гревембројх" и 
"Шкода", директно везане за електромотор 
"Шкода" 500 У, 22 Kv.; центрифугална пум-

Пу.мnе за сокове. Ре конструисано одељење. 
Снимљено 1938. zодине 

Les pumpes il jus. La section rесоnst1"иitе. 
Photographie еn 1938 

па за ВОДУ марке "Одеса"; парна пумпа за 
савску ВОДУ система "Вортингтон"; клипна 
пумпа за савску воду; парне машине 150 кс 
за погон репног оде.А>ења; парна машина за 

погон рафинерије; компресор за погон 
трансмисије; електромотор S. S. 380 КС за 
погон репног оде.А>ења; центрифугална пум
па за дифузну воду 40 кс; парна машина са 
ПРИКlоученим компресором за амонијак; 

пумпа за уг lоичну киселину; 2 пећи за из
раду крсча система "Керн"; 2 парне пумпе 
за -сок; 4 центрифугалне пумпе за сок; ро
тациона пумпа "Елмо" за УГlоичну кисе-
4ИНУ од 70 кс; ваздушна пумпа система 

"Елмо"; парна ПУ1'1па типа "Вортингтон" за 
отпарну станицу; центрифугална пумпа за 
отпарну станицу са електромоторOJl.1 ОД 25 
кс; машина уравњач за метал; 10 аутомата 
за дизање сока и воде; парна пумпа за ОТ

пад од Марешових процећивача. 

Отпарна станица састојала се: из 1 апа
рата система "Паум", огревна површина 
200/245 кв. М.; 1 а тела 2200 мм, огревне по
вршине 228/270 н:в. М.; 1 а тела система 
"Винцик-Шкода-Турек·Сазавски", ОД 6501 
1728 кв. М. греlие површине; 11 а тела истог 
система ОД 550/620 грејне површине ; HI те
ла 258/307 грејне површине; IV тела које 
се састојало од једног апарата од к86 Х 220 
!св. и једног апарата ОД 207/245 IШ. метара. 
'У купна грејна површина отпарне станице 
износила ј е 2.279 кв. метара. 

Турбuна за nozoH фабрике. Избачена из упо
требе. Снимљено 1929. zодuне 

La (игЫnе motrice de lа Sucrerie. Ногs (! 'usage. 
Pho tographie еn 1929 

Поменута одељења имала су да.А>С: пресе 
за МУ.А> система "Круг-Јаначек"; цилиндри
чне резервоаре; процсоиваче воде за парне 
котлове; 2 парие пумпе система "Тишбајн"; 
2 парне пумпе система "Вортингтон" за на
пајање парних котлова "ШтајНlI..-lилер"; цен
трифугалну пумпу "Клајн-Шанцлин и Бе
кер" за напајање парних кОтлова "Шкода"; 
1 аутомат "Шиф-Ш.терн" за напајање пар
них котлова "Шкода"; 2 парна стрмоцевна 
котла система "Шкода" с вентилаторима 
за дување ваздуха; 4 ком. парних котлова 
система "Тишбајн"; са електромотором 25 
кс преко трансмисиј е; 3 воДостајна париа 



котла система "ШтајНМИАСР"; урсћаје за 
загревање, вентилаторе, дизалице, транс

портсре, елеваторе итд. 

у врло значајне машине електричне 
централе и осталих ОДСlbсња спадају: тур
богенератор с парно.м турбино.м Ческомо
равска-Колбен-Аањек ОД 1.450 кс, која је 
директно везана с трофазним генсратором 
"Барун-Бовери", 1250 КУУ; трансформатор 
струје 200 кв; 11 центрифуга с трансмиси
јом система "Фека"; 6 центрифуга "Вес
TQ(f" за кристал и афинацију; центрифу
гална пумпа за погон водених центрифуга 
мархе "Одеса" капацитета 2.500 лит. 11 
МИН . ; 2 клипне пумпе; транспортни пуж; 
тресалица за кристал; центрифуга за II а
финацију; електромотор за погон трансми
сије 20 кс; млин за коцке и брашно систе-

Парна турбuна. Није више у употреби. 
Снимљена 1938. zад. 

[а IlџЫnе it vapeur. Hors d'usage. Рlюtоgrар
l'lie. еп 1938 

ма .. Симплекс"; електромотор за погон 
млина; електромотор за погон мешачица и 

трансформатора; 4 центрифуге за шећерно 
брашно; теретна дизалица са електромото
ром; електромотор за погон кречане ; сепз

рзтор за кречно млеко система "Коран"; 
елект,Ромотор за погон транспортних шне

кова; 10 проце5ивача; 12 загревача брзо
струјних за сок; транспортери за пренос 
резанаца и других отпадака; аутоматска 

вага за репу "Хронос"; 13 преса за резанац 
система "Кл уземан", "Бромбергll и "Шко
да"; електромотор за погон преса; 4 отво
рене мешалице за кристал и сирови шећер; 

Преса за luтанzле и!ећера. Реконструисана 
одељење 1958. zодuне. Снuмшс из 1927. 

Le pressoir раиу les baTres de sucre. La section 
reconslruite еn 1958. Photograp11ie еn 1927 

10 ком. затворених процећивача за густи 
сок, сит ... Дањек"; 2 брзострујна загревача 
за сиров сок ; 2 вакумапарата за кување ра
финираног шећера; 1 концентратор густог 
сока; 1 електромотор за погон бубн:.а ; ме
шалице за кристалну масу; 1 машина за 
паковаље коцке шећера; .1 сушара за коц-

/{лunне парне J1taU/ Ul-lе за 11,OZOf/. фа6РLII(е преко 
·l'рансмисuје. Избачене uз УI'lотребе. Снимак 

иЗ 1935-36. ,од. 

Les machines а vapeur avec pislon рау trans
mission. Hors d'usage. Phatographie еn 1935-36 
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ке; 7 преса за коцке система "Псидас"; 10 
машина за сечење шећерних штаПQва си
стема "Шајблер"; транспортни пуж за ше
ћерно брашна; 2 вакумапарата система 
"Новак" за кување кристала и сировог ше
ћера; 3 вакумапарата за финални пронз-

4е1'аљ одељења за отnаравање, Одељење ре
конструисана. CHUAtalC из 1938. zодuне 

Иnе partie de 1а sectioYl de vaporisatiOlt. La 
secliol'l reconstruite. Photographie еn 1938 

ВОД; 15 резервоара за разреЬивање шећер
них маса ИТД. 

Фабрика је од добијених кредита за ре
конструкцију изградила и монтирала нову 
сушару резанаца, с обзиром што је овај 
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нузпродукт У доста великим количинама 

продаван сел:.аштву за исхрану стоке, а та

коое је имао добру проћу на страним тр
жиштима. Опрема сушаре набав.ъена је из 
I1ностранства и садржавала је: 2 ложишта 
с механичким решеткама система "Век" по 
12 1 в. м . павршине ; Ј електромотор за по
гон ростова; 2 бубња за сушење резанаца 
са специјалним унутрашњим урећајем; 2 
вентилатора за извлачење паре и гасова из 

бубњева; 2 електромотара за погон бубње
ва 42 кв.; 2 разде.ъивача сирових резанаца; 
2 пужаста транспортера; 1 дизалица за су
ве резанце; аутоматску вагу "XPOHocll

; уре
Ьај за пнеуматички пренос сувих резанаца 
у магацин С вентилатором на високи при

тисак; 1 електромотор за погон вентилаТQ
ра и транспортних пужева; 2 циклона за од
вајање прашине; водоравни транспортер за 
пренос пресованих резанаца, са електрOJl.ю

ТОРОМ; Ј грабу.ъасти транспортер итд. 

Ранија механичка радионица ниј е више 
одговарала реконструисаној фабрици, те је 
и она снабдевена савременијим стругови~ 
1\-13, бушилицама, аутоматским чекићима , 
циркуларним тестерама, фрезмашинама, 
а од електричних апарата и машина имала 

је: 1 дизел~мотор фабрикат "Ридингер" ОА 
30 I<С; 1 трофаЗI-IИ генератор "АЕГ -уни
он"; 1 трансформатор струје снаге 50+100 
кв; 1 локомобилу система "Лан ц" од 70 кс. 
са кандензацијом; 1 трофазни генератор 
"Ели н" ; 1 електромотор за погон машинске 
радионице 7,5 кв; 1 електромотор за погон 
I<овачнице ОД 4 кв. 11тД. 

Фабрика је ван своје зграде имала тако
ће модернизоване уреЬаје: 1 долап за диза 
ње репе и воде из канала са електричним 

поганом; артерски бунар са зидним 1<011.1-

пресором и електромотором: 4,4 кп; 1 цeH~ 
трифугалну пумпу система "Фогел" за воду 
ИЗ артерског бунара; 1 терстну дизалицу у 
магацину шећера са електромотором 3,2 кв; 
1 велики зидани резервоар за меласу; З 
гвоздена резервоар а за меласу; 1 ротацио· 
ну пумпу за меласу са електромотором 20 
кс; 1 циркуларну тестеру са електро.мото
ром 4,4 кв; 1 хидрауличну пумпу са преса
ма за супи резанац система "Круп-Грузонl/· ; 
Ј преносну дизалицу за бале сувих резана
ца; 2 дизалице на Сави иосивости 750 кг . 
са по 2 електромотора од 13,3 кв и 3,7 кп ; 
зидани канал за репу капацитета 5.000 то
на; 1 механичке лествице, парни шмрк итД . 

Пре реконструкције фабрика је за ма
неврисање теретних вагона држала волов~. 

које је после кампање продавала, па их ј е 
опет куповала за следећу кампању, да би 
их опет продала. Овај застарели начин ко-



начно је ликвидиран набавком маневарске 
парне локомотиве нормалног колосека, мо

дела "Мафеј". Транспортна средства тако!>е 
су допуњена новим теретним вагонима и 

већим бројем вагонета.42 

Са овако модернизованом опремом, фа~ 
брика на Чукарици је премашила планира
ни капацитет од 125 вагона прераде репе 
дневно . Њен пуни годишњи капацитет про
изводње при осмочасовном, односно бес· 
прекиДном раду, изражен у јединицама по 
којима се производи продај у на вели ко, 
износио је 15,000.000 кг. шећера, 6,500.000 
кг. сувих резанаца и 6,000.000 кг. меласе. 
За време кампање фабрика ј е запошЛ>авала 
око 1.100 лица управног особл>а и радника, 
а после кампање 24 стална чиновника, 8 
привремених чиновника, зо намештеника с 
месеЧНОJl,'1 платом и 111 квалификованих J.f 

неквалификованих радника. 

Сви фабрични производи израЬивани су 
у фабрици, без сарадње других грана инду
стриј е. Фабрmщ је при пуном капацитету 
и осмочаСОВНОЈI .. 1 раду требало просечно го· 
дишње : 120.000 тона шећерне репе, 4.000 
куб . м. кречног камена , 500 тона кокса, 
7.000 кг. активног угл,а, 10.000 кг . разног 
мазива, 2.000 куб . м. граlsе за сандуке за 
шећер, 70.000 I<ОМ. џакова од ј уте, 300.000 
комада летава за суве резанце, 26.400 тона 
угл.а, 40.000 кг. хартије за сандуке, 15.000 
кг. жице за сандуке, 20.000 кг. за суве pe~ 
заице, 10.000 кг. ексера, 350 кг . канапа и 
З.500 ком. разних текстилних навлака, по~ 
ред гра1sевинског, гвозденог и другог MaTe~ 
ријала.О 

С модеРНИ30ваном техничком опремом 
и својим пуним капацитетом и са знатним: 
бројем запосленог особл,а и радништва. 
Државна фабрика шећера на Чукарици из
била је у први ред и постала најзначајнији 
чинилац у индустрији шећера Југославије . 
Већ следеће године после реконструкције 
- у кампаљи 1933. год . - фабрика ј е од 
засејаних 4.800 ха и откупл.еиих 89,330.120 
кг. шећерне репе, прерадила за 24 часа e~ 
фективног рада 1,224.000 кг. репе, тј . у току 
целе кампање 88,951. 755 кг . репе, а произ
вела је више него претходне године 22,090/0 
шећера, 18,85'1, меласе и 19,93'io резанаца. 

Остварена чиста добит износила је све
га 10,693.064 дин., тј . мање за 460.465 дин. 
него претходне године . Овај мањак HaCTY~ 
пио је због великог пада цена шећера у то
ку те године најразорнијег дејства светске 

економске кризе, затим због појачане кон

куренције стране производње кој а је на
стала смаљењем заштитне царине на увоз 

шећера Законом од 28. IХ 1932, као и због 
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обарања цена на домаћем тржишту од 
страАе Домаћих фабрика, после растурања 
картела шећера октобра 1 9З2. године .44 

До растурања картела шећера (Савеза 
фабрика шећера Југославије) дошло је 
због сукоба изме15у фабрике на Чукарици 
и приватних фабрика шећера око распо~ 
деле продајних контингената шећера . Фа
брика на Чукарици, као најј ача у земљи, 
с правом је захтевала да се њен контин
гент, заједно с контингентом државне фа
брике "Бел.е", повећа. Дотада су обе др
жавне фабрике шећера, на основу уговора 
са Савезом од 19. Х 1929. год. и роком тра
јања дО З1. Х 19З2 . имале на бази домаће 
потрошње шећера од 9.000 вагона шећера , 
годишњи контингент од свега 19,50/0, а сада 
су захтевале да им се додели контингент 

од 24% , с тим да 76% поделе приватне фа
брике по свом нахоlsењу . 

Иступање државних фабрика шећера из 
картела енергично је захтевао министар 
финансија, сматрајући да ће оне на сло
бодном тржишту успешније пословати и 
остваривати веће приходе за државу . Чла
НОВИ Управног одбора нису се слагали са 
ОВИМ гледиштем, али су коначно морали да 

се повинују министровој ОДЛУЦИ, по којој 
су обе државне фабрике престале бити чла~ 
нице картела шећера 1 .октобра 1932. го
дине.45 

Отада су приватне фабрике ОТПQчеле 
жестоку конкурентску борбу против држа
вних фабрика систематским обарањем цe~ 
на шећеру , нарочито проти в фабрике на 
Чукарици , као најјачој у земл>и, с намером 
да јој ограниче учешnе на тржишту и при~ 
воле на повратак у картел. На свим важ.· 
нијим тржиштима нудили су великопрода
вцима свој шећер по нижим ценама , па ма
кар и за 5 или 10 пара мање од цене чука
ричке фабрнке . Обарање цена спроводили 
су без престанка, СIЮрО три године, почев 
ОД новембра 1 9З2 , одмах после растурања 
картела, када су цену шећера у коцки сни
зили са 13,95 на 13,85 по кнлограму . Затим 
су уследила систематска обарања пене: ја
нуара 1933. г. на 13,65; марта 1933. г. на 
13,45; маја 1933. г. на 13,40; новембра 1933. 
иа 13,35; јануара 1934 на 13,30; маја 1934. 
на 13,15; јануара 1935. на 12,92; маја \935. 
на 12,82; јуна 1935. на 12,72 итд'6 Цена ше
ћера у кристалу обарана ј е у истим разме~ 
рама. Фабрика на Чук.арици је на свако 
обарање цена одговарала истом мером, све 
док су приватне фабрике увиделе крајем 
19З5. год. да њихова борба не постиже же
Л>ени цил>. 

Фабрика на Яукарици лако је издржа~ 
вала конкуренцију приватних фабри.ка, ј ер 
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је, нарочито после реконструкције, знатно 
проширила продајну мрежу и с великопроv 
давцима је имала дугорочне закл.учене уго
поре. Њена главна продавш:ща налазила ~e 
у Београду, у КараIJорlJеВОј ул . 11, а СВОја 
заступстnа у Новом Саду, Панчеву, СараЈе
ву, Битол>у и на Цетињу. Своја стоваришт~ 
шећера под Кibучем и КОНТРОЛОМ финаНСИЈ
ских власти имала је у 75 места, широм 
Србије ,Војводине, Македоније, Босне и Цр
не Горе .47 

После реКОНСТРУЮЈ:ије фабрике донесе
ни cv нови законски прописи, усклаћени 
с нов'им потребама фабрике . Уредбом о ДР
жаНDој фабрици шећера на Чукарици од 
18. септембра 1934. год. фабриком није ВИ
ше РУКОВОДИО министар финансија преко 
Управног одбора, вео Управно веое од 3 
члана под надзором министра ФИНШ~СИ.lа. 
Управно веће добило је вепе ФУНКЦИЈе не
го ранији Управни одбор, тиме што су неке 
функције директора пренесене на веће.41) 

Донесена је и нова Уредба, 29. марта 
1939. год., о регулисаљу услова производ

ње, предаје и откупне цене шећерне репе, 
за све фабрике шећера у земл,и. У слови 
закл,учивања уговора са индивидуалним 

произвоlJачима или ~a задругама о утврIJи
вању поврwине засеЈане репе, ? давању по

требног семена и других позаЈмица, о ро

ковима предаје репе фабрикама итд. оста· 
ли су исти као и раније. 

Уредба је детал,но регулисала ОТКУПliУ 
цену шећерне репе ради заштите произво
}5ача од експлоатације, којој су раније би
ли излагани од стране појединих приват
них фабрика. Алн, са друге стране, Уредба 
је заштитила и фабрик~ шећера од плаћаЈ.-~а 
лошег квалитета репе, Јер се квалитет. НИЈе 

могао предвиl5ати уговором. Стога Је дe~ 
татНО регулисан начин гајења репе , као :и 
обавезна стручна помоћ фабрике, а откуп~ 
на цена утврћена је према добијеној коли:~ 
чини шећера од репе. За 100 кг. чисте репе, 
из које се добијала 10 кг. шеоера, фабрика 
је имала да плаћа основну минималну цену 
од 16,50 динара. За сваких 0,1 кг. више до
бијеног шећера, преко 10 кг .из 100 кг. чи
сте репе, припадало је произвоћачи.ма ше~ 
ћерне репе на име повећања горње основ
не цене. Обрачунавање овог вишка цене за 
исплатv вршило се на бази чисте прим.-ъене 
и плаћене репе и добијене количине белог 
шеОера. .' 

На основу извештаЈ а од СВОЈ.ИХ .КОНТРОЛ
них органа, :министар финаНСИЈа Је за сва
ку фабрику посебно утврIJивао цену репе . 
Фабрика која би исплаћивала мању цену 
за шећерну репу и склапала уговоре по НИv 

жој цени и неповоЛ>нијим условима за npov 
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извоIJача репе, кажњавана је високим HOB~ 
чаним казнама. Поред утврћене цене, про
извоlJачи су добијали од фабрике бесплат
но у натури 40 кг. сирових или 2 КГ. сувих 
резанаца за сваких 100 кг. чисте предате 

репе .4 

На основу ових законских одредаба О 
регулисању односа с произвоlJачима репе, 
фабрика на Чу карици, ослобоћена од кар
тела шећера, пословала је дО ДРУГОГ свет
ског рата. У кампањи 1935. год. фабрика 
је постигла добре резултате у пог~еду про
изводње, а лоше у погледу продаЈне цене. 

За фабрику су сејала 3.992 произвоlJача ре
пе .и 23 репарске и земл,орадничке задруге 
на површини од 4.526,62 хектара. CtbapI-~О 
је остало под репом 4.145 ха, и ПРИМ iьено Је 
на прераду 8.293 вагона (вагон - 10.000 кг.). 
Просечан принос по 1 ха стварно засеЈэне 
површине репе износио је 18.322 кг. Прои~
воlJачима је плаоеио 17,616.369 динара." 
Количина прераћене репе преко "хронос
-ваге" износила је 82,829.778 кг. Просечна 
прерада репе за 24 часа износила је 118,34 
вагона. Просечна садржи на шећера у репи 
била је 16,83'10, добијено је беле робе 
13,250/0, а шеоера 4,474.600 кг. Од ове ко· 
личине припало је произвоћачим:а. на 8.293 
вагона по 2'10 = 1,658.600 кг., тако да је фа· 
брици остало 2,8.15.500 кг. Радницима је ис
плапено на име надница укупно 2,965.184 
ДИН., тј . за 125.256 ДИН. мање него у прет~ 
ходној кампањи.51 

Фабрика је у пословној 1935/36. год. про· 
дала 9,242.471 кг. шеоера у вредности од 
116,965.720 ДИН., тј. више за 1,013.282 кг., од
носно 6,932.663 дин. него у претходној го
ДИНИ. ИЗ ОВИХ цифара се ВИДИ да је бруто 
цена по килогра~·tу износила мање за 0,72 
ДИН. него претходне године. Ради издржа
вања конкуренциј е приватних фабрика, чу~ 
каричка фабрика је продавала свој шећ~р 
не само гросистима, већ и великом БРОЈУ 
КРУПНИХ, средњих и малих трговаца, бака
ла, продаваца "колонијалне" робе: Чиста 
остварена добит фабрике, и поред Јаког 0-
барања uена под притиском приватних фа~ 
брика, износила .је у пословној 1935/36. год. 
4,651.175 динара." 

У кампањи 1936. год. фабрика је прера
дила 9.012 вагона репе, коју је откупила по 
цени од 19,56 дин. по квинталу; њен проце~ 
нат иск6ришоења био је 12,04'10. Од прера· 
IJене репе фабрика је добила 106.438 !<ВИН
тала шећера, што представл>а 1/8 , ОДНОСНО 
12,30/0 од целокупне производње шећера у 
ЗеМл,и 1936. године. 

Приходи од производње износили су V 
1936. год. 15,85 милиона, према 13,3 милио-



на дин. у претходној години, 19,9 милиона 
у 1934/35, односно 36,6 милиона дИнара у 
1929/30. год. Приходн од производње и про· 
даје шећера, меласе и резанаца били су, 
према томе, за око 2,5 милиона дин. већи 
од прихода из претходне године, што је по
САедица извесног повећања производње. 

Ови резултати, упорећени с приходима 
из 1929/30. год. показуј у, да се индустрија 
шећера у Југославији налазила још увек 
у тешкој кризи , изазваној смањењем по
трошње шећера због високе државне тро
шарине и слабе куповне моћи становништ
ва . Из истих разлога смањени су и држав
ни фискални приходи. Док ј е у 1929/30. 
год. фабрика шећера на Чукарици платила 
на име пореза 8 милиона динара, она је у 
1936/37. за порез издала свега 2,3 милиона 
ОДНОСНО око 300/0 од износа плаћеног у нор
малним годинама. Исто тако, остатак од 
чисте добити , који је фабрика по закону 
предавала Министарству финансија, знат
но је био l\taњи: у 1936/37. год. износио је 
5,36 милиона према 12,29 милиона у 1929/30, 
или 15.01 дин. У 1928/29. пословној години. 
Реализована чиста добит била је већа од 
добити претходне године за око 3 милиона 
динара, а постигнута је смањењем трошко
ва одржавања фабрике, особито редукци
јом плата особл,у и радничких надница .53 

у току 1937. год . поједине машине за
мењене су машинама јачег капацитета, на
бавл)ени су нови апарати и :изведени су 
ХИТНИ граћевински радови. Постојећи ТУР
богенератор од 1.250 квч., набавл,ен прили:~ 
ком велике реконструкције фабрике 1930-
- 1932. ГОДИ ., који је тада заменио дотра
јали генератор од 750 кс из 1912. године , 
био је 1937. год. толико оптерећен, да ниј е 
постојала могућност спровоћења дал,е елек~ 
трификације Фабрике. Стога је Управно 
веће крајем 1937. год. набавило турбогене· 
ратор од 2.000 киловат-ампера, односно око 
2.300 кс. фнрме "Браун·Бовери". за CVMV од 
96.350 шв. франака - укупно 1,200.000 ди· 
нара. Турбогенератор ове јачине -требало 
ј е да потпуно задовол,и погон фабрике за 
период од 20 година.54 

Извршена ј е, такоће, делимична обнова 
oдe.tЪeњa за израду кристала и афинације 
сировог шећера , које је располагало са 8 
центрифуга система "Вестон". Обновл,ен је, 
такоће, делимично и урећај за сортирање 
шећера у кристалу. Дотрајале центрифуге 
система "Феска" с трансмисијом помоћу 
каишева, стављене су ван употребе и заме
њене су модернијим центрифугама. По на
рећењу Инспекције рада, поједине радио· 
нице снабдевене су ексхаусторима за ОДСИ· 

, 
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савање прашине н вентилаторима за изме

ну ваздуха. Стари магацин за смештај ма
теријала, подигнут још 1899. год. потпуно 
је реновиран.S5 

Кампања прераде шећерне репе 1937. 
год. била је неповол,на за фабрику ј ер је 
имала у резерви 1.127 вагона непродатш' 
шећера. Стога је уговорила свега 1.587 ха 
засејане ПОВрШИl-lе. Због неповол,них КЛИ
матских прилика, принос репе бно ј е l\ШЛИ 
- свега 17.711 кг. по хектару. Од засеја"е 
rювршине фабрика ј е примнла 2.806 ваго· 
на репе, за коју је платила 4,919 .651 динар. 
Просечна прерада за 24 часа износила је 
1 Ј 1,68 вагона, према 125,18 вагона у прет· 
ХОДНО ј години. Просечна садржи на шећера 
у репи износила је 13,66%. Добиј ено је 
3,022.920 кг. шећера, 1,080.000 кг. меласе и 
Ј ,350.000 кг. сувих резанаца. По одбитку 
уговорене количине лроизвоћачимаЈ фабри~ 
ци је остало свега 896.752 кг. На име надни· 
ца радницима плаћено је 2,168.500 дин. , тј. 
813.252 ДИН. мање иего претходне године. 
Продаја шећера, рачупајући н резерве, до· 
стигла је те године 10,839.627 кг. У вредно· 
сти од 134,775.929 динара. У порећењу са 
претходном годином, продаја је била већа 
за 1,79Ј.253 кг., односно за 18,422.419 дин. 
пише. Остварена чиста добит износила је 
8,031.106 ДИН. Висина ове чисте добити по~ 
стигнута је благодарећи продаји резервног 
шећера.S6 

Кампаља 1938. била је, по засејаној по
вршнни репе и по количини произведеног 

шећера , ј една од најбол,их у овом периоду 
обновл,ене фабрике . 3асејано је 5.927 ха, 
стварно је остало 5.911 ха, а просечан при
нос репе по ј едном ха износио је 19.137 кг., 
тј. за 1.426 кг. више иего претходне ГОДИ
не. За примл,ену репу фабрика је платила 
произвоћачима 24,197.366 дин., а прерадила 
Је према "хронос,ваги" 103,715.796 кг. репе. 
Просечна прерада за 24 часа износила је 
1,260.345 кг. Од прераћене репе фабрика Је 
произвела 13,563.934 кг. шећера, 4,390.000 
меласе и 5,514.000 кг. сувих резанаца. Ост, 
варена чиста добит износила је 11 ,081.303 
дин., тЈ . 3,050.197 дин . више од претходн€' 
године.57 

Следећа кампања 1939. била ј е такоће 
повол,на за фабрику. 3асејано је репом 
6.059. ха, стварна површина била ј е 5.790 
ха, у фабрици је примл,еио 106,524.864 кг. 
и исплаћено произвоћачима 21,364 .137 дин. 
Просечан принос по 1 ха износио је 17.393 
кг. Фабрика је прерадила 101,710.060 кг. 

репе и добила је 12,571.000 кг. шећера, 420 
вагона меласе и 551 вагон сувих резанаца. 
Производња шећера била је, према томе, 
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JI.-taња за 992.934 кг. него претходне године . 
КОАичина продатог шеliера износила је 
12,193.630 кг. С обзиром на то да ј е произ
подња шеliера у претходно ј ГОДИНИ подба· 
цила у целој земљи, а у овој кампаљи није 
знатно повећана, то је држава морала да 
увезе 4,799.675 кг. шећера, највећим дело" 
из Чешке и Словачке. 

Приходи фабрике од продаје шећера, 
Ј\1 еласе и резанаца износили су 20,71 МИЛИ· 
она ДИН., тј. за 80/0 више него претходне 
1'одине. Расходи фабрике, тј. издаци за одр
жавање, плате, наднице и за остале ре

'1ш:јске трошкове били су за око 1,6 МИЛИ· 
она ДИН. веПи. Од вишка прихода ставЛ>ено 
је на располагање Министарству финанси
ја 7,487.000 дин. Иако ј е пословна 1939/40. 
год. била у психози рата у Европи, који је 
изазвао поремећаје у привреди зеМiье, осо
бито скок цена сировина и материјала, фа
брика је ипак успела да постигне чисту до
бит од 10,793.622 дин., тј. за свега 287.681 
ЛИ Н. мање него претходне године.58 

Рат у Европи имао ј е неПОВОibНУ репер· 
курсију и иа индустрију шећера у Југосла
вији. Држава је настојала да створи једну 
преносну залиху од око 3.000 вагона шеле
ра. Стога је од августа 1939. до априла 
1940. три пута повепавала откупне цене ше
I1срне репе да би стиму лисала ПРОИЗВОДЊУ' 
у августу 1939. год. са 20 на 22 дин., у фе
бруару 1940. на 25 дин. и средином априла 
I-Iа 32 ДИН . по квинталу. Пропаганда за сет
ву репе била је тих година врло жива од 
стране државних и приватних фабрика, а· 
ли је интересовање произвоћача репе било 
слабије него што се очекнвало, јер су знат
но порасле и цене осталих индустријских 
БИibака, нарочито лана и куде...ъе. 

Узнемиреност на тржишту животних 
намирница, до које је дошло због ширења 
рата, дотакла је и шећер. Већ у јуну 1940. 
год., на три месеца пре нове кампање, по

чела се у продаји осећати несташица ше
ћера , иако су почетком истог месеца зали· 
хе још износиле преко 3.100 вагона до по
четка нове кампање. Трговци и домаЛин· 
ства стварали су залихе из страха од пове

ћања цена и потпуне несташице шећера. 
Принос шећерне репе у кампањи 1940. год. 
износио је у целој зеМibИ око 80 ХИibада 
вагона, а од тог приноса фабрика на Чука
рици откупила је своју уобичајену коли· 
чину од око 12,50 процената. 

4. Положај службеника и радника 

Положај чиновничког особ..ъа и радни
ка у Државној фабрици шећера на Чука-
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рици био је неПОВОЈЬан у тадашњнм усло
вима строгих ДИСЦИПЛИНСКИХ мера, лошег 

стамбеног СЈ\лештаја, претераног радног вре· 
мена за време кампање, нехигиј енских при · 
лика и ниских плата и надница. Фабрика 
је, као што смо видели, имала доста велик 
број административних службеннка и стм· 
них техиичк.их стручњака, а за време кам· 

лања заПОШibавала ј е око ХИibаду лица раз
них струка, највише неквалификованих 
радника, махом сеЈЬака из околних села чи

ја ј е надница ПрОИЗВОibНО одрећивана. 

Према Правилнику од 1925. год., Управ

ни одбор је постав..ъао, отпуштао и кажња· 
вао чиновнике и одрећивао им принадлеж
ности. У чиновнике СУ спадали и неквали· 
фиковани радници - дневничари. Целоку
пно особл.е фабрике било је уговорно, те 
су његова права и ДУЖНОСТИ на тај начин 
биле и утврћиване. 

Особл,е фабрике подвргавано је врло 
строгој ДИСЦИПЛИНИ. Оно ј е било ДУЖНО да 
се безусловно покорава наредбама свих 
преТПОСl'аВibених и имало ј е да се строго 
ДРЖИ реда који су прописи пали директор 
и Управни одбор, како за пословно, тако 
11 за ваfiПОСЛОВНО време. Новембра 1927. го
дине директор ј е добио овлашћење да мо
же, због прекршаја прописа Правилника. 
сам кажњавати чиновнике до висине ТрО

дневне плате. 

Плате фабричких службеника биле су 
ниске, нарочито у годинама које су претхо
диле кризи и за време њеног заоштраnања 

после 1930. године. Управни одбор морао 
је јуна 1931. год. да одобри повишице осо
бл,у, према положај~ и функцијама у фа
бриuи. Следећи преглед показуј е њихове 
плате и повишице: S9 

Mecetme плате фабрuчк:оz особља и nовuшuц(~ 
193 1. ,од. (динара) 

Благајник 
Гл. књиговоћа 
СеI(ретар 

Књигоnоћа 
Књиговоћа 
Чиновник ниж_е катег. 
Технички управник 
Технички контролор 
Технички адјункт 
Технички а,дјункт 
Технички адј ункт 
Чиновник више катег. 

Плата 

3.900 
3.900 
3.500 
3.350 
3.200 
1.400 
5.000 
3.450 
3.100 
3.300 
3.400 
2.650 

ПОВИШlfца 

600 
600 
500 
250 
500 
300 
750 
550 
400 
400 
300 
150 

Фабрика је имала неколико висококва· 
лификоnаних мајстора чије су наднице би-



ле ниске. Аа не би изгубили такву радну 
снагу, управа им је њихову надницу од 
5-6,80 ДИН . на сат, повисила за 1 ДО 1,50 
динар. 

НезадовоiЮСТВО фабричких СА ужбеника 
настало је доношењем Закона о сма:њењу 
принадлежности државних сл ужбеника од 
28. септембра 1931. године, по којем ј е тре
бало и њима смањити плату за 6 процената. 
I-Ьихов протест био је оправдан, јер се За
кон ниј е :могао примењивати на њих као 
контрактуалне САужбенике. Примена За
кона представл,зло би ј еднострано кршење 
уговора, у смислу постојећих законских 
прописа. Министар финансија се сложно 
са овом правном аргументацијом, али су 
сл ужбеницима фабрике ипак смањене пла
те за 6 процената .60 

У циљу спровоЈ5ења штедње, влада ше
стојануарске Дl-штатуре донела је 1932. год. 
ЗaI(ОН о изменама и допунама поменутог 
закона, прапису ј ући за све уговорне сл уж
бенике и раднике, запослене у државннм 
установама, смањење принадлежности за 

10'10, почев од 1. априла 1932. године. Ова 
одлука, донесена у јеку најоштрије економ
ске кризе, била је у потпуној опречности 
с познатим економским принципима о важ

ности повећања куповне моћи становништ
ва за време економских криза и депресија, 
у цњъу стимулисања производње, повећа
ња запослености и активирања привреде 

каП Јпалистичког света. 

Управни одбор фабрике применио је, 
разуме се, поменуте законске измене и до

пуне на све фабричке службенике. Радни
цима, запосленим на тежим и напорнијим 
пословима, смањене су наднице за 90/0, а 
на обичним и лакшим пословима за 10 про
цената. Наднице у фабрици кретале су се 
тада овако: 

Обични фИЗИЧI(И радници 
Рмнице . 
Квалификованим радницима 
Радници ангажовани недеЛ>но 

Ово смањење плата и надница било је 
повод, да чиновништво и радништво покре

ну питање неправедног смањења ранијег 

закона за 6 процената, јер је њихово тада

шње гледиште од стране надлежних било 

прихваћено као исправно. Било је речи и о 

евентуалном штрајку. У . страху да се не 

понове догаlJаји из 1907. године, управа им 
је вратила одбијених 60/0 од плата и на,д. 
ница .61 

7' 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА ЧУКАРИЦИ 1898- 1941 

Законско смањење од 100/0 примењивала 
је управа фабрике и на сезонске раднике, 

запошл,аване за време кампање. За кампа
њу 1932. год. управа је ангажовала 1.022 
радника, од којих 787 радника и 235 рад
ница - из Београда-Чукарице 457 - (45'io) 
и са села 565 (550/0) радника. Наднице ових 
сезонских радника, којима је фабрика пла
ћала ПОАВОЗ и осигурање код Окружног 
уреда, а којима је требало смањити надни

це за 100/0 по закону62 кретале су се тада 
по скали датој у прегледу на стр. 52. 

Аоношењем нових уредаба 1934. и 1937. 
год., положај слу~беника и радника фа
брике шећера на Чукарици у погледу ДИС
циплине и других услова рада, постао је 
још неповол,нији. 

Уредбом од 18. септембра 1934. год. Уп
равни одбор одрећивао је принадлежности 
не само ЧИ новници ма, већ и радницима, 
стављајући их под своју контролу, а Уред
бом од 25 . фебруара 1937. год., за време 
владе Милана Стојадиновића, директор фа
брике је постао непосредни старешина це
локупног фабричког особл,а. У директоро
ву надлежност спадало је, поред осталог: 
да поставл,а, унапреЬује, пензионише, каж
њава и отпушта сталне службенике и да 
им одреЈ5ује принадлежности, да узима дне
вничаре, стручне мајсторе и раднике, по
слугу и Ilадничаре; да им одрећуј е награ
де за рад, да их ка.жњава и отпушта с ра

да- Као и раније, сво особље фабрике било 
је ДУЈКНО да се покорава безусловно наред
бама свих претпостаол,ених и да се ДРЖИ 
строго реда "ко ји про пише директор у са
гласности са Управним већем".63 

На основу овлашћења добијеног Уред
бом од 1934. год. , Управно веће је јуна 
1934. године утврдило минималне и макси-

20 до 40 дин. дневно 
28 ДИН. дневно 

40 до 80 ДИН. дневно 
300 до 530 ДИН . нсдеЛ>но 

малне наднице радника свих струка, запо

слених у фабрици." (Преглед на стр. 52). 
ОДЛУКОМ Управног већа, сви радници 

који ће се убудуће примати на рад у фа
брици, имаће те наднице , умањене за 1() 
процената . 

За време кампање стални сл уж.беници и 
радници фабрике шећера радили су око 
четири месеца непрекидно, без недел,ног 
или празничког одмора. За овај прековре
мени рад, који просечно износи око 128 
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Наднице ка.лmањскuх сезонскuх радника 

Дневничари и l\lерачи . . . . . . . . . . 
Послуга: вратари, чувари, запрега и баштовани 
Бравари, стругари, ковачи, лимари 
ПомоћШfl(И КОД ОВИХ мајстора 
Казанџије - завариnачи 
Електричари . . . . . . . 
Столари, моделари и тесачи 
Зидари .... . 
Сарачи и помоћници 
Млаћи кувари шећера . 
Надзорници ... . . 
Квалификовани радници и специјалисти. 
Чувари машина и ј\лазачн 
Радници на Te;Ke,\I послу 

Обични радници 
Раднице 

36-43,20 ДИН. 
25.92-36,00 ДИН. 
39,60-64,80 ДИН. 
25,92-38,88 ДИН. 
38,80-43,20 ДИН. 
28,80- 57,60 ДИН. 
25,92-57,60 ДИН. 
25,92-36,00 ДИН. 
32,40-58,32 ДИН. 
36,00-41,76 ДИН. 
31,60-43,20 ДИН . 
27,36- 38,88 ДИН. 
25,92-32,40 ДИН . 
27,36-32,40 ДНН. 
21,60- 25,92 ДИН. 
21,60- 24,30 дин. 

Минималне и А/акси.малне наднице фабрuчкuх радника 1934. zoauJ-lе 

Дневничари и мерачи на сат 5-6 ДИН., HeAeibHo 40-48 дин. 
Послуга, вратари, чувари и остали, диевно 28 ,80- 40 ДИН. 
Мајстори с недељном наградом 270-450 ДИН. 
Мајстори плаћени на сат 5,50-9; дневно 44--72 ДИН. 
Млаћи бравари, стругари и други на сат 3,60-4,20 ДИН. 
Швајсери иа сат 5,40---6; дневно 43,20-48 ДИН. 
Електричарии на сат 4-8; дневно 32-64 дин. 
Столари на сат 3,60-8 ДИН.; дневно 28,80-34 ДИН. 
Зидари на сат 3,60-5; дневно 28,80-40 ДИН. 
Сарачи и помоћници на сат 4,50-8,10 ДИИ. 
Млаћи кувари шећера на сат 5-5,80; дневно 46- 46,40 ДИН. 
Надзорници на сат 4,25-6; дневно 34-48 ДИН . 
Квалификовани радници на сат 3,80-5,40; дневно 30,40-43,20 ДИН. 
Чувари машина и м:азачи на сат 3.60-4,50; дневно 28,80-36 ДИН. 
Радници на тежем послу на сат 3,80-4,50; дневно 30,40-36 ДИН. 
Обични радници на сат 3-3,60; дневно 24-28,80 ДИН. 
Раднице на сат 3-3,40; дневно 24-27,20 ДИН. 

часова, нису примали накнаду. На крају 
Ј';Ћмпање управа им је давала великодуш
но на име награде за "савестан рад", кутију 
шећера од 5 килогра1\1:а.65 

Стамбени услови били су такоће непо
во/ьни . За смештај фабричког особiUа, фа
брика је имала две засебне зграде, и то: 
зграду са 12 станова за чиновнике и зграду 
са 15 просторија за сталне запослене рад
нике, Ове зграде подигнуте су још 1900, 
год., а отада ништа није учињено да се про
шири стамбени простор за све већи број 
фаБРИЧl<ОГ особл,а, Управа фабрике је тек 
1938. год. решила да се подигне нова згра
да са 18 станова, али до изградње ових ста
нова ниј е дошло. Најгори смештај имали 
су сезонски радници за време кампаље. 

Тада је око 780 радника становало у 11 
одаја по нехигијенским подрумима.66 

На нехигијенске услове рада, нарочито 
за време кампање, било је стално указива-
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Изzрадња шnuрu·гане 1938-39 zодuне. Сада у 
употреби 

[а Fabrique d'alcool ен construction, еn 1938-
1939. Toujours еп exploitatioH 



но од стране Инспекције рада. Управа је 
морала, по наредби инспекције, да сезон

ски.м радницима набавл>а преобуку, опан
ке, кецел)е и мараме, неопходне за пристој

нији рад. Фабрика је имала свега два ку
патила за своје бројно особл>е. У привред
ном плану за 1933/34. год. било је предви
DeHo да фабрика узме у закуп на Ади Ци
ганлији земЛ>иште од 2 ха за изградњу ку· 
патила и спортских игралншта, под усло

вом да се добије пристанак Министарства 
шума и руда. Није познато да ЛИ ј е овај 

. пристанак добијен.67 

Фuлтерu. PeKOHcz'pyucaHO одељсње 1958. zод, 

Les filtres. [а salle reconstruile еn 1958. 

Одељење врења ,иnuрита 

La satle de fermentatio1t 

Котао у llmUptnaHU, АIОНПtран 1940, zодuне 

[а c!lQudiel"e de lа Fabrique с/е l'alcool, 
il1stalJee еn 1940 

Аuфузне батерtljе (дllфузuја сока) 

Les batteries а diffusioll du jus 

* • 

Фабрика на Чукарици имала је после ре
I<онструкције, са својом повећаном произ
ВОДЊОМ :меласе, ПОDОЛ:lне услове за изгрэд

њу сопствене фабрике шпиритуса и квасца 
у кругу свог фабричког простора. Велика 
количина произведене меласе могла је би
ти рентабилниј е искоришћена сопственом 
прерадом, него што је продавана по јефти , 

ним цеиама привашим рафинеријама. Нов
чана инвестициона средства су мећутим: не
достајала. Средства из фонда за обнову ко
ришћена су увек, као што смо видели, за 
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сталне оправке, преправке, за велику ре

конструкциј у и за делимичну обнову 1937. 
године. 

Подизање фабрике шпиритуса и квасца 
могло је да се оствари тек 1938. год., по
што је тада фонд за обнову повећаним до
тацијама располагао замэшном сумом од 
26,136.399 динара. Одлучено је било да се 
највећи део ОВИХ средстава инвестира у из
градњу ОВИХ СРОДНИХ индустрија. Користи 
ОД ОВИХ инвестиција биле су вншеструке: 
прошири ла би се запосленост у овом пери
оду још неизлечених последица разорне 
економске кризе, држаш,и фискус имао би 
веће приходе, а добит фабрике шећера 
знатно би се повећала. 

Министар финансија прихватио је овај 
предлог без резерве, а Министарски савет 
је 19. маја 1938. год. донео Уредбу о изме · 
нама и допунама Уредбе о Државној фа
брици шећера на Чукарици од 25. II 1937. 
ГОД., којом је одлучено да "фабрика може 
проширити сво је послован.е и на ПРОИЗВОД
њу шпиритуса и квасца, а у границама и 

под условима постојећих прописа о томе". 

Радови на изградњи фабрике шпириту
са и квасца расположивим средствима из 

фонда за обнову, по познатом инвестицио· 
НОМ систему самофинансирања великих ИН
дустријских предузеliа, отпочели су 27. ју
на 1939. год. и завршени су, са целокупном 
техничком опремом, почетком 1940. године. 
Решењем министра финансија одобрена је 
производња годишње 15.000 хл. алкохола и 
200.000 кг. квасца, тј. количина која је би
ла испод стварног капацитета ових фабри
ка. Њихов пуни капацитет за 24 часа изно
сио је 150 хл. алкохола и 2.500 кг. квасца, а 
за 300 радних дана 45.000 хл. алкохола и 
750.000 КГ. квасца." 

Фабрике J.Uпиритуса и квасца имале су 
најсавременију техничку опрему, набавље
ну највећим делом из иностранства. 

Фабрика шпиритуса, гвоздено-бетонске 
конструкције на четири спрата, имала је 
8 одељења: одељеље за врење; oдelЪeњe за 
апарате; одеtoење за приручно стовариште 

шпирита; стовариште шпирита; одеЈЬење 

за спаibивање шлемпе; ложноницу и ста

ницу за денатурисање шпирита. 

Одеtoење за врење имало ј е у призеМibУ 
углавном слеАеће урећаје: гвоздене затво
рене квасне каце; ситасте корпе; бронзане 
пумпе са елеКТРОl\юторима; компресор за 

ваздух са електромотором; перионицу и 

филтер за ваздух; ливену пумпу за концен
трисану шлемпу; вакуум-пумпу за отпарну 

станицу; 6 центрифугалних пумпи са еле
ктромоторим.а; ротациоиу пумпу за ретку 
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шлем.пу; хватач каплица итд. У повишеном 

призеМibУ 3 гвоздене затворене претквасне 
каце са урећајем за хлаћење. На првом 
спрату: гвоздене и бакарне посуде; . регула
тор за меласу-ниворегулатор; централни 

лавер за YГlЪeHY киселину и урећај за реку
l1ерацију »АсticаrЬол« са електромотори
ма. На ДРУГОМ спрату: резервоаре за фил
трирану ВОДУ; сепаратор за преврелу коми

ну са електромотором; одмерке од керами

ке за киселину итд. На узвишеном перону: 
аутоматску вагу за меласу, гвоздени декан

тер и справу за Аизање сепаратора. 



Бомбардовање шећеране 3.V II 1944. 

Оде.ъење за апарате имало је углавном 
у призем.ъу: 3 резервоара за одводњавање 
алкохола, за густу шле.м:пу и за отпадну во

ду; центрифугалну пумпу са електромото~ 
ром за "ентренер"; бакарни огревач, ба
карну лутер колону и ливени хватач KOH~ 

дензоване воде_ На узвишеном перону: ба

карни резервоар за меку воду; резервоар 

за кондензатор; бакарну КОЛОНУ за концен
трацију и ректификацију; бакарну дести

лациону колону и бакарни огревач. На пр
вом - спрату налазили су се углавном следе

ћи урећаји: бакарни парни регулатори; ис-

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА ЧУКАРИЦИ 1898-1941 

Le bombardemenl de lа Sucrerie l е ,3 V II 1944 

кувачи алкохола; епуратер; декантер; хлад

њаци; мерачи алкохола итд. На другом сп
рату: резервоар за дефлагмациону воду; 3 
хладњака; 2 декантера; 3 апарата за отпа
равање; 3 сепаратора итд. На трећем спра
ту : 2 огревача комине; 7 кондензатора; 2 
хладњака; хидрауличну запору; бароме· 
тријски кондензатор; резервоар за филтри

рану ВОДУ. На четвртом спрату: резервоар 

за преврелу комину, резервоар за речну 

ВОДУ и за меку воду ИТД. 

Оде.ъење за приручно стовариште шпи
рита имало је: резервоар за искувани шпи-
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ритус; 2 покретне центрифугалне пумпе са 
електромотором; контролни резервоар; 2 
центрифугалне пумпе за шпиритус са елек
тром ото ром итд. На узвишеном перону: 3 
резервоара за шпиритус_ 

у стоваришту шпирита налазили су се 
резервоари за шпиритус запремине 2.500 
хл, у Одефењу за спал:'ивање шлемпе нала
зила се пећ и вентилатор са елеКТРОl\IIOТО
ром, а у ложионици парни котлови са од. 

.говарајућом арматуром, вентилатор, 2 пар
не пумпе и 2 резервоара за шлемпу и воду. 
Станица за денатурисање шnирита И~IЭла 
ј е; резервоар за деиатурисани шпиритус, 
преносне центрифугалне ПУl\ше са електро·· 
моторима ИТД. 

Фабрика квасца, смештена у четворо 
спратној згради од армираног бетона, има
:\а је углавном следеће урећаје: у призем
"оУ каце за врење :и предврење; 6 пумпи за 
хладну воду, за квасац, за младнну и за 

амонијак; перионицу за филтер-навлаке: 
пресу за квасац; резервоар за охлаћену 
мла.дину; хладионик за младину и пречи

стач ваздуха. На првом спрату: резервоаре 
за разрећену меласу ; каце за предврење; 
одмерке за амонијак итд. На другом спра
ту : пумпе за меласу и за сепарирани ква

сац; 2 се пара тора за меласу и 3 за квасац; 
судови за сепарирани квасац и за дел,ење 

матичног квасца; хладионик за разрећену 
меласу; бакарни СУДОВИ за чисту културу 
итд. На овом спрату налазио се урећа ј ла
Uораторије. На трећем спрату: каце , од
мерци, вага и резервоар за меласу; резер

воари за прање квасца и пумпа за сумпор

ну кисеАИНУ. На четвртом спрату: резер
воари за сумпорну киселину, меласу, топ

лу воду и хладну воду. У експедицији и 
хладионици квасца: строј за гњечење са 
електромотором, строј за резање квасца, 
агрегат за индиректно хлаћење одел,ења с 
вентилатором и електромотором итд. 

Машинска. сала имала је : 1 парну ТУР
бину са генератором капацитета 200 КС; 1 
пумпу са електромотором за кондеН30вану 

воду; - 1 кондензовану сисаЛ:.ку; 1 клипни 
l(омпресор са електро.мотором и један за 

Рад IШ I1реурепењу фабрuч/Сuх хала 1958. ,од. 

Les tl'(L\lйUX de reparation des Iшlls de Ја 
Sucrerie, еn 1958 
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Рад на 11реурећењу фаБРu<tКUХ хала 

Les travaux {Је reparation des halls de la 
SlI crerie, еn 1958 

ФАБРИКА ШЕЋЕРА НА ЧУКАРИЦИ 1898-1941 

амонијак; 1 противструјни кондензатор; 
хладионик слане воде и хладионик слатке 

воде; центрифугалну пумпу за охлаћену 
ВОДУ и за славу поду, са електромоторима. 

Изван машинске сале налазио се филтер за 
ваздух уз компресор. 

Ложионица фабрике н:васца имала је: 1 
селекциони котао са опремом, са гвозде

НОА'! конструкцијом И Ј'злеријом, са прегре
јачем паре, еКОНОМl1зером, са ланчастим ро
стом И вентилаТОРОil;I са електромоторима; 

2 клипне пумпе за напајање котла; 1 ста
ницу за умекшавање воде; 1 урећај за УВ
лаживање паре; резервоар са арматуром; 

1 ветреник; 1 пешчани филтер; 2 аутомат
ске станице са електромотором; 1 елеватор 
за уга.ъ; 1 котао система »Согпvаl« ИТД. 

Изван зграде фабрике шпиритуса и ква
сца постој али су следећи урећаји : 2 рота
ционе пумпе за меласу са електромотором 

капацитета 160 хл; 1 резервоар за меласу; . 
1 центрифугална пумпа за речну воду са 
електромотором капацитета 1.320 хл. поста
в.ъена на обали Саве и димњак висин~ 65 
метара. 

Обе фабрике имале су укупно 72 елек
тромотора, 500 волти погона, фреквенце 
50, разних капацитета - од 1,8 до 95 k'\v 
и разних фабрикациј а, углавном AEG, Нјт
те!, Wanng, Thomas и АР. 

Фабрика шпиритуса и квасца Државне 
фабрике шећера на Чукарици запошл.ава
ле су око 120 лица, од којих 80 сталних и 
око 40 сезонских радника за време кампа
ње. Делатност ових фабрика била је крат
котрајна, јер је годину дана ло~ле пушта
ња у рад отпочео рат против Југославије, 
у априлу 1941. године. 

За време дРУГОГ светског рата све три. 
фабрике на Чукарици биле су тешко оште
ћене бомбардовањем и ОПtъачкане прили
ком повлачења непријатељских трvпа. По
сле ослобооења Београда брзо су биле по
дигнуте из рушевина и пуштене у рад, за

хва.ъујући доброво.ъној акцији радног ста
новништва које је с uеликим ентузијазмом 
кренуло у битку за обнову порушеног гра
да и његове привреде. 

Аобровољнu рад колеr....:uва на реконструкцији 
фабрике 1958. zoдИ1iе 

Le travail be.I1€Vo[e des ouvriers {lans Ја 
reconstructiol'l de lа Sucrerie, ен 1958 
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LA SUCRERIE Л (;UКАRIСЛ 
1898-1941. 

Nikola Vuco 

Еп quatre decennies de son existence agitee, 
а partir de sa fondation еп 1898 jusqu'en 1941, 
Ја Sucrerie de Cukarica avait subi pJusieurs 
transformations, changements de proprietaires, 
renovations techniques, destructions dc guerre, 
conjonctures favorabI es et des difficultes есопо
rniques. Соmте ргеmјеге fabrique du sucre еп 
Serbie а lа fin du XIXe siecle, 1а Sucrerie est 
construite аи шоуеп du capital etranger, sOll
tenu раг les ЬешШсеs d'Etat, е! representc роиг 
les conditions economiques de сеНе epoque, L' 
important facteur du developpement de cette 
Ьгапсће d'industrie et de la culture arrieree de 
betterave dans Је pays. 

Еп raison de lа mauvaisc аdm iл istгаtiоп de 
ses premiers proprietaires, Ј е tt'avail dans lа 
Sucrerie fиt arrete сп 1902 deja. Apres quatre 
annees d'immobilite , еНе fut de nouveau cedee 
аи capita l etranger, avec d'importantes privi
lf~ges d'Etat. Depuis 10rs, jusqu'a l а ргет јеге 
guerre mondiale, lа fabrique avait de plus сп 
plus progresse, еп reaJisant de bons resu Ita ts 
dans la ргерагаНоп du betterave et Ја рго
duction du sucre, еп incitant les paysans а 
augmenter lа сuаиге du betterave et сп favo
risant, еп mеmе temps, Ј а consommation du 
sucre sur lе mагсће interieur et Ј е Ыlап сот
mегсја l de Serble, l 'importation de cet јтрог
tалt produit de large consommation Напt ге
duite. Mais, les conditions de travail des 
ouvriers еtаiепt te]lement difficiles чuе lа 
f:ameuse greve de 1907, etouffee dans le sang, 
fut inevitabIe. 

Репdапt lа ргеmјеге guerre mondiale de 
1914-1918, lа Sucrerie etait, tour а tour, detruite 
раг Ies bombardements, plusieu.rs fois vendue 
аих etrangers, superficiellement remise еп etat 
роиг fonctionner periodiqt1cment, тапјриlее 
раг ип регsоппеl incompetent, роиг etre, еп fin 
de Ј а guerre, detrui te ипе nouvelle fois et de
гоЬее раг les troupes еплеm iеs battant сп ге
traite. 

в' 

А l'issue de Ј а ргеmјеге guerre mondiale, lа 
fabrique de Cukarica fut sequestree, еп tant quc 
ргорпНе des ennemis et, рlасее sous l'egide dll 
Ministere de lа lustice et du Conseil d'аdщi
nistration, obtint ses геgIеmепts a insi que Је 
soutien legal pOllr sa future act ivite. 

Depuis 10rs соттепсе lа ргеmјеге phase 
de sont rebondissement. Ел tlП temps relati
vernent court, levee des ruines, lа Sucrerie а 
ete mise еп etat de таl'сће, son equipement 
гераге et еп partie l'enove, роиг pouvoir aSSUl'er 
ипе modeste capacite de production. La сопјоп
cture inf]ationiste d'аргеs-gLlепе avait contri
Ьие а се чие lа fabrique sous sequestre obtienne 
des resultats considerabIes. 

Apres чие le sequestre fut abroge et que 
lа fabrique eut passe, раг rachat, еп роssеssiоп 
de l'Etat, еп 1925, des сопсlitiоп s plus fаvогаblеs 
etaient crees роиг son fut"ur developpement. D' 
apres Ies nouvel1es prcscriptions de lа Loi et les 
regles, lа Sucrerie еп tant qu'entreprise d'Etat 
sous l 'egide du МјпiSЙ:ге des finances, avait uпе 
assez grande autonomie еп dоmаiпе dc lа рго
duction, des affaires financieres et du trafic de 
ses produits sur les mal'ches interieur et exte
ГЈеuг, Еllе а ete епсоге modernisee, sa capacite 
de production а augmente auss i. La cLl1ture dLl 
betterave а assez progresse. Абп d'eviter l а 
сопсигепсе des sucrcries du secteur prive et 
роиг se faire ипе теШеиге position sur lе таг
сће interieur, lа Sucrel'ie de Cukarica fut il)
troduite аи mопороlе interieur dt1 sucre. N'etant 
pas епсоге suffisammcnt mоdегпisее, c'es t avec 
son contingent et avec u.nе centrale de vente 
сотmипе du monopole du SUCt'C, qu'elle avait 
ри realiser des profits impol'Lants et ассгоНге 
ses fonds d'expansion. La recession passagere 
чиј se manifesta еп 1925-1926 еп raison des 
rnesures deflationnis tes et de s tabilisation du 
dinar ayant inflige а lа Sucrerie dc pertes соп
siderables, еВе fut obIigee d'economiser еп 
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п~duisапt son personnel et еп diminuant les sa
laires de ses travailleurs. 

L'equipement "\retuste, les frais generaux 
eIeves et lа ЕајЫе capacite de preparation du 
betterave, m ettaient la Sucrerie de C: ukarica 
dans ипе position subordonnee а l \~gard des 
sucreries Ьеаисоир mтеих equipees du secteur 
prive. La demande gгапdissапtе sur le marcl}(~ 
yougoslave elargi, et lа сопсигепсе de plus еп 
plus grave des fabriques privees, malgre lе mо
пороlе соmmuп ди sucre , etaient а l'origine d' 
ипе reconstrucUo l1 ser.ieuse, еп vue de l'augmen
tati011 du capacite (lе production de lа Sucrerie 
de Cukarica. La reconstruction de ceHe-с! fut 
effectuee еп 1930-1932, аи тоуеп d'importants 
investissements роиг l'achat des mach{nes mо
dernes, d'appareiJs e t des autres materiels, а 
}'execution des travaux de construction et а lа 
reorganisation des services administratifs. La 
capacite de ргоduс{"iоп augmenta considerable
ment еп l'emportant sur les fabrique privees. 

Avec uпе гесопstгuсtiоп compIete, сот
mепсе Ја deuxieme phase du developpement de 
Ја Sucrerie. Des resultats obtenu s dans Ја рго
duсtiоп et le сотшегсе, devenaient de plus еп 
pIus satisfaisan ts. Plus forte qu e ses соп
curents, Ја Sucrerie sort du mопороЈе et Ј е 
fait регдге . Ainsi, еНе gagne de l'avantage sul' 
lе татсће. Des effort s deployes раг les fаЬгi
ques ргivееs (la ns le but de porter prejudice 
а lа Suсгегiе de Cukarica еп fa isant baisser lе 
р гјх de vente dll sucre, sont r es tes vains. La 
Sucrerie de Cukarica s'est assure аiлsi ипе 
рlасе de сЬо јх et es t devenues l'un des facteurs 
ргеdоmiпапts dans cette Ьгапсће de production 
industrielle, ~лicе а son eqllipement renove et 
а des d6bollches nouveallX. 

La crise economique de 1930-1934 suivie de 
bais~e de Ја p!"oduction, de .f~uctuation's des РГЈХ 
et d аggга"\rаtlOП des сопdltlOПS de travail des 
ouvTiers, avait Ш1 реи raJenti Је developpement 
de Ја fabrique, mais, elle а reussi а surmontel' 
ces difficultes et а continuer sa тагсће аsсел
dапtе аvалt lа sесопdе gHerre mолdiаle. Роиг
tant , les conditiol1s de vie du personnel de Ја 
fabrique etaiel1t difficiles. Le mauvais logement, 
d.e~ ћеuгеs de travail trop prolongees, Је tra
vюЈ Еогсе l?rs des campagnes anl1uelles, ainsi 
чне les sаlшгеs bas, Гu rent Ја cause du тесоп
t entem ent et de Ја resistal1ce chez les t ravail-
1eurs et les empJoyes. L'administration fu t оЬ
ligee d~ faire des concessions, еп аugmелtапt 
les salaJres. 

La p roduction ассгие des matieres рге
mieres et les fonds disponibles eleves ont рег
mis а lа Sucrerie de Cukarica de con~truire еп 
1938- 1939, раг autofinancem ent, ses propres 
fabriques de J'a1cool et de lа levure, се qui а 
elargi son activite. Les fabriques de J'alcool et 
de lа lеуиге, s ituees autour de l а SlIcrerie ауа
iел t l'equipement 1е plus mоdегпе. Leur ac'tivite 
fut, серепdапt, de courte d,lIree, lа gllerre d' 
avril соп tге lа Yougoslavie de 1941, ayant ecJate 
ип ап seulement apres lеllГ mise еп marche. 

Репdапt Ја seconde guerre mondiale, les 
trois fabriques de Cukarica ont ete gravement 
endommagees раг les bombarde ments et dero
bees раг les troupes ennemies, battant еп ге
traite. Mais, еНе $ont vite rebllties des ruines, 
аllss itбt apres 1а 1iberation de Belgrade раг Је 
travail benevole Је lа рорu1аtiол, enthousiasmee 
роиг lа construction du sociaJisme dans lа 
Yougoslavie поиуеl1е. 




