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ДРВНОИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕБЕ 
ДУШАНА СИРОТАНОВИНА НА САВИ Y БЕОГРАДУ 

( 1895— 1925)

Душан Сиротановић (1850— 1907) скре- 
нуо je на себе пажњ у као сопственик 
„гвожђарске, предузимачке и шпекулатив- 
не радље" y Нишу y време изградње же- 
лезнице Београд—Ниш, као један од снаб- 
девача железничким праговима, скретнич- 
ком, мостовском дрвном и другом гра- 
ђом.1

Дрвну rpaby на ширем простору Ниша 
куповао je самостално и у заједници са 
више нишких и  раж ањ ских трговаца,2 a 
купљену облу rpaby храста и четинара 
стругао je на својој стружници поточари 
y Горњој Бресници, у округу прокупач- 
ком.3

Пословаље из Ниша гтрвнео je  y Бео- 
град (1894), где je  на Сави поред желез- 
ничкс станице на Бари Венеција по оло- 
брењу гадашњег Министарства народне 
привреде (дал>е: МНП) подигао прву пар- 
иу стругару модернијег типа за оно вре- 
ме. Ова ћс сгругара, са једним премешта- 
њем T a K o b e  y непосредној близини Саве, 
постојати и радити y периоду дугом три 
деценије (1895— 1925), осим y време првог 
светског рата.4

До почетка рада ове стругаре y Београ- 
ду je  било више узалудних покуш аја до- 
маћих и страних иривредника за подиза- 
ње стругара,5 a тек ће од 1903. у  Београду, 
на Дунаву, почети да ради велико дрвно- 
индустријско предузеће Прометне банке.6

Пре подношења захтева за подизање 
стругаре Д. Сиротановић je  добио обаве- 
штење да ће МНП ускоро расписати ли- 
цитацију за продају веће количине дрвета 
четинара на Тари и да ће, ако буде н а јп о  
в о л ј Н и ј и  понуђач, добити право да за не- 
колико наредних година користи ову че- 
тинарску грађу за своју стругару. Пре то- 
га четинарско дрво на овој планини про- 
давао je  no ш умској такси  y мањ ој коли- 
чини околном становниш тву, локалним 
стругарама, поточарама, јапијарским  тр- 
говцима, a y изузетним приликама давано 
je и бесплатно за јавне потребе y Бео- 
граду.7

Крајем децембра 1893. МНП je  одобри- 
ло да ce ,,за потребе трговине y земл>и из- 
ложи продаји до 6.000 ком. дрвета јеле и 
смрче из планине Tape и то оферталном 
лицитацијом . . . "  — До заказане лицитаци- 
је  (20. I 1894) своје ионуде са ценама под- 
нели су: Светозар Н. Ш вабић, трговац из 
Београда, М ирковић и Лучић, трговци из 
Београда, и Душан Сиротановић, тада join 
трговац из Ниша. На сам дан лицитације 
стигло je  писмо Буре М илијаш евића, ди- 
ректора II I  београдске гимназије и писмо 
фирме Н еквасил и Доубек из Београда, y 
коме захтевају да ce лицитација одложи 
до 25. т.м. док ce акционарски одбор овог 
предузећа не договори о иступању на овој 
лицитацији. Накнадно ce јавио и Б ока А.

157



С В Е Т И С Л А В  В Л А Д И С А В Л > Е В И Ћ

Станојевић, тргован из П араћина, најав- 
љ ујући да he дати двадесет пара вшпе од 
најповољ нијег понуђача.

Но све ове и касније приспеле минуде 
нису узете y обзир и сва помуђена дрвна 
маса од 6.000 четинарских дрвета продата 
je као најповољнијем понуђачу Д. Сирота- 
новићу, по цени од 9,05 до 11,05 динара по 
стаблу, према дебљинским степенима (од 
по 10 cm) од 60 до 120 cm. Тако je
28. I 1894. закључен и потписан уговор о 
овој купопродаји коју je y име МНП пот- 
иисао миннстар Сима М. Лозанић и купац 
Душ ан Сиротановић. Уговором je утврђе- 
но да ce купцу продаје 6.000 стабала јеле 
и смрче иа Тари н да je купац y свему оба- 
везан да ce придрж ава услова који су били 
објавЈБеи уз лицитацију, као и свих дру- 
гих уговорних п одредби Закоиа о шума- 
ма. Као крајњ и рок сече купљене дрвне 
масе олређен je  30. април 1897.

Сеча дрвета на Тари започета je одмах 
пошто je купац положио предвиђену кау- 
дију , док je стругара почела с радом тек 
децсмбра 1894. Скоро цела 1893. и 1894. 
протекле су y обезбеђењ у потребног зем- 
љишта за стругару, изградњи грађевин- 
ских објеката, набавци машина и опреме, 
(углавном са стране) и y обезбеђељу не- 
колико стручних радпика, машиниста и 
гатериста са страие. Поред сопствених 
средстава Д. Сиротановић je  узимао кре- 
дите и зајмове код више банака и послов- 
них пријатеља y земл»и, a и стругара Бин- 
дера и Полгара из Земуна.

V 1895. стругара je  радила само y јану- 
ару и фебруару, кад je после дужих кш па 
надош ла Сава поплавила Бару Венецију и 
сва стругарска постројењ а Д. Сиротанови- 
ћа. Стругари je нанета велика штета, a ве- 
лика количина обле п струганс грађе je 
одиета водом. Стругара нијс била y мо- 
гућности да ради све до јула месеца. Због 
велике воде на Сави и Дрини није био мо- 
гућ довоз грађе сплавовима са сплавшпта 
y Перућцу, Бссеровини и Рачи.8

Услед нерада и претрпл>ене штете пре- 
дузеће Д. Сиротановића није било y мо- 
гућности да измирује настале обавезе и 
нашло ce пред стечајем. Траж епа je и по- 
моћ од Београдске општине, која je  иза- 
шла y сусрет уголико што je  допела одлу- 
ку да га ослободи плаћањ а закупниме од

шест стотина динара на закупл>ено зем.у>н- 
ште y 1896. и y том смислу заграж ила нал- 
лежно одобрење Министарства фииан- 
сија.9

Утврдивши сгање y коме ce малази пре- 
дузеће Д. Сиротановпћа, Нпшки првосте- 
пени суд je  (8. XII 1895) „отворио стечп- 
ште на непокретпом и покретиом пмању 
презадужсног Душ ана CnpoTanonnha, тр- 
говца нз Ниш а . . . "  a МНП je преко Др- 
жавног правобранпица затраж ило да ce 
предузму кораци за наплату мотраживања 
за продато a пенаплаћено дрво са Tape y 
износу од 4.869 динара и са додатко.м ка- 
мате од 6%. Само два месеца послс дого- 
вора са повериоцима Нишки првостепенп 
суд je  (7. II 1896) домео решење о настав- 
ку рада на стругарн y Београду и иско- 
ришћавању дрвета па Тари, с тим да да- 
л>им радом овог предузећа руководн Сто- 
јан  П ајкић, трговаи из Београда, под над- 
зором поверилачког одбора. Обавештепо 
je и МНП, које je уједно замол>ено да о 
овоме обавести све падлежне органе вла- 
сги да П ајкићу омогућују несметани рад 
y Београду и на Тари. Сг. Пајкић je упла- 
тио половину заосталог дуга и од МНП д о  
био одобрење да настави дал>и рад на сечи 
дрвета на Тари, извоз на Дрину и превоз 
сплавовима y Београд.

Но како ce приближило истицање уго- 
вора о сечи дрвета на Тари (30. април 1897), 
то сс Ст. ПајкиН y два маха o6pahao МНП 
(крајем децембра 1896, п почетком јануа- 
ра 1897) захтевајући да ce продужи важ- 
ност уговора до 1. маја 1899. Јер, дотле je 
било посечено тек 2.302 стабла (1.002 ста- 
бла пре и 1.300 стабала после пада преду- 
зећа под стечај). Y захтеву за продужеље 
уговора Ст. П ајкић je изложно све дота- 
дапш.е сметње и теиж оће y раду предузеИа 
Д. Сиротановића. Године 1893. п 1894. су 
прошле y принремама, a 1895. у прекнду 
рада због ноплава y пролеће п y јесен. ,,Си- 
ротановић je  морао да ce бори са непого- 
дом, чувајући стругару да je вода не по- 
руши и да му не однесе 2.000 трунаца на 
стоваришту, од којих je већа количина н 
однета Савом, (у вредности од 10.000 дии). 
После ове катастроф е Сиротановићу je 
требало још  два месеца док je стругару до- 
вео y ред. Дошла je и зима. Ou je плаћао 
менице a пишта није радио те je  дошао
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Д Р В Н О И Н Д У С Т Р И ЈС К О  П Р Е Д У З Е Ћ Е  Д У Ш А Н А  С И Р О Т А Н О В И Ћ А  У Б Е О Г Р А Д У  (1895—1925)

под стечај . . Уз захтев je  Ст. ПајкиИ при- 
ложио и уверење Београдске општине (од
17. X II 1896) да je  Бара Венецнја била под 
водом од 15. марта до 1. јула и од 30. ок- 
тобра до 30. новембра 1896. Бесеровачка 
општина му je  уверењем (од 23. X II 1896) 
иотврдила да je  велика вода однела са 
дринских сплавишта y три маха, 1895. и 
1896, 825 трупада припремл>ених за вожњу 
сплавовима y Београд.

Ст. П ајкић je  приложио и увереље Ниш- 
ков првостепеног суда о двомесечном пре- 
киду рада предузећа Д. Сиротановића, од 
пада под стечај до иостављања управите- 
л>а стечајне масе (од 8. X II 1895. до 7. II 
1896) и одобрења за наставак рада. — Ст. 
П ајкић je  такође изнео да je МНП ирода- 
јом углавном најдебљих стабала на Тари 
довела Д. Сиротановића y положај да je 
приликом сече, извлачења и спуштања низ 
дринска точила, због натрулих .дтреживе- 
дих" стабала имао неуобичајено велике гу- 
битке y корисној дрвној маси и да je  на 
стругари од такве грађе добијао резану гра- 
by знатно нижег квалитета. Y ствари, ова- 
квом сечом Д. Сиротановић je  очистио Та- 
ру од престарелих стабала која дотле нису 
користили локални потрошачи. Поред то- 
га, радом на Тари и y стругари запошља- 
ван je  већи број радника, „скоро 400 
л>уди".

М инистар (Л>. Клерић) уважио je наве- 
дене разлоге н на основу уговорне одред- 
бе продужио рок важења уговора до 1. ма- 
ја  1899. IïpeAy3ehe je  радило под стечајем 
до 31. марта 1898, када je Нишки првосте- 
пени суд y договору са повериоцима одлу- 
чио да прекине стечајно стање. Даљим ра- 
дом наставио je  да руководи Д. Сиротано- 
вић и крајем августа 1899. обављена je  сва 
сеча (6.011 стабала), a крајем новембра 
ynAaheHa je и последња рата вредности др- 
вета, ко ја  je  изнела 57.082,10 динара. МНП 
je  донело реш ење да je  уговор окончан, 
a затим je Нишки ирвостепени суд скинуо 
интабулацију на непокретно имаље Д. Си- 
ротановића као залогу за кауцију од 4.000 
динара „за сигурност уговорпих обавеза".

Пре окончања овог првог уговора Д. 
Сиротановић je  издејствовао одобрење за 
дал>у сечу на Тари до 4.000 стабала годиш- 
ње. По овом одобрењу Д. Сиротановић je

искористио 4.400 стабала, кад je  министар 
МНП донео реш ење (18. IV 1901) о пре- 
станку важ ењ а овог одобрења јер  реше- 
ње није било y складу са одредбом Зако- 
на о шумама ако ce ради о продаји дрве- 
та за трговину и ш пекулацију.10

Y насталој ситуацији Д. Сиротановић 
ce обратио МНП да ce и њему, сходно ва- 
ж ећем Закону о нотпомагању AOMahe ра- 
диности од 16. VII 1898, одобре повласти- 
це за даљи развој свог предузећа. На но- 
вој локацији  подигао je  (1899) модерну 
парну стругару, y којој H 3pabyje „160 раз- 
них (врста) дрвних npepabeBHHa". Намера- 
ва да уз струж ницу нодигне и фабрику за 
израду ветрељача, да још  улож и до 60.000 
динара (поред досадаш њих 250.000 дин) за 
набавку нових машина и да повећаним 
обимом и новим производима сузбија 
страну конкуренцију ,,и за 250.000 дин. 
сузбије увоз".

Указом од 28. IX 1901. дате су Д. Сиро- 
тановићу повластице за прераду дрвне 
rp ab e  и израду ветрењача уз следеће олак- 
шице: да ce ocA oéaba царина на увоз ма- 
шина, делова, алата и справа за инстала- 
цију свог ripeAy3eha; да ce ocA o6aba царн- 
на и свих узгредних такса приликом из- 
воза npepabeBHHa свог npeAy3eha; да му ce 
сниж ава подвозна цена на ж елезницама за 
25% приликом извоза готових производа 
из земл>е и да му ce дозвол>ава сеча чети- 
нарске rp ab e  (дебл>ине преко 40 cm) no
3.000 ком. стабала годншње по шумској 
такси на планини T apa. Д. Сиротановићу 
су ставл>ене обавезе: да y предузеће уло- 
ж и преко 250.000 дин, да са израдом ветре- 
њача отпочне y року од године дана, a ос- 
талих производа одмах; да запошљ ава до- 
маће раднике, да оснује раднички фонд за 
o6e36ebeH>e њихових породица за случај 
болести, онеспособљавања и смрти. Важ- 
ност ових повластица престаје по истеку 
десет година, као и y случају када повла- 
стичар не испуни све ове захтеве.

Y току прве године рада по овој повла- 
стиди Д. Сиротановић je  y већем процен- 
ту од уобичајеног добијао ca Tape лош ију 
rpaby, од старијих стабала, са доста тру- 
лежи и др. и од такве обле rpabe није до- 
бијао квалитетну резану rpaby, ко ја  му je  
била потребна за нов производ — ветре- 
њаче. Ово тим ире што je  повластицама
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обавезан да y току прве године произведе 
и на трж иш те изнесе овај нови производ. 
Y противпом сдучају довео би y питањс 
даље коришНење повдастице. Но после до- 
говора са МНП отклоњ ена je  ова препре- 
ка. За ветрењаче je  куповао ca Tape још  
буково и борово дрво и y овом смислу ни- 
је  више било никаквих теш коћа.11

Y прво време ш диш њ а производња ве- 
трељ ача износила je  200—300 комада, али 
с увозом врш алица са сопственим вејали- 
цама производња ветрењ ача ce смањива- 
ла. Ц ена ветрењаче 1906. износила je  46 
дин. по комаду. Y3 ветрењаче je значајна 
била и производња ш арених сандука, но 
с већом појавом столарских радионица y 
земл>и опала je  производња шарених сан- 
дука.12

Ово ново, друго стругарски ностројење 
Д. Сиротановића располагало je  бољом 
опремом од ранијег. Имало je  две парне 
маш ине од 110 и 8 HP, три струга, три 
циркулара, струг за обраду гвожђа, ша- 
пинг-машину, машину за оштрење тестера, 
две парне дизалице и два циркулара руба- 
ча. Капацитет струж нице je био 6.000 m 3 
обле грађе y једној смени, па je  Д. Сиро- 
тамовић y више махова траж ио да му МНП 
повеИа годишљи обим сече дрвета на Та- 
ри. Предлагао je да му ce одобрава сеча 
y Црном врху и Звезди, деловима Tape, 
где би о свом трош ку изграћивао путеве 
и друге ш умске направе за извоз upepabe- 
не грађе до точила према Дрини. Међутим 
МНП га je  одбило, јер  министар нема ов- 
лашНеља за продају веће количине једне 
врсте дрвета (четинара) и одређеме дебљи- 
пе (од 40 cm навише) из државних шума 
за ко је није израђен привредни план.’3

Y недостатку одговарајуће количине 
rpabe ca Tape Д. Сиротановић je куповао 
четинарско дрво из приватних шума y ре- 
ону Tape и делу суседне Босне, затим дрв- 
ну rpaby на лицитацијама, a куповао je  и 
храстову rpaby за специјалне потребе y 
долнни Велике Мораве, коју  je плаћао и 
до недесет динара по стаблу.14 Y овом пе- 
риоду после смрти Д уш ана (13. X II 1907) 
предузећем руководи љегова супруга Да- 
ринка, па ce и она обратила МНП да јој 
ce дозволи сеча y Црном Врху и Звезди, 
као што je то одобрено Прометиој банци. 
Но и она je  одбијепа, али јо ј je  МНП ипак

с времена на време одобравали нивећану 
сечу на Тари и тако ce y времену око 1910. 
знатно повећао обим довоза rpabe на стру- 
гару, чак и више од 6.000 m315

Y току првих година после дате повла- 
стице МНП je  утврдили да je Д. Сиротано- 
вић улож ио y своје предузеће 252.470 дин, 
да je запослио 33 домаИа радника (из ко- 
паоничког, нишавског и сврљишког среза), 
a само му je  машиниста аустроугарски по- 
даник. Код Осигуравајућег друш гва „Ро- 
сија", после дужег опирања радника да им 
ce од зараде обуставл>а известан проценат, 
уплатом одговарајућег износа осповао je 
радничкм фонд. Све je раднике осигурао 
на 17.000 дин. тако да за случај смрти по- 
родица добија износ y висини 600 пута од 
дневне зараде радника, a за случај повре- 
де или трајпог опеспособл>аваља за рад — 
900 пута од висине дневне зараде радника. 
Радпе просторије фабрике су одговарале 
санитарним и техничким прописима, док 
стање y радничким станош ш а није било 
задовол>авајуће. За ono ce Д. Сиротановић 
правдао да je  дуго чекао на одобрење да 
на општимском земљишту подиже удобне 
радпичке станове. Тек 1. XI 1905. je оба- 
вестио МНП да je подигао одговарајуће 
радничке бараке и устројио пословне књи- 
ге према добијеш ш  упутствпма, чиме je  из- 
бегао опасмост да престане важност датих 
повластица.16

По истеку десетогодшињих повластица 
(крајем 1911) Д. Снротановићу je  и даље 
одобреиа сеча четимарског дрвета на Тари 
до 4.000 стабала годишње по цени од пет 
до седам динара no кубном метру. Овим ce 
решењем ово предузеће користило све до 
првог светског рата.17

На ово носледње одобрење сече којим 
je ово предузеће куповало дрво по знатно 
поволзнијим од владајућих тржишних ус- 
лова било je више приговора y пословним 
и политичким круговима. При овакпим ус- 
ловима продаје, истицано je, држ ава го- 
дишње губи и до 40.000 дин, односно по- 
клањ а овој фирми, док има доста мла^гх 
npcAy3 eha која треба сличним повластица- 
ма потпомагатп a ие ово и нека друга која 
су коришћењем повластнца знатно оја- 
чала.18

Y каснијем периоду (после 1903) повла- 
стице, концесије су даване само путем за-
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кона за сваки поједини случај, не би ли ce 
кроз предвиђени скупштински поступак 
свестраније и објективније оцењивала оп- 
равданост давањ а повластица појелиним 
предузећима.19

За време првог светског рата окупатор 
je уништио и спалио сва стругарска по- 
стројењ а овог предузећа, па je  његов за- 
ступник Д аринка Сиротановић јуна 1919. 
траж ила од новообразованог Министар- 
ства шума и рудника да настави са кориш- 
ћењем дрвета са Tape no предратном одо- 
брењу како би стругара која je  y току об- 
навл>ан>а могла да ради и створи већу за- 
лиху за наредни зимски период. Од заоста- 
ле предратне залихе y шуми могла je  да 
посече само 800 раније обележених стаба- 
ла, a сва раније посечена и прерађена гра- 
ђа, уколико није била нестала, била je  не- 
употребл>ива за техничку употребу.

Министарство je  одобрило нову сечу од 
2.500 стабала, с тим да користи претежно 
млада стабла (изнад 30 сгп) која су била 
оштећена и да вредност овог дрвета плаћа 
по шумском ценовиику донетом после ра- 
та. Са обнављањем стругаре потрајало je 
знатно дуже, јер  je  требало обезбедити ма- 
шине и потребна новчана средства y до- 
ста тешким условима после рата.

Коначно, јуна 1922. обављена je сеча 
ових 2.500 и пре рата непосечених 800 ста- 
бала, a одвоз сплавовима за Београд про- 
тегао ce и y 1923. годину. Крајем те годи- 
не ово предузеће je, после неколико одла- 
гања, успело да уплати и последњу рату 
вредности ових 3.300 стабала. Иначе, вред- 
ност ове дрвне масе, обрачунавана тто ви- 
ше y међувремену доношених ценовника 
(од 10 до 33 дин/m 3), изнела je  149.592,38 
динара.

Дал>е снабдевањ е четинарском сирови- 
ном за многе није било могуће. На Тари 
и на том простору дринског басена окупа- 
тор je  преко свог генералног гувермана ко- 
ристио четинарску дрвну масу, и то нај- 
више „чистом сечом, остављ ајући за собом 
пустош y овим шумама. Всликим сплаво- 
вима Дрином, Савом и железницом чети- 
нарска грађа одвож ена je  и до Новог Сада 
и Будимотеште.

Велика потраж њ а за дрвном грађом y 
првим тгоратним годинама изазвала je  
коњ уктуру, те и високе цене овој грађи. 
На овом трж иш ту ce појавл>ују и нека 
предузећа ко ја  ce раније нису бавила пре- 
радом дрвета, са великим капиталом, a y 
жељи за стицањ ем брзе и велике добити.
V недостатку дрвне масе y средњедрин- 
ском басену, ишло ce на отворене шуме 
горњег дринског басена, a то je  било мо- 
гуће само предузећима са великим капи- 
талом и онима ко ја  су као нека страна 
предузећа нудила држ ави  највеће цене 
дрвета.

П редузећем Д уш ана С иротановића ру- 
ководи Д аринка са синовима Стеваном и 
Љ убомиром, до 1926, када предузеће ула- 
зи y састав познате фирме браће Ш иђан- 
ски. Још  неко време ова фирма посдује 
под називом Ш иђански и Сиротановић . . .  
Тако ce угасидо прво веће дрвноинду- 
стријско предузеће y Београду и земл>и, 
које je  сопственом организацијом  обезбе- 
ђивало дрвну сировину са Tape и даљом 
прерадом на својим погонима y Београду 
пружило земл>и велике количине резане 
грађе и других дрвних сортимената и тиме 
допринело смањењу увоза дрвне грађе са 
стране за око 200.000 ш 3 и потпомогло об- 
нову и развој Београда и земл>е.

Н А П О М Е Н Е

1 Душан Сиротановић (1850—1907) иребе- 
rao je без пасоша из родног Темишвара (1866) 
преко Рама у Београд. Ту ce запослио најпре 
као помоћни радник, па сапунџијски калфа 
код трговца Јована Панђела. Јуна 1872. по ви- 
соком одобренеју Државног савета, уз уве- 
рење Ј. Панђела, Спире Петровића, Алексе 
Стојановића, Станка Ј. Илића и Станка То- 
шића, београдских трговаца и индустрија-

лаца, да им je Д. Сиротановић лично 
познат као вредан, поштен, доброг владања 
и усталац у свом послу, да као сапун- 
џијски калфа има 40 дуката цес. годиш- 
ње плате и извесну суму новца y месту свог 
рођења за пристојно издржавање, тако да 
нема сумње да ће коме бити на терсту — 
примљен je y српско поданство без отпуста 
из „свог садашљег поданства". — Још неко-
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лико година Д. Сиротанови ce бавио сапун- 
џијским послом, око 1880. имао je своју ка- 
фану, бавио ce трговииом, a 1882. ce преселио 
y Ниш, где je имао своје предузеће под нази- 
вом „гвожБарска, предузимачка и шпекула- 
тивна радња", a no доласку y Београд „ПАРНА 
СТРУГАРА, ДУШАН СИРОТАНОВИБ' — Бео- 
град, н „ПАРНА СТРУГАРА ДУШАНА СИРО 
ТАНОВИБА — БЕОГРАД — СТОВАРИШТЕ — 
НИШ". — Архив Србије, грађа МУД П Ф. 
XXVII—50/872.

2 Архив Србије (даље: AC) МНП С per. за 
1883. бр. 8, 430, 441 и 688/883; per. за 1884. бр. 
1893/884; per. за 1885. бр. 200/885; per. за 1886. 
бр. 28 и 64/886.; per. за 1887. бр. 675, 767, 833, 
1049 и 1324/877; per. за 1890. бр. 501, 634 и 
2940/890; дел. прот. за 1891. бр. 35/891 бр. 418 
и бр. 601/891; per. за 1893. бр. 321 и 965/893; 
per. за 1894. бр. 18/894 и МНГ1 Ш Ф 13—37/903.
— трговци сарадници Борће Марииковић, Ра- 
жаљ, Карло Материи и др. Ниш.

3 AC МФЕ No 1075, 1176, 1611, 2468, 2850, 
3437, 3859, 4006 и 4491/882 и МФ Е Ф. IV—46/ 
882; МНП Ш бр. 8, 430, 441 и 688/883. Д. Си- 
ротановић je no двема првим молбама за 
подизање стружницс ноточаре y планини 
Гоч—Гвоздац одбијен и тск no трећој добио 
je одобрење и подигао стружницу y Г. Брс- 
сници y Јастрепцу, округ прокупачки.

4 AC МНП Ш бр. 353.
5 „Тежак" Београд, бр. 3, стр. 179/883, Кра- 

јач и комп. „били намерни да y престоиици 
подигну парну стругару"; AC МФ Е Ф III—30/ 
882, Таса Наумовић, предузимач из Шашда, 
добио je одобреље за иодизањс парне струга- 
ре поред Саве па имању Топчидерске еконо- 
мије y Бсограду, али није подизао; AC МНП 
Ш бр. 2948/892. Ш Ф В—123/892, ш. бр. 2005, 
3098, 3229 и 3369/895 и Ш Ф IV—46/893 — Фир- 
ма Неквасил и Доубек тражила je одобрење 
за подизање парне стреугаре y реону Ракови- 
це, одобрење за увоз машина без царина, 
увоз обле rpabe без царииа и повласгице да 
сече по 10—15.000 ш3 обле rpabe y земљи го- 
дишње. За подигиуту стругару изузетно јој 
je дозвољено да 1893. без царине увезе 1.500 ш3 
обле rpabe. Остало јој није одобрено, na je 
стругара обуставила рад и преорјентисала ce 
на другу индустрију.

6 Зборник закона и уредбн краљ. Србије, 
Kit. 57, Указ од 24. I 1902. о давању 10-годиш- 
п>е повластице Прометној банци за подизање 
дрвпоиндустријског предузећа и годишњу се- 
чу од 2.500 до 15.000 дрвета.

7 AC МФ Е Ф I—58/874 — сеча 400 фати 
борових чункова за Топчидерску економиЈу; 
МНП Ш. бр. 1102/887. Одобрење Београдској 
општини за сечу 1.000 четинарских стабала за 
подизање кланице и др.; Ш. бр. 3497/895 — 
сеча за рачун Бродарског друштва, no повла- 
сгици; Српске новине бр. 91 и 92/887 по датим 
повластнцама двојици столара из Београда: 
Павлу Б. Радосављевић и Димитрију Р. Гаји 
ћу, да поред увоза машина за њихове радио- 
нице без царина могу годишње сећи на Тари

до 200 букових и до 300 смрчевих стабала, 
бесплатно, за паредпих пет година — на ос- 
нову Закопа о потпомагању индустријских 
предузећа од 3. XII 1873.

8 AC МНП Ш Ф XXI—20/902; Српске но- 
внне бр. 2, 5. н 9/894.

9 Београдске општинске новине бр. 31/ 
1900, стр. 129.

10 AC МНП 1Л XXI—20/902. Сиисак пове 
рилаца фирмс Душан Сиротановић: Израил 
Русо, мењач, Београд, 2.000 дин. са 67о инте 
реса и 200 дин. и 6.000 дин. x a K o b e  са 6% 
интереса и 200 дин. трошкова; Ранко I 'o b e -  
вац, трг. Београд, 260,60 дин., са 6% интереса; 
Велизар М. Поповић, држ. шумар, округ то- 
нлички 91,93 дин.; Привилегована народна 
баика, Београд, 8. 162,50 дин,; Миле Митровић 
и остали радпици — зарада 1.950,25 дин.; Др- 
жава српска 4.869,60 дин. са 6% интереса; Со- 
ломои Азриел, Београд, 879,30 дин.; НетрониЈе 
Савић, Београд, 1.800 дин. са 6% интереса; Бе- 
оградска трговачка банка, 2.655,00 дин.; Бсо- 
градска задруга 1.500 дин. са 9% интереса; 
Врачарска задруга, Београд, 1.750 дин. са 9%> 
интереса; Српска кредитна банка, Београд, 
2.400 дин. Бока Нешић, трг. Ниш, 6.000 дин. са 
6% ннтереса; Димитрије Илиџановић, адв. 
Бсоград, 1.600,00 дин.; Мориц Самуел, момак 
y радњи дужника 578,15 дин.; Самуило Б. Ја- 
ков, трг. Београд 2.580,00 дин. и 1.730,00 дин.; 
Богдан Златић, адв. Ниш, бранилац стечајне 
масе 5.250,00 дин. и 5.600,00 дин.; Љуба Обрс- 
повић, адв. Ниш, са четири износа: 32.927,55 
днн, 10.500 дин.; 2.495 дин. и 4.400 дин. са 10°/о 
интереса; Нишка задруга 6.650 дин.; Нишка 
задруга, акцион. штедионица 9.600 дин.; Анта 
MnheBHh, пенз. са два износа: 3.000 дин. и 
18.062,50 дин.; Петроније Савић, трг. Београд,
3.000 дин.; Стецишна маса Алексе Пстаковн- 
ha, трг. 9.500 дин. и разна друга лица као по- 
вериоци дужника Д. Сиротановића, и то: На- 
ум Сотировић, Подунавцн 847,30 дин.; Тиосав 
Вучковић, Бајина Башта, 879,30 дин. Вујић и 
Радовановић, трг. 183,70 дин. и други y износу
82.00 дин.; па радници на стругари са 19.400,00 
дин. и радници y Бајиној Башти са 2.000,00 
дин. После рока за пријаву иотражлвања стн- 
гла je иријава земунске фнрме Биндер и пол- 
гар са 1.607,01 форинти.

" AC МНП Т Ф 15—7/905.
12 Савић М. Миливој, Наша индусгрија и 

аанати, III део, Сарајево, 1923, стр. 31 н 381.
'3 AC МНП Ш Ф VIII—171/905 н Ф 55— 

113/905.
'4 AC МНП III Ф 13—37/903; Јекић М. Јо- 

ван. Прилози за ucropujv шхмарства y Србији. 
Београд. 1928, стр. 203;' МНП Ш Ф 18—125. 
21143 н 4—62/901.

is AC МНП Ш дел. ирот. бр. 12223/911, 
4639, 5329, 6858, 7526, 8351, 9902, 11601, 12205, 
14581, 15209, 15763, 16281, 17886, 20899. 21636. 
22775/912.

16 AC МНП Т Ф. 15—7/905.
17 AC МНП Ш Ф. XVII—23/913; Ш бр 

12223 и 17.658/912.
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» AC МНП Ш Ф XVI—50/913.
19 Српске новине, Београд од 7. VI 1903; 

Зборник закона и уредаба кр. Србије, књ. 63, 
стр. 552. (Устав за краљ. Србију 1903.).

20 Архив Југославије, Министарство шума 
и рудника, Ф 68,30 и 50; Министарство трго- 
вине н индустрије, Фонд 65 фасц. 504.; Јова- 
новић др Бока, Ст., Шумска индустрија y

Србији, Пола столећа шумарства Југославије, 
Загреб, 1926. стр. 451—460. Лакатош Јосо, При- 
вредни алманах Југословенског лојда, Загреб,
1929, стр. 12, глава V; Алманах кр. CXC.1921—
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T IM B E R  AND W O O D -PR O C ESIN G  E N T E R P R IS E  OF 
DUSAN SIRO TAN O V IC LOCATED IN  B ELG RA D E AT T H E  SAVA 

(1895— 1925) 

Svetislav Vladisavljevic

A trader in building material and contractor 
from Ni£, DuSan Sirotanovié (1850—1907) was 
one of major suppliers with round logs when 
the railroad Belgrade—Ni. was built and sin
ce 1883, when he set up a water saw-mill in Jas- 
trebac, with hardwood and timber of conife
rous trees as well.

In 1893 he moved to Belgrade and made 
with the Ministry for National Economy a con
tract concerning the purchase of 6.000 conife
rous trees from Tara mountain. In Belgrade at

the Bara Venecija he had raised the first steam 
saw-mill and after its relocation again at the 
Sava (1899) it was in operation for thirty years. 
It processed about 200.000 eu. m of wood in 
various forms of tim ber and thus greatly redu
ced the im port of tim ber from abroad and aside 
this it was supplying Belgrade and Serbia with 
a large assortm ent of tim ber goods. This pio
neer undertaking of industrial exploiting forests 
and laying the foundation for wood processing 
industry was a model that other entrepreneurs 
should have followed
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