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Предузеће Парна стругара и аутоматски 
млинови Митра С. Симовића и Синова налази
ло се у општини Забрежје, срез Посавски , ок
руг Ваљевски. 

Ваљевски округ је захватао североис
тоЧЮI део западне Србије. На северу је грани
ца река Сава, на југу планmrе Сувобор, Маљен, 
Повлен и Медведник, на западу Рађевина и на 
истоку су реке Љиг и Колубара. 

У састав Округа улазили су следећи сре
зови: Ваљевски срез са седиштем у Ваљеву, 
Посавски срез са седиштем у Обреновцу, Там
навски срез са седиштем у Убу, Колубарски 
срез са седиштем у Мионици и Подгорски срез 
са седиштем у Ваљевској Каменици. 

Стварањем заједничке државе Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца, 1. децембра 1918. 
године, Округ је задржао исте границе које је 
имао и у Краљевини Србији. Године 1922, 28. 
априла, стуmша је на снагу Уредба о подели 

земље на области. 1 Ваљевски округ је претво
рен у Ваљевску област и то са истом површин
ом и истим срезовима који су улазили у састав 
Округа. Такође су остале у Ваљеву све уста
нове окружног значаја, а уместо начелника на 
челу Округа, на челу Области налазио се жуп

ан. Октобра месеца 1929. године држава мења 
назив у Краљевmrу Југославију и бива подеље-

на на девет бановина и управу града Београда . 

Области су укинуте а самим тим била је укину
та и Ваљевска област, која је са свих пет сре
зова yllUla у састав Дринске бановине са 
седиштем у Сарајеву. Оваква територијално
административна подела остаће до окупације 
Краљевине Југославије априла 1941. године. 

Ваљевски округ је захватао површину од 
2458 квадратних километара а, према попису 
од 31. јануара 1921. године, имао је 133.984 ста
новника. Густина насељености је у просеку 
износила 50,5 становника по квадратном кило
метру. 

Најмањи по површини био је срез Посавс
ки који је захватао 330 квадратних километа
ра. У Срезу је живело 1921. године 22.505 
становника. У састав Среза улазиле су следеће 
општине: rрабовачка, дренска, забрешка, 
звечанска, јошевачка, кртинска, обреновач:ка, 
орашачка, пироманска, скељанска , стублинс

ка, трстениt1ка, уровачка и ушhанска. 

Претежно занимање становника у срезу 
Посавском била је пољопривреда, док су у 
Обреновцу били развијени трговина и занатст
во, а у првој деценији двадесетог века почиње 
развој дрвно-прерађ1mачке индустрије и мли
нарства. Такође ће се значајно развити и циr
ларско-црепарска производња. 
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Иако је Обреновац административно био 
везан за Ваљево, он је географски гравитирао 
ка Београду и био под његовим економским и 
културним утицајем. На срез Посавски такође 
су економски и културно упщала села 11 гра

:юв1111 з Срема што је омогућавала река Сава. 

вој четвртини двадесетог века нема одбрамбе
них насипа. Ситуацију је отежавала и река 

Колубара која се у непосредној близини Об
реновца улива у Саву. Ако су поједине парцеле 
и бпле неподесне за пољопривредну експлоат
ац11ју, 11мале Су вел11к11 зна~1ај као ·3сч:ы1штс на 

Сл 1 - Пн[1Нi:I cтryrd[1H 11 i:1у1ощпс~..11 ~1.111н,ш11 М1пrш С С1шов11hd. ЗuГ.р~:ж1.:. 
~·ig. 1 Steam sa11mill anJ automatic mills оl'Мнаг S S1111(1н1:. labr1Jljc. 

На око 3 км од Обреновца, северно ка реци 
Сави, налази се Забрежје. Приљубљено уз са
му обалу Саве, у време Краљевине Србије то је 
било погранично место и имало је своју луку са 
стовариnrгем и царинарницом, јер је на другој 
обали Саве била територија моћне Аустро
Угарске царевине. 

Територија Забрешке општине често је 
била плављена јер крајем деветнаестог 11 у пр-
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коме је било могуће подићи 1rндустријске об
јекте. 

Пут развоја индустрије у Краљевини Ср
бији трасирао је 11 Закон о потпо~1агању до
маће радиности из 1898. године. У складу са 
законом појединци и институције у Беог~аду 
почели су добијати одређене повластице , на 
основу којих је почео снажнији замах индустр
ијског развоја у Краљевини Србији. 



СИМОВИЋЕВА СТРУГ АРА И МЛИНОВИ - ЗАБРЕЖЈЕ l'JIK)-1 !/.m, ГО.1ИНЕ 

За исти период о коме се говори нема по
датака да су и у срезу Посавском добијене пов
ластице. али у складу са могућностима и 

тадашњом техничком опремљеношћу и Обре
новац почиње да се технички опрема и индус

тријализује. У Обреновцу су 1893. и 1899. 
године основана два парна млина јачине l 2 KS. 
док је у Забрежју 1904. године основан млин 
јачине 7 KS. 

Све до 7. децембра 1859. године Обреновац 
је носио име Палеж па је од тог датума 
Књажевим указом име града промењено у 

Обреновац. у част династије Обреновића и 
њеног поновног преузимања власти у Србнји. 

Исте. 1859. годи11е у Ужицу је рођен и Ми
тар Симовић чију делатност можемо пратити 
од 1888. године . Наиме. бавећи се трговачким 
пословима, претежно извозно-увозним, шљи

вама и ракијом, Митар се доселио у Обреновац 
11 ту се почео бавити трговином. Те 1889. годи
не Митар је отворио радњу у Обреновцу у У ли
ци краља Петра бр. 170.4 То је била 
гвожђарска, стакларска, мануфактурна. коло
нијална и дашчарска радња. Како му је посао 
добро ишао део добити Митар је почео да 
улаже у земљу. Парцеле је куповао у За
брежју. Свакако да су близи.на луке и царинар
ница за Митра били одлучуји\ш фактор за 
куповину земље. 

На купљеном земљишту Митар Симовић 
је почео полако да подиже своју фабрику. О 
тим његовим радњама налазимо податке у ак

ту који је упућен Месном народном одбору.5 У 
акту се наводи да је предузеhе основано 1906. 
године. Према сведочењу Уроша Бајића" до
лазимо до сазнања да је Митар Симовић "прво 
купио једну малу локомобилу" која му је од 
1903. годнне служила за покретање вршалице. 
Како се тај посао није показао довољно унос
ним купио је мали гатер и тако почео да ст
руже облу грађу. Свакако да та прва парна 
машина Митра Симовића, па била она пост
ављена 1903. године или 1906, није могла имати 

већу снагу од 12 KS с обзиром на постојеће по
датке о техничкој опремљености млинова у 
Обреновцу тога доба. 

У регистрима МинИ"старства народне при
вреде сачуваним за период од 1903. до 1911. го
дине нема података о предузеhу Митра 

Симовића. Први траг је нађен у 1911. години 
где се наводи да Митар Симовић - Забрежје 
тражи "уверење о свом предузеhу да одговара 

пр?писима предузећа". Нажалост, документ 
НИЈе сачуван. 

Период од 1911. до 1923. године за нас је у 
овом тренугку у великој мери обавијен тамом 
јер нисмо успели да нађемо ни један податак 
који би говорио о развоју предузећа. 

Оно што је сасвим извесно јесте •шњеница 
да је предузеће у току Првог светског рата 
доживело велика разарања. У књизи Живка Г. 
Павловића говори се о ратним дејствима на 
линији Обреновац- Шабац - Митрови.ца ла ре
ком Дрином до Вишеграда.7 Како се предузеће 
налази уз саму обалу Саве реално је прет
поставити да је претрпело штету од дејства ар
тиљерије. Такође. до сада нису пронађени 
документи који би говорили о накнади за 

претрпљену штету у току Првог светског рата. 
У акту који је упуhен Министарству индус

трије ФНРЈ налазимо да је предузеће било 
лротоколисано 16. фебруара 1922. године код 
Ваљевског првостепеног суда бр. 3865. 

У књизи аугора Миливоја М. Савића доби
јамо одређенију и потпунију слику о стању и 
снази предузећа.х У делу који говори о струга
рама у Србији налазимо следеће податке: "У 
Обреновцу постоји стругара Митра Симовића 
и Другова. Она има 4 струга, 3 циркулара и 1 
зарубник и машину од 150 коња. Годишње из
ради око 10.000 метара грађе. Сирово дрво на
бављају из Бајине Баште и Босне". С обзиром . . 
да је у наведеном цитату уочљиво да је дат 

погрешан назив предузећа као и његова ло

кација, то смо склони да сумњамо и у тачност 
осталих података. 
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У индустријском годишњаку за 1924. год
ину долазимо до података да је Митар Симо
вић из "Забреж. Серб." власник парне 
стругаре ОД 120 KS.9 Других података нема. та
ко да још увек не знамо колию1 је број гатера 
11 других машина које су потребне за резање 
обле грађе. Сасвим је сигурно да је парна 
машина од 120 KS морала да има и пратећу 
машинску радионицу која би служила за њено 
одржавање као и одржавање осталих машина. 

Делатност Митра Симовића не исцрпљује 
се само радом око већ наведене продавнице, 
парне стругаре и млина, јер је он био 11 члан 
Управног одбора обреновачке Задруге основ
ане 1894. године. Капитал Задруге је износио 
1.000.000 динара. Поред обреновачке Задруге 
постојала је и Посавска банка са акционим 
капиталом од 2.500.000 динара. што на посре
дан начин говори о бујању привредног >кивота 
у Посавском срезу у периоду између два рата. 

Како других података за Парну стругару и 
аутоматске млинове Митра С. Симовића и Си
нова - Забрежје нисмо имали то смо пажњу 
задржали на индустријском годишњаку. 10 Ту 
налазимо податке да предузеће поседује парну 
машину снаге 500 KS. да има пет гатера, ру
бачу. Фирма је у "банковном савезу" са 

Поштанском штедионицом Београд и 
Југословенском Унион банком А. Г. Београд. 
У 1928. години обрађено је 38.000 m3 грађе. Из
возило се у Мађарску и Грчку, а кореспонден

ција је вођена са Србијом, Немачком и 
Француском. 

Само на основу ових података можемо са 

сигурношћу констатовати да су Парна струга
ра и аутоматски млинови Митра С. Симовића 
и С11нова - Забрежје имали парну машину 
далеко веће снаге него што је имала Парна 
стругара Прометне банке на Дунаву. Према 

темељним подацима које је дао др Никола 
Вучо, Парна стругара прометне банке на Ду
наву имала је парни котао јачине 230 КS. 11 Ис
ти аутор је у свом раду12 експлицитно тврдио 
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да је наведена стругара са своје две парне 
машине од 250 KS и 75 KS. два парна казана , 5 
гатера и неколико циркуларних тестера била 

највећа у Србији. што свакако није тачно. 
Такође је важно напоменути да је Парна 

стругара Митра Симовића у свом саставу има

ла и аутоматски млин тако да 1е погонска снага 

парне машине била много боље искоришћена. 
О даљим активностима Митра Симовића 

обавештеm1 смо од већ цитираног Миливоја 
М. Савића, који у свом новом делу наводи да је 
Митар Симовић био и извозm1 трговац у Ба
јину Башту - Срез Рачански. 1 3 Овај податак 
нам се чини значајним јер говори о Митровој 
активности у крају који је богат шумом и 
шљивом, а налази се у непосредној близи.нн 

Босне која је такође богата шумом. То само 
упућује на чињеющу да су све његове ак
тивности биле усмерене на то да се пословно

пронзводни процес побољша и заокружи . 

Митар Симовић је имао три сина: Милора
да (1884-1914), Александра (1889-1945) 11 

Богољуба (1894-1935). У извештајима Трго
вачког обавештајног завода наводи се да је 
Митар своју децу. Александра и Божу. узео за 
ортаке 1923. године и да је фирму про
токолисао под наз~mом Митар Симовић и Си
нови.14 То све сигурно сведочи да је посао 
добро напредовао и да се знатно проширивао. 
Богољуб Симовић је своју пажњу и пословни 
ангажман усмеравао на пословне контакте 

који су омогућавали бољи и ефикаснији плас
ман, док је Александар био ангажован око са
мог производног процеса и набавке сировина . 

Од 1935. године целокупне послове и 
обавезе преузима Александар Симовић који 
постаје власник половине оставштине Митра 
Симовића док су за другу половину, тј. за масу, 
пок. Богољуба М. Симовића одређени старао
ци. У пословима u задацима Александру ће 
помагати и деца, Влада и Митар, као 11 деца 
Богољубова Милорад и Драгољуб Симовић. 

Фирма почиње да ради с новим полетом и ела-
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. . 
ном и да се осавремењује. проширује, а то 

свакако води повећању обима производње. 
У периоду 1938-1939. године чланови по

родице Симовић постали су власници већине 
акција Индустријско-Трговачко А. Д. "СУ
ВОБОР" из Обреновца, фирме која је имала 
готово идентичну делатност као и њихова. Су
вобор је купљен за 7.000.000 динара с тим што 
је прво положено 2.000.000 динара на име ка
паре, а остатак по пријему предузећа и акција. 

Подаци о производним активностима пре

дузећа у току Другог светског рата су мало

бројни и оскудни. У извештају поднетом 

Министарству народне привреде видимо да је 
предузеће од 1. јула 1941. годиве до октобра 
1942. године радило с капацитетом од 60%. 
Нешто су одређенији подаци дати Месном нар
одном одбору у Забрежју. На основу њих 
сазнајемо да је за време окупације, у годинама 
1943. и 1944

3 
по приватном сазнању изрезано 

око 20.000 м резане грађе. Наше сазнање о на
бавци сировина за време Другог светског рата 
употпунио је акт бр. 400 од 7. септембра 1945. 
године, који је принудни управник предузећа 
упутио Министарству шума ДФЈ. Како је у ње

му наведено, предузеће је пред слом бивше 
Југославије имало плаћено у Босни 66.900 м3, 
те постаје још извесније да је у току Другог 
светског рата предузеће и поред смањења оби
ма производње исту имало велику. Такође. и 
каснија кореспонденција с Вишеградом и Хан
Пјеском показује да је предузеће и у току рата 
сировину набављало из Босне, тј. Независне 
Државе Хрватске. 

О раду млинова Митра С. Симовића и Си
нова на Забрежју, у току Другог светског рата, 
немамо баш никаквих података. С озбиром да 
је, до 1940. године, рад млинова у техничком 
смислу зависио од рада стругаре, то можемо 

претпоставити да је тако остало и после тог да

тума. 

Даном ослобођења Обреновца, 14. окто
бра 1944. године, почињу да се дешавају крупне 

промене у граду. Успоставља се нова власт, 
наста1у нови друштвени односи, мења се влас

ничка структура и успоставља нов систем 

вредности. Свим тим променама нова власт је 
дала и правну основаност, тако што је већ 21. 
новембра 1944. године, на седници Председ
ништва АВНОЈ-а, усвојена Одлука о прелазу у 
државну својину непријатељске имовине, о 
цржавној управи над имовином неприсутних 
лица и секвестру над имовином коју су окупа
торске власти присилно отуђиле. Подржавље
на или секвестрирана имовина стављена је под 

надзор Државне управе народних добара, све у 

циљу искоришћавања имовине за планску 

производњу. Под имовином су се подразумева
ла покретна и непокретна добра и права, од

носно земљишни посед и куће, намештај, 
шуме, рударска права, предузећа са опремом и 
залихама, хартије од вредности. све врсте пла
тежних средстава, ауторска права и сва остала 

права по основу права на имовину. 15 

Захваљујући горе наведеним чињеницама 
и активностима нове власти ми смо данас у мо

гућности да прилично веродостојно и доку

ментовано покажемо обим производње и 
техничку опремљеност Парне стругаре и ау

томатских млинова Митра С. Симовића и Си
нова у Забрежју. 

Из судског акта, пословни број ЗОК - 551 
45, може се видети да су сва имовина и по
траживања која има Александар Симовић 
конфискована и да прелазе у државну својину, 

с даном 10. новембра 1945. године. Како је 
цруга половина била власништво наследника 

Богољуба Симовића то је посебним актом, и 
то тек 29. августа 1946, и та половина конфиск
ована и прешла у својину Државе. 

Како се из свих, до сада наведених, судских 
докумената није могла утврдити техничка 
опремљеност предузећа, то смо као одговара
јуће и веродостојне документе узели Упитни 
лист Државне управе народних добара од 1. ок
тобра 1945. године. Како до сада нису про-
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нађени документи који би говорили о 

техничким иновацијама после 1940. године, то 
сматрамо да подаци који су узети из 1945. год
ине важе и за 1939. и 1940. годину. 

Млинови Митра С. Симовића и Синова -
Забрежје: Млинови добијају погон од машина 
стругаре. Машине - погонске - стругаре су 
стабилна парна машина "БОЛИКС' снаге 450 
KS: 250 KW: 400 V: 50 HZ и стабилне парне 
машине "ЛЕI-IКА" снаге од 150 KS: 250 KW: 
400 V и 50 HZ. Машине имају одвојене парне 
котлове. Један млин је директно куплован за 
машину "БОЛИКС' стругаре (значи да је 
трансмисијом повезан с машином), а други 
млин добија погон од електричног генератора 

који је у вези са машином "БОЛИКС'. Ау
томатски парни млин "ШКОДА" за 8 сати рада 
самеље 8.000 килограма житарица. Од делова 
млин "ШКОДА" поседује: 

Ред. 

бр. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ft. 

7. 
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1. 5 дуплих ваљака 
2. 4 план сихтера 
3.1 терар 
4. 1 бирсмашина 
5. 1 нец апарат 
6. 1 праоницу 
7. 1 дуплу гриз машину 
8. 1 обичну гриз машину 
9. 1 велики филтер 

1\ОЛ. 
Наз11в. фабри кат 

опис и сврха 

Одељење: маш11нско 

"БОЛ И КС" стаб11лна маш11на исправна 

"ЛЕПЕНКА" стабилна маш11на 11сnравна 

Мотор "АСЕА" 

2 Мотор ''ШКОДА" 

Мотор "ШКОДА" 

Мотор "ШКОДА" 

Мотор "ШКОДА" 

10. 1 мали филтер 
11. 2 деташера 
12. 1 пар камења 
Други млин је ауrоматски млин "МИАГ'; 

има исте делове и исте машине као и први млин 

"ШКОДА", али има још: 
1. 4 пара камења за просту мељаву 
2. 1 селектор 
3. 1 ручни тријер 
И капацитет ауrоматског млина "МИАГ' 

при осмочасовном раду је 8.000 килограма 
житарица. Снага мотора другог млина је 250 
KW, а оба млина имају 280 окретаја у минуту. 

Парни и аутоматски млин Митра С. Симо
виhа и Синова у 1940. години је самлео 1.600 то
на житарица укупно и код ушурне и трговачке 

мељаве. Овај податак је службешtк Државне 

управе народних добара унео према приватн
ом сазнању. 

Млинови су добијали погон од машина 
стругаре које су као погонско гориво корис

тиле пилотину што је остајала при раду стру
гаре. У случају када стругара не ради био је 
потребан угаљ лигнит и то по 5 тона за сваку 
машину при осмочасовном раду. За рад млина 
било је потребно и 1500 кг моторног уља. 

Стругара Митра С. Симовића и синова -
Забрежје поседовала је: 

каnнц.за снага окрет 

Х сат11 рада мо.у кw у щ1нуту 

снага за резање 

2(К!м~ 

6() 9.ю 

40 14Ш 

22 141ХЈ 

27 l4(I0 

12 2XIXJ 
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Ред. Наз11в. фабрикат капац. 3а снага окрет 

бр. 
кол. 

Х сати рада мо. yKW опис и сврха у минуту 

к Мотор "ШКОДА" 14 2XIXJ 

9. Мотор "ШКОДА" х l..\IXJ 

10. Стабилна маш11на 45 KS 

11. 2 Хабл маш11На 11справна 50 м3 

12. ФреЈ маш11на 30 м3 

Гатер11 - струтаре 

13. 650 111n1 "Ланфедер " 20 м 3 200 

14. 650 111111 "Брно - Краљево пољска стројарна" 26 м3 2!Ю 

15. 1100 m111 "Брно- Краљево пољска стројарна " 50 м3 150 

16. Х!Ю 11:1111 "Брно- Краљ~во пољска стројарна " 50 м3 IXO 

17. 650 1111n "Брно - Краљево пољска стројарна " 20 м3 2!К! 

lX. 4(КЈ min "Бpнo - Краљево пољска стројарна " 20м3 250 

19. 4(КЈ 111111 '·Брно - Краљево пољска стројарна " 20м3 250 

20. 2 Ц11ркулара 

21 . Ц11ркулар 

22. 6 Циркулара 

Из свих наведених података се види да је 
Парна стругара и аутоматски млинови Митра 
С. Симовића и Синова у Забрежју била влас
ник стабилних парких машина у укупној снази 
од 645 KS, и да је била власник седам rатера за 
резање облове грађе од којих је највећи имао 
могућност резања дебла до 1100 mm и да је би
ла власник 9 циркулара . Ови подаци ва убед
љив начин показују да је фабрика била далеко 
боље технички опремљена од Парне стругаре 
Прометне банке на Дунаву у Београду, и да ју 
је са својим производним капацитетима дале

ко премашивала. 

Стругара породице Симовић у Забрежју Х 
току 1940. године изрезала је преко 85.000 ~.r 

40 м3 161kJ 

40м3 ! б(Х) 

120 м3 lб(Х) 

облове грађе и добила је од тога разних греда, 
летви, штафни и др. преко 51.000 11.-r3. Такође, 
иста стругара је у истом периоду за погон ко
ристила само mшотину а не и угаљ што говори 

о њеној изузетној економичности . За исправан 
и квалитетан рад својих машина стругари је 
било потребно 18.000 кг разних врста уља и 
масти. 

За транспорт својих производа стургара је 
користила 8 пари коња (16 комада) са ко
мплетном опремом и колима. Такође је посе
довала два теретна аута по 3,5 t носивости 
марке "Шевролет" и "Блиц Опел" . У кругу 
фабрике је било постављено око 4 kш пруге, 55 
разних вагонета служило је за транспорт 
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грађе. Како је фабрички колосек био повезан 
с пругом Ваљево - Забрежје, која је пуштена у 
саобраћај 1908, слика о транспортним мо
rуlшостима предузећа постаје потпунија. Та
кође је важно напоменути да је пруга 
Обреновац - Београд пуштена у саобраћај 30. 
октобра 1928. године, чиме је веза са осталим 
деловима Србије била употпуњена. Предузеће 
је такође располагало пловним објектима, и 
то: 

1. "Шкунда" дереглија 22,50 тона носивос-
ти 

2. "Злиброд" дереглија 29,50 тона носивос-
ти 

3. "Прока" дереглија 33,24 тона носивости 
4. "Забрежје" дереглија 50,05 тона носи-

вости 

5. "Рози" дрварица 124,28 тона носивости 
6. "Симовић" моторни чамац ЗSПО- XII 
7. "Симовић" П1реморкер12/16-Xll 
До сада нисмо успели да утврдимо називе 

свих девет дереглија али је њихова укупна нос-
1шост била 417 тона. 

За потребе своје стругаре предузеће је 
куповало грађу у Србији и Босни. Експлоат
ација шуме у Краљевини Србији била је пред
мет сталне бриге и пажње надлежних органа и 

институција. Као резултат тога донет је Закон 
о шумама 30. марта 1891. године. Тако се ек
сплоатација шума ставила под законску регу
лативу, а дрво из државних шума продавало се 

само оферталном лицитацијом. То је био 
добар начИR јер је тиме пружена могуЬност 
купцу да добро проучи и искалкулише коју 
цену може понудити за продавана дрва. 

Експолоатација шума била је најзаступ
љенија у крајевима који су њиме богати као 
што су Тара, Вишеград. Хан-Пјесак, Зави
довићи". За потребе Парне стругаре - Про
метне банке, на Тари је била 11зграђена жичара 
која је служила за транспорт обловине од уто
варне до истоварне станице. Интересантно је 
напоменути да су многи досељеници из тих 
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крајева, који сада станују на Забрежју, мис
лили да је то Симовићева жичара. То само го
вори да је особље Парне стругаре у Забрежју 
било врло присутно на наведеним теренима. 

После сече и транспортовања до реке Дрине 
обловина је спајана и од ње је сачињаван сплав. 

У зависности од тога да ли је у питању 
јеловина, боровина или пак храстовина, као и 
од величине водостаја на Дрини, била је и ве

личина сплава тј. број кубних метара који је 
чинио спалв. Сплав није могао бити сачињен 
само од борове обло вине, јер је она склона по
тапању, већ је морао имати већину јелових 
трупаца која није склона потапању. Дрином се 
могло транспортовати до ЗО m3 облове грађе. 
Ти сплавови су се називали "крпе". Они су се у 
реци Сави спајали тако да}е било могуће сас
тавити сплав од 150-200 т облове грађе. што 
је такође зависило од годишњег доба и во
достаја. Састављање. тј. повези:вање, мањих 
сплавова са Дрине у већи сплав на Сави нашва 
се "керепљење". Посао сплавара био је тежак, 
одговоран и добро плаhен. Сплавар који је уп
рављао на предњем делу сплава - "предњак" 

морао је познавати сваку дринску кривину и 
сваю1 камен да би успешно довезао сплав на 

одредиште. Њихове наднице зависиле су од ве
ли'Пtне сплава - плаћени су no кубику до
вежене грађе. 

Тачан број запослених радника у Парној 
стругари и аутоматским млиновима Митра С. 
Симоваhа и Синова у, овако дуго, посматран
ом периоду готово је немогуће утврдити с 
обзиром на расположиву документацију. У пе

риоду 1939-1940. године било је запослено 
између 200-300 радника што је увек зависило 
од обима посла. Такође је неизвесно колики је 
број радника био у сталном радном односу, а 

колико је њих узето привремено ради по
већања обима посла. 

У извештају које је предузеће послало Ми
нистарству народне привреде 31. октобра 1942. 
године било је запослено 125 радника. Како су 
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у питању подаци КОЈИ се односе на ратну год

ину. то нам се чини као врло могуће да је 1939. 
године било запослено и преко 300 радника, 
јер је за обраду 80.000 m3 обловине потребан 
заиста велики број радника. 

Из истог извештаја се види да су Симовићи 
поседовали десет објеката у којима су станов
али радници. Од тога су два објекта биле спра
тне стамбене зграде у којима су живели самци, 
тј. неожењени радници, у собама са 3-4 лежаја, 
док су ожењени радници добијали по два оде
љења. С обзиром на велики број радника, а 
недовољан стамбени простор, било је и 

породица које су добијале по једну собу. 
Становање је било бесплатно. Собе су биле ди
мензије 4 х 4 m а висина 2,80 m, прозори 120 
cm х 90 cm а врата 2,05 m х 90 cm. С обзиром да 
је постојала могуtшост, током времена, радни
ци су подизали шупе, свињце, торове а део зем

љишта су користили за узгајање поврћа. 

Поменути објекти су подизани и испред и иза 
стамбених зграда. Такође, и за те објекте као 
и за коришћење земљишта, радници нису 
плаћали никакву надокнаду породици Симо
вић. 

Током контроле предузећа, у новембру и 
децембру 1945. године, Министарство индус
трије ДФЈ је наложило да се одреди кирија као 
и надокнада за осветљење. 

Наднице радницима су исплаћиване неде
љно. Висина наднице зависила је од стручне 
спреме и врсте посла који је обављан у 
предузећу. У току 1939. године радно време би
ло је осмочасовно али су многи радници ра
дили и дуже јер се надница исплаћивала на 
основу броја проведених сати. Надница се кре

тала од 1,5 до 4 динара по сату. Гатеристи и 
радници на циркулару добијали су по четири 
динара на сат. Изношење летви и отпадака 

који остају после стругања свакако су на

грађивани најнижом надницом. Квалитетно 
сортирање и одлагање готових производа на

грађивано је са 2,5 до 3,5 динара на сат. 

Машинисти и бравари који су радили на 
одржавању постројења посебно су обрачун
авани. Ученик у браварској радионици, у 1941. 
години, за прву годину учења имао је 200 ди
нара месечно док је његов мајстор, који се 
морао беспоговорно слушати, имао плату од 

800-1000 динара месечно. Мајстор је за добар 
и успешан посао добијао и проценат од кубика 
изрезане грађе само у случају ако су машине 
биле добро одржаване и исправне. Људи који 

су радили на руководећим местима - инжењ

ери. директори у производњи, проценитељи 

шуме били су награђивани од 3000 до 4000 ди
нара, месечно. 

Радници су имали паузу за доручак од 8 до 
8,1511 и паузу за ручак од 12до13 h. Многи рад
ници су доносили храну од куће. У време паузе 
за ручак у круг фабрике су улазили пекари и 
продавали разне врсте бурека - једна тепсија је 
била 2динара. Не знамо колика је била тепсија 

али се на основу исказа радника може конста

товати да је била "слична овој данас", или још 
прецизније, била је довољна да нахрани дво
јицу радника и за ручак и за доручак. Радници 

су, такође, могли да у оближњој продавници 
купе, за 1 динар, хлеба и чварака или хлеба и 
кобасице што им је такође било довољно за 
један оброк. 

Радник Ђурђевић Радиша , рођен 1923. го
дине у Овчињи, срез Рачански, запослио се са 

16,5 година у предузећу 1939. године. Надница 
му је износила 1,5 динар на сат а радио је на 
изношењу летви од циркулара. Дневно је 
зарађивао 12 динара и становао у кругу фаб
рике бесплатно. За три кувана оброка дневно 
плаћао је Перки Дикановић 5 динара. Супруг 
Перке Дикановиh, Обрад Дикановиh, радио је 
као чувар у предузећу од 1928. године. Године 
1939. његова надница је износила 2 динара на 
сат. С обзиром на брачно и породично стање 
Обрад је добио на коришћење од власника 
стан са две собе. Имали су иза стана башту 

површине око 1 ара и обор за овце. Године 
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1942. имали су 25 оваца. Њихов најстарији син 
Велизар бuо је примљен 1941. године као 
ученик у браварску радионицу, за већ поме
нутих 200 динара месечно, за прву годину 
учења. 

У посматраном периоду хлеб прављен од 

пшенице "Банаћанка" од 2 кг коштао је 4 ди
нара, а за 1 динар се могло купити 5 јаја. У 
зависности од класе месо је било 8-10 динара 
килограм док је у истом периоду на само 6 km 
од Забрежја у Срему, у Бољевцима, Ј кг јуне
тине коштао 6 динара. 

Сваки радник запослен у предузећу Симо
вића могао је сваког дана да изнесе окрајака 
дрва колико је могао да понесе у рукама. За 
Божић су добијали запрежна кола дрва бе

сплатно с тим што су превоз сами плаћали. Та
кође су мање имућни радници и они који то 
нису ~юrли обезбедити, за Божић, од власника 

фабрике добијали печеmщу. 
Обреновацје ослобођен 14. октобра 1944. 

године. Колики је био број порушених кућа у 
борбама за ослобођење не знамо. Немци су. 
повлачећи се из града, два-три дана пред осло

бођење обавеспши грађанство да lie бити ве
лика експлозија у цигланама обреновачким и 
да се ради личне безбедности грађанство ева
куише из угроженог подручја. Не~щи су желе
ли да униште налагеровану муницију, бомбе и 
експлозив како не би пали у руке ослободи

лачк~1м једишщама. 
Из документације везане за ратну штету 

Парне стругаре и аутоматских млинова Митра 

С. Симовића и Синова-Забрежје познато је да 
је од бомбардовања оштећена једна стамбена 
зграда као и магацин намештаја, и да су на 

зградама углавном попуцали прозори. Немци 
су такође за своје потребе одузели дереглије, 
два путничка и један теретни ауто, коњске за

преге као и бензин и нафту у укупном износу 
од 15.700 литара. Преосталих пет путничких 
аутомобила, као и коњске запреге, фијакер и 
саонице одузеле су јединице НОВ и ПОЈ Ко-

178 

манде места Обреновац и Команде ваљевског 
подручја. 

Такође је важно напоменути да је у току 
рата разнета и развучена на подручју шумских 
управа Олово, Хан-Пјесак и Санџак плаћена 
облова грађа Ј )'ћ')'Пној количини од 77.080 м3. 
Грађа је по m плаћана од 180-220 динара. Ко
мисија за процену измакле добити предузећа у 
току 6. IV 1941. до октобра 1944. године конста
товала је да измакла добит износп 52.500.000 
динара. 

У току Другог светског рата делатност и 
активности Александра Симовића биле су 
будно праћене ОД стране тајне ПОЛИЦије, СС И 

Гестапоа. Због. највероватније. сарадње са 
11рппадн11цима четни<1ког покрета Драже Ми

хајловића Александар Симовић је био ухап
шен и спроведен у логор на Бањици у периоду 
од 8. 01. 1943. до 8. 07. 1943. године. 

Симовић Александар - Аца. индустрија

лац из Обреновца стар 56 година, син Митра и 
Настасије, рођ. Зорић, ожењен , отац троје де
це, неосуђиван, доброг 11мовног стања. осуђен 

је на смрт стрељањем уз трајан губитак часннх 
права и конфискацију 100% његове покретне и 
непокретне имовине, пресудом 12/45 Војног 
суда војне области западне Србије 14. фебру
ара 1945. године. Дана 24. фебруара 1945. год
ине пресуда је од стране Вишег војног суда 
НОВ 11 ПОЈ потврђена. 

У октобру 1945. године Парна стругара и 
аутоматски млиновн Митра С. Си~ювића и Си
нова добила је нов назив који је гласио "М11ка 
Митровић" - индустр~1јска прерада дрвета. Та
дашња управа предузећа није била задовољна 
тим називом ла је Министарство индустрије НР 
Србије прихватило предлог да предузеће про
мени наз1m и од тада предузеће ноев име ,,Бора 

Марковић" - индустријска прерада дрвета - а 
све у славу и част народног хероја из Забрежја. 

Иако је до сада наведено све што је реле
вантно за опис техничке опремљености преду

зећа, тиме чињенично стање није у потпуности 
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исцрпљено. Наиме, 1923. годияе, Захарије 
Поповић, отац револуционара и политичара 

Коче Поповића, кyffifo је у Бечу стабилну пар
ну мau.nrny. Машина је мшпирана на Дунаву за 
рад и потребе београдског млина. Како је 
млшt изгорео у пожару 1938. године, стабилна 
парна машина је продата индустријалцу из 
Обреновца Александру Симовићу. Симовић 
пред рат и у току рата није монтирао машину, 
највероватније због тога што су и тадашње 
парне машине задовољавале целокупан nро-

11зводни процес. Машина је код нормалног оп-

тереhења давала снагу од 550 KS, а код 
максималног оптерећења 700 KS. Наведена 
стабилна парна машина монтирана је тек 1948. 
године и радила Је све до седамдесетих година 

овога века. 
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ТНЕ SIMOVIC' S SAWM ILL AND MILLS - ZAВREZJE 1906-1948 

Milan .Dш·aevii: 

Т~ development 01· 1vood-processшg and m1ll 1ndustl') at 
Obrenovac and its neighborhood 11as long living and con~tant. Тhе 
locatюn 01· the to1vn 1vas very favoraЫe Гог providing necessary ra11• 
material via tl1c Dri11a and Sava rivers. Fertile ploni11s оГ the Sava 
basin Ьоrе а st1flicicnl qt1a1нity or grain 1vhicl! co11triЬuled !О lhe 
developmenl ol' millil1g i11d11stry. Wl1eп the rai11vay-track 1vas co11-
struc1cd t'rom /ubrclJC via Obrc11ovac 10 Valjevo з11d r·rom Obreno-
1·ac ю BclgrddC. н 113> rхш1Ые \О lind good l10111e Љr Гin1sl1cd 
gonds. These 11cre Ьу all mcз11s determinant c1rcu111s1a11ces lhat 111 
the dislr1ct ol Valjevo and thc Sreщa Sa1 а Ьasin 1110 blg enterprises 
~ould dcн~lop. ~tсащ sa11mill and at1ю1nn11c m1Њ of Mitar S 
S1шо1 ic and Sons - labrczJe and lndust1ial 1 rad1ng Joi111 Stoc~ 

IBO 

Соmрап> "Su1·0Ьor". Obreno1·ac. Тhс li.1rn1er cшcrprise 1vas 111 а 
роs11ю11 to process more than 80.000 cu. m of t1mЬer 111 а year and 
tl1c mills could grind do1v11 16.000 kg ol vaлous kinds of grai11 in 8 
hours. 1Ће latter entcrprise co11ld proccss more than 40.000 cu. m ol' 
11n1b~r and lћс mills liad 1l1e capacity ul' tip 10 18.000 kg of' various 
ki11ds ol' grai11 in 8 lюurs. 

The lacюrics ga1e employmclll to 1na11} d11ellers of' Obren11-
1ac and 11s surruundшgs. The 11holc cquipm.:nt a11d all 1he bшldings 
011tli,ed thc 1arors ol'tl1e Second World \\'ar. Ма11у 11orkers applial 
tl11:ir kn1111kdge and ехрспеnсе ш tl1c 1·actorie~ that 11ere built alier 
19~5 . lt 1ш still а solid basc that Obre11ovac аш! its ne1gl1borl1ood 
co111inue their dcvcl11pment in D~mocratic fcder:il Yugosla1ia. 




