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ФАБРИКА ХАРТИЈЕ МИЛАНА ВАПЕ 

1921-1941. 

Подизање фабрике хартије у Београду 

било је актуелно још тридесетих година 

прошлог ;Бека, јер је држава имала велике 

трошкове око куповине штаМiпарске хар

тије 'Из суседне Аустрије, ради снабдева

ња потреба Државне књигопечатње. Кнез 

Милош је увиђао потребу за таквом фаб

риком, али није прихватао тада'шње СУМ

њиве понуде страних и домаfiих понуђача. 

Ни касније понуде, особито после ДОНQше

ња Закона о потпомагању домаће инду

стрије ОД 1873. и Закона ОД 1895, нису при
хватане из ИСТИХ разлога. Тако Србија ДО 

завршетка првог оветског рата није имала 

фабрику хартије. 

Као и многе фабрике у Србији, тако је 
и прва фабр.ика хартије имала своје зачет

ке у занатству. Њен оснивач, Милан Вана, 

рођен у Смедеревској Паланци, из учио је 

у Београду словоливачки занат, провео је 

дуже време у Државној штампарији и ма

штао о рентабилности једне мале фабрике 

хартије. Стога је напустио штампарију и 

заједно са Глиш·ом Андрејевиfiем, бакали

ном на Варош капији, отворио је малу ра

дионицу за израду таблица по 'свом изуму. 

Радионица је инсталисана у сутерену Рас
поповићеве куће на КосаНЧiићевом венцу, 

а на првом спрату налазила се Народна би
блиотека. Радионица му ј е доносила добру 

зараду. 

За време првог светског рата кућа је , 

заједно са радионицом, изгорела од 'аустро

угарског бомбардовања са монитора. Тада 

се Вапа налазио у Швајцарској, у избе

глиштву, те је, користећи прилику, обила-

зио тамошње познате фабрике хартије и 

добро се упознао са организациј.ом и ,систе

мом производње ове важне гране индустри

је. За изгорелу радионицу добио је добру 

одштету на име немачких репарација.t 

По завршетку рата затечено је у држа

ви СХС око десет фабрика хартиј е, особито 

у Словенији и у Хрватској, које су са сво

јим капацитетом производње задовољавале 
само делимичне потребе у земљи и пове

ћану тражњу на проширеном југословен-, 
ском тржишту. У:воз хартије у послерат

ним годинама имао је, по обиму и по вре

дности, све веће размере: у 1920. г. увезено 

је хартије и производа од хартије 15,780.103 
кг у вредности од 6,359.227 д. а 1923. г. 

26,063.126 кг у вредности од 165,713.683 ди
нара. 2 

Постојали су, према томе, врло повољни 

у-слови за инвестирање капитала у ову 

грану индустрије, особито за подизање та

кве фабрике у Београду, као највећем и 

главном граду нове југословенске државне 

заједнице. С новцем од накнаде штете и с 

кредитом добијеним од Француоко-српске 

банке, Вапа је купио земљиште код желе

зничке станице на Сењаку. Изградњу фа

брике отпочео је 1921. и IBefi 1924. године 
била је спремна за рад. 

За Вапину фабрику хартије била је за

интересована Управа државних монопола, 

јер је хартију за своје потребе набављала 

по висо'Ким ценама од тадашњих бечких 

предузеfiа. Понуда Управе да се са својим 

учешћем од 20 милиона динара оснује за
једничко акционарско друштво, била ј е 
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привлачна и за Бапу, јер се тиме растере

в.ивао дуга код Француоко-српске банке. 

Тако је децембра 1923. закључен уговор о 

оснивању акционарско г друштва под фир
мом Фабрика хартије Милан Бапа а. д. са 

капиталом од 40 милиона динара. Управа 
државних монопола имала је, у ствари, за 

циљ, да временом постане једини власник 

ове фабрике, па је неиспуњавањем СБојих 

обавеза и разним смицалицама, ометала 

спровођење уговора од 1923. године. Скоро 
пет година трајале су размирице и ,судски 

спорови између Управе државних монопо

ла и Милана Вапе, а дошло је и до отва-

Вапе спадала је у ред великих и модерних 

фабрика, за коју су и страни стручњаци 

гпворили да се може упоредити са сли"Ч:

ним фабрикама хартије у развијеним ев

ропским земљама. 

На 500 м од фабричке зграде, на десној 
обали Саве, до самог железничког савског 

моста узводно, постојао је сопствени инду

стријски нормални колосек, са електри'i

ним краном за истовар и утовар робе, а све 

је било везано са фабричким сопственим 

узаним колосеком ад 60 см. r лавна желе
зничка станица удаљена је 1 км. Сэвско 

пристаниште 1,5 км, Железничка станица 

КО.lrtnлекс фабрике фиuе хартије Мuлаnа Ваnе 

L'ensembte de t'usine du papiers fins de МНаn Vapa 

рања 'стечаја основаном 'Зкционарском дру

штву, док .коначно 1927. није извршено 

разорта'iење и Iпредаја фабрике 'свом пра

вом власнику. За све то време фабрика 

није радила и тек је марта 1928. године 

пуштена у логон.3 

Изграђена на пространом земљишту из

међу железничtке пруге iИ десне обале Саве, 

у близини данашњег Сајма на Булевару 

Војводе Мишића, Фабрика хартије Милана 
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Београд-Сава око 800 м, а Железничка 

станица lКoд "Шест топола" 500 метара.4 

Ретко је која фабрика у Србији имала тако 

подесну локацију. 

У ложени капитал у зграде износио је 

1935. године 19,529.588 д. у зеМЉИlliта 1,1 
:милион, 'у машинска постројења 16,258.839 
д., У остало (воз ни парк, хемијска лабора

торија, сировине, готова роба и др.) 

5,676 .748 д. 



Фабричюа зграда, на два и три спрата, 

сазидана је на 3.600 M~ од тврдог матери

јала и гвоздене конструкције, са гвозденим 

прозорима и чели'Чним вратима. Спроведе

на је канализација , водоводна мрежа, елек

три'Чна -инсталација и централно грејање. 

qpабри'Чка зграда била је везана са водо

БОДНОМ стаНИЦQ,М на Сави, која је грађена 

од армираног бетона на ].100 м2 . У призе

мљу водоводне станице налазио се водовод 

са 4 филтера везана директно са Савом 

- тунелом и гвозденим цевима од 60 см у 

пре'Чнику. Филтери су служиљи за фил

трирање ·савоке воде , а давали су за 24 'Ча са 
12 милиона лит-ара филтриране .воде. На 

горњем спрату водоводне станице налазио 

се магацин за разне потребе. 

Фабрика је имала следећа одељења: ко

т ларницу, погонску централу, одељење 

главне трансмисије, холендер оалу, одеље

ње за прераду крпа (сала за сортирање 

крпа и сала за кување и прање крпа), оде

љење за израду хаР'l\ије машинама, одеље

ње за 'Се'Чење~ сортирање и паковање хар

тије, машинску радионицу и лабораторију. 

Котларница је имала: 2 париа котла са 
водогрејним цевима од по 200 квм грејне 

површиие и 13 амп. притиска; 2 економај
зера за ове котлове, ,сваки са по 80 комада 
цеви; 2 <парне Вортингтон пумпе за напа

јање котлова водом; комплетан филтер и 

ПОl'искивач воде за напајање Iкотлова; 2 
комплетна уређај а за полуаутома'I'СКО ло

жење котлова; 2 комплетна електрична 

уређаја за 'Чишhење економајзерских цеви; 

апарат за анализу сагорелих гасова; парну 

пумпу за повла'Чење воде из подрума ис

под котлова; комплетну електричну диза

лицу угља за котлове; комплетан уређај 

за прикупљање и пребацивање кондензо

ване воде од паре са .разних машина; РУ'-I

ну д.изаљицу пепела и шљаке; апарат за 

аутоматско мерење испаре не воде у котло

вима; комплет.ну инсталацију парних и во

дених спроводних цеви између Iкотлова и 

парне машине, као и између пумпе 'и кот

лова; комплетан алат и прибор за рукова

ње котларницом.5 

Погонска централа имала је следећу са

времену опрему: 'комплетну тандем парну 

машину од 1.000 К1С, са кондензатором и 

свим потребним инсталацијама, апаратима 

ФАБРИКА ХАРТИЈЕ МИЛАНА ВАПЕ 

Фабрн:к:а хартије Мила'нд Ваnе 

L '1Lsine du papiers de МНаn Vapa 

и <>сталим уређај ем за пренос енергије на 

трансмисију, односно на електричии гене

ратор; трофазни електрични генератор на

изменичне струје 430 КВА, 50 периода; 

комплетну раЗВQДНУ плочу са овим потреб

ним апаратима и прикључцима; комплетну 

Фабрu'Чк1.L водовод u MazaVoUH за сировину 

La cOnduit d'eau de ['1.Lsine et te magasin ие 
depдt.) des metiers 
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Фабри"tка лабораторија 

La Laboratoi re de t'u sine 

инсталацију електричних опроводника ка

блова потребних за погонску централу; 

апарат за филтрирање уља; 1 дизел-мотор 
од 12 кс са tКомпресором; електрични гене
ратор на наизменичну струју 16 КВА, 400 
в. 50 пер. с разводном плочом, спроводни

цима и апаратима. 

Одељење главне трансмисије имало је: 

главну транс:мисију са уређајима за пренос 

енергије на 26 iMeCTa, са паганским каише

вима и осталим деловима; главну центри

фугалну пу .. пу од 8.000 л/мм; 1 центрифу
галну пумпу за пребацивање воде у базен 

на 111 спрату; 1 центрифугалну пумпу са 

електромотором; 1 пропелерску пумпу за 

Фабри"tка а.м.булаuта за прву nо.м:оћ. 

L'injirтerie de L'usine роuт Le seCOUTS 
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пребацивање крпа; 1 машину за прање 

крпа; уређај за калафонију, каолин и сти

псу; 1 механички филтер за флуктуацију 
отпадне воде са парне машине; комплетан 

уређај за 'растварање хлорног креча; 1 "ко
лерганг" са целокупном инсталацијом; 2 
електричне дизалице носивости од по 1.500 
кг; уређај за припрему џакова за одељење 

крпа.'6 

Холендер сала садржавала је: 8 "Gon
reigholandera" за целулозу; 6 "Halbreigho
landera" за осрпе; 1 "Kolergange" за отпат
ке; уређај за расЂВОР туткала; разводну 

мрежу за савску воду; уређај за загревање 

воде за растварање фарбе. 

Одељење за прераду крпа имало је: 

комплетну инсталацију за кување и рас

тварање калафоније, стиnсе и каолина; ин

сталацију за скупљање прашине; 1 маши-

Фабрu'Чха це1-tтрал.а од 1000 'Коњс'Ких снам 

La centrate tHectтique de 1000 KS de ~'1Lsine 

ну за испирање крпа; 2 машине за 'Кидање 
крпа и стварање "Pucvole"; 3 ротационе 

"Kugel-Kolere" за довод паре и воде; 2 ма
шине за прање 'и цеђење крпа; 1 транс
портер и 1 елеватор. 

Одељење папир машине имало је савре

~eHY инсталацију: комплетну машину за 

~зраду хартије, са ,ситама, пресама за це
ђење, центрифугалним лумпама, са цело

купноЈ\.'1 трансмисијом за погон свих делова 

машине, са аутоматским електричним регу

латором итд.; 1 машину за ,сечење и намо

тавање туљака; 1 маUlИНУ за прскање хар
тије; комплетну трансмисију за погон ових 



машина; 1 покрет.ну дизалицу изнад па

пирне машине од 5.000 .кг; 1 локретну Д'И
залицу од 1.500 кг; 14 ротационих елек

тричних вентила-тора за загревање или хла

ђење машинскесале за израду хартије; 

уређај за парно сушење филцева; г.воздене 

хилзне за намотавање хартије.7 

Холендер-сала имала је: 2 комплетна 
х,олендера ,са електромоторима, аутомат

ским регулатор ом, дизалицом и одговара

јуhим алатом; 2 машине за сечење бобина; 
1 машину за израду хилзни; 1 комплетну 
електричну дизалицу. 

Одељење за сечење, -сортирање и пако
вање хартије имало је: 2 ,машине за сече

ње хартије уздуж и попреко; 1 хид.раулич
ну пресу за паковање бала; 3 машине за 
растрирање хартије; машину за савијање 

хаР11ије; машину за сечење хартије; транс

мисију и електромотор. 

Машинска радионица имала је 'све по

требне машине покретане електромотором: 
бушилице, оштраче, апарате за варење, 

циркуларну тестеру итд. Водоводна ста

ница .имала је комплетан уређај за фил

трирање савске воде механичким путем, са 

4 филтер а и поганом ПОМОћу електромото
ра, са пумпом од 8.000 литара, затим елек
тричну дизалицу за истовар и утовар из 

шлепова носивости 1.500 кг монтирану на 

фабричком пристаништу, дробилицу за 

лигнит са електромотором, електричне 

подземне каблове за дов од струје из фа

бричке централе, гвоздене цеви за давод 

воде из водоводне станице у фабрику. 

Возни парк Вапине фабрике имао је : 

1 парну локомотиву; 1 бензинску локомо

тиву; 25 вагонета са 'корпама за угаљ; 6 
ваго.нета за превоз крупног материјала; те

рет.не и путничке аутомобиле. Лаборато

рија фабрике располагала је ,савременим 

електричним вагама за мерење .влаге у 

хартији, апаратима за мерење дебљине 

хартиј е, количине пепела, масноће штофа 

и другим .прибором за лабораторијска испи

тивања.8 

Фабрика је производила фину хартију 

за писање, штам'пање и цртање, у табаци

ма и туљцима ("холцфрај", "банкпост"
"пелир"), трговачку и катастареку хартију, 

концепт хартију, полуфину, картонску, по

лукартонску, коричару, хартију за пако

вање, за умножавање, машинску хартију 

итд. 
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Пуни г-одишњи .капацитет производње 

при о-смочасовном радном времену, 'односно 

при беспрекидном раду износио је 5 мили
она кг. Просечна гоД'Ишња потреба 'Сиро

вина била је 6.000 тона целулозе, старих 
памучних и ланених крпа и старих џакова 

од јуте, 1.000 тона каолина, калафоније, 

стипсе и фарбе, као помоfiна средства 'про

ИЗЂодње. Од горива коришћен је угаљ лиг

нит 1.500 вагона, а мазива и другог матери
јала око 20 вагона годишње. При пуном ка
пацитету производње, фабрика је могла да 

запосли око 300 радника.!} 

Са ·ОВОМ опремом фабрика је пуштена 
у погон марта 1928. године и већ јула, сле

деће 1929. избила је велика светска еко

номска криза , која је 1930. захватила и Ју
гославију, растројену својим унутрашњим 

Фабрн-'Чко nристанитте, индустрн-јски колосек 
и елеКТрU'Ч1i-а дuзалuца за uстовар робе 

Le port de t'usine, la voie industriеПе et te 
тont-charge electrique pour le dechargement du 

marchandise 

пољитичким размирицама и нерешеним 

економским проблемима. Економска криза 

теш·ко је погодила индустрију хартије у 

Југославији. Као у другим фабрикама, та

ко је и у Вапиној фабрици смањен капаци·· 

тет производње, а број запослених радника 

сведен је на минимум. Инустрија хартије 

налазила се у неПQЋОЉНОМ положају још 

1927. године када је укинута заштитна ца
рина на новинарску хартију, која је посто

јала КЭiко у предратној Србији, тако и у 

Југославији. Са стопом од 11 златних ди
нара, сведена је на 1 динар од 100 кг. 
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Производња фине хартије била ј е до

душе заштиhена царинском тарифом, али 

је разним државним и општи-неким дажби

нама (прим. од 28,50/0 на сировину, скупни 
порез од 2О/0 на 50/0 на израђену робу, др
жавна трошарина на фабричко електрично 

осветљење и на фабрички погон, општин

ска трошарина на СВУ СИРОВИНУ купљену 

у земљи и у иностранству, општмнска пау

шална трошарина на израђену робу, која 

је 1934. повеfiана за 100%) тешко могла да 
сузбија страну конкуренцију . Вапина фа-

производњу (филцеви, маншони, сита и 

др .) , иако се ови делови и прибори нису 

производили у земљи. Због престанка рада 

Фабрике целу лозе у Дрвару, у којој је др

жава учествовала са 50 tl/o, Вапино предузе
fiе морало је и о.ву сировину да увози. По

јављивала се и несташица старих крпа код 

телала, као важне сировине за производ

њу целулозе. 

Све ове тешко:hе, заједно са опадањем 

куповне моhи веfiине 'становника у Ј уго-

У-н,утрашњост фабрuчкоz водовода и базеnu за таљожење и фuљтрuрање 

L'interieur de la conduite d'eau ае l'usine et Les bassins роuт La sedimentat ion et Le filtrage 

брика није могла ·стога да извози своје 

производе, а поред тога није имала ни 

повластице за транспорт, нити извозну 

премију, која би донекле компензирала по

реско оптерећење. Сем тога, Вапино преду

зеhе морало је да плаfiа царину на увоз 

машинских делова и осталог прибора за 
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славији, доводиле ·су до ,смањир,ања про

изводње, до редукције броја запослених 

радника и до губитака.1О Пословне, 1932. 
године предузе:hе је имало 1,788.206 дина

ра губитака, а 1933. године 1,497.586 дина
ра. Број запослених радника износио је за 

време .кризе просечно 36 с месечном пла-



том и око 30 неквалификованих најамних 

радника. 

Иако је на фабричкој з гради крупним 

Словима иеписана парола "Ради и живи и 

дај другоме да живи", положај запослених 

радника б ио је неповољан. Њихов ПОЛ.Qжај 

регулисан је сваке године колективним" у

говорима који углавном нису мењани . У 

уговорима вршена је разлика између рад

ника с месечним платама и радника пла

hених на час. Фабрика је 1936. године има-

Пренос уzља 1.t 11.уљење с't(.Д,оса 

Le trunsport du сћатЬоn et te сhаrgеmещ des 
sHos 

ла следеће раднике плаhене месечно , тзв . 

месечаре : 2 главна машиниста, еа 2 ПОl\10Ћ
ника и 2 ложача; 2 руководиоца машина 
за израду хартије, са 2 прва помоћника; 2 
машинока бравара; 1 столара; 1 зидара; 2 
кувара калафоније ; 2 холендермилера; 2 
управљача водоводном станицом и 2 елек-

31' 

ФАБРИКА ХАРТИЈЕ МИЛАНА ВАIIЕ 

Главна TPa1-LСЈ,ШС1tја 

La transтission principaHe 

Одељеље за коришћење веn једном уnотреб 
ље'Н.е воде 

La sectio11. роuт L'utilisat ion d'eau amployee иnе 
fois 

Казанu за кување крnа u осталоz .материјала 

L a c}~audiere роuт f aire ЬоuШr Les tavettes 
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тричара, тј. укупно 22 квалификована рад

ни'ка. 11 

Колективним уговором утврђено је за 

раднике месечаре осмочасовно радно вре

ме, а радили су по потреби у недељне и 

празничне дане без накнаде. Њихово рад

но време износило је, у ствари, 10 часова, 
ј ер су на рачун њихове месечне плате би

ли дужни, да све машине и машинска 'ПО

стројења одржавају у потпуно исправном 

стању и изврше 'све претходне припреме за 

рад осталих радника плаfiених најамни

ном од времена, како би се што боље иско
ристила њихова радна снага. 

Радници плаfiани најамнином од вре

мена, одмераваној по радном часу, радили 

су 7 часова дневно, а минимална најамни
на по једном часу плаћана је: висококвали

фикованим радницима 4 д., квалифи.кова

ним радницима 3,50 д., неквалификовани м 
радницима 3,44 д и ученицима 2,75 динара. 

У случају да фабрика, због хитних поруџ

бина, повеhа радно време преко 8 часова, 
овим радницима плаћена је накнада од 

500/0 поред редовне висине часовне најам
нине. Исто ,важи и за месечаре када се у 

овим ,случајевима повеhа љихово радно 

време преко 10 часова дневно. 12 

Радно време у фабрици отпочињало је 

лети у 7 часова, а зими у 8 часова. Месе

чари прве смене долазили су један час 

раније, а месечари друге смене одлазили 

су један час касније. Када је сирена објqВ

љивала престанак рада, радници са днев

ном најамнином прекидали су рад, а ме

сечари су остајали да 110ТПУНО обуставе по

гон и да постројења оставе у исправном 

стању . 

Фабрика је имала .радничхи фонд за по

МОћ у случајевима болести, смрти и дру

гих неприлика. Сви радници фабрике, који 

су правел'И у раду најмање 3 године, има
ли су право на ПОМОћ, и то: у случају смр

ти детета 500 Д., а смрти жене 1.000 д.; У 

случају смрти радника који оставља жену 

с децом 1.500 Д., а који оставља жену без 

деце 1.000 д.; У случају рођења мушко г де
тета 400 Д., а женског детета 500 д.; У слу
чају женидбе ако узима радницу из саме 

фабрике сваком по 1.000 д.; а а'Ко не узи

ма радницу из фабрике и обратно радника 

из фабрике 500 динара. Милан Вапа водио 
је строго рачуна о солидности ових брако

ва. У колективном уговору предвиђено је 
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да у слу'Чају неодржавања брака најмање 
годину дана, с.ваки такав радник или рад

ница губе службу у фабрици, на шта су се 

писмено обавезивали .приликом .пријема 

новчане помоћи. 

Сви радници са најмање трогодишњим 
радом у фабрици, имали су годишње право 

на седам дана одсуства са плаћеним редов
ним принадлежностима. Право на болова

ње имали су по одлуци Уреда за осигура

ње радника. У том ,случају жењени радни

ци имали су један месец с пуним редовним 

принадлежностима, а неожењени 15 дана 

боловања, поред оног што су добијали од 

Уреда за осигурање радника. 

Отпуштање из службе вршено је са 

кратким отказним роковима: без отказа у 

слуЧ'ајевима тешких иступа предвиђених 

чл. 239. Закона о радњама; месечарима и
спод 3 године службе 14 дана, месечарима 
преко 3 године ·службе 30 дана, а радни

цима плаћеним на час 7 дана. Отказ је вр
шен писменим путем . Сваки радник мо

гао је да напусти службу у свако време 

без отказа, с правом на наплату СВИХ с,во

јих принадлежности. Све је ово важило и 

за ;раднице. Испади радника предвиђени 

у Закону о радњама, наплаћивани су по 

'Чл. 340. тога закона, а све новчане. казне 

у лазиле су у Фонд за ПОМОћ радниха. 13 

Наведене услове рада, прописане Ко

лективним уговором од 1. децембра 1934. 
године, прихватило је својим потписима 79 
радника и радница. Остаје питање, да ли 

су прописи поштовани од стране власника 

фабрике. 

Економска криза имал'а је и после ње

ног престанка 1935. године неповољне по

следице иа финансијско стање Вапиног 

предузећа. Дугови код банака су донекле 

смањивани, али су јако оптерећивали го

дишње билансе предузећ·а . Дуг код Фран

цуско-српске банке износио је крајем 1934. 
г. 7,709 .520 Д.; 1935. г. 7,414.620 Д.; 1936. г. 

7,168.850 Динара. Дуг КОД Управе Држав

них монопола ,био је 1934. г. 8,000.000 д.; 

1935. г . 6,853.020 Д.; 1936. г. 6,648.200 ди

нара. Дуг код Народне банке износио је 

крајем 1934. г. 3,305.545 Д.; 1935. г. 2,235.000, 
а 1936. г. ча'К је и повећан на 3,314.058 ди
нара. од 1934. до 1937. г. годишњи рачуни 

губитка и доБИ'Рка Ва.пиног предузећа 

оптерећивани су на име камате и прови

зије укупном сумом од 4,463.667 динара. 1 4 



Такво .неповољно -стање навело је Ми

лана Балу да 1937. године учешћем поједи

них имућних београдских индустријалаца, 

банкара и трговаца (Фердинанда Грамбер

га, инду.стриј алца и банкара, Владе Илића, 

власника текстилних фабрик,а на Карабур

ми, Александра Божичковића, директора 

Југословенске удружене банке, Дамјана 
Бранковића, председника исте банке, Љу

бомира Ћуковића, члана фирме Антониј е

вић и Ћ}'iковић, Ж'Ивојина Нешића, дирек

тора Парне пиваре Ђорђа Вајферта, Алек

сандра Новаковића, члана фирме "Папи

рус" Новаковић и Живковић, др Саву Гре

говића, адвоката и Радомира Филиповиh.а, 

адвоката) претвори своје предузеће у ак

ционароко друштво, које би с већим новча

ним ·средст.вима омогућило санирање фи
нансијског стања 'Ilредузећа и напредова

ње фабрике хартиј е. 

у слови '3а напредовање овог предузе

ћа ,и уопште за поновни успон яндустрије 

у Србији 11 у Југославији, у овом периоду 

првих Iпојава новог цикличног успона при

вреде у капиталистичком свету, после пре

станка краткотрајне, али врло оштре еко

номске депресије 1937. године у Сједиње

ним Америчким Државама и у неким зем

љама Западне Европе, били су коњунктур

НО повољни, С обзиром на значај индустри

је у вези са рат.ном .психозом, изазваном 

ек'спаНЗИQЊИСТИЧКОМ политиком Хилтеро

вог нацизма. 

у таквим економским приликама осно

вано је акционарско ДРyI1Iтво ,под називом 

"Фабрика Х'артије Милан Бапа а. д. ", са се

диштем у Београду. Оснивање овог дру

штва и љегова правила [;отврдио је мини

стар трговине и индустрије 29. септембра 
1937. године. 

Основано акционарско друштво имало 

је задата'К да преузме постојеhу Фабрику 

хартиј е Милана Вапе, _ради производње и 

продаје 'свих врста хартије и других фа
бричких .прерађевина, да подиже, купује и 

.Узима у закуп предузеh.а сличне врсте , да 

васпитава и спрема до:м:аће СТРУЧЊЗlке у 

изради хартије. 

Акционарски -капитал друштва износио 

је 35 милиона динара, раздељених у 3.500 
акција, свака од 10.000 динара. Милан Вала 

унео је у акционарско друштво као свој 

апор постојеће фабричко предузеhе - Фа
брику ЈСартије у Војводе Миш-иh.а ул. 10 -

ФАБРИКА ХАРТИЈЕ МИЛАНА ВАПЕ 

са свим непокреТНОС1\Има , земљиштем, 

зградама, машинеријом, са свим инстала

цијама и са целом постојећом активом и 

пасивом. У накнаду за овај удео, који пре

лази у свој ину ахционарског друштва, Ми-

Машuне за израду хартије (1 део) 

Les machines РОUТ ta fabrication du papieTs 
( l ете paTtie) 

Матине за израду хартије (11 део) 

L es machines роuт ta fabrication du papieTs 
(гете ратНе) 
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лан Вапа је добио 3.000 .потпуно уплаhе
них акција на доносиоца. Осталих 500 ко
мада акција требало је уплатити у готовом 

новцу, И то 20 процената номиналног изно

са при упису, а остатак у року ОД месец 

дана по оснивању друштва. Сваки акцио

нар имао је право на сразмеран део дру

штвеног иметка Iи добити. Накнадно је ка
питал друштва смањен на 31 милион ди
нара.15 

Правила акционарско г друштва предви

Ijала су врло повољне профите за .руковод

ство и акционаре друштва. Из чисте доби

ти изузимани су сваке пословне године 

процентуални отписи од вредности грађе

вина, маwина, механичких постројења и 

Др., а чиста добит дељена је, и то: дотација 

Резервном фонду 50/0, тантијема чланови

ма Управног одбора 40/0, тантијема члано
вима Надзорног одбора 20/0, тантијема ди
ректору, чиновништву и техничком особљу 

1 О/о, а остатак чисте добити дељен је ак

ционарима. 

Правила овог акционарско г друштва у 

погледу трајања друштва, органа друштва, 

зборова акционара, дужност и чланова -у

правног и Надзорног одбора, оастављања 

годишњег биланса, дотације Резервном 

фонду, поделе чисте добити и престанка 
друштва, састављена су дословно по про

писима постојеfiег Закона о акционарским 

друштвима. 

По пријему фабрике, Управни одбор, 

састављен од наведених оснивача, наставио 

је 1. јануара 1938. године производњу и 

продају хартије на ,већ раније уходани 

начин. Повећана тра.жња ове робе на тр

жишту ОМОГУћила је фабрици да повећава 
капацитет своје производње. 'у току 1938. 
фабрика је произвела 1,673.086 кг хартије 
за писање и штампање у вредности од 

15,807.949 д. и 247.458 кг хартије за пако

вање у боби нама у вредности од 2,045.348 
д., тј . укупно 1,920.545 кг у вредности од 

17,853.297 динара. 

у фабрици је те године било запосле

но 52 'квали<рикована радника и 21 неква

лификовани радник. Од овог број а радни

ка, 34 су били 'месеч'ари, а сви остали пла

ћани су надницо'м. Ради модернизације 

производње, управа је купила две машине 

за сечење и савијање хартије по цени од 

88.592 динара. Подигнуто је и куnатило за 
раднике у фабрич.ком парку. 
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Пословање предузећа у току ове, 1938. 
године било је задовољавајуће. Фабрички 

дуг од 19,764.560 д. смањен је на 15,711.804 
д.; сировине и 'I10луфабрикати набављени 

1. јануара 1938 . .износили су 3,903.615, а 
крајем исте године 3,595.301 динар. Дуг за 
сировине почетком 1938. у :износу од 

3,465.278 сведен је крајем године на 2,414.039 
динара. Фабричка потраживања 1. јануара 
1938. у износу од 19.878 д. попела су се 

крајем године на 1,900.373 динара. По од
битку свих расхода извршен их у 1938. го

дини, чист остварени приход износио је 

1,713.517 динара. 

У расходе су спадали, поред осталог: 

плате он наднице 1,454.151 д.; државни не

посредни порез и бановински и ОПLUтински 

прирез 315.701 д.; државна трошарина 

34 .361 д. ;бановинска трошарина 181.184 д.; 

општинска трошарина 14.388 д.; царина 

145.145 д.; порез на пословни промет 

1,106.904 д. и остале јавне дажбине. 

Чиста добит остварена у 1938. години 

расподељена је на следећи начин: 5fJ!0 до

тације Резервном фонду (85.675 д.) ; 4'10 
тантијеме члановима Управног одбора 

(68.540 д . ); 2'/. тантијеме Надзорном одбо
ру (34.270 д.); 10/0 тантијеме ·особљу, а оста

так у износу од 1,507.895 д. подељен је 

акционарима по 4,86% ПО одбитку порезе. 

Највећи број акција имао је Милан Вanа 

са супругом.1(I 

Средином 1939. године преминуо је Ми
лан Вапа, оснивач ове фабрике .и 'I1редсед

ник Управног одбора. На ванредном збо

ру акционара 1. јула 1939. године изабра

на је нова управа; за председника изабра

на је Милица Бапа, супруга поч. Милана, 

пошто је располагала с највећИМ бројем 

акција. Фабрика је у току ове, 1939. годи

не имала непредвиђене тешкоће и трошко

ве. Почетком јула ДОШЛО је до експлозије 

парне машине, због чега је рад обустављен 

за два месеца. Набављени ,су потребни мо

тори и уведена је градска електрична стру

ја , која је заменила погонску ·снагу пар

не машине . Сем тога дотрајали економи

зери замењени су новим, набављеним из 

иностранства. Фабрика је стога користила 

свега 500/0 од свог пуног капацитета про

изводње. Но и 'поред ових теШКОћа, управа 

фабрике смањила је донекле фабрички дуг, 

повећала је ,потраживања на 1,750.654 д. и 
по одбитку свих расхода ост.варила је ч.ист 



приход од 2,616.883 динара. Тантијеме 

Управном .и Надзорном одбору и особљу 

предузеfiа донекле ·су 'Повеfiане, а 3Јкцио

нарима је подељена сума од 2,302.854 д. по 

7,42"0/0 по 'одбитку пореза.17 

У току 'следеhе, 1940. године, када је рат 

захватио добар део Европе, фабрика је, сем 

кратког прекида рада у јануару због по

поплаве, -користила -повољну индустријску 

к.оњунктуру у земљи, -остварујући рела

тивно добре резултате. Треfiи редовни збор 

акцианараодржан је 9. марта 1941. тј. уочи 
фаш'Истичког напада на Југославију. Кре

дитом Народне банке у износу од 2 милио
на динара исплаhен је у току 1940. године 
дуг код Француско-српске банке, регулиса

ни и сви остали мањи дугови, те се тиме 

финансијско стање предузеfiа _стабилизова

ло. Остварена је "Чиста добит у ,износу од 

2,832.335 д. па је по одбитку свих расхода 

фАБРИКА ХАРТИЈЕ МИЛАНА ВАПЕ 

акционарима подељено 2,493,455 д. по 8,040/0 
по одбитку пореза. 

За .време рата фаБРИ'ка хартије радила 

је повремено у једној смени -са губицима. 

Рад у окупираном Београду отпочео је 24. 
октобра 1941, обустављен је 7. новембра 

1941, а настављен је тек 1. јуна 1942. го

дине. Све фабричке машине остале су нео

штеhене. Предузеfiе је имало теШ'коfiе с на

бавком сировина и угља. Губитак у 1941. 
години износио је 3,506.496 динара . У току 

1942. године била је велика поплава кој -а 

је трајала више од 2 месеца . Настале су 

још веће тешкоfiе око набавке угља и си

РОВИiна . Остварена производња једва је до

стигла 100 вагона разне хартије. Губитак 

је износио 2,867.406 динара. До краја рата 
фабрика је радила са истим тешкоhама и 

сталним губицима . 1 8 
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FABRIQUE DE PAPIER MILAN VAPA 1921-1941 

Niko!a Vuco 

Uidee de construire ипе usine pour la 
fabrication du papier еп Serbie date du сот
mencement du XIX siecle, mai,s jusqu'a lа fin 
de lа Premiere guerre шопdiаlе lа Serbie n'avait 

pas uпе usine pareil1e. L'indus trie du papier, 
рагеШеmепt ·аих autres branches industrielles, 
avait son origine dans l'artisanat. Се passage 
аи stade superieur de lа fabrication, basee sur 
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le machini.sme, а realise МНап Vapa, lиј-тете 
artisan dans се domaine. 

La construction de lа fabrique а Belgrade, 
pres du fleuve Sava, а соттепсе еп 1921 et а 
ete terminee еп 1924. Son equipement аvаИ tous 
les elements d'un equipement moderne. Mais 
jusqu'en 1928 lа fabrique etait vacante, а cause 
d'un proces avec lа Direction du Мопороlе 
d'Etat. Еп 1928 l'usine а соттепсее avec succes 
sa production. 

La grande crise economique 1.929-1934 а 
provoque des d1fficultes et des pertes а l'еп
tгергisе. Роиг cette raison МНап Vapa avec 
ип groupe de Ьапquiегs et. commerc;ants, а fonde 

еп 1937 ипе societe par actions sous lе пот 
»Fabrique de papier МНап Vapa S. А.«, avec 
ип capital de 35 mНlions dinars. Les annees 
qui ont precedee lа Deuxieme guerre mondiale 
ont ete tres favorables pour lе developpement 
de l'entreprise. Chaque аппее elle realisait des 
profits assez eleves еп faveur de ses actionnaires. 
La guerre qui а соттепсе еп Yougoslavie аи 
moj.s 'd'avril 1941 , а interrompu lе developpe
ment de cette entrepri·se. Pendant 1а guerre 
l'usine avait des difficultes avec 1"achat des та
tieres premieres et du сћагЬоп. La production 
bassait constamment et l'entreprise sublssait 
сћачие аппее des pertes elevees. 


