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ПАРНА СТРУГАРА БАНКЕ НА 

1902-1941. ГОДИНЕ 

Стругање дрвне 

у Србији ручним 

шумским пределима, 

ца, чија се довољна количина воде могла 

подесно користити, служиле су стругаре

-поточаре, које су са 

конструкцијама имале ограничен капацитет 

производње. Као и друге примитивне на

праве покретане снагом воде, тако су и 

стругаре-поточаре, у условима гра

ђевинске делатности по варошима и пора

ста тражње стругане дрвне 

шту, постепено ме-

сто савременим парним стругарама. 

Примена тековина технолошке револу-

ције у области дрвне произ-

у земљама За-

падне и знатно одо-

маћила, тек од краја 19. 
века. Државна управа повластицама, на 

основу Закона о потпомагању домаће ради

ности (индустрије) од 1898. потпомагала у
вођење нове технике, желећи да се у Ср

бији граде стругаре на парни погон, које 

би са модерном опремом задовољавале ра

стуће потребе на 

Прву повластицу, еа врло великим ца

ринским, пореским и другим олакшицама 

- добио је за своју 

парну стругару, подигнуту у Београду 1899. 
на имању краља Обреновића, 

поред желеЗНИ'iке пруге, преко пута Оп

штинског сењака, ниже 

је имала савремену опре

му, али скроман капацитет производње. 

Пораст тражње на тржишту дрвног гра

ђевинског тих година живе 

грађевинске делатности у и у у

нутрашњости Србије, навео је Домаћи бан-

карски капитал да 

врло уносну дрвну 

нака у Србији, 

тивност У области 

дарства, 

ЗНИ'iког саобраћаја, 

инвестициону ак

дрвне индустрије, бро-

ња - је у току прве деценије 

20. века Прометна банка а.Д. у 
Ову врло делатност за привре-

дно осамостаљивање у доба откази-

вања трговинског уговора са Аустро-Угар-

дио, отпочела 

њом модерне стругаре у за пре

раду облог дрвета и сушницу за сушење 

разног дрвета, и гра

ђевинарству. За изградњу и успешан раз

вој овог важног Банка је 1901. го
дине тражила од министра народне привре

де повластице, прописане Законом од 1898. 
године. 

Највишим решењем од 24. јануара 1902. 
године додељене су банци за 

подизање стругаре врло велике повласти

це. Банка у трајању од 10 година била 
од плаћања царине и свих уз

гредних царинских такса на увоз машина и 

њихових делова, справа, алата, грађе од 

разног сирове грађе за прера

врста дрвета 

извоз 

била од 
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ња половине непосредних пореза , половине 

пореза на обрт и половине свих државних, 

окружних, среских и општинских приреза 

у трајању од 3 године. 
За подизање зграда стругаре и сушни

це, Прометној банци уступљено је државно 

земљиште у Београду крај Дунава, а за 

прераду дрвета дозвољено је Банци да ко

ристи богате борове и храстове државне 

шуме, и то: у планини "Борина" у срезу 

у .лдз у crpyzapy 

Из?Jtед сrооаришта н рад1iИЧ'КИХ CTa1iOBa 

Изв .л.ачење труnаца из Ka1iaJta 

рађевачком, округа подринског; у Мироч

-планини и њеној околини 11 у државним 

шумама у срезовима брзопаланачком и 

кључком, округа крајинског; у Краљевцу, 

Текији и Манастирици среза поречког, ок

руга крајинског и на Тари планини, првен

ствено у местима: Шљивовица планина, 

Барски До, Суве Букве, Бесеровачка Бара, 

Бу кова Глава, Жракулиhа Локве, Лашhе, 
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Буково Брдо, Алушка планина, Матина Ро

ван, Николиhа Понор, Палеж, Куманске 

Косе, Висока Главица и Осјек. 

у овим шумама Прометној банци дозво

љено је да може сваке године да исече, по 

утврђеној такси, најмање 2.500 а највише 

15.000 стабала, и то: борових и чамових од 
40-80 см дебљине, а храстових од 30 см 

дебљине па навише. Донесен је 11 специ

јални правилник о начину сече , погодби , 

Eingang zum Sdgewerk 

La.gerptatz und Arbeiterwohnunge11 

Baumstdmme werden alLS dem Каna.t gezogen 

о роковима и другим формалностима ко

ришhења ових шума.~ 

За грађење путева, железничких пру

га, водовода и канала, ради везивања стру

га ре и сушнице са главним саобраhајни

цама, Банка је бесплатно добијала држав

на и општи нс ка земљишта. Имала је пр

венствено право да се служи водама и::; 

река, патака и водопада у смислу Закона 



• 
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о водама и 

машина, 

справа, и свега остало за из-

градњу, 

Као што се види, банка има-

ла је врло велике повластице, је др-

жава давала оваквим изузетним подухва

тима. Банка се обавезала, да ће стругару 

и сушницу подиhи У року од годину дана, 

да ће уложити у најмање 250.000 
динара и у истом року отпочети с радом. 

После 5 година рада, у мора

ло да половина радника срп

ских држављана. За све запослене радни-

ке Банка морала да раднички 

за њих и њихових поро-

дица за болести, смрти и онеспосо-

бљења за рад. Повластице су 

важити по истеку 10 година, или ако Бан
ка не испуни услове у погледу наведеног 

рока изградње и почетка рада у стругари 

и 

банка отпочела је 

стругаре у Београду, одмах 

повластици 

не. Земљиште 

колосека, као и распоред целокупног тех

ничког извршио је Милош Сав

чић, дипломирани инжењер Високе тех

ничке школе у пот

председник 

банке. 

ривања, била 

развој стругаре. Сви 

са машинским за-

вршени су у предвиђеном року, те је стру

гара пуштена у рад 21. 1903. го

дине. 4 

био је у почеТI<У 

скроман. трупаца вршено је 

у прво време обичним ручним алатима, али 
је ускоро замењено монтирањем рубаче 

с моторним погоном. снагу дава

ла је парна машина од 100 кс, са парним 

КQТлом подешеним за ложење струготина

ма. је тада имала три гатера, че

тири циркулара, циркулар за 

машину за летве и све 
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Иако је број ових стругарских машина 

био скроман, он је по TO;\lle, што 

су све оне набављене од познате фирме 

Г. Беча (G. & Со.) и 

свим 

машине готово 

земљама у Европи, 

Извлачење обле на обали Дунава 

вршено је у прво време воловском запре

гом, примитиван начин извлачења и

зискивао је доста времена због тешког 

приступа и чес;тих кошава у том 

Стога се 1903. године приступи
ло копању канала, ради лакшег и несме-

таног сплавова. 

Снабдевање стругаре облом грађом вр-

шено у почетку из државне шуме 

затим из државних шума Црног врха и 

од 1909. године опет из државне 
где је основан одељак за екс

шуме под Дервентом код Ба

јине Баште. Грађа је довожена сплавови

ма Савом и до канала 

стругаре. Поред тога купована је обла гра-

у ердељска смрче-

вина за 

Извлачење из готово непри-

ступачних шума Црног врха, пред-

стављало је за тадашње прилике врло те

жак На целом том планинском 

могућно саобраћајно сред

На источним страна-

ма где је пад терена износио 800 
метара, 

Дрини 

спуштана је према 

дужине 2,5 километра. У 

западном делу ових шумских предела, 

приступ Дрини био је знатно тежи. 

се могло пуштати "рижом", па је сто-
га жичара у дужини од преко 6 
километара. :tКичару је изградила немач

ка етапа 

изградње жичаре изведена је од Дрине до 

Крста, а друга, у дужини од 3,8 
је са 

Од свог оснивања до првог светског ра

та 1914. године, у стругари сталним тех

ничким усавршавањем повећаван I{апаци

тет производње. Инсталисана су 2 нова га
тера, 2 пендел-тестере, 1 "бансек", 2 ма

шине за блањање, за израду штапова, 1 
за везивање котурова, а погонска снага 

стругаре достигла је уочи рата 315 KS. 
Капацитет производње стругаре износио 



је тада 30.000 кубика чамове и боро ве гра
ђе годишње. Стругара је могла да подми

рује најразноврсније потребе многих дома

ћих предузећа у чамовој и боровој грађи, 

у свим квалитетима и димензијама.6 

Први светски рат прекинуо је успон 

стругаре, остављајући тешке трагове раза

рања и пусто ш у предузећу. Одмах по за

вршетку рата приступило се обнови. Ма

шински делови који пожаром 1915. нису 
били потпуно оштећени, извучени су и о

способљени за рад. Привремено је 1918. 
године инсталисан један гатер, који је пре-

Drdhtseilbdhndn!dge 
der Prometnd Bdnkd 

Be!grdd 

рађивао грађу за обнову зграда стругаре. 

Већ 1921. подигнуте су фабричке зграде и 
прикључни железнички колосек на пру

гу државне железнице за утовар вагона. 

Набављене су из иностранства и најпотре

бније машине за рад у стругари. 

На проширеном тржишту нове југосло

венске државе и јаке конкуренције посто

јећих и добро опремљених стругара у Сл 0-

ПАРНА СТРУГАРА НА ДУНАВУ 

венији и у другим крајевима земље, стру

гара Прометне банке морала је такође да 

бу де добро опремљена, да би на тржишту 

заузела задовољавајуће место. Стога је у

права Прометне банке, до појаве економ

ске кризе 1930, стално инвестирала у мо

дернизацију стругаре и успела да од ње 

створи главно предузеће ове врсте у Ср

бији. 

Економска криза је, као и код стругара 

у другим југословенским крајевима, непо

вољно утицала на пословање стругаре на 

Дунаву, али је већ 1934. године, с понов-

815m, .t(jndl. Lei.tung 
25 сЬm =18000 kg 

ним цикличним успоном привреде у зем

љи, наставила производњу са својим ра

нијим капацитетом. 

Стругара Прометне банке није имала 

свој капитал, јер је била у искључивом 

банчином власништву, те је као таква чи

нила саставни део целокупног банчиног 

капитала, који је износио 20 милиона ди
нара. Банка је имала велике резервне фон-
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дове, који су јој омогућили да економску 

кризу лакше преброди. Њени резервни 

фондови износили су на дан 31. децембра 
1933. године: стални резервни фонд 

5.000.000 динара особени резервни 

14.786.679,44, особени резервни фонд у 

смислу чл. 3. Закона о валоризацијv; 

2.709.847,44 што је укупно износило 

22.496.526,88 динара.7 

у стругари, по књигама на дан 31. де
цембра 1934. године, било је уложено: 

Динара 

у зграде и земљишта 1.459.655,02 
у машинска постројења 1.018.331,50 
у непрерађеном дрвету 58.166,34 
у разним особама 757.635,33 
У економском материјалу 85.299,50 
у прерађеном дрвету 1.146.639,37 
у превозном средству 956.954,68 
у дужницима 436.333,80 
у превозна средства 

(жичаре и котураче) 2.295.230,75 

8.214.246,29 

Главна изворна погонска снага струга

ре била је пар на машина јачине 230 KS, 
која је служила искључиво предузећу. За 

искоришhење пуног капацитета постојећих 

постројења у стругари било је потребно 

око 220 KS. Поред ове парне машине фа
брике Ланц и регулатор а Мајеровог систе

ма, стругари су служиле за погон и сле

деће машине, према стању из 1937. године:8 

1. Парни котао система Дипуи од 8 атм., 
140 кв. м. загревне површине, набављен од 
фирме Г. Тофам из Беча. 

2. Парни котао система Дипуи од 7 атм., 
100 кв. м. загревне површине, набављен од 
фирме Г. Тофам из Беча. 

3. Парна пумпа за црпљење воде из Ду
нава 130 Х 140 мм. (Г. Тофам, Беч). 

4. Парна пумпа за потискивање воде у 
казан система Вортингтон 70 Х 100 мм. 

5. Парна пумпа за потискивање воде у 
казан 70 Х80 мм (Г. Тофам, Беч). 

6. Динамо-машина фабрике Eclairage 
electrique из Париза, волт. 115, амп. 330, 
К\Ii!. 38, једносмерна. 

7 . Један електромотор V 11 О, амп. 14 
фабрике Ганц једносмерне струје. 

8. Електромотор V 110, амп. 81 Томсон 
Худстон, Париз, једносмерне струје. 

9. Електромотор V 220/380 пер. 50 KS 
11 фирме Ганц двосмерне струје. 

10. Електромотор V 220/380 пер. 50, 
К\1i! 6,2, фирме Механика из Београда. 

11. Електромотор АЕГ, Берлин, V 110, 
А 40 једносмерне струје. 

Стругара је располагала 1937. године 

следећим машинама, апаратима и уређа

ј има за израду производа:9 

1. Гатер 950 мм фирме Г. Тофам, Беч. 

Гатер је могао да преради до 40 метара за 
8 часова рада. 

2. Гатер 800 мм (Г. Тофам, Беч). Могао 

је да Прl'ради до 25 м за 8 часова рада. 
3. Гатер 650 мм (Г. Тофам). Могао је да 

преради до 25 м за 8 часова рада (Г. То

фам). Године 1938. набављен је још један 

такав гатер. 

4. Шпалтгатер 2 Х 200 мм (Г. Тофам). 

5. 7 циркулара. 
6. 3 пенделзега. 

7. 2 циркулара за израду котурова. 

8. Хоблмашина 450 Х 200 мм (Г. Тофам). 

9. Абрихтмашина 400 мм (Г. Тофам). 

10. Хоблмашина 200 Х 100 мм фирме 

Кјгсћпег из Лајпцига. 

11. Бандзеге 1.000 мм. 
12. Аутоматска шлајфмашина. 

Поменуте ПОГОНСЈ{е машине, 

циркулари и остали уређаји били 

споређени по зградама, одељењима 

гатери, 

су ра

и број-

ним радионицама, по редоследу како је те

као процес производње. У машинској згра

ди, која је била у средишту фабричког 

круга, налазиле су се Лан цова стабилна 

парна машина од 230 KS, динамо-машина 
од 40 KS и разводна шалт-табла. У су те
рену ове зграде смештена су 2 парна котла 
од укупно 240 кв. метара загревне повр

шине, са ростовима подешеним за употре

бу струготине као горива и 2 парне пумпе 
за котлове. Позади машинске сале била 

је браварница с потребним прибором и а

латом, међу којима токарна клупа, борма

шина и др. 

Дворана стругаре, која се такође на

лазила у средишту, имала је 4 пуна Тофа
мова гатера за прераду обле грађе, 1 То
фамов шпалтгатер, 7 простих циркулара, 

1 дупли циркулар и 3 пенделзеге (висеhе 

тестере). У сутерену ове зграде биле су још 

3 направе за прављење котурова за гориво 



од отпадака. Поред ове дворане налазила 

се оштрионица са аутоматском и 

ручном машином за оштрење, са штанцма

шином и осталим машинама за оштрење 

гатерских и циркуларских тестера. Посто-

су две мање зграде са Тофамовим 

тестерама за рубљење обле као и 

зграда са електромотором за извлачење 

трупаца из канала. 

у низу разних мањих радионица, нала

зило се сандучарско одељење, 

са 2 хоблмашине и и кру-

жном машином, затим је имала 2 гвоздена 
циркулара и 2 дрвена циркулара. 
ница је имала све потребне 

и одговарајуhи алат за оправку опута и 

машинских каишева, а ковачница је има

ла најнужнији алат за оправку и одржа

вање постројења. 

Стругара је располагала са 38 станова 
за службенике и раднике, зграду за кан
целарије, магацине итд. У 

гу и до железничке пруге 

ница, стругара је имала 4 км пруге уског 
колосека (0,76 м), 40 ручних скретница, 

реhи број товарних вагона и 2 локомотиве. 
Максима лан број запослених 

ника и радника у стругари износио је око 

300 лица. Нормално радно време било је 8 
часова, при веhим радници су 

радили у две смене од по 8 часова, а у из
ванредним приликама и у три смене са 

просечно 300 радника и 20 

ПАРНА СТРУГАРА НА ДУНАВУ 

стругаре била је врло раз-

новрсна. Она је облу грађу 

на греде, даске, 

редни производи, од 

котурови дрва за гориво, пањеви, окрајци, 

тачке за винограде. Сви ови производи из-

су у самом без са-

радње других и без помоhи КУЋ-

не радиности. 

гара преко целе године, када је имала 

довољно сировина, могла да преради око 

40.000 мЗ обле ~п"тк·,,, 

3а пуни капацитет производње и осмо

часовном раду, стругари је требало око 

40.000 м-З обле а за гориво, 

мазиво и други потрошни материјал било 

око 5.500 кг машинског зејти
на, око 4.000 кг цилиндерског око 

9.000 кг око 5.000 кг коломасти и око 
4.000 кг кондензоване масти. 

Као што се види, стругара Прометне 

банке била два светска рата са-

времено опремљена и са капаците-

том производње заузимала је главно место 

на тржишту у Од 1922. до 1932. го
дине она је прерадила и истругала око 

500.000 метара грађе, те је тиме 

доприносила обнови и развитку 

и 

3а време другог светског рата, при пр

вом налету нема чких бомбардера, струга

ра разорена и пожаром потпуно уни

штена. 
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[. ИКОЛА ВУЧО 

DAS SAGEWERK DER HANDELSBANK AN DER DONAU (1902-1941) 

Nikola Vuco 

Lange Zeit wurde јп Serbien Holz mit den 
einfachsten Werkzeugen јп Handarbeit einge
schlagen, und јп den reichen Waldern \vurden 
ап Вikhen kleine Sagewerke mit einfacher und 
veralteter Konstruktion errich tet. 

Mit der Zunahme de!' BevOlkerung und der 
Ausdehnung der Stadte entwickelte sich beson
ders јп der zweiten НЮПе des 19. Jahrhunderts 
das Batlwesen und verlangte пасћ mећг und 
besserem Bauholz. Deshalb setzte gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts die Modernisierung 
dieses Produktionszweigs ејп, und mап baute 
turbinen- und dampfbetriebene Sagewerke, die 
genauso ausgeri.istet waren wie die јп den filhr
enden еигорајБсћеп Landern. 

Den ersten Schritt zum Ваи eines modernen 
Sagewerks machte die Belgrader Handelsbank, 
die ејпеп Teil ihres Kapitals јп verschiedene 
Industrieobjekte investierte. Die Errichtung 
eines modernen Sagewerks mit Dampfmaschi
nenantrieb war fйг die Bank unter anderem 
аисћ deshalb ausserst rentabel, weil sich zur 
damaligen Zeit das Bauwesen јп Belgrad sti.ir
misch entfaltete. 

Filr dieses Vorhaben wurden der Handels
bank 1902 vom Staat bedeutende Zoll- und 
Steuererleichterungen gewahrt. Ausserdem wur
de ап der Donau ејп Baugrundsti.ick zur Ver
fi.igung gestellt, der Holzeinschlag јп verschie
denen Staatsforsten gestattet, namentlich јт 
Tara-Getirge, sowie Transporterleichterungen 
gewahrt. 

Die ВаиагЬеНеп begannen 1902, und schon 
Ende 1903 konnte das Sagewerk den ВеtгiеЬ 
aufnehmen. Der Maschinenpark, der aus den 
modernsten Gatter-, Kreis- und Hangesagen 
und verschiedenen anderen Geraten bestand 

und von ејпег 100-PS-Dampfmaschine mit ent
sprechendem Kessel angetrieben wurde, stamm
te von der bekannten Wiener Firma G. Topham 
& Со., die viele Sаgеwегkе јп den filhrenden 
europaischen Landern ausrilstete. 

Mit ihrer modernen Ausstattung konnte das 
Sagewerk der Handelsbank den zunehmenden 
Bedarf Belgrads und anderer serbischer Stadte 
decken. Zum Transport der Stamme aus den 
Staatsforsten benutzte das Sagewerk ејпе то

derne Seilbahn, die von der bekannten deutsch
еп Firma Bleichert aufgestellt worden war. 

Im ersten Weltkrieg wurde die Sagemilhle 
Ьеј ејпеm Bombenangriff schwer beschadigt. 
Nach Kriegsende wurde sie wiederaufgebaut 
tшd arbeitete, noch moderner ausgerilstet, wei
ter. Von 1922-1932 verarbeitete sie rund 500000 
Kubikmeter Holz und trug damit zum Wieder
aufbau und zur wirtschaftlichen Entwicklung 
Belgrads Ьеј. Die Wirtschaftskrise der Jahre 
1930-1934 beeintrachtigte ihre Geschaftstatig
keit zwar, doch konnte die Handelsbank die 
Schwierigkeiten i.iberwinden. 

Die weitere Entwicklung des Sagewerks bis 
zum zweiten Weltkrieg war Бећг erfolgreich. 
Es war damals јm ganzen Land ат modernsten 
ausgeri.istet und konnte sich mit den grossen 
Sagewerken der Lander Mitteleuropas messen. 
Mehr als 8 МјШопеп Dinar waren јп Gebaude, 
Maschinen und andere Nebenobjekte investiert. 
Es beschaftigte duгсhsсhпittliсh 300 Arbeiter 
und 20 Angestellte. Die jahrliche Verarbeitungs
kapazitat lag bei 40000 Kubikmeteгn. Im zwei
ten Weltkrieg wurde das Sagewerk ап der Do
паи schon Ьејm ersten deutschen Bombenangriff 
zerstort und brannte vollkommen nieder. 


