Милан Гулић

УДК656.62(497.1)“1953“

Стварање Ђердапске речне управе 1953. године
као један од првих знакова промјене у односима
Југославије и совјетског блока*
АПСТРАКТУМ: У чланку се анализира настанак и околности у
којима је створена нова Ђердапска речна управа. Иако је њено
стварање било предвиђено Конвенцијом о режиму пловидбе на
Дунаву из 1948. године, до преговора о њеном формирању дошло
је свега неколико недјеља након смрти неприкосновеног совјетског лидера Јосифа Висарионовича Стаљина. Споразум о стварању Ђердапске речне управе био је један од првих споразума постигнутих између Југославије и неке од земаља совјетског лагера, због чега се сматра првим конкретним доказом промјене у односима. Рад је заснован на необјављеној грађи из Архива Југославије и Дипломатског архива Министарства спољних послова, као
и на мемоарској и стручној историографској литератури и дневној штампи.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Југославија, Румунија, Ђердап, Дунав, Дунавска конвенција, Ђердапска речна управа, Славољуб Ђера Петровић
Ђердапски сектор Дунава представљао је најзахтјевнији дио ове саобраћајнице у пловидбеном смислу. Многобројне препреке које су отежавале пролазак бродова изискивале су предузимање замашних хидротехничких радова
и сталан надзор над пловидбом. Још крајем XIX вијека велике хидротехничке
радове предузела је Аустро-Угарска, односно њен саставни дио Краљевина
Угарска. По завршетку ових вишегодишњих радова била је формирана и прва
посебна администрација која се старала о пловидби кроз Ђердапски сектор.
Са пропашћу Царевине, старање о овој администрацији преузела је Међусавезничка војна команда (1918–1922), а затим новоформирана Међународна дунавска комисија (1922–1933). Посебна, међународна Ђердапска администрација почела је рад 1. јула 1933, заснована на Трипартитном споразуму између
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Међународне дунавске комисије, Краљевине Југославије и Краљевине Румуније.1
Упркос многим промјенама, ова Администрација је функционисала пуних 20 година. Међу највећим промјенама током њеног рада издвајају се нестајање њеног старалачког организма – Међународне дунавске комисије
(1940), и промјена у њеном чланству, када је, са разбијањем Краљевине Југославије, у њену организацију, заједно са Румунијом, ушла и Њемачка. Слом
њемачког окупационог система на простору Србије елиминисао је њемачки
фактор на Ђердапу, а управу Администрацијом су преузели Румуни, најприје
кроз Комитет четири шефа, а затим преко провизорног жерана Аурелијана
Паунескуа. Тек је 5. октобра 1945, стварањем Привременог комитета за управљање пословима Ђердапске администрације, Југославија била враћена у
управу Ђердапом. Привремени комитет је требало да се стара о Ђердапској
администрацији све док се не буду уредиле прилике на Дунаву и док се не
установи нови облик управе на овом Сектору.
Конвенцијом о режиму пловидбе на Дунаву из 1948. било је предвиђено
формирање новог административног органа на Ђердапу, састављеног од представника двије приобалне државе на том Сектору.2 С обзиром на погоршање
односа између Југославије и земаља совјетског лагера, као и на совјетску тежњу за доминантним положајем на Дунаву, било је настојања од стране Совјетског Савеза да нова ђердапска управа буде само „део техничке службе“,
односно да је учине зависном од Дунавске комисије у којој су они имали апсолутну превласт. Југословенска страна је заступала становиште да представници Југославије и Румуније у новој ђердапској организацији морају имати
дипломатски ранг и бити самостални у односу на Дунавску комисију, нарочито у погледу такси.3
Лоши међудржавни односи учинили су да је Привремени комитет потрајао знатно дуже него што се то очекивало, понајвише због немогућности
да се Румунија и Југославија договоре о времену и мјесту одржавања прегово* Чланак је део пројекта Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе (177006) Балканолошког института САНУ, који финансира Министарство просвете и науке Републике
Србије.
1
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 121-XXXV, 1. јун 1933, 681–701.
2
Члан 21 Конвенције о режиму пловидбе на Дунаву гласи: „На сектору Ђердапа (од Винце до Костола на десној обали и од Молдова Веке до Турн-Северина на левој обали Дунава) ствара се специјална речна администрација Ђердапа у саставу претставника Румунске Народне Републике и Федеративне Народне Републике Југославије за извођење
хидротехничких радова и регулисање пловидбе на означеном сектору. Администрација
функционише на основу споразума између Влада земаља учесница администрације. Седишта администрације су Оршава и Текија.“ (Службени лист Федеративне Народне Републике Југославије, бр. 8, 26. јануар 1949, 100).
3
Дипломатски архив Министарства спољних послова (ДАМСП), Политичка архива (ПА),
1948, Дунав, ф-38, досије 2, 432015; ДАМСП, ПА, 1948, Дунав, ф-38, досије 5, 428001.
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ра о стварању нове администрације. Први приједлог о отпочињању билатералних преговора о стварању нове управе на Ђердапу Југославија је дала још
23. маја 1949, убрзо након што је Конвенција и званично ступила на снагу. Румуни у наредних неколико мјесеци нису одговорили на југословенску ноту,
због чега је Југославија запретила преузимањем локомотивске вуче на Сипском каналу4 и самоиницијативним подизањем висине ђердапских такси. Из
Букурешта је одговорено тек 14. октобра те године. Румунија је сматрала да
преговори могу отпочети тек након конституисања Дунавске комисије, а пријетња са повећањем такси и преузимањем вуче окарактерисана је као покушај
Владе Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ) „да оствари старе
националистичке тенденције буржоаских београдских влада, које су увек тако
радиле да од њих зависи пловидба у Ђердапском сектору“. Карактеристично
је да у тој ноти није било уобичајених дипломатских, куртоазних порука, као
ни прецизног навођења назива државе ФНРЈ, већ само израз „југословенска
Влада“. Због тога, као и због „увредљивог садржаја“, нота је била враћена румунском Министарству иностраних послова (МИП), али је, након преправке и
уметања званичног назива југословенске државе, она била поново упућена југословенској амбасади у Букурешту.5
Први конкретни кораци, са циљем договора око стварања нове администрације на Ђердапу, од стране Румуније предузети су у августу 1951. Тада је
из Букурешта дат приједлог Југославији да преговори отпочну 25. септембра
исте године у румунској престоници. Југославија се сложила са датумом преговора, али је истакла да не види разлог да се конференција не одржи у Београду, с обзиром на његов положај на Дунаву. Чини се да је Румунија постала
далеко спремнија за преговоре о Ђердапу тек након што су југословенске власти донијеле одлуку да потпуно преузму локомотивску вучу на Сипском ка4

5

Извођењем регулационих радова, крајем XIX вијека, није рјешен проблем пловидбе
кроз Ђердапски сектор. Превелика брзина матице у Сипском каналу наметнула је потребу за указивањем помоћи бродским поворкама. За то је коришћен тегљач (туер) Вашкапу. Како је са почетком Првог свјетског рат тегљач превезен на доњи Дунав окупационе
снаге су изградиле жељезничку пругу и вучу бродова кроз Сипски канал спроводиле помоћу локомотива са копна. Разорена у повлачењу окупатора, а обновљена 1928, локомотивска вуча је представљала неопходност за пролазак бродова кроз Сипски канал. Омогућавала је бржи и сигурнији пролазак, али и давала могућност за пролазак читавих поворки. Без њене помоћи бродске поворке су се морале растављати, шлепови теглити појединачно, а све то су могли извршавати само тегљачи веће снаге, уз енормну потрошњу
погонског горива, а самим тим и трошкова и времена транспорта. Локомотивска вуча је
све до изградње ХЕПС Ђердап представљала кључ за пролазак кроз најзахтјевнији дио
Ђердапског сектора (Архив Југославије (даље: АЈ), фонд Централни пресбиро Министарског савета, 38–545–710, Политика, 29. децембар 1931; Време, 6. децембар 1938)
ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 6, 49446; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 6, 419235; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 7, 419010; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 7, 421759; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 7, 48828; ДАМСП,
ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 7, 419235; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 7,
419127; ДАМСП, ПА, 1949, Дунав, ф-27, досије 7, 420086.
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налу, у септембру 1952. Таква одлука је нанијела велику материјалну штету
свим бродарствима из земаља совјетског блока. О томе је Славољуб Ђера Петровић6 написао: „Румуни су неколико година одбијали наше позиве на преговоре о стварању Ђердапске речне администрације, иако је Дунавска конвенција изричито задужила две прибрежне земље (Југославију и Румунију) да
склопе одговарајуће уговоре, којим би се регулисала, контролисала и стално
унапређивала пловидба тешким ђердапским теснацом. Нудили смо преговоре
у Београду, нудили Букурешт, нудили наизменичне преговоре на Дунаву, код
њих или код нас, али су Румуни углавном ћутали и наше понуде су остављали
без икаквих одговора.“7
Без обзира на промјењене околности након југословенске одлуке у вези
са локомотивском вучом, преговори су и даље одлагани због немогућности
договора око мјеста њиховог одржавања. У фебруару 1953. Југославија је још
једном одбацила могућност да се преговори одрже у Оршави и предложила
Нови Сад као мјесто преговора. Компромисни приједлог о два мјеста у којима
би се разговори одвијали румунски МИП је дао крајем фебруара исте године.
Када је, коначно, усаглашено да се преговори могу одржавати наизмјенично у
Оршави и Текији, они су и отпочели 15. априла 1953. Пристанак Румуније да
се преговори истовремено одржавају на обје стране обале био је „у супротно6

7

Славољуб Ђера Петровић, рођен у Нишу 1920. Био је врло активан током Другог свјетског рата у јужним дијеловима Србије. Ушао је у проширени састав АВНОЈ-а и био посланик Уставотворне скупштине. Већ у мају 1950. Едвард Кардељ му је саопштио да је
одређен за амбасадора у Грчкој. Сматрао се недовољно спремним за тако важну дипломатску мисију, с обзиром на интензитет односа и важност какву је Грчка имала у спољној политици Југославије тих година, па је одбио постављење. Неколико мјесеци касније
био је послат у југословенску амбасаду у Паризу као министар-савјетник. Након тога се
нашао на мјесту начелника Управе за проблеме Уједињених нација у оквиру МИП-а. У
надлежности ове Управе било је и питање Дунава. О томе је касније писао: „Са посебним задовољством упознао сам подунавске земље, Дунавску конвенцију и проблеме
пловидбе Дунавом. Чини ми се да смо у тим годинама двадесетог века имали најбоље
познаваоце Дунава и проблема везаних за пловидбу Дунавом. Многе проблеме источноевропских земаља такође сам упознао, изучавајући Дунав.“ Након успјешно обављених
преговора око успостављања Ђердапске речне управе био је постављен за амбасадора у
Аргентини, са акредитацијама за Уругвај и Парагвај. Са само 33 године био је један од
најмлађих југословенских амбасадора. С обзиром на бројност усташке емиграције у Аргентини обављање дужности југословенског амбасадора у тој земљи представљало је
сложен задатак. Након четири године проведене у Аргентини био је постављен за сталног представника у Дунавској комисији, а уједно је био и њен предсједник (1958–1962).
Касније се налазио и на мјесту амбасадора у Мароку у вријеме кризе око Алжира, а затим је био амбасадор у Тунису и Белгији, са акредитивима и за Луксембург (Slavoljub
Đera Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd 2007. (prvo izdanje), str.
134–138, 150–154, 159–163, 182–185, 194–195, 222–223, 232–233, 263–264; Ko je ko u Jugoslaviji, Beograd 1970, 803).
ДАМСП, ПА, 1951, Дунав, ф-57, досије 2, 411256/2; ДАМСП, ПА, 1951, Дунав, ф-57, досије 2, 412131; ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-59, досије 5, 45091; Slavoljub Đera Petrović,
Sećanja i zapisi borca i diplomate, Beograd 2012 (dopunjeno izdanje), 238.
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сти са досадашњим рђавим и грубим третирањем Југославије од стране коминформских чланова Дунавске комисије“, како је то коментарисано у тадашњој штампи.8
Најбољи доказ за то колико су преговори, које је Славољуб Петровић
називао „необичним“, били важни и за Југославију и за Румунију налази се у
саставу делегација. Док је југословенску делегацију предводио опуномоћени
министар у Државном секретаријату за иностране послове Славољуб Ђера
Петровић, који је предводио југословенску делегацију и на засједању Специјалног комитета ДК у Букурешту и на осмом засједању ДК у Галцу, румунску
делегацију је предводио помоћник министра иностраних послова и тадашњи
предсједник ДК Григоре Преотеаса. Замјеник шефа југословенске делегације
био је Илија Топалоски, отправник послова амбасаде у Букурешту, а чланови
делегације били су: Бошко Видаковић, инж. Радован Драговић, Душан Иброчић, Јаков Филиповић, Љубица Виталић, Младен Вукосављевић и Војин Влаховић. Замјеник шефа румунске делегације био је Михаи Магхем, начелник у
МИП-у, а чланови делегације: Николае Гонда, Михаи Петрук, отправник послова румунске амбасаде у Београду, Драгош Србанеску, Лусијен Шербан и
Лоза Хереску.9
Несумњиво да је до југословенско-румунских преговора, прије или касније, морало доћи, како би се ситуација на Ђердапу уредила и одредба Дунавске конвенције спровела у дјело. Међутим, вријеме њиховог отпочињања
(само нешто више од мјесец дана након смрти совјетског лидера Јосифа Висарионовича Џугашвилија Стаљина) показује да су и ови преговори били саставни дио једне нове динамике у односима Југославије и совјетског лагера.
Управо из тог разлога, али и због саме важности Ђердапског сектора, преговори у Оршави и Текији, који би, како су закључивале иностране агенције, „у
нормално време прошли незапажено“, наишли су на велику пажњу у свјетским медијима и дипломатским круговима. Југословенски амбасадор у САД
Владимир Поповић јављао је о интересовању у Стејт департменту за преговоре на Ђердапу, као и о знатижељи Американаца о томе „да ли то представља
почетак промене у односима и у којој мери“. Славољуб Петровић је у вези са
тим записао: „Практично, између Москве и Београда није било никаквих контаката, па је Румунија (са совјетске стране) била изабрана да започне преговоре о стварању Ђердапске речне администрације са Југославијом (читај: да велики Совјетски Савез прихвата југословенски услов да се користи сипска локомотивска вуча, под условом да превозник редовно плаћа таксе превоза...)“.
8

9

ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-59, досије 5, 45091; ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-58, досије 7, 41731; ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-59, досије 5, 42668; АЈ, фонд Новинска агенција ТАНЈУГ, 112–81–82, Вести иностраних агенција, 15. април 1953; Međunarodna politika, br. 8, 16. april 1953, str. 14.
ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-59, досије 5, 44355; ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-59, досије 5, 44705; Политика, бр. 14484, 17. април 1953, 1.
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Румунија је преко питања Ђердапа имала задатак да „испита могућност попуштања затегнутости између Југославије и Коминформа“, а сами преговори су,
неријетко, посматрани као „нова епизода у совјетској офанзиви мира“. 10
Преговори у Текији и Оршави представљани су у иностраној штампи
као „попуштање затегнутости између Истока и Запада“ и као израз „нове еволуције политике Стаљинових наследника према Југославији“. Сматрало се да
је са преговорима око Ђердапа требало да отпочне сложен процес повратка
Југославије у совјетски блок и њено удаљавање од Запада, као и да подунавске земље „почињу да се замарају садашњим стањем ствари“. Примјетна је
велика пажња међународне јавности придата југословенско-румунским преговорима у првим данима њиховог одржавања, али је, услијед оскудности информација и сталног инсистирања на чисто техничким питањима, у наредним
данима лагано спласнула. Прве вијести о томе да се преговори одвијају у добром смјеру медији на Западу јавили су крајем априла, након двије седмице
преговора. Медији у совјетском блоку нису посвећивали нарочиту пажњу
овим преговорима. Очигледно, они су у првом реду представљали насушну
потребу за совјетски блок, чији су интереси били у опасности, а пловидба
кроз Ђердап доспјела „на мртву тачку“.11
Свједочећи у својим мемоарима о току преговора, Славољуб Петровић
је писао: „То је био класичан пример неприпремљених и неусаглашених преговора, где су две делегације дошле са сасвим различитим циљевима. Југославија је дошла са циљем да испуни обавезу Дунавске конвенције и да се створи
Ђердапска речна администрација. Са собом је донела пројекат неколико уговора, од преко 260 куцаних страна пречишћеног текста и дошла са врло јаком
стручном екипом. Румунска страна је желела да, формално спаси углед велике силе – Совјетског Савеза и да по кратком поступку добије сагласност Југославије да и Руси користе локомотивску вучу. Више од двадесет дана трајало
је само утврђивање дневног реда. Седнице су трајале и по 7–8 часова дневно.
Отежавајућа околност је била што је румунски министар морао сваког дана
(то је било наше чврсто уверење) да обавештава Москву о свим детаљима
преговора. Министар је упорно седео у граду Оршава и преговарао са Ђером
Петровићем пуна три месеца! Ипак је то предуго за једног министра спољних
послова!“12
10

11

12

АЈ, 112-81-82, Вести иностраних агенција, 15. април 1953; Pomirenje Jugoslavije i SSSRa. Tematska zbirka dokumenata, priredio Radoica Luburić, Podgorica 1999, 105–106; S. Đ.
Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, 155.
АЈ, 112-81-82, Вести иностраних агенција, 17. април 1953; АЈ, 112–82–83, Вести иностраних агенција, 29. април 1953; АЈ, 112–83–84, Вести иностраних агенција, 2. мај
1953; АЈ, 112–84–85, Вести иностраних агенција, 12. мај 1953.
Славољуб Петровић, међутим, прави грешку и назива Г. Преотеасу румунским министром иностраних послова. Григоре Преотеаса јесте био министар иностраних послова,
али тек од 4. октобра 1955. У моменту када је предводио румунску делегацију на прего-
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Као што се види из написа Славољуба Петровића, локомотивска вуча је
била једно од најважнијих, ако не и најважније питање у свим посљератним
преговорима око Ђердапа. Он је имао утисак да румунски делегат „преговоре
није смео прекинути ни по коју цену, а све наше понуђене документе је прихватао, скоро без икаквих измена, уверен да ће они регулисати и коришћење
локомотивске вуче“. Посебно је нагласио и „обострано коректну атмосферу“,
као и „љубазност и чест осмејак“ румунског делегата. Такође, и београдски
листови Политика и Борба писали су да је највећи проблем приликом утврђивања дневног реда настојање румунске делегације „да се о питању локомотивске вуче, коју поседује Југославија, дискутује истовремено са главним питањем дневног реда конференције“. Како због тешког постизања сагласности
око дневног реда, тако и због комплексности самог проблема Ђердапа и броја
докумената које је требало донијети, рад конференције се „споро одвијао“.
Пројекти свих предложених споразума разматрани су врло студиозно, члан по
члан.13
Сједнице су одржаване свакодневно, један дан у Оршави, а други у Текији. Засједање је било прекинуто само у вријеме првомајских празника (од
30. априла до 4. маја), али је накнадним договором наставак рада помјерен за
6. мај, уз пристанак обје делегације. Због чињенице да се сама конференција
одужила, у београдској штампи се појавила вијест да ће Југославија повући
дио чланова своје делегације, у првом реду замјеника шефа Илију Топалоског, отправника послова југословенске амбасаде у Румунији, доброг познаваоца дунавског питања и члана југословенске делегације на неколико засједања Дунавске комисије.14 О разлозима за повлачење појединих чланова делегације немамо довољно података у документима, а о томе нема помена ни у сјећањима Славољуба Петровића. Преговори у Оршави и Текији одвијали су се
уз извјесну дозу тајновитости, пошто је југословенским и страним новинарима био забрањен приступ. Управо због тога, у медијима су чешће биле спекулације око самог тока конференције, него поуздане информације. Тако је и
повлачење Илије Топалоског из југословенске делегације у западној штампи
објашњено незадовољством југословенске стране „због тога што није оства-

13

14

ворима око Ђердапа био је помоћник министра иностраних послова. Такође, сва је прилика да ни утврђивање дневног реда није трајало 20 дана, како то С. Петровић наводи,
већ седам дана, од 15. до 22. априла, како је извјештавала београдска штампа. Ни преговори нису трајали три мјесеца, већ 45 дана (S. Đ. Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i
diplomate, 156; Политика, бр. 14489, 23. април 1953, 2).
S. Đ. Petrović, Sećanja i zapisi jednog borca i diplomate, 156; Политика, бр. 14488, 22. април
1953, 2; Политика, бр. 14492, 26. април 1953, 3; Борба, бр. 107, 22. април 1953, 3.
Илија Топалоски је рођен 1922. у Битољу. Члан је КПЈ од 1940, а учесник рата од 1941.
Након ослобођења је био уредник листа Нова Македонија и директор Радио Скопља. Завршио је Институт друштвених наука у Београду, а од 1951. је у дипломатији. Био је савјетник, отправник послова и начелник одјељења у ДСИП-у. Као амбасадор службовао
је у Тунису, Гвинеји и Норвешкој. Умро је 1999. у Београду (Ko je ko u Jugoslaviji, 1088).
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рен напредак“ и као пријетња да би се и остатак делегације могао повући у
случају да се не оствари виднији напредак у преговорима. У забрани приступа
страним новинарима поједини медији видјели су намјеру Јосипа Броза Тита
„да сачува у тајности извесна питања о којима ће се тамо расправљати“.15
Ипак, доминирајуће гледање на југословенско-румунске преговоре могло се видјети у једном напису лондонског Тајмса: „Ако речи добре воље и
разумевања, које су се овог 1. маја ориле у престоницама Источне Европе треба да се тумаче делима, тешко би било наћи за почетак проблем који би боље
показао искреност тих речи од питања пловидбе на Дунаву.“ Очекујући добре
вијести са Ђердапа, британска штампа је писала: „Подела Европе на комунистичку и некомунистичку област имала је исто тако ефикасан утицај, као и
рат, да остави неискоришћену једну од највећих неутралних река у свету. Између два светска рата бродови са заставама многих земаља – британском,
француском, италијанском, немачком и холандском, поред застава прибрежних земаља – пролазили су редовно од Црног мора до Регензбурга и натраг.
Данас само незнатан број локалних бродова користи извесне делове. Политика се показала као далеко ефикаснија препрека пловидби него што су то икада
били брзаци Ђердапа или наноси песка у делти.“ Ствари се, међутим, нису тако брзо могле мијењати. У интервјуу датом аустријском листу Arbajter cajtung
(Arbeiter Zeitung) Јосип Броз Тито је, на питање о промјенама у политици Совјетског Савеза и совјетског блока према Југославији, енергично одговорио:
„О томе су писане многе бесмислице. Треба само да слушате руске и сателитске радио-станице и да увидите да нема ни трага о промени агресивне политике према Југославији.“ Суздржаност југословенских власти у погледу значаја
ђердапских преговора била је очигледна.16
Након првомајске паузе, разговори између југословенске и румунске делегације су настављени на обалама Дунава у пограничном сектору. Свјетски
медији су са нарочитом пажњом извјестили јавност да је 14. маја договорено
оснивање нове Ђердапске речне управе на бази потпуне једнакости између
двије државе. Тада је агенција Ројтер јавила: „Споразум је постигнут и поред
спорог напретка у почетној фази, који је претио да конференција претрпи неуспех. Конференција се одржавала у великој тајности. Страним дописницима
био је забрањен одлазак у Текију.“ Ово постизање договора, које се временски поклопило са сусретима Драгоја Ђурића, отправника послова југословенске амбасаде у Москви са Вјачеславом Михаиловичем Молотовим, совјетским министром иностраних послова (29. априла), поново је скренуло нарочиту пажњу свјетске јавности на преговоре у Оршави и Текији. Такође, чинило
15

16

АЈ, 112-81-82, Вести иностраних агенција, 16. април 1953; АЈ, 112-82-83, Вести иностраних агенција, 30. април 1953; АЈ, 112-85-86, Вести иностраних агенција, 23. мај
1953; Политика, бр. 14495, 30. април 1953, 2; Борба, бр. 114, 30. април 1953, 6; Борба,
бр. 117, 5. мај 1953, 1.
АЈ, 112-83-84, Вести иностраних агенција, 2. мај 1953; Исто, 3. мај 1953.
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се и да медији у совјетском блоку више не нападају толико оштро југословенско руководство. На првомајској паради у Москви, како је јављао Драгоје Ђурић, „нигде нисмо могли запазити ма шта против нас“. Претпоставкама Запада да се ствари развијају у правцу помирења ишла је у прилог и одлука совјетских власти о постављењу новог отправника послова у совјетској амбасади у
Београду (Степана Павловича Кирсанова). Ово су медијима на Западу били јасни „симптоми приближавања између противника“. О „малим знацима“
спремности Совјетског Савеза за превазилажење сукоба са Југославијом говорио је и југословенски министар иностраних послова Коча Поповић на конференцији за новинаре. Он је том приликом истакао пријем Д. Ђурића код В. М.
Молотова, позив југословенским кошаркашима да учествују на европском првенству у Москви и успјешне преговоре око Ђердапа.17
Након постизања договора о стварању нове управе на Ђердапу приступило се усаглашавању нацрта споразума. Анализирање текстова споразума
било је завршено 24. маја, а од тог дана отпочела је расправа о питању локомотивске вуче, о чему првобитно Југославија није имала намјеру ни да разговара на овој конференцији. Румунија је инсистирала да се локомотивска вуча
преда у закуп новој Ђердапској речној управи. Југословенска страна није жељела да се враћа на некадашње позиције. Њена одлука из септембра 1952. била је коначна. Схвативши то, Румуни су настојали да добију макар могућност
утицаја на одређивање висине таксе за коришћење локомотивске вуче, односно предлагали су да се њихово одређивање повјери Управи сипске локомотивске вуче (УСЛВ) и новој Ђердапској речној управи. Југославија, међутим,
ни на то није могла пристати. Југословенска делегација је чврсто остала на
становишту да сва бродарска друштва могу користити локомотивску вучу под
једнаким условима, као и да је висина такси таква да покрива расходе, али да
не доноси зараду.18
Споразум о установљењу Ђердапске речне управе потписан је 31. маја
1953. Том приликом је потписан и низ других билатералних споразума о проблемима Ђердапа: Протокол о прелазу границе од стране службеника Ђердапске речне управе и о царинским питањима која се тичу Управе; Правилник о
функционисању Ђердапске речне управе; Аранжман о одређивању надлежности власти дужних за гоњење прекршаја почињених на граничној линији или
у непосредном суседству, те линије на Ђердапском сектору; Протокол о преносу надлежности Привременог комитета за управљање пословима Ђердапске администрације на Ђердапску речну управу и Протокол о резултату дискусије по питању употребе помоћне вуче у Ђердапском сектору. Овај ком17

18

АЈ, 112-84-85, Вести иностраних агенција, 15. мај 1953; Исто, 16. мај 1953; Исто, 19. мај
1953; Исто, 20. мај 1953; АЈ, 112-85-86, Вести иностраних агенција, 27. мај 1953; Pomirenje Jugoslavije i SSSR-a, dok. br. 25, 115.
АЈ, 112-85-86, Вести иностраних агенција, 25. мај 1953; Политика, бр. 14515, 25. мај
1953, стр. 4; Исто, бр. 14517, 28. мај 1953, 2; Борба, бр. 133, 28. мај 1953, 3.
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плекс споразума представљао је први међудржавни споразум између Југославије и неке од земаља совјетског блока, након потпуног прекида конструктивног међудржавног дјеловања. Сви споразуми били су састављени „у духу равноправности обеју заинтересованих страна“.19
Споразумом је била установљена Ђердапска речна управа (ЂРУ; на румунском: Administratia Fluviala a Portilor de Fier) „на делу Дунава од Винце до
Костола на десној обали и од Молдова Веке до Турну Северина на левој обали, названом Ђердапски сектор“, а са циљем „одржавања и побољшавања
пловног пута и регулисања пловидбе“. И ова нова администрација на Ђердапу
имала је два сједишта – Оршаву и Текију. Надлежност Управе престајала је у
пристаништима и на обалама Ђердапског сектора. Самом управом руководио
је мјешовити Комитет, састављен од по једног представника кога су одређивале и финансирале владе ФНРЈ и НРР. Ови представници уживали су дипломатски имунитет, а гарантована је и неприкосновеност архиве и званичних
докумената Управе. Сједнице су наизмјенично одржаване у Текији и Оршави,
а предсједавао им је онај члан Комитета на територији чије државе је сједница одржавана.20
Очигледно је да је ЂРУ брижљиво формирана у намјери да се отклоне
све неједнакости које су постојале у старој Ђердапској администрацији, као и
у свим претходним варијантама ђердапских управа. Све одлуке Комитета морале су се донијети једногласно, а сваку су потписивала оба делегата. У случају да се сагласност око неког проблема није могла постићи, изношена је
пред двије владе. Комитет је функционисао према Правилнику о функционисању Управе, прописивао је правила пловидбе кроз Сектор, али у сагласју са
правилима која је доносила Дунавска комисија. Комитет је установљавао посебне таксе за пролазак кроз Сектор, као и модалитете за њихову наплату.21
Управа је обухватала двије службе и двије секције, које су биле замјена
за некадашње сервисе и бирое. У Текији су биле смјештене Служба радова
(Serviciul Lucrarilor) и Финансијска секција (Sectia Financiara), а у Оршави
19

20

21

ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-59, досије 12, 417896; АЈ, фонд Управа поморства и речног
саобраћаја, 617–2-1; Архив Дунайской Комиссии (АДК), Общий архив (ОА), ф-23/I,
Б89/1953; Исто, ФНРЮ, Б101/1953; АЈ, 112-86-87, Вести иностраних агенција, 1. јун
1953; Momir Stojković, Dunavska komisija, Beograd 1970, 70–71; Jovan M. Paunović, Sloboda plovidbe i uprava pribrežnih država na Dunavu, Beograd 1957, 128–131; Bogdan Babović,
Međunarodno-pravni položaj Đerdapa posle Drugog svetskog rata, Međunarodni problemi,
br. 4/1953, str. 136–143; Vladimir Lj. Cvetković, Jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu 1953–1958. godine, Beograd 2012 (doktorska disertacija u rukopisu), 148–149; Борба, бр. 141, 1. јун 1953, 3; Исто, бр. 143, 3. јун 1953, 3.
АЈ, фонд Ђердапска речна управа Текија-Кладово, 190–10, Споразум о установљењу
Ђердапске речне управе; АЈ, 190–10, Правилник о функционисању Ђердапске речне
управе потписан између ФНРЈ и РНР 31. маја 1953. године у Текији и Оршави; Vladimir
Dedijer, Dokumenti o 1948, III, Beograd 1980, dok. br. 305, str. 494–500.
АЈ, 190-10, Споразум о установљењу ЂРУ.
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Пловидбена служба (Serviciul Navigatiei) и Административна секција (Sectia
Administrativa). Једнакост двије обале видјела се и из тога што је радионица
(Atelierul de repatii), која је припадала Служби радова, имала два одјељка
истог капацитета, од којих се један налазио у Текији, а други у Оршави. Секцијама и службама руководили су шефови изабрани на пет година. Мјеста шефова су била равномјерно расподјељена међу државама, а помоћници шефова
су морали бити из различите државе у односу на шефове којима су помагали.22

Зграда Ђердапске речне управе у Текији (Nikola Račić, Đerdap, Beograd 1965)

Пловидбена служба је руководила пилотским кадром и старала се о
контроли извршења пловидбених правила у Сектору. Служба радова се старала о обиљежавању пловног пута, изради пројеката, извршењу и одржавању
радова и инсталација намјењених за обезбјеђење пловидбе кроз Сектор. Административна секција се бринула о архиви и библиотеци ЂРУ, о преводу докумената на званичне језике Управе (српско-хрватски и румунски), о пријему,
расподјели и експедицији преписке. Дужност Финансијске секције је била да
води рачуноводство и благајну Управе. Прецизирана је и равномјерна распо-

22

АЈ, 190-10, Споразум о установљењу ЂРУ; АЈ, 190–10, Правилник о функционисању
ЂРУ потписан између ФНРЈ и РНР 31. маја 1953. године у Текији и Оршави; Борба, бр.
124, 13. мај 1953, 3.
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дјела особља између двије државе, чије је финансирање падало на терет Управе.23
С обзиром на све потешкоће које су постојале у односима између шефова током постојања Ђердапске администрације, у новој Ђердапској речној
управи било је прецизирано да шефови „не смеју никако изгубити из вида да
су њихове службе у тесној вези и да се њима може управљати у интересу пловидбе – што је једини циљ и задатак тих служби – само ако постоји потпуна и
искрена сарадња међу шефовима“. Шефови служби и секција били су обавезани „да се међусобно помажу ради лакшег извршења својих задатака“.24
Пилотажа кроз Сектор била је обавезна за све бродове. Њу су могли
спроводити само пилоти ЂРУ или пилоти пловидбених друштава, које је сама
Управа овластила за то. Нова Управа донијела је и равномјерну расподјељеност станица за искрцавање и укрцавање пилота на обје обале. На румунској
страни пилотске станице су биле у Турн Северину, Дренкови и Молдови Веке, а на југословенској у Кладову, Добри и мјесту Винце. Радом пилота руководио је шеф пилота, који је биран на годину дана, наизмјенично од румунске
и југословенске стране.25
У скупу споразума потписаних 31. маја 1953. нарочито важан је био
Протокол о резултату дискусије по питању употребе помоћне вуче у Ђердапском сектору, којим је дефинитивно признато да је локомотивска вуча у Сипском каналу „власништво Федеративне Народне Републике Југославије, у експлоатацији југословенске Дирекције помоћне локомотивске вуче“. Вуча је
стављена на располагање пловилима свих застава, без дискриминације, а таксе плаћане за коришћење њених услуга нису смјеле чинити „извор профита“.
Тегљач Вашкапу наставио је да обавља помоћну вучу на Гребену, а наплата
такси за његово коришћење имала је за задатак чисто покривање његових расхода. На тај начин створени су услови и да се коришћење локомотивске вуче
у потпуности нормализује. У августу 1953. преко Народне банке ФНРЈ своја
дуговања према Управи сипске локомотивске вуче измирили су Совјетско државно дунавско паробродарство (Советское Дунайское государственное пароходство – СДГП), Мађарско-совјетско пловидбено акционарско друштво
(Венгерско-советское пароходное акционерное общество/ Magyar-szovjet
hajózási részvénytársaság – МЕСХАРТ), Совјетско-румунско паробродарско
акционарско друштво (Societatea pe acţiuni de navigaţie Sovieto-Română/Акци23

24

25

АЈ, 190-10, Споразум о установљењу ЂРУ; Dejan Kostić, Nova đerdapska uprava, Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, br. 1/1954, 95–104.
АЈ, 190-10, Правилник о функционисању ЂРУ потписан између ФНРЈ и РНР 31. маја
1953. године у Текији и Оршави.
АЈ, 190-10, Споразум о установљењу ЂРУ, АЈ, 190–10, Протокол о прелазу границе од
стране службеника Ђердапске речне управе и о царинским питањима која се тичу
Управе; АЈ, 190–10, Правилник о функционисању ЂРУ потписан између ФНРЈ и РНР
31. маја 1953. године у Текији и Оршави; Борба, бр. 123, 12. мај 1953, 3.
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онерное советско-румынское пароходное общество – СОВРОМТРАНСПОРТ)
и Бугарска ријечна пловидба (Българско речно плаване – БРП) и то према
прописаној тарифи и Правилнику, донијетом од стране УСЛВ. Након 20. августа те године отпочело је нормално коришћење локомотивске вуче од стране свих ових пловидбених друштава. На овај начин је и дефинитивно призната УСЛВ и легализован, претходно осуђени, поступак југословенских власти
на Ђердапу из септембра 1952.26
Потписани споразуми били су много више од обичних међудржавних
уговора и промјене прилика на Ђердапу. Успостављање Ђердапске речне
управе означило је почетак краја ере сукобљавања, међудржавних провокација, разорне пропаганде и таласа политичких емиграната на свим странама на
Дунаву. Како је записао шеф југословенске делегације на тим преговорима С.
Петровић: „Ђердапска речна администрација је успостављена, Дунавска комисија је одала признање потписницима, а принципијелност усвојених докумената и њихова примена дошле су до пуног изражаја, нарочито у време градње ђердапских електрана.“ Југославија и Румунија су поново могле бити, испред свега, сусједне земље. Споразум је био значајна потврда Југославији да
се „с оне стране Дунава“ нешто одиста промјенило. Југославија је добила „важан сигнал“, а „уклоњен је извор непрестаних сукоба са информбировским
сусједима“, закључио је Дарко Бекић. Само неколико дана након потписивања ових споразума, 6. јуна, отправник послова југословенске амбасаде у Москви Драгоје Ђурић јавио је како му је В. М. Молотов рекао „да совјетска
Влада сматра да је дошло време да пошаље свог амбасадора у Југославију“.
Очигледно да су преговори око Ђердапа дали важан сигнал и совјетској страни.27
Осврћући се на однос југословенских власти према постигнутом споразуму С. Петровић је записао: „Министар Коча Поповић је био врло задовољан
начином вођења преговора и постигнутим резултатима. Пратио је моје извештаје и немајући никаквих примедби, није реаговао све док су преговори трајали. На завршетку, изразио је своје задовољство постигнутим споразумом.
Међутим, (Едвард) Кардељ је потпуно непотребно интервенисао више пута,
видео у мојој тактици ’некакво заоштравање’ које нико ко је читао моје извештаје није могао да види. Вршио је притисак на мене да пре времена почнем
са ’попуштањем’ и уносио нервозу и забуну и код мене и код чланова делега26

27

АЈ, 190-10, Протокол о резултату дискусије по питању употребе помоћне вуче у Ђердапском сектору; АЈ, 112–86–87, Вести иностраних агенција, 1. јун 1953; ДАМСП, ПА,
1953, Дунав, ф-59, досије 6, 417985.
Југословенско-совјетски односи 1945–1956. Зборник докумената, приредили: Љ. Димић,
М. Милошевић, Ђ. Борозан, И. В. Бухаркин, Л. В. Внукова, Ј. А. Зеленко, М. К. Кравченко и В. А. Сољански, Београд 2010, док. бр. 269–270, стр. 619–621; Darko Bekić, Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silama 1949–1955, Zagreb 1988, 479; S. Đ. Petrović, Sećanja i zapisi borca i diplomate, 239.
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ције. Уз сву концентрацију на озбиљне преговоре, морао сам и њему да одговарам и да му се правдам, али од замишљене тактике нисам одустајао.“28 Судећи према овом свједочанству, Југославија је итекако била заинтересована за
постизање договора, а добро је схватала и да су у питању преговори који су
значили пуно више од обичног договора о формирању једне мјешовите ријечне управе.29
Двије државе су у наредних неколико мјесеци ратификовале овај Споразум. Стварањем Ђердапске речне управе завршен је осмогодишњи период
постојања Привременог комитета за управљање пословима Ђердапске администрације, као и двадесетогодишњи период постојања Ђердапске администрације. Сва имовина некадашње Ђердапске администрације, као и све надлежности некадашњег Привременог комитета за управљање пословима Ђердапске администрације, прешле су на нову Ђердапску речну управу. Привремени комитет је имао обавезу да преда све дужности новом Комитету ЂРУ у
року од три мјесеца од дана ступања на снагу Споразума, односно од дана када су га ратификовале обје владе.30
Комитет Ђердапске речне управе био је званично конституисан 15. октобра 1953. Први представник Југославије у Комитету био је Душан Иброчић
(од октобра 1953. до марта 1956), члан југословенске делегације на неколико
засједања Дунавске комисије, док је први представник Румуније био Николае
Гонда (од октобра 1953. до новембра 1955). Након Душана Иброчића југословенски представници у Комитету били су и Благоје Поповски (од априла
1956. до јула 1958), Цадик Данон (од августа 1958. до децембра 1961), инж.
Димитрије Поповић (од јануара 1962. до децембра 1964), а најдуже је на том
мјесту остао Љубиша Веселиновић (од јануара 1965. до октобра 1976). Румунију су у Комитету, осим Н. Гонде, представљали и Рудолф Стојан (од децембра 1955. до маја 1964) и инж. Александру Петреску (од јуна 1964. до октобра
1976). Током свог постојања ЂРУ је промјенила и сједишта, па је на румунској обали умјесто Оршаве то постала Дробета Турн Северин, а на југословенској, умјесто Текије Кладово. Са довршењем изградње Хидроенергетског и
пловидбеног система Ђердап, којим су отклоњене сметње пловидби на том
дијелу Дунава, престала је потреба за постојањем посебне ријечне администрације. О њеном укидању дискутовано је на другом ванредном засједању
ДК 13. децембра 1973, а двије државе, које су је и твориле, споразумјеле су се
28

29
30

Постојећи извори нам не дају одговор на питање због чега је Е. Кардељ био незадовољан радом југословенске делегације на преговорима у Оршави. Да ли је у питању била
лична нетрпељивост према С. Петровићу или нестрпљивост да се што прије постигне
договор није нам познато.
S. Đ. Petrović, Sećanja i zapisi borca i diplomate, 240.
ДАМСП, ПА, 1953, Дунав, ф-59, досије 6, 412791; АЈ, 190–10, Споразум о установљењу
ЂРУ; АЈ, 190–10, Протокол о преносу надлежности Привременог комитета за управљање пословима Ђердапске администрације на Ђердапску речну управу.
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о њеном укидању 10. септембра 1976. у Београду. Подношењем завршног обрачуна, 30. октобра 1976, Комитет ЂРУ је престао да постоји.31
Ђердапска речна управа је била посљедњи међународни организам који
се старао о организовању и омогућавању пловидбе на Ђердапском сектору.
Установљењем ЂРУ омогућено је даље одвијање пловидбе кроз тај дио Дунава, али и стварање услова за извођење најзахтјевнијих радова на уређењу пловидбе на том сектору. Ти радови су од најтежег и најпроблематичнијег сектора Дунава за пловидбу створили један од најугоднијих и најмирнијих дијелова тока ове велике европске ријеке, али и отклонили потребу за постојањем
било каквог посебног тијела за Ђердапски сектор.

31

АЈ, 190-11-2; АЈ, 190–13–6; Rodoljub Etinski, Međunarodnopravno uređenje plovidbe na
plovnom putu Rajna-Majna-Dunav, Novi Sad 1985, 83.

