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Југословенска дипломатска курирска служба
током међуратног периода
АПСТРАКТУМ: У чланку је анализирана организација и функционисање курирске службе Министарства иностраних дела
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Министарства иностраних послова Краљевине Југославије, као важног сегмента
у комуникацији са представништвима у иностранству. Обрађени су начин и проблеми у комуникацији министарства са дипломатско-конзуларним представништвима, али и између појединих државних институција које су имале своје изасланике и поверенике у страним државама.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: курирска служба, обавештајна службе, сарадња државних институција
До успостављања редовне дипломатске курирске службе, 1925. године, Министарство иностраних дела Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и
државни органи су имали само повремену писмену комуникацију са својим
представницима у иностранству. Несређене прилике у Европи, односи са
појединим државама и буџетска ограничења су диктирали услове рада. Постојала је повремена курирска служба са посланствима у Паризу и Риму.
Односи са Италијом су наметали коришћење курира МИД-а за слање поверљивих докумената.1 Курирска служба према Француској је коришћена за комуникацију са Посланством у Паризу, делегацијом Краљевине СХС на Мировној конференцији са Посланством у Прагу преко француске поште.2
МИД је ретко слао курире услед недовољних финансијских средстава.3 Према одредбама примирја војни курири су имали имунитет према државним
властима у Аустрији и Мађарској, због чега су коришћени за поштанску
службу до успостављања редовних дипломатских односа.4 Међутим, мађар1

2
3
4

Архив Југославије, Фонд Министарства иностраних послова Краљевине Југославије,
Персонални одсек 334–191–514, 807, 811 (у даљем тексту: АЈ, 334-Персонални); АЈ,
334-Персонални-76–222, 53.
АЈ-334-Персонални-91–288, 437, 439, 440.
АЈ, 334-Персонални-105–382, 203.
АЈ, 334-Персонални-87–268, 354, 480; АЈ, 334-Персонални-105–382, 203.

Срђан Мићић, Југословенска дипломатска курирска служба

97

ски органи су током 1920. године често ометали кретање војних курира.5
Министарство иностраних дела је за слање поверљивих пошиљки у остале
државе користило услуге поштанске службе, ослањајући се на неприкосновеност званичног печата на службеним пошиљкама, а најважније извештаје
је слало преко поверљивих лица.6 Непостојање сталне курирске службе отежавало је обавештајни рад конзулата у пограничним подручјима, јер нису
смели да користе шифру у телеграфском и поштанском саобраћају. Услед
сукоба у Корушкој и других проблема у односима са Аустријом, МИД је
одобрио конзуларном представнику у Грацу Владимиру Будисављевићу, 6.
децембра 1919, да у изузетним случајевима шаље своје извештаје преко курира дипломатској и војној мисији у Бечу.7 Конзулату у Печују су обезбеђени поверљиви кредити за слање курира у команду Осијечке дивизије, због
југословенско-мађарског спора око Бачке и Барање.8
Отправник послова дипломатске мисије у Будимпешти Светислав
Хођера је известио и подржао предлог мађарског министра иностраних дела Телекија о успостављању курирске службе између две државе, маја
1920, да би решили неминовну ситуацију укидања имунитета војним лицима после успостављања дипломатских односа.9 МИД није прихватио
идеју и комуникација је прекинута, јануара–априла 1921.10 Потом је уведена нередовна курирска линија Београд–Будимпешта и пошта је примана са
закашњењем. Истовремено, уочени су недостаци слања поверљивих извештаја преко приватних лица на основу искуства са народним послаником
Љубом Поповићем.11 Слична искуства су имали и југословенски представници у Бечу.12 Царински чиновници у Краљевини СХС нису били довољно
упознати са међународним правним прописима и често су задржавали и
отварали пошту и пакете страних дипломатских курира, што је стварало могућност да и стране државе примене реципроцитетне мере према југословенским службеницима и приватним лицима које је слао МИД.13 Југословенске дипломате и војни изасланици су упозоравали надређене органе на
поновно увођење цензуре у Мађарској, Немачкој и Пољској, што су утврди5
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ли на основу трагова отварања писама које су примали из Београда, што је
ограничавало коришћење поштанске службе.14 На основу уочених проблема
током 1920–1923, представници Краљевине СХС су предлагали увођење
једне или две курирске линије која би повезивала Беч, Будимпешту, Праг,
Берлин и Варшаву.15
Редовна курирска служба је успостављена решењем министра иностраних дела Момчила Нинчића од 31. јула 1925. године. Министарство је
наредило посланствима да прекину слање својих писмених извештаја преко
поштанске службе изузев у хитним случајевима. Конзулати су могли да користе курирску службу преко надлежних посланстава. На основу сачуване
грађе није могуће утврдити да ли су успостављене дефинисане руте кретања курира 1925. године и колико често су саобраћали курири на појединим
релацијама, изузев да је било предвиђено да се између Београда и Букурешта шаљу чиновници МИД-а два пута месечно.16 На основу договора Министарства војске и морнарице и МИД-а, генерал Душан Трифуновић је 10.
децембра 1925. издао наређење о коришћењу дипломатских курира за писмено саобраћање војних изасланика са надређеним институцијама.17 Засебним решењем од 27. јула 1926, уведена је курирска служба на релацији Будимпешта–Осијек за потребе рада југословенских представника при Посланству и Конзулату у Печују.18
Новим решењем министра Момчила Нинчића, од 30. новембра 1926,
успостављене су три линије: „Запад“ која је покривала представништва у
Трсту, Риму, Милану, Берну, Паризу и Бриселу; „Север“ која је обухватала
Будимпешту, Бечу, Прагу, Берлину, Варшаву, и „Исток“ за Букурешт, Софију,
Цариград, Солун и Атину. Било је предвиђено да конзуларне мисије у Марсеју, Минхену и Диселдорфу шаљу своје извештаје надлежним посланствима и да дипломатска представништва могу да користе курирске линије за
међусобну комуникацију. Курири на линији „Запад“ морали су да изврше
свој задатак у року од 8 дана, а на линијама „Север“ и „Исток“ у року од 6
дана.19 Курирска служба је почела да се користи за ношење пошиљки председника Министарског савета, Канцеларије Њ. В. Краља, Маршалата Двора,
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Главног ђенералштаба и Главне дирекције царина.20 У самом МИД-у слање
строго поверљиве поште је било стављено у дужност саветнику Светомиру Лазаревићу, шефу I одсека Политичког одељења МИД кога су сви дотадашњи директно надређени шефови оцењивали као веома савесну, интелигентну, скрупулозну, стрпљиву и експедитивну особу која је радила и током државних празника и који је сопственом иницијативом реорганизовао
многе послове у својој надлежности.21 На основу дотадашњег искуства и
уочених недостатака, предвиђено је да се пошта са Посланством у Лондону размењује преко Посланства у Паризу. Међутим, војни изасланик у Лондону није могао да шаље своје извештаје у Београд преко Француске, јер то
није било предвиђено договором Министарства иностраних дела и Министарства војске и морнарице.22 Посланство у Лондону се није слагало са новим решењем и тражило је, сматрајући да не постоје објективни разлози, да
се успостави директна линија Лондон–Београд или да их телеграфски извештавају о доласку курира у Париз, током 1926–1927. Слали су извештаје
скоро свакодневно у Француску, али су поједине пошиљке стизале са дандва закашњења у односу на курире, услед чега су касниле и до три недеље
Министарству.23
Поред Посланства у Лондону, МИД и друге дипломатске мисије су
уочили проблеме у функционисању курирске службе услед нередовног јављања о поласцима и доласцима курира, до краја 1926. године.24 Стога је
помоћник министра Стеван К. Павловић издао наређење, 4. јула 1927, да курири на три линије морају да пођу из Београда 1. и 16. у месецу и да не смеју бити задржавани јер су представништва била неажурна у припреми својих пошиљки.25 Током августа 1927, рад курирске службе проширен је и на
ношење новчаних пошиљки Генералне дирекције царина за њене поверенике који су радили против шпијунаже у Бечу и Трсту.26
Нове измене у дипломатској служби унете су на линији „Запад“ у погледу Италије, после потписивања Француско-југословенског уговора и
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Другог тиранског пакта.27 Након жалби Генералног конзулата у Милану да
два пута нису примили пошту септембра 1927,28 и предлога Посланства у
Риму у току новембра, министар Војислав Маринковић је својим решењем
од 13. јануара 1928, унео прву значајну измену у функционисању курирске
службе. Посланстава у Риму и при Ватикану су могла два пута недељно да
шаљу пошту преко Генералног конзулата у Трсту, настављена је пракса седмичне примопредаје пошиљки између надлештава у Трсту и Љубљани,29 а у
изванредним ситуацијама је дозвољено и слање преко Милана. Нова курирска служба у Италији изузета је из одобрених кредита Министарства за путне трошкове и курирске линије „Запад“.30 Промене у југословенско-италијанским односима и значај Велике Британије утицали су да се први пут решењем министра одреди директна веза између МИД-а и Посланства у Лондону, „према потреби“. Због отварања Сталне делегације Краљевине СХС
при Друштву народа, Женева је уврштена у курирску линију „Запад“.31 Нове
измене учињене су према Албанији. Пошта из Тиране и Скадра је слата у
Котор, а из Валоне предавана капетанима Јадранске пловидбе једном недељно, током јуна–новембра 1928,32 а линија Трст–Албанија успостављена је
1929.33 На основу захтева Посланства у Софији, министар Војислав Маринковић је 11. децембра 1928. донео решење којим су успостављене линије
Софија–Цариброд (Димитровград) 4–5 пута месечно, Софија–Варна једном
у две недеље и Софија–Београд у хитним случајевима. На значај комуникације са представништвима у Бугарској указује чињеница да су курири имали
пратњу агената Одељења за јавну безбедност Министарства унутрашњих
дела од границе до Београда.34
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131, 178.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 161, 173.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 141, 458; Архив Југославије, Фонд Централног пресбироа Краљевине Југославије 38–27–71 извештаји аташеа за штампу при Посланству у
Софији Бранислава Денића – Председништву Министарског савета за Централни
пресбиро, Пов. О. Ш. Бр. 621 од 14. септембра, Пов. О. Ш. Бр. 647, 28. септембар и
Пов. О.Ш. Бр. 807, 19. новембар 1929.
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Велика економска криза која је утицала на све државе у Европи одразила се и на југословенски државни буџет, што је утицало на комуникацију
између Министарства и представништва у иностранству. МИД је морао да
реагује на интервенцију Министарства војске и морнарице које је почетком
априла, услед прекида писменог саобраћања са војним аташеима, закључило да је слање поште преко курира потпуно укинуто. Решењем заступника
министра иностраних дела министра поште и телеграфа Косте Куманудија,
од 15. априла 1929, уведена је једномесечна уместо дотадашње петнаестодневне измене пошиљки. Међутим, уколико је промена одмах примењена у
раду МИД-а, други државни органи који су користили курирску службу и
даље су имали недоумице у погледу њеног укидања.35 Наредне године унете
су нове измене решењем министра од 7. априла 1930, јер је у оквиру линије
у Западној Европи уведена директна комуникација са Хагом. Истовремено
је одлучено да једном у три месеца, у марту, јуну, септембру и децембру,
продуже свој пут на линији „Запад“ до Лондона и на линији „Север“ до Риге.36 Министарство је 4. децембра 1930. одобрило Посланству у Бечу да шаље свог курира, према указаној потреби, у Марибор.37
Решењима министра Војислава Маринковића од 18. јуна 1930. и 1. маја 1931, у циљу смањења трошкова тражено је од посланстава и конзулата
да извештавају само о најхитнијим предметима телеграфским путем, а да
остало шаљу у писменој форми преко курира.38 Увођење мера штедње у државној служби проузроковало је нове проблеме у коришћењу поштанске
службе. Догађало се да примљена пошта има оштећене печате, што је одмах
изазивало подозрење да је у питању рад цензура и обавештајних служби.
Резултати истрага су указивали да такве намере нису постојале, а МИП и
представништва у иностранству нису увек могли да се сложе да ли је узрок
оштећењима било лоше паковање пошиљки или лош квалитет коверата, папира за паковање и воска који су коришћени.39
Ређа комуникација са представништвима у иностранству отежавала је
рад курира који су носили 2–3 џака са поштом и пакетима које су слали државни органи и локалне власти и постала је уобичајена сцена да путују са

35
36
37
38
39

АЈ, 334-Персонални-76–222, 160, 161, 165, 173, 175–177, 182.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 184; АЈ, 334-Персонални-105–382, 386, 387.
АЈ, 334-Персонални-82–244, 974.
АЈ, 395–25–247, 285.
Илустративан пример је расправа Министарства и Сталне делегације при Друштву
народа о две коверте на којима је један печат био одлепљен па поново утиснут, а на
другој потпуно отпао. АЈ, 159–46–20 начелник Политичког одељења Министарства
иностраних послова Владислав Мартинац – Краљевској сталној делегацији при Друштву народа, Пов. Бр. 1547 од 21. јануара 1935, телеграм Јевтића, Пов. Бр. б 1801 од
25. јануара 1935, в. д. начелника Политичког одељења МИП Станоје Симић – Краљевској сталној делегацији при Друштву народа, Пов. Бр. 7466/VI/Оз. 10 од 10. септембра 1935.

102

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2014

огромним пртљагом. Стога је шеф Одсека за главну експедицију Анта М. Јаношевић током 1930. године неколико пута интервенисао код Персоналног
одсека, Управног одељења и Кабинета министра тражећи да се одреди адекватан број чиновника за слање поште и ограничи број институција и организација које могу да шаљу своје пакете преко дипломатске курирске службе. Сматрао је да треба изменити одлуку Конзуларно-привредног одељења
МИП да Друштво „Путник“ може да користи курире. Такође, предлагао је
да се књиге и публикације размењују преко поштанске службе позивајући
се на искуства других држава.40
Услед наставка заоштравања југословенско-италијанских односа,41
било је неопходно да се прилагоди и засебна комуникација са представништвима у Италији, због сигурности пошиљки и брже размене информација
коришћених у обавештајном раду. Решењима од 15. априла 1929. и 7. априла 1930, уведена је једномесечна линија као и за остале државе. Октобра
1930, обновљена је размена поште МИП-а са Посланством у Риму и Генералним конзулатом у Трсту преко Љубљане, али је услед буџетских ограничења сведена са недељног на месечни ниво. Решењем од 27. фебруара 1931,
поново су слали курире два пута месечно који су обилазили сва представништва у Италији и тиме је прекинута пракса која се усталила од 1929. да посланства и конзулати шаљу своје чиновнике према сопственим потребама.
Пре преласка у Италију, курири су у Љубљани преузимали пошту од свих
државних институција.42 Посланик Милан Ракић се није слагао са насталим
променама. У два писма послата министру Војиславу Маринковићу, 28. марта и 14. априла 1931, образложио је проблеме који су настајали применом
нове организације курирске службе. Представништва у северном делу Италије су могла да међусобно размене извештаје у року од три дана користећи
слање чиновника Посланства у Риму за линију Трст–Љубљана, јер су обилазили Ђенову и Милано пре одласка у Трст, а курир тршћанског конзулата је
примао пошиљке у Љубљани за све четири мисије. Са друге стране, курир
Министарства је долазио једном у две недеље и након проласка кроз Трст и
Милано долазио Рим, а потом настављао пут за Бари, Задар и Ријеку. Затим
би отпутовао у Београд и предао пошту последња три конзулата Одсеку за
главну експедицију тако да је Посланство у Риму морало да чека још две недеље пре него што би их нови чиновник поново донео у Италију. Милан Ракић је свој став аргументовао чињеницом да је постојао већи број извештаја
које ни он ни војни изасланик нису били у могућности да доставе појединим конзулатима, од примене новог решења до средине априла 1931. годи 40
41

42

АЈ, 334-Персонални-76–222, 186.
О југословенско-италијански односима 1929–1931: Dunja Hercigonja, Velika Britanija i
spoljnopolitički položaj Jugoslavije 1929–1933. Britаnska politika prema jugoslovenskoitalijanskim sukobima u vreme svetske ekonomske krize, Beograd 1987, 73–108; Enes Milak, Italija i Jugoslavija 1931–1937, Beograd 1987, 47–49, 57–62.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 200, 205, 208, 226.
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не. Стога је предложио да се уведе нови систем, да у Трст доносе пошту један чиновник посланства из Рима и Милана и један Конзулата из Задра и
Трста, а да курир тршћанског конзулата изврши примопредају пошиљки у
Љубљани.43
Министар Војислав Маринковић је прихватио аргументацију Милана
Ракића и маја 1931, изведена је нова реорганизација: чиновници МИП-а су
кретали 1. и 15. у месецу маршрутом Београд–Љубљана–Трст–Милано–
Рим–Милано–Трст–Београд, а конзулати у Задру и Ријеци су наставили да
одржавају комуникацију на исти начин као што су радили пре успостављања курирске службе Министарства са том разликом што су били и у комуникацији са куриром министарства. Такође, прихватио је и сугестију да се
очува месечна линија Трст–Љубљана за хитна питања.44 Ракић, међутим,
није био задовољан ни новим системом. Сматрао је да је посланство изгубило контакт са конзулатима у Ријеци и Задру, а да је саобраћај са конзулатима
у Трсту и Милану постао знатно ређи. Истакао је неефикасност и нерационалност курирске службе. Посланство је многе извештаје из Ријеке и Задра
стављало ad acta пошто су их добијали са месец дана закашњења. С друге
стране, ова два представништва су могла да директно комуницирају са свим
државним органима преко поштанске југословенске службе у Сушаку и
Преку, које су сматране безбедним од италијанске шпијунаже. Са осталим
конзулатима и посланством, комуницирали су преко Трста. Залажући се за
поновно успостављање курирске службе коју би самостално организовала
представништва у Италији, као додатни аргумент је истакао лични, усмени
контакт између чиновника као најбезбеднији систем за размену обавештења.45 Његове оцене потврдио је и конзул у Задру Станоје Симић, који је известио Министарство да је нови систем знатно отежавао комуникацију са
Посланством у Риму због тога што је њихове извештаје курир прво односио
у Београд, и да је Конзулату довољна размена поште са МИП-ом у Преку.46
И поред представки шефова мисија у Италији, успостављена курирска служба није мењана до 1932. године.
Министарство иностраних послова извршило је неколико додатних
промена током 1931. године. Због цензурисања међународног поштанског
саобраћаја у априлу и јуну одобрено је дописницима ЦПБ-а у Будимпешти
и Риму да своје извештаје шаљу преко дипломатске курирске службе, а Посланству у Атини да доставља Генералном конзулату у Солуну чији чиновник је носио пошту полицијском комесаријату у Ђевђелији.47 Развој југословенског речног саобраћаја на Дунаву омогућио је чешћу комуникацију са

43
44
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АЈ, 334-Персонални-76–222, 292–232.
АЈ, 334-Персонални-76–22, 233, 234.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 223, 255, 256.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 235, 236.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 216; АЈ, 334-Персонални-103–375, 423, 424.
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представницима у подунавским земљама, која није наметала повећање буџетских расхода. После успостављања редовне недељне пловидбе од Београда до Беча 31. маја 1931,48 Министарство иностраних послова је у договору са Министарством саобраћаја, Министарством унутрашњих послова и
Министарством војске и морнарице одлучило да се пошта доставља до Беча
и Будимпеште преко капетана бродова „Карађорђе“ и „Александар I“, септембра 1931. године. Будући да је речни саобраћај на Дунаву функционисао
од пролећа до јесени, током 1931. извршене су само две размене пошиљки.49
Уједно је укинуто до тада важеће одобрење МИП-а да Посланство у Бечу
може да шаље свог чиновника са поверљивим извештајима у Марибор.50 Генерални конзул у Братислави Аугуст Мишетић је тражио да се иста пракса
уведе и за тај конзулат.51
Наставак заоштравања односа са Италијом условио је успостављање
месечне курирске линије са Лондоном, маја 1932. године.52 На основу представки Милана Ракића и Станоја Симића, из друге половине 1931, о проблемима у обавештајном раду услед застоја у комуникацији, начелник Управног одељења МИП др Мирослав Јанковић је 5. маја 1932. донео решење о
новој организацији курирске службе у Италији. Користећи директне железничке линије Београд–Загреб и Загреб–Ријека–Трст–Милано, курири који
су полазили 1. у месецу, путовали су на релацији Ријека–Трст–Милано–Рим
и Рим–Милано–Трст–Ријека. Курири који су полазили 15. у месецу имали су
маршруту Ријека–Трст–Милано–Рим–Бари и Бари–Рим–Трст–Ријека. Конзулату у Задру је одобрено да може да размењује пошту преко пошти у Сушаку и Преку или преко капетана југословенских бродова који су саобраћали
на линији Задар–Ријека.53 Посланик Милан Ракић и генерални конзул у Трсту др Владислав Којић су одмах писмено реаговали код министарства, 23. и
25. маја. Шеф тршћанске конзуларне мисије је тражио одобрење да и даље
преко курира могу слати два пута месечно обавештајне извештаје Бановинској управи и војном обавештајном официру у Љубљани и полицијском комесару у Ракеку. МИП је одговорио тек после пола године (sic), да им је дозвољено да користе своје чиновнике до Љубљане само једном месечно.54
48
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О развоју речног саобраћаја и Југословенској речној пловидби на Дунаву, више видети у: М. Гулић, Краљевина Југославија и Дунав. Дунавска политика југословенске краљевине 1918–1944, Београд 2014, 157–174.
АЈ, 334-Персонални-105–382, 412, 413, 415, 416, 419–424, 426.
АЈ, 334-Персонални-82–244, 974.
АЈ, 334-Персонални-93–297, 619.
АЈ, 334-Персонални-105–382, 438, 476. О југословсловенско-италијанским односима током 1932. године, више видети у: D. Hercigonja, n. d., 109–117; E. Milak, n. d.,
62–65, 69.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 256, 263.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 273, 305, 385, 461. Кашњење са одговором и донета одлука вероватно су били последица односа између новог министра Богољуба Јевтића и
посланика Милана Ракића. О њиховим односима и начину комуникације министра
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Поред коришћења капетана Јадранске пловидбе на релацији Задар–Ријека,
маја 1932, обновљен је и пренос поште преко речног бродарства на Дунаву.
На основу дотадашњих искустава, Посланству у Бечу је одобрено да може
да шаље своје курире у Марибор ван сезоне речног саобраћаја.55 Министарство иностраних послова се споразумело са Одељењем за пошту и телеграф
Министарства грађевина, на предлог конзула у Корчи Николе Шуице, да се
двонедељна размена поште обавља у Ресну, а не као до тада у Охриду, августа 1932. године. Разлог који је шеф конзуларне мисије навео био је бољи
пут за аутомобилски саобраћај од Корче до Ресна.56
Поред појединачних измена које су унете у функционисање курирске
службе током 1932. године, у Министарству иностраних послова је одлучено да се изврши систематизација рада и напусти организовање доношењем
појединачних решења министара. Стога је 27. октобра оформљена комисија:
министар-помоћник Момчило Јуришић-Штурм, начелник Управног одељења Александар Боди, саветник Павле Бељански, виши секретар Нићифор
Лисичић и секретар Никодије Јовановић. Правилник о курирској служби
Министарства иностраних послова израђен је 12. новембра 1932. године.
Члановима 5–10 дефинисане су одређене руте једномесечне курирске службе. Чиновници су полазили сваког 16. у месецу у Италију, Француску, Немачку, Турску и Албанију. Курир који је обилазио представништва у Италији путовао је на линији Задар–Ријека–Трст–Милано–Рим–Бари–Рим–Милано–Трст–Ријека–Задар; у правцу Француске ишли су рутом Берн–Женева–
Париз–Женева–Берн; према Немачкој је био одређен редослед Будимпешта–
Беч–Праг–Берлин–Праг–Беч–Будимпешта; а ка Турској Софија–Букурешт–
Цариград–Атина–Солун. Услед неразвијене саобраћајне мреже прописано је
да курир према Албанији најкраћим путем одлази у Тирану, а потом у Валону и Скадар. Члановима 11 и 12 регулисана су тромесечна курирства, одређена за другу половину марта, јуна, септембра и децембра. Према новим одредбама посланство у Пољској је измештено из категорије представништва
са једномесечном курирском службом у категорију тромесечних. Курир који
је путовао у правцу Француске продужавао је из Париза преко Брисела и
Хага до Лондона а курир који је путовао на линији за Немачку, из Берлина је
одлазио у Варшаву и Ригу. Правилник је измењен и допуњен решењем министра без портфеља и заступника министра иностраних послова др Алберта Крамера од 13. марта 1933. године. Уведена је тромесечна курирска служба до Посланства у Анкари, јер је дипломатско представништво почело да
се исељава из Истанбула у главни град Турске, уз могућност да министар-
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иностраних послова са италијанским државницима, више видети у: К. St. Pavlović,
Vojislav Marinković i njegovo doba (1876–1935). Knjiga druga, London 1956, 64–66; Коста Ст. Павловић, Јован Дучић, Београд 2001, 65, 66; Коста Ст. Павловић, Онакви какве сам их знао, Београд 2004, 206, 207.
АЈ, 334-Персонални-82–244, 974; АЈ, 334-Персонални-105–382, 467.
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помоћник одобри ванредно слање курира; Посланство у Варшави је враћено
у оквире једномесечних линија; одобрена је интерна месечна курирска служба посланствима у Риму и при Ватикану и Конзулату у Барију. Југословенско посланство у Турској није било задовољно донетим решењем и тражило
је да се Анкара уврсти у линију „Исток“ или донесе начелна одлука да могу
да шаљу своје чиновнике у Истанбул у периоду када саобраћају курири на
тој рути.57
После доношења Правилника, министар-помоћник Момчило Јуришић-Штурм је наредио куририма да му подносе извештаје о свом путу и
укажу на неправилности у раду дипломатских и конзуларних представништва, које нису биле у складу са одредбама Правилника или примедбе у вези са новом организацијом службе. Др Корнелије Дарингер и Сретен Стојковић су после пута у Италију изнели сличне примедбе као и шефови мисија.
Са једне стране, током јесени и зиме није било могуће испланирати унапред
трајање пута услед честих бура на Јадранском мору и ређег поморског саобраћаја, због чега је била отежана комуникација између Задра и Ријеке. Са
друге стране, указали су на неопортуност коришћења курирске службе у комуникацији са Конзулатом у Задру који је са државним надлештвима размењивао пошту у Преку, а са осталим представништвима у Италији је могао
да саобраћа уз помоћ чиновника Генералног конзулата у Ријеци са којима су
имали везу у Сушаку.58 Курири који су путовали на линијама „Запад“, „Север“ и „Исток“ извештавали су о непријатностима са железничким органима и обичним путницима, посебно у Швајцарској, јер су носили 2–3 џака
пошиљки што није било у складу са прописима о волуминозности и тежини
пртљага који је дозвољен једној особи да унесе у купе. Стога су предлагали
Министарству иностраних послова да се званичне публикације и књиге шаљу обичном поштанском службом што је била пракса у другим државама.59
Током 1933–1934, развој односа Југославије са појединим државама и
политичка ситуација у Европи додатно су компликовали њен међународни
положај. Ове промене су утицале да дипломатска представништва, заинтересовани државни органи и југословенски савезници предлажу МИП-у измене и допуне у функционисању курирске службе у циљу брже експедиције
и повећања безбедности пошиљки.
Посланик Милан Ракић је 2. марта 1933. поновио раније захтеве да се
уведе еластичнија курирска служба на италијанској територији коју би вршили сама представништва. Министар Богољуб Јевтић је телефонски известио да му је издато привремено одобрење, 10. марта, а решењем заступника министра Алберта Крамера од 13. марта, ова промена је озваничена као
допуна Правилника о курирској служби.60 Обавештајно одељење Главног
57
58
59
60
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ђенералштаба тражило је од МИП-а, 14. марта 1933, да се успостави двонедељна курирска служба са представништвима у Италији, Аустрији и Мађарској ради бољег функционисања обавештајне службе. Наиме, кредити за
слање телеграфских депеши су били ограничени, а нису ни могли да размењују фотографије, карте, планове и цртеже. Ни МИП, међутим, није имао
буџетска средстава за чешће слање курира и једино је био у могућности да
тражи од својих чиновника који приватно путују на релацијама између Београда, Рима, Беча и Будимпеште да носе војну пошту.61 Будући да је и 1933,
као и претходне две године, коришћена Југословенска речна пловидба на
Дунаву за недељну размену извештаја, МИП је успео да обезбеди фрекфенцију службе за потребе војне обавештајне службе у периоду пролеће–јесен.
Министарство унутрашњих послова је било заинтересовано за што
чешће слање курира, превасходно због рада југословенске политичке емиграције у Бечу. Стога је на захтев МУП-а, од новембра 1933, и договора министара Живојина Лазића и Богољуба Јевтића питање недељне размене поште у Марибору регулисано засебним решењем од 30. јануара 1934. године.
На релацији Марибор–Београд пошту је носио полицијски службеник.62
Главни ђенералштаб је после неколико месеци сазнао за овај споразум и
септембра 1934. тражио је да и они могу вршити размену пошиљки са војним изаслаником преко Марибора. Своје захтев су аргументовали непостојаношћу политичке ситуације у Аустрији.63 Овај акт МИП је примио 5. октобра, решење је било припремљено 12. новембра, али није одговорено ни до
15. јануара 1935. године.64
Прекиди у речном саобраћају су отежавали и рад у Мађарској, због
чега је посланик др Александар Вукчевић 18. фебруара 1934. тражио да се
уведе недељна служба на релацији Будимпешта–Суботица, по угледу на
праксу комуникације МИП-а са Конзулатом у Печују преко Осијека. Иако је
постојала стална периодична линија Будимпешта–Печуј, сматрао је да би за
рад Посланства била неопходна директна курирска комуникација са мини61
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Посланик у Бечу Ђорђе Настасијевић упозорио је, 5. фебруара 1934, министра помоћника Момчила Јуришића-Штурма да се праксом слања поверљиве поште преко
приватних лица може компромитовати иста, указујући на случај који се одиграо током јануара са извесним „Леваром“, о коме потписатом ништа није било познато.
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АЈ, 334-Персонални-76–222, 447, 448, 450, 451; АЈ, 334-Персонални-82–244, 984, 986,
987; АЈ, 334-Персонални-104–378, 291, 292.
Најактуелнији догађаји у унутрашњој политици Аустрије до септембра 1934, били су
обрачун владе са социјалдемократама и покушај националсоцијалиста да убиством
канцелара Енглберта Долфуса и државним ударом дођу на власт и отпочну спровођење аншлуса са Немачком. Више о томе видети у: W. Godinger, D. A. Binder, Geschichte
der Republik Österreich, Wien 1992, 261–263; W. Maderhaner, „12 February 1934: Social
Democracy and Civil War“, Austria in the Twentieth Century. Studies in Austria and Central European History and Culture, (ed. G. Bischof, M. Gehler), New Brunswick-London
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старством. Уместо позитивне одлуке, министар Богољуб Јевтић је донео решење од 9. августа 1934. којим је потпуно укинут кредит за курирску службу у буџету посланства. Крај сезоне речне пловидбе почетком октобра и
немогућност слања чиновника до Суботице, били су отежавајуће околности
у раду представника у Будимпешти, од којих се очекивало да прикупе доказе о одговорности званичне Мађарске за убиство краља Александра.65
Недовољно дефинисани односи са Бугарском после првог сусрета
краља Александра и краља Бориса, и супротна настојања Грчке и Турске да
склопе тројни пакт на Балкану,66 навели су Министарство војске и морнарице да уведе измене у недељној курирској служби са циљем њеног ефикасније и безбеднијег спровођења. Према наређењу из септембра 1933, курири V
армијске области носили су пошту, у кожној торби чији кључ су имали Министарство и војни изасланик, на релацији Београд–Ниш и Ниш–Цариброд
где је у Комесаријату железничке полиције вршена размена са чиновником
Посланства у Софији.67 Иако решење од 11. децембра 1928. није било измењено или поништено, доношењем Уредбе о путним и селидбеним трошковима, од 14. маја 1934, практично је онемогућена засебна курирска служба
на територији Бугарске.68
Чехословачко посланство у Београду је на основу иницијативе румунског посланика у Берлину, 29. новембра 1934. предложило да се уведе
заједничка курирска служба Мале антанте за територију Немачке, јер је
немачка цензура отварала сву пошту која је слата посланствима и конзулатима. Будући да су све три државе слале једном месечно своје курире, Чехословаци и Румуни су били сагласни да би се могли ускладити термини слања чиновника, чиме би се омогућила размена пошиљки на сваких десет дана. Југословенско министарство није одговорило до почетка фебруара 1935.
године.69
Током 1935. године, унета је једино измена у размени поште у Марибору. По завршетку сезоне речне пловидбе на Дунаву, Главни ђенералштаб
је поновио свој захтев из 1934, да се омогући одржавање везе са војним изаслаником у Бечу преко комесара пограничне полиције. Нови министри ино65
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АЈ, 334-Персонални-105–382, 508–510. На основу сачуване грађе, није могуће утврдити у ком периоду је укинута првобитна пракса да пошту на релацији Цариброд–Београд носе чиновници МИП-а уз пратњу агената Одељења за јавну безбедност МУП,
и донета одлука да су за њу задужена војна лица.
У сачуваној грађи се не види на који начин је регулисан овај проблем, али је периодична курирска служба у Бугарској функционисала и током 1935. године. АЈ, 334Персонални-76–222, 458; АЈ, 334-Персонални-105–382, 552, 553.
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страних и унутрашњих послова др Милан Стојадиновић и др Антон Корошец су се сагласили да курирска служба коју су вршили чиновници Посланства у Бечу и МУП-а буде проширена и за војну пошту, због сталног праћења промене ситуације у Аустрији. За разлику од догађаја из 1934, који очигледно нису били довољан аргумент да се изађе у сусрет захтевима Главног
ђенералштаба, током 1935. године југословенски државни органи су били
забринути због јачања пропаганде за рестаурацију Хабзбурга у Бечу.70 Милан Стојадиновић је 15. новембра 1935. донео решење којим је успостављена редовна двонедељна курирска служба на линији Беч–Марибор, сваког 1.
и 15. у месецу, ван сезоне речног саобраћаја. Овом одлуком укинуте су редовне периодичне комуникације на истој рути и повремене на релацији
Грац–Марибор. Остала је на снази пракса да чиновник МУП-а носи пошиљке од Марибора до Београда.71
Италијанско-абисинијски сукоб и примена санкција Друштва народа
према Италији имали су посредне реперкусије на измене курирске линије
„Север“. Генерални конзул у Братислави Милош Кићевац тражио је од министра помоћника Владислава Мартинца, 27. јануара 1936, да чиновници
МИП-а обилазе и Братиславу, јер поверљиву пошту није смео да шаље преко чехословачке поштанске службе после сазнања да полиција цензурише
писма свих конзулата, напомињући да му је поверена врло деликатна мисија.72 Крајем 1935. и почетком 1936, Генерални конзулат је био задужен за
праћење свих чехословачких и пољских испорука сировина неопходних за
војну индустрију као и хране у Мађарску и Аустрију, јер је у словачком граду вршен претовар из железничких композиција на шлепове.73 Југословенски органи су имали основане сумње да се ови контингенти даље извозе у
Италију, а у питању је била роба обухваћена санкцијама које је увело Друштво народа и у којима су званично учествовале Чехословачке и Пољска.
70

71
72

73
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АЈ, 334-Персонални-76–222, 530, 531, 533–535, 538, 591.
У свом извештају је напоменуо да је отварање коверата толико прецизно да не остају
никакви трагови оштећења који би указали на рад полицијске цензуре. АЈ, 334-Персонални-76–222, 563.
AЈ, 159–32–32/II извештаји в. д. начелника Политичког одељења Министарства иностраних послова Иве Андрића – Краљевској сталној делегацији при Друштву народа,
Пов. Бр. 30130/III/М.4 од 2. јануара, Пов. Бр. 29644/III/И.4 од 4. јануара, Пов. Бр.
1578/III/М.7 од 29. јануара, Пов. Бр. 2134/III/По.19 од 1. фебруара, Пов. Бр.
2745/III/По.12 од 9. фебруара, Пов. Бр. 3882/III/По.12 од 23. фебруара, Пов. Бр.
4156/III/По.12 од 27. фебруара, Пов. Бр. 4570/III/По.12 од 2. марта, Пов. Бр.
5321/III/По.12 од 7. марта и Пов. Бр. 6455/V М.7 од 17. марта 1936; АЈ, 341–29–73 извештаји в. д. начелника Политичког одељења Министарства иностраних послова Иве
Андрића Краљевском посланству Лондон, Пов. Бр. 3882/III/По.12 од 23. фебруара,
Пов. Бр. 5192/III/По.12 од 7. марта и Пов. Бр. 6469/III/По.12 од 17. марта. 1936.
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Проширење линије „Север“ је сигурно било извршено до краја марта.74 Генерални конзулат у Ријеци, задужен за праћење увоза из Мађарске, тражио
је да се измени рута у Италији, јер је пошта из Рима достављана преко Београда и каснила и до месец дана.75 У току марта линија „Запад“ је обухватала Женеву и Париз.76 На основу сачуваних извора нисмо могли да утврдимо
којим разлозима се министарство руководило да изопшти Посланство у Берну из месечне курирске комуникације и када је то учинило.
Током 1937. и 1938. године донета су два нова правилника о курирској
служби МИП-а. Првим правилником најзначајније одредбе су биле везане за
линију „Запад“. Санкционисана је рута Женева–Париз, али је много значајнија промена била у погледу везе МИП-а са Посланством у Лондону. Услед
већег значаја Велике Британије и Француске у европским односима и југословенској спољној политици, укинута је тромесечна курирска служба према дипломатском представништву у Енглеској и дефинисано продужавање
по потреби линије до Лондона. Истовремено је регулисана стална комуникација са Братиславом на линији „Север. У погледу сталних периодичних
курирстава, уведене су у правилник трасе Целовец–Јесенице и Будимпешта–Суботица. Курири више нису полазили 16. већ између 25. и краја месеца.77 Најзначајније измене у Правилнику из 1938. године учињене су на
предлог в. д. начелника Политичког одељења МИП-а Милоја Смиљанића,
од 10. марта. Услед заоштравања међународне ситуације у Европи, он је
сматрао неопходним да се уведе двонедељна курирска служба према Француској78 и Немачкој, а да се уштеде могу остварити према другим државама:
Грчкој, Румунији и Турској. У погледу нивелисања одобрених кредита,
предлагао је да се слање чиновника МИП-а у Солун и Атину сведе на неопходну доставу шифарских таблица за поверљива и строго поверљива акта,
јер је већ била установљена пракса размене извештаја са Посланством у
Атини преко Јадранске пловидбе, а са Генералним конзулатом у Солуну преко полицијског комесаријата у Ђевђелији. Посебно је занимљиво његово
разматрање о Италији. После окончања сукоба у Абисинији, укидања санкција Друштва народа и потписивања југословенско-италијанског пакта,
1936–1937, знатно су измењени односи између две државе, иако је Рим и даље представљао четврту европску силу и претњу за Југославију. Стога је
предлагао да се двонедељна курирска служба према посланству веже за линију према Француској преко Трста или Милана. Међутим, Миљан Смиља74
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АЈ, 334-Персонални-77–223, 11.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 568.
АЈ, 334-Персонални-77–223, 11.
АЈ, 334-Персонални-76–222, 733, 734; АЈ, 334-Персонални-77–223, 1.
Иако у свом акту не спомиње Велику Британију, сматрамо да се овај предлог односио
на обе државе услед значаја Енглеске за Југославију после ремилитаризације Рајнске
области. Лондон никада није био изрично навођен као стално месечно одредиште на
линији „Запад“, а овај акт је био послат Управном одељењу МИП-а задуженом за организовање курирске службе.

Срђан Мићић, Југословенска дипломатска курирска служба
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нић није био сигуран на који начин би се регулисала комуникација министарства са представништвима у Букурешту и Турској (Истанбул и Анкара)
уколико се усвоји његов предлог.79 Правилником из 1938. избрисана је месечна служба за читаву италијанску територију, где су остављене поједине
комуникације између дипломатских и конзуларних представништава. Линија „Запад“ је дефинисана Трст–Милано–Женева–Париз, а веза са њом је организована преко једне од локалних курирских рута Рим–Трст. У погледу
линије „Исток“ нису били изостављени Атина и Солун. Унетим изменама
омогућен је двонедељни обилазак представништава на правцу према Француској и Немачкој. За локалне линије које су се односиле на пограничне
конзулате и места у Југославији, дефинисана је фреквентност једном до два
пута недељно, према потребама државне службе и функционисања главних
курирских траса.80 После доношења правилника из 1937. и 1938. године, до
избијања Другог светског рата није било важних измена у курирској служби. Најзначајнија је била промена у комуникацији са Посланством у Мадриду, јер је до новембра 1937. спровођена преко Генералног конзулата у
Марсеју, а потом је прихваћена пракса других европских држава и коришћена француска курирска служба.81
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