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Почасни генерални конзулат Краљевине Југославије у Женеви
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ПОЧАСНИ ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЖЕНЕВИ 1
1918-1945 (1918-1945)
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Генерални конзулат Краљевине Југославије у Женеви није установљен посебним
указом, већ преименовањем дотадашњег Генералног конзулата Краљевине Србије у Женеви, сходно одлуци Министарског савета Краљевине СХС од 22. децембра 1918. године, по

1

На основу детаљног увида у грађу овог и других фондова, пре свега Посланства Краљевине
Југославије у Швајцарској – Берн (АЈ-374) и Министрства иностраних послова (АЈ-334),
односно Управног одељења и Персоналног одсека МИП-а КЈ, као и у литературу, може се
констатовати да је краљевско југословенско конзуларно заступништво у Женеви по свом
статусу било почасни, а не каријерни конзулат. Сумњу једино изазива указ којим је решено “да
се отвори Генерални конзулат Краљевине Југославије у Женеви”. У указу се даље каже
“Председник министарског савета и министар иностраних послова нека изврше овај указ” (АЈ334, Персонални одсек, 129-447, Указ о отварању Генералног конзулата у Женеви, бр. 1460,
18.04.1935.). У сачуваној грађи нема трагова да је тај указ и извршен, односно да је Почасни
генерални конзулат променио статус и постао конзулат од каријере. Наиме, као и пре тога шеф
конзулата и даље је било исто лице, односно у грађи нема трагова о постављању генералног
конзула, већ ту функцију обавља исто лице које је 1933. године постављено за генералног
конзула од каријере Генералног конзулата у Лијежу, али је истовремено и пензионисано па је
као генерални конзул од каријере у пензији било шеф Почасног генералног конзулата у Женеви
(АЈ-334-130- 449, У. пр. пов. бр. 3814 и 3815, од 14.9.1933). Преписка која је сачувана у овом
фонду и другим поменутим фондовима говори у прилог ставу да је конзуларно заступништво у
Женеви био по свом статусу било све време деловања почасни конзулат. Наиме, у списима
поменутих фондова, како пре указа из 1933. године и 1935. године, тако и после тога у заглављу
аката увек се на француском налази назив Consulat general du Royaume de Yugoslave Geneve, а
шеф Конзулата се потписује као “генерални конзул од каријере у пензији и досадашњи шеф
Почасног генералног конзулата у Женеви,” (АЈ-334, пов. XXIII, пов. бр. 112 од 27.2.1945.). У
прилог ставу да је конзуларно заступништво у Женеви било генерални почасни конзулат говори
и чињеница да је Министарство иностраних послова ДФЈ “стало на становиште да укине све
почасне конзулате, а где се укаже неопходна потреба отвори сталне, али то ће се питање
накнадно решити”, што наводи на закључак да је Генерални конзулат у Женеви имао статус
почасног генералног конзулата, (АЈ-334, пов. I, пов. бр. 757 од 31.8.1945.). На тај закључак
наводи и чињеница да је Генерални конзулат у Женеви није имао свог одређеног буџета,
односно није примао кредите који су потребни за одржавање и рад надлештва (стан,
канцеларијски трошкови, ПТТ трошкови), већ је за све трошкове примао субвенције (АЈ-334182-505 Досије Николе Петровића, У.П.Р. пов. 6624, и 6625 и АЈ-374, пов. XXIII, Конзулати,
Примопредаја дужности у Генералном конзулату у Женеви, пов. бр. 141 од 16.3.1945, пов. бр.
222 од 3.5.1945.), као и то да су у Конзулату обично радила лица која су указом била
постављена у Сталној делегацији при Друштву народа у Женеви, или у Посланству у Берну, а
онда додељивана на раду у конзуларно представништво у Женеви. У списковима дипломатскоконзулраних заступништава Краљевине Југославије у иностранству, како оним до 1935. тако и
оним после те године увек се налази назив Почасни генерални конзулат Краљевине Југославије
у Женеви (АЈ-65-31-204, бр. 9322, од 27.7.1919. и бр. 126 од 21.1.1920, Списак посланстава,
дипломатских и конзуларних заступништава Краљевине СХС; Алманах Краљевине СХС,
Свеска I за 1912-1922, део 1-3, стр. 67, Свеска II за 1924-1925, део 4-5, Свеска III за 1927-1928,
део 8-9, стр. 36; Дипломатско-конзуларни годишњак за 1931, стр. 31; АЈ-423, Генерални
конзулат у Хановеру, Списак представништава Краљевине Југославије у иностранству од
18.5.1937, допуњен 1940; АЈ-334-Конзуларно-привредно одељење, Списак представништава
Краљевине Југославије у иностранству, К.П. бр. 3913 од 10.4.1939).
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којој су сва дотадашња посланства и конзулати Краљевине Србије преименована у посланства и конзулате Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 2
Краљевина Србија је у јулу 1909. године отворила Почасни конзулат у Женеви и за
почасног конзула поставила Николу Петровића, шефа Трговинске агенције у Швајцарској. 3
Почасни конзулат је за време анексионе кризе, балканских ратова и током Првог светског рата, све до јуна 1917. године, када је отворено Посланство Краљевине Србије у Берну, било једини званични представник Краљевине Србије у Швајцарској. 4 У јануару 1917. године Никола Петровић је унапређен у почасног генералног конзула, али је оригинална повеља – патентно писмо – издата тек 9. 5. 1920. године и то сада већ као почасном генералном конзулу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Женеви. Он је био шеф Краљевског југословенског конзуларног представништва у Женеви све до 1945. године. Наиме, Никола Петровић је до 12. 9.
1933. године био почасни конзул, када је постављен за генералног конзула у Лијежу, а затим
одмах следећим указом пензионисан 5 и од тада је као генерални конзул од каријере у пензији
био шеф Почасног генералног конзулата у Женеви све до 1945. године. Разрешен је дужности
16. 2.1945. године, а дужност је предао 3. 4. 1945. године старешини канцеларије Милораду
Петровићу, који је одређен за жерана до наименовања новог генералног конзула. 6
Деловање Почасног генералног конзулата КЈ у Женеви, као и осталих дипломатскоконзуларних представништава, било је регулисано прописима о уређењу Министарства иностраних послова Краљевине Југославије, 7 Упутством за конзуларну службу 8 и међународним
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6

7

Б. Петрановић, М. Зечевић, Југославија 1918-1984, Збирка докумената, Београд 1985; стр.135.
АЈ-334, Конзуларно привредно оделење, 27-98, Почасни генерални конзулат у Женеви. Попуњени формулар са подацима о почасном генералном конзулу у Женеви и АЈ-334-182-505, Досије Николе Петровића.
У току Царинског рата, Србија је ради проналажења нових тржишта за извоз стоке, месних прерађевина, сувих шљива, јаја, живине, отворила 1906. године Краљевску српску трговачку агенцију у Швајцарској.
Судећи према подацима које износи Никола Петровић, његова активност као почасног конзула
Краљевине Србије у Женеви током првог светског рата била је веома жива: после проглашења
рата репатрирао је најмање хиљаду поданика Краљевине Србије преко Италије и Солуна – који
су побегли из Немачке и Аустроугарске; организовао је одлазак Арчибалда Рајса у Србију; набавио је и послао разне врсте санитетског материјала и медицинске опреме, те организовао одлазак преко сто страних лекара; приредио више забава у корист српског Црвеног крста; прикупио
прилоге у стварима и новцу и послао више већих пошиљки преко Солуна; послао два комплетна
воза разних животних намирница, одела, обуће, кукуруза и упутио знатне суме новца председнику београдске општине Воји Недељковићу за куповину дрва за огрев; остварио прве везе са
поробљеном отаџбином, послао прве политичке извештаје на Крф о приликама у окупираној
Србији; основао је Швајцарски одбор за помоћ Србима на чијем челу је био Евгеније А. Навил;
организовао пресбиро у коме под управом др Божидара Марковића радило 10-15 књижевника и
новинара (Биро је штампао дневне билтене на српском, француском и енглеском језику и дистрибуирао их на разне стране); иницијативом или помоћу Николе Петровића изашао је велики
број брошура и публикација српске ратне пропаганде, који су дистрибуирани по савезничким и
неутралним државама (АЈ-334, КПО, 27-98, Попуњени формулар са подацима о почасном генералном конзулу у Женеви и АЈ-334-Перс. одс,182-505 Досије Николе Петровића).
АЈ-334-129-447, Укази, У. ПР. пов. бр. 3814 и 3815, од 14. 9. 1933. и АЈ-334-182-505, Досије Николе Петровића.
Никола Петровић је одуговлачио са предајом дужности због нерегулисаног питања исплате пензије, али је дужност ипак предао пре него што је то питање решено (АЈ-374-пов. XXIII, пов. бр.
112, 27. 2. 1942. и пов. бр. 175, 1. 4. 1945).
Положај, права и дужности каријерних и почасних конзула и конзулата регулисани су: Чланом
34-38 Уредбе о организацији Министарства иностраних дела и дипломатских заступништава
и конзулата Краљевства СХС (Службене новине Краљевства СХС, бр. 42, 10. 5. 1919.); Чланом
37-40 Закона о уређењу Министарства иностраних послова и дипломатских и конзуларних заступништава Краљевине Југославије у иностранству (Службене новине КЈ бр. 187,18.08.1939).
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обичајним правом. 9 У оквиру општих прописа, начела и међународног обичајног права, који
су одређивали делатност свих наших дипломатско-конзуларних представништава, време и
догађаји су Генералног конзулата у Женеви наметали поред редовних и специфичне врсте
послова. У извештају о раду Генералног конзулата у 1934. години се каже: “Краљевски генерални конзулат обраћао је нарочиту пажњу, поред обичног административног посла, и обавештајној служби, како политичкој, тако и трговинској и туристичкој”. 10 Административни послови састојали су се углавном од издавања и продужавања пасоша југословенским држављанима, 11 издавања виза југословенским и страним држављанима, издавања уверења и послова
легализације (превод и оверавање докумената). После укидања посланства КЈ у Берну, 12 од 1.
4. 1933. године “сав конзуларни и административни посао истог прешао је на овај конзулат” 13
и он је тај посао обављао до отварања каријерног Генералног конзулата КЈ у Цириху 1937.
године и поновног отварања Посланства КЈ у Берну 1939. године.
Поред административних послова, посебну пажњу Конзулат је посвећивао трговачкој
и туристичкој обавештајној служби. Он је у много случајева посредовао између швајцарских
фирми и Завода за унапређење спољне трговине у Београду, у вези са понудама робе, тражења цена робе и адреса југословенских предузећа, давао је писмена обавештења о југословенским артиклима који су долазили у обзир за извоз, слао је надлежним југословенским властима све промене швајцарских закона о увозу и извозу, разне публикације о ценама на швајцарском тржишту; достављао Министарству иностраних послова и Заводу извештаје са статистикама и разном документацијом о стању трговине између Краљевине Југославије и Швајцарске. 14 Генерални конзулат је предузимао све потребне мере да се што више упозна Краљевина Југославија у Швајцарској, односно туристима је давао информације о југословенским
бањама и другим туристичким местима, хотелима, ценама и разне друге информације. 15
Поводом празника Св. Ћирило и Методије, Видовдана, рођендана Његовог Величанства Престолонаследника Петра II – 6. септембра , Уједињења – 1. децембра и рођендана
Његовог Величанства краља Александра I – 17. децембра – Генерални конзулат је приређивао
благодарења у руској цркви у Женеви.
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Чланом 27-40 Упутства за конзуларну службу одређени су у главним линијама положај, права
и дужности почасних конзула.
Опширније о конзулатима види: Милоје Милојевић, Наши односи са другим државама, Јубиларни зборник живота и рада Срба, Хрвата и Словенаца, 1918-1928, II, Београд 1929, стр. 747748; Павле Каровић, Дипломација, Београд 1935, стр. 155-164; М. Кисовац, Дипломатски представници, Београд 1939, стр. 45-47 и Дипломатско – конзуларни годишњак за 1931. годину.
АЈ-334-Персонални одсек, 1935, ф. 20, Посланства, генерални конзулати и конзулати.
Почасни генерални конзулат у Женеви имао је право да визира пасоше страних и југословенских држављана решењем Министарства иностраних послова КТ. бр. 1760 од 31.3.1927, (АЈ335, Збирка Војислава Јовановића Марамбоа, Ф-67, Упутства за вожење послова око наименовања и рада страних и наших каријерних и почасних конзула).Међутим, увидом у грађу овог фонда, а пре свега у књиге за издавање и визирање пасоша, види се да је конзулат те послове радио
од 1919. године.
Посланство КЈ у Берну укинуто је Указом У.ПР. пов. бр. 655, од 17.2.1933, АЈ-334-129-447, Укази.
АЈ-410-16-51, бр. 161, 15.1.1934. Извештај о раду генералног конзулата у Женеви у 1933. години.
АЈ-410-16-51, бр. 161, 15.1.1934. и АЈ-334-94-300, бр. 88, 10. 1. 1935, Извештај о раду Генералног конзулата у 1934. години.
АЈ-410-16-51, бр. 161, 15. 1. 1934. Извештај о раду Генералног конзулата у Женеви за 1933. годину; АЈ-334-94-300, бр. 88, 10. 1. 1935, Извештај о раду Генералног конзулата у 1934. години.
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Као што је напред речено, време и догађаји наметали су Генералном конзулату специфичне врсте послова. У априлу 1919. послао је у Краљевину СХС десетак вагона разних намирница (пиринча, зејтина, масти, чоколаде, конзервираног млека итд). 16
Неколико пута Почасни генерални конзулат је обављао послове репатрирања југословенских држављана. По завршетку Првог светског рата репатрирани су ратни заробљеници,
као и Југословени који су се из Америке враћали у новостворену Краљевину СХС. Током
1933-1935. године, краљевско југословенско конзуларно заступништво у Женеви је у сарадњи са Централним комитетом Међународног црвеног крста радило на репатрирању Југословена, бивших ратних заробљеника из СССР-а. 17 Увидом у грађу фонда Посланства КЈ у
Швајцарској – Берн, може се констатовати да се конзулат бавио репатријацијом и током Другог светског рата. Једна од брига Конзулата била је и здравствена заштита југословенских држављана и она је нарочито дошла до изражаја током Другог светског рата.
У Конзулату је према указаним потребама обављано регрутовање југословенских држављана војних обвезника, настањених у Швајцарској. 18
Генерални конзул Никола Петровић је у више прилика представљао југословенску
владу у Друштву народа, био шеф југословенске делегације на редовним годишњим Међународним конференцијама рада 1924-1926, био члан Опијумске комисије у VI сесији, опсерватор Министарства иностраних послова КЈ на конгресу Међународне антанте против III Интернационале у Лондону. 19
За време расправе о југословенској тужби против Мађарске у Друштву народа, Генерални конзулат је разаслао по целој Швајцарској, свим истакнутим личностима, властима и
штампи, документацију и расположиву штампу (између осталог и око 150 примерака југословенског “Меморандума”). 20
Напред су описане делатности које су нам познате на основу увида у грађу овог и
других фондова, а “што се тиче остале активности Генералног конзулата у овој години, Министарству је познато из наше поверљиве преписке и усмених извештаја самог шефа конзулата”. 21 Као и те 1934. године, вероватно је и пре и после ње било активности о којима не можемо ништа рећи, како због “усмених извештаја самог шефа конзулата” Министарству иностраних послова КЈ, тако и због недостатка поверљиве архиве.
Почасни генерални конзулат КЈ у Женеви био је под јурисдикцијом Посланства КЈ у
Швајцарској до 1933. и од 1939. године, а у периоду 1933-1939, када је оно било затворено,
Конзулат је био под јурисдикцијом Посланства КЈ у Француској. У територијалну надлежност Краљевског генералног конзулата у Женеви до 1927. године, спадали су кантони Женева, Во, Фрибург и Валес, 22 а од тада и кантони Нојшател и Тесин. 23 Под конзуларном
16
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19
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АЈ-334-182-505, Досије Николе Петровића и АЈ-334, КПО, 27-98.
Исто. Види и АЈ-410, Репатрирање из СССР-а (јединице описа 17-24).
АЈ-334-94-300, бр.88, 10.01.1935, Извештај о раду Генералног конзулата у 1934. години.
АЈ-334, КПО, 27-98, и АЈ-334-182-505, Досије Николе Петровића.
АЈ-334-94-300, Извештај о раду Генералног конзулата у 1934. години; АЈ-410-16-51.
АЈ-334-94-300,бр.88, 10.01.1934. Извештај о раду Генералног конзулата у 1934.
АЈ 374-пов. 1928, ф. 1, Територијална подела и надлежности конзулата, П.Н. 23, 16.3.1925. пов.
бр. 435, 25. 9. 1927. и АЈ-334, КПО, 27-98 пов. бр. 469, 7. 11. 1927.
Решењем помоћника министра иностраних послова одређено је да у територијалну надлежност
Генералног конзулата у Женеви буду и кантони Граубинден (Гризон) и Сент Гален, али су они
према споразуму са швајцарском владом враћени у априлу 1928. године у надлежност Почасног
генералног конзулата у Цириху (АЈ-374, пов. 1928, ф.1, К. Т. бр. 5184, 21. 11. 1927. и пов бр.
187, 14. 4. 1928). Када је 1928. године укинут Почасни генерални конзулат у Цириху, под конзуларну јурисдикцију конзулата у Женеви дошли су кантони Граубинден и Сент Гален (Дипломатско конзуларни годишњак за 1931. годину, стр. 31), али су они после поновног отварања југословенског конзуларног представништва у Цириху 1932. године, враћени у надлежност гене-
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јурисдикцијом Генералног конзулата КЈ у Женеви био је и кантон Берн када је од 1933. до
1939. године било затворено Посланство КЈ у Швајцарској. 24 После тога, надлежност Генералног конзулата у Женеви се простирала на напред наведених шест кантона.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА
Унутрашња организација Генералног конзулата КЈ у Женеви није постојала у класичном смислу нити је била предвиђена посебним актом, било општим МИП-а КЈ или интерним
од самог конзулата у Женеви. С обзиром да прописи о уређењу Министарства иностраних
послова нису регулисали унутрашње уређење дипломатско-конзуларних представништава,
нити су одредили број особља којим би она требало да располажу, о организацији конзуларног представништва у Женеви могуће је говорити само на основу података из саме грађе овог
и других фондова те врсте. На челу конзулата био је генерални конзул, који је до 1933. био
почасни генерални конзул и као такав није био државни чиновник, те није имао чиновничке
принадлежности. Након пензионисања, он је као генерални конзул од каријере у пензији био
шеф Почасног генералног конзулата Краљевине Југославије. 25
На основу сачуване грађе, види се да су у конзулату радила, поред генералног конзула, једно или два лица, а понекад и три. 26 Међутим, првих неколико година је “генерални
конзул често по неколико месеци и сам отправљао све дужности”. 27 Крајем 1925. године, генерални конзул Н. Петровић молио је министра иностраних послова да што пре наименује
једног чиновника при конзулату. 28 Није познато да ли је та молба уродила плодом, али већ
крајем 1926. године, решењем посланика Краљевине Југославије у Берну, дневничар тог посланства упућен је до даљег решења на рад у Краљевски генерални конзулат у Женеви. 29 У
1927. години, на раду у Конзулату налазили су се један писар и један званичник који су били
постављени у Посланству у Берну, али су били распоређени на рад у конзулату. Писар је био
старешина канцеларије и у одсуству генералног конзула заступао је конзулат. 30 Крајем 1927.
године, уместо дотадашњег старешине канцеларије Живојина Антонијевића, дошао је Милорад Петровић, протоколиста Сталне делегације при Друштву народа. Он је био старешина
канцеларије и жеран конзулата све време постојања Почасног генералног конзулата, а након
разрешења дужности Николе Петровића, одређен је да заступа конзулат до наименовања новог генералног конзула. 31
Из једног извештаја из 1930. године види се да су у Конзултау поред Н. Петровића радила и два коресподента, Леон Горностајев и Мари Бири. Изгледа да је само повремено радио
у конзулату потребан број особља, јер је генерални конзул тражио 1931. године да се постави
један чиновник “ради отправљања редовних послова”, али је министарство одговорило да то
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ралног конзулата у Цириху (АЈ-334, КПО, 27-97, Почасни генерални конзулат у Цириху, К. П.
бр. 4795, м11. 6. 1932); Види и АЈ-410-16-51.
АЈ-334-94-300, бр. 161, 15. 11. 1934, Извештај о раду Генералног конзулата у 1933. години и АЈ334, КПО, 27-97, пов. бр. 801, 5. 6. 1939, Егзекватура за генералног конзула Ђорђа Ђуричића у
Цириху.
АЈ-374-пов.XXIII, пов. бр. 222 и 223, 3. 5. 1945.
АЈ-410-16-51.
АЈ-334, КПО, 27-98.
АЈ-334-94-300, К. пов. бр. 194/925, 29. 12. 1925.
АЈ-410-16-51, бр 1405, 23. 12. 1926.
АЈ-334-94-300 пов. бр. 80, 12. 9. 1927. Списак чиновника и службеника који се налазе на раду
при Генералном конзулату.
АЈ-334, КПО, 27-98, пов. бр. 469, 7. 12. 1927; АЈ-374-пов.XXIII, Конзулати, Примопредаја дужности у Генералном конзулату у Женеви; АЈ-410-16-51.
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није могуће. 32 Из тога произилази да су вероватно све послове конзулата отправљали генерални конзул и старешина канцеларије. У грађи има трагова да су у међуратном периоду, поред старешине канцеларије и једног службеника (који су били југословенски држављани), у
конзулату радио и један руски избеглица, као волонтер, примајући при том редовну помоћ из
кредита Министарства иностраних послова. 33 У току и крајем рата, у конзулату су радили,
поред генералног конзула: старешина канцеларије Милорад Петровић, званичник дневничар
Михаило Волконски и послужитељ Митар Пауновић. 34 Као што се могло приметити, ни једно од тих лица није било постављено указом или декретом Министарства иностраних послова на рад у генерални конзулат, већ у посланство или у Сталну делегацију при Друштву народа, да би потом била распоређена у генерални конзулат у Женеви.
РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА
У Министарству иностраних послова и дипломатско-конзуларним заступништвима
нису донесени посебни прописи којима би било регулисано канцеларијско пословање у ужем
смислу, од вођења обавезних основних и помоћних евиденција о актима и предметима, њиховом називу, броју података о сваком акту који би требало евидентирати. Међутим, питања
значајна за заштиту архивске грађе, како оне настале радом МИП-а, тако и оне која је настала
радом дипломатско-конзуларних заступништава у иностранству, регулисана су Законом о архивама Министарства иностраних послова и дипломатско-конзуларних заступништава КЈ у
иностранству, донетим 5. априла 1930. године. 35 Закон је прецизирао шта се све подразумева
под архивама МИП-а и дипломатско-конзуларних заступништава, обавезе међусобне примопредаје архивских списа и предмета при свакој персоналној промени коју прате писмене изјаве, чување и коришћење аката и друго.
На основу сачуваних административних књига овог фонда и списа других фондова,
може се констатовати да је канцеларијско пословање било децентрализовано, тј. за одређене
врсте аката вођени су обични и поверљиви деловодни протоколи.
Због недостатка поверљиве архиве и поверљивих деловодних протокола, не може се
ништа конкретније рећи о начину вођења поверљивих деловодних протокола, те ће у даљем
тексту бити речи само о вођењу обичних деловодних протокола. Пред њих, као основних
књига евиденције, вођене су и помоћне књиге евиденције: предметни регистри, регистри такса и књиге издатих пасоша и виза.
С обзиром на некомплетност грађе, не може се са сигурношћу утврдити да ли је у почетној години ствараоца грађе дошло до прекида континуитета у завођењу аката између Генералног конзулата Краљевине Србије и Генералног конзулата Краљевине СХС. Међутим, на
основу сачуваних књига, са сигурношћу се може тврдити да у завршној години ствараоца
грађе није дошло до прекида континуитета у завођењу аката између Генералног конзулата КЈ
и Генералног конзулата ДФЈ. Наиме, Генерални конзулат ДФЈ наставио је завођење аката у
постојеће књиге Генералног конзулата КЈ у Женеви. До прекида континуитета дошло је само
у завођењу поверљивих аката, зато што поверљиви деловодници нису предати приликом примопредаје дужности.
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АЈ-334-94-300, бр. 1642, 6. 4. 1931.
Као волонтер на француској и страној кореспонденцији радио је Леон Горностајев, бивши руски
конзул у Женеви, а крајем тридесетих година у конзулату је радио као волонтер Михаило Волконски који је касније постављен за званичника дневничара (АЈ-334, КПО-27-98, пов. бр. 469, 7.
12. 1927).
АЈ-374, Пов. XXII, пов. бр. 512, 13. 7. 1945; пов бр. 757, 31. 8. 1945.
Службене новине КЈ, бр. 83, 11. 4. 1930.
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У погледу евидентирања аката, разликују се два периода. У првом периоду (1919–
1927) у деловодне протоколе уписивани су само основни подаци о актима и нису вођени
предметни регистри. У другом периоду (1928–1945) у деловодним протоколима евидентирано је више података о актима: назив пошиљаоца, број и датум акта пошиљаоца, садржина акта, датум и садржај решења, број из регистра таксе и износ наплаћене таксе, те веза бројева.
Деловодни протоколи нису закључивани на крају године. Вођени су регистри и на актима су
уписиване ознаке регистра. У предметном регистру уписиван је под одређеном словном одредницом број под којим је акт евидентиран у регистру, назив правног или физичког лица,
кратак садржај и број деловодника. У регистру такса уписиван је број из деловодника, редни
број из регистра такса, назив лица, врста и износ таксе.
Предмети и акти су повезивани преко књига, али и физички спајани. Због некомплетности грађе, немогуће је са прецизношћу говорити о начину архивирања, али је извесно да је
административна архива одлагана по деловодном броју. Међутим, стваране су и посебне целине у вези одређених питања, као што је репатрирање југословенских држављана из СССРа, када је грађа архивирана по досијеима репатрираца.
СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА
Архив Југославије преузео грађу Генералног конзулата Краљевине Југославије у Женеви у два наврата. Први пут је грађа преузета 18. 12. 1991. године у количини од 8 m (60 фасцикли и 50 књига). Била је несређена, некомплетна, непописана и потицала је из периода
1919–1945 година.36 Други пут грађа је преузета 24. 12. 1991. године у количини од 1 m (22
фасцикле и 17 књига). Била је делимично сређена – за грађу је постојао попис фасцикли.37
Грађа фонда је некомплетна, недостају поверљива архива и поверљиви деловодни
протоколи.38 Недостају обични деловодни протоколи за 1926. и 1942. годину, сачувани су делови за 1919, 1929 – 1932 и 1934 – 1940, а за остале године су комплетни. Од помоћних књига
евиденције, сачувани су предметни регистри за период 1928–1943, регистри такса за период
1927–1941 и књиге издатих пасоша и виза за 1919–1920 годину.
36
37
38

АЈ-410, Досије фонда, бр. 02-730/1, од 31. 12. 1991, Записник о примопредаји архивске грађе.
Исто.
Приликом примопредаје дужности, генерални конзул Никола Петровић задржао је код себе поверљиву архиву, иако је био упозорен да предавалац дужности не може задржати за своје потребе архиву или њене делове (АЈ-374-пов. XXIII, пов. бр. 154, 26. 3. 1945). Приликом разговора о
примопредаји дужности, Никола Петровић је изјавио жерану генералног конзулата Милораду
Петровићу да «он хоће да задржи ову ранију поверљиву архиву овог Генералног конзулата да
би доцније могао писати историјат Генералног конзулата» (АЈ-374-пов. XXIII, пов. бр. 154, 26.
3. 1945). У пропратном писму уз реверс о предаји дужности, које је самоиницијативно саставио
Никола Петровић стоји: «Сматрам још за дужност да кажем да ја радим у овом конзулату 36 година и да нисам могао стигнути да средим поверљиву архиву. Зато сам је задржао код себе, да је
средим за три до четири недеље, и предаћу према вашем наређењу Краљевском посланству или
господину Милораду Петровићу.» У реверсу под тачком VII написао је «поверљиву сам архиву
задржао за кратко време да је средим, пошто се у њој налазе многе моје личне ствари и моја писма, која немају везе са поверљивом архивом. До сада ја због болести, оптерећености у пословима и због честог одсуствовања, то нисам могао учинити. Али, сада ћу се постарати да то у најкраћем времену учиним и целокупну архиву [ћу] предати вама или Краљевском посланству»(АЈ-374-пов. XXIII, пов. бр. 168, 3. 4. 1945). У извештају о примопредаји дужности који је
саставио жеран Милорад Петровић стоји да генерални конзул Никола Петровић «није хтео предати поверљиву архиву Генералног конзулата, од његовог постанка па све 1. априла о. г. као ни
поверљиве протоколе. Уз то масу других аката која су се налазила у његовом писаћем столу,
исто тако ни једну касу која је била у његовој канцеларији, у којој је такође било докумената и
депоа новчаних појединих лица» (АЈ-374-пов. XXIII, пов. бр. 175, 6. 4. 1945).
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У току сређивања разграничена је грађа која по провенијенцији припада другим фондовима. Поред материјала у вези Марсељског атентата, који припадају Сталној делегацији КЈ
при Друштву народа и извештаја дописника ЦПБ-а из Женеве 39 у грађи се налазе и књиге које припадају: Генералном конзулату ФНРЈ у Женеви (поверљиви деловодни протокол за
1945–1948 и новчана књига 1944–1948, депозитни дневник 1947–1948, депозитни партијалник 1947–1948), Посланству КЈ у Берну (административни деловодни протокол за 1944. и рачуноводствени дневник), Сталној делегацији КЈ при Друштву народа (депозитни партијалник
и инвентар ствари), Генералном конзулату у Цириху (депозитни дневник и депозитни партијалник 1937–1946). Укупна количина разграничене грађе износи 0.75 m.
Граничне године фонда су 1918–1945, а граничне године сређене грађе обухватају
исти хронолошки распон.
Грађа је физички добро очувана и оригинална. Акта овог фонда су углавном оригинална, односно, садрже сва формална обележја аутентичности (назив, број, датум – потписани су и оверени). На њима се налази отисак пријемног штамбиља, број под којим су и датум
када су заведени у деловодни протокол, те ознака под којом су евидентирани у регистру Генералног конзулата у Женеви. Већи број сопствених аката не садржи сва формална обележја
аутентичности, већ само број и датум, а многа акта нису ни потписана ни оверена.
Фонд садржи, поред преписке, и извештаје, циркуларе, писма, ноте, молбе, статуте и
друге категорије докумената. Грађа је углавном на српскохрватском језику, али има и аката
на француском и немачком језику.
Грађа овог фонда била је оптерећена великом количином безвредног регистратурског
материјала. То су углавном акта која су настала као резултат редовних админстративних послова овог Конзулата, а који се односе на молбе за улазне и транзитне визе, молбе југословенских држављана за добијање и продужење пасоша, оверу и превод различитих докумената, а затим и разним преписима, дупликатима и мултипликатима, пропратним актима без
прилога и др. актима без вредности за историју и науку и за које не постоји било каква друштвена потреба за чувањем. Количина грађе која је издвојена при сређивању износи око 5 m
грађе.
Класификација архивске грађе извршена је на основу принципа слободна
провенијенција облик функције и делатности ствараоца фонда, на следеће основне класификационе групе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПРИВРЕДНА САРАДЊА КЈ СА ШВАЈЦАРСКОМ
КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ
МЕЂУНАРОДНЕ И НАЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ
РЕПАТРИЈАЦИЈЕ
ЈУГОСЛАВИЈА
ПРОСВЕТНА ПИТАЊА
КУЛТУРНА САРАДЊА
ЦРКВЕ
ПРОТОКОЛ
ШТАМПА
РАСПИСИ И НАРЕЂЕЊА МИП-А КЈ
ВИЗЕ, ПАСОШИ И ТАКСЕ
РАЗНО
МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ КОНЗУЛАТА

39

Делови грађе ових фондова нашли су се у грађи Генералног конзулата КЈ у Женеви вероватно
зато што је после укидања Сталне делегације КЈ при Друштву Народа огроман део старе архиве
и књига, односно «строго поверљива и поверљива архива са касама» смештен у Генерални конзулат КЈ у Женеви (АЈ-374-пов. XXIII, пов. бр.121,6.3.1945.и пов. бр. 168, 1.4.1945).

Почасни генерални конзулат Краљевине Југославије у Женеви

XV

15. КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Овај је фонд, из већ наведених разлога, ускраћен за поверљиву грађу, а тиме и не располаже са прворазредном грађом која би нешто више говорила о свеукупним југословенскошвајцарским односима и другим питањима политичке природе. Данас би та грађа, данас због
међународног значаја Женеве 40 , била од интереса за расветљавање неких занимљивих политичких питања. Стога, као и из разлога који произилазе из надлежности овог конзулата, највећи значај има она грађа опште провенијецније која говори о привредно-економској сарадњи, пре свега о трговинској и туристичкој, затим репатрирању Југословена из СССР, југословенским студентима у Швајцарској, разним културним манифестацијама у Женеви, писању
швајцарске штампе и другим питањима.
У грађи опште провенијенције једно од најзначајнијих места заузима она која осликава праћење привредних прилика у Швајцарској, као и могућностима привредне сарадње
између две земље, пре свега на пољу трговине, односно делатности Конзулата у посредовању
између швајцарских и југословенских фирми и Завода за спољну трговину КЈ. Тако грађа садржи податке о могућностима пласирања одређених сировина и производа из Краљевине Југославије на швајцарском тржишту и обрнуто, швајцарских на југословенском тржишту, за40

Смештена на обали Женевског језера из кога извире река Рона на коме лежи, Женева, као и цео
женевски кантон, је од давнина настањена Келтима (племе Allobroges), а у саставу Римске империје од половине I. века п.н.е. Почетком V. века нове ере овде је је установљена Бискупија. Половином V. века ово подручје насељено је германским племеном – Бургунди. У току раног
Средњег века подручјем су владали Франци (Меровиншка и Каролиншка династија), а почетком
XI. века Женева је улазила у састав Другог бургундског краљевства, да би 1032. године пала у
руке немачких царева, али је фактички од половине XI. века па све до Реформациије Женева била у рукама женевског бискупа.
Тек крајем Средњег века Женева постаје чувена по својим сајмовима, који су јој донели међународну репутацију. Ипак главни свој успон и значај овај град, као и цео Женвски кантон, добија
тријумфом Реформације (1535), када постаје један од највећих центара овог покрета. Као центар
деловања Жилијема Фарела, Жана Калвина (1536) и Теодора Безе и стециште протестантских
избеглица град је заслужио назив “Протестантски Рим”. Године 1535. Женева је проглашена Републиком. (Град су економски подигле баш протестанстке избеглице). Аутономију женевске републике реметили су напади савојских принчева, а најпознатији је сурови напад Шарла Емануела, познат као Ескаладе (или напад пењањем), који се и данас обележава као главни женевски
патриотски празник (11-12 децембар). Нови талас избеглица из Француске, као последице верске политике Луја XIV, вероватно је утицао на процват индустрије и банкарства у Женеви у
XVIII веку. У Женеви је рођен Русо, а у другој половини XVIII века у Женеви је живео Волтер.
Француска револуција 1789. године, имала је директан утицај на збивања у Женеви. Тада је срушена стара аристократска влада (Аncien regime) и прокламована политичка једнакост. Након
прикључења Француској, као последица Наплеонових ратова, Женева је постала административни ценатар Леманског департмана. Након Наполеоновог слома градске власти изгласале су
улазак у Швајцарску конфедерацију. Револуција 1846. године, збацила је режим Рестарурације и
донет је устава који је на снази у овом Кантону и данас.
Током XIX века и почетком XX века Женева је била дом многих политичких избеглица. На идејама Женевљана Анрија Динана, основан је Међународни комитет Црвеног Крста, 1864. године.
То је била само прва од међународних организација чије је седиште постала Женева. Улога Женеве је потврђена после Првог светског рата, када је изабрана за седиште Друштва народа, претходнице Уједињених нација, чији је европски центар утврђен након формирања у Женеви.
Данас Женева представља један од водећих интернационлних градова, са мултијезничким и
мултикултурним карактером и представља центар многих интернационланих компанија и банака, мађународних организација и седиште одржавања многих ингернационалних конференција
и конгреса.
Од културно-историјских споменика у Женеви данас доминирају Катедарала Светог Петра (XIIXIV в.), Универзитет (1473, а од 1559-Академија Жана Калвина) испред кога се налази споменик Реформацији (1917), као и Музеј Модерне и Савремене уметности (1994): www.geneva.ch;
www.bartleby.com/65/ge/GenevaSwi.html.
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тим законским условима за увоз и извоз одређених производа, информацијама о разним југословенским и швајцарским фирмама, увозницима и извозницима, ценама, као и агенцијама
које се баве унапређењем трговине између две земље, као што је нпр. “Српско трговинско
предузеће” у Швајцарској и деловању Завода за спољну трговину на овом подручју, разним
проблемима у функционисању трговине, преносу робе, царинској политици, а део грађе осликава конкретне послове Конзулата на овери докумената о пореклу робе и сл. Грађа садржи и
статистичке прегледе швајцарског увоза и извоза одређених производа, као и прегледе привредне ситуације у обе земље за одређене године.
Део грађе осликава и сарадњу две земље на пољу туризма, односно могућностима
пласирања југословенске туристичке понуде на швајцарском тржишту, броју швајцарских туриста у КЈ, могућностима швајцарског улагања у југословенски туризам, достављању рекламног материјала о туристичким местима у КЈ ради пласирања у Швајцарској, разним искуствима швајцарских туриста у Југославији, организовању југословенске туристичке службе у
Швајцарској и раду бироа “Jugoslavische Verehrsburo” у Цириху и разним др. материјалима
тога типа.
Није занемарујући део грађе који презентује привредне сајмове у Краљевини, као врсту промоције и отварања југословенског тржишта за међународну сарадњу, међу којима најзначајније место заузимају Загребачки збор, Љубљански велесајам, а затим Београдски и Новосадски сајам. У ову групу улазе и разне привредне изложбе у Краљевини, као и изложбе у
организацији МТИ-е КЈ у Женеви и сл.
Посебну целину чине и материјали о одржавању конгреса разних међународних организација у швајцарским градовима, затим у Београду и др. европским градовима, а такође и
одржавање разних међународних конференција у Женеви и другим швајцарским градовима и
учешћу југословенског конзула Н. Петровића на тим скуповима.
Како је Женева од формирања Међународног комитета црвеног крста у XIX. веку, а
посебно од како је после Првог светског рата постала седиште Друштва народа, била центар
многих међународних организација, део грађе Конзулата одражава и деловање једног дела
тих организација, као што су Међународни емиграциони биро, Међународна унија студената,
Међународни биро за васпитање и многе друге. У ову целину уклопљен је и рад неких швајцарских националних организација са центром у Женеви.
Посебан значај свакако има деловање организације Црвеног крста, како Међународног комитета Црвеног крста са центром у Женеви, тако и деловању Друштва Црвеног крста
КСХС (КЈ) у Београду, Југословенском Црвеном крсту са центром у Лондону за време Другог светског рата и деловању Делегације ЈЦК-а у Женеви. Највећи део ове грађе односи се на
помоћ избеглицама и ратним заробљеницима после Првог и у току Другог светског рата. Деловање разних хуманитарних организација које делују под патронатом Међународног комитета црвеног крста такође је део ове целине.
Већи део грађе овог фонда односи се на проблеме репатрирања, од опште проблематике и упутстава везаних за овај проблем, до материјала која се односе посебно на репатрирање и пренос наших држављана после Првог светског рата из Америке, које се одвијало преко
овог Конзулата, затим на репатрирање југословенских држављана из Француске и Швајцарске, посебно посмртних остатака југословенских избеглица умрлих у Швајцарској у време
Првог светског рата, као што су Владимир Гаћиновић и Виктор Круљ и др.
Како се до отварања југословенског Посланства у Москви (1940), преко овог Конзулата, односно Међународног црвеног крста и Делегације МЦК-а у Москви одвијао процес репатрирања југословенских ратних заробљеника у СССР-у, сачувана је скоро комплетна
архива везана за ову проблематику од општих питања саме процедуре репатрирања до појединачних досијеа репатрираца поређаних по азбучном реду. 41
41

Грађа која се тиче репатрирања југословенских заробљеника из СССР-а обухвата јединице
описа од 17 до 24.
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Грађа одсликава и проблеме југословенске колоније у Женевском кантону, малобројне и друштвено потпуно неорганизоване, као и разне проблеме везане за њихово запошљавање, лечење, бројно стање, социјални и економски положај, посебно југословенских радника у
Швајцарској. Кроз разне молбе којима су се они обраћали Конзулату можемо пратити проблеме са којима су се суочавали Југословени у Швајцарској.
У току Првог и Другог светског рата овај Конзулат је водио бригу о избеглицама из
Србије, односно Југославије, па део грађе говори и о њиховим проблемима по завршетку Првог и збрињавању у току Другог светског рата, када су то били пре свега Јевреји из Краљевине. У Швајцарској су постојали логори за интернирце, углавном бегунце из немачких логора
без икаквих докумената или средстава за живот. Тако део грађе говори о швајцарским прописима за избеглице и интернирана лица, затим списковима Југословена - интернираних лица
по логорима и избеглицама у женевском кантону, збрињавању избеглица, а касније њиховој
репатријацији и сл. Настављајући своју праксу у сакупљању помоћи ратним заробљеницима
и организовање сваке врсте помоћи српској војсци, цивилном становништву и избеглицама у
току I светског рата, конзул Никола Петровић је водио бригу о достављању пакета југословенским ратним заробљеницима у току II светког рата, како се тај процес водио преко Међународног комитета Црвеног крста.
Занимљивији део грађе овог фонда сигурно представљају питања која се тичу школовања југословенске деце у Швајцарској, а у вези са тим и питању школства у Швајцарској
уопште. Посебно је интересантна прича о југословенским студентима у Швајцарској, њиховим стипендијама, учешћу на разним међународним студентским манифестацијама и друштвеном животу. Друштвени живот студената у Женеви и Лозани одвијао се у оквиру студентских удружења “Вила”(Женева) и “Слога” (Лозана) и један део грађе говори о њиховом
деловању кроз ове организације.
Питања везана за културну сарадњу две земље односе се на присуство наших уметника на изложбама у Швајцарској, али и Француској и разним културним манифестацијама у
Швајцарској, затим о друштвима и удружењима различитог типа у Краљевини Југославији,
стварању разних друштaва швајцарско-српског пријатељства, и разним другим друштвима у
Швајцарској. Преко југословенског конзула у Женеви ишла је преписка са Удружењима старих француских бораца и сл. борачких организација са српским борцима са Солунског фронта, ради присуствовања разним годишњицама у организацији тих удружења.
Један део грађе сведочи о деловању Руске православне цркве у Женеви, која је била
од изузетне важности за српски део југословенске колоније, као и за одржавање служби у
склопу прослава југословенских државних празника, комеморација и сл. Грађа говори и о одликовању протојереја ове цркве, С. Орлова, прилозима југословенске колоније за ову цркву,
затим о осталим руским црквама у Швајцарској, а посебно о донацији Руске православне цркве њихове цркве у Давосу Српској православној цркви и њеној обнови под покровитељством југословенског краља.
Подаци које грађа поседује о краљевској породици већим делом се односе на набавку
разних швајцарских производа за потребе краљевске породице и прославама у част краљевских рођендана, честиткама поводом рођења принчева и сл.
Грађа сведочи и о праћењу швајцарске штампе са овог подручја, углавном о питањима која су везана за ситуацију у Југославији, праћењу антидржавне југословенске штампе,
као што је лист “La Macedonia” који је излазио у Женеви, затим писање југословенских
листова и др. При овом Конзулату је изгледа једно време деловао и аташе за штампу В. Богдановић. 42
Један део грађе илуструје судбину новчаних улога српских привредника и појединаца
у швајцарским банкама, акцијама српског зајма из 1895, акцијама аустроугарског зајма, монетарној политици Швајцарске и финансијкој ситуацији у КЈ.
42

Види АЈ-410-13-44.
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Осим о редовним проблемима са којима се суочавало ово краљевско представништво
и ретких детаљних извештаја о раду, у делу грађе која се тиче рада Конзулата можемо наћи и
материјале који говоре о издржавању српских официра у Швајцарској, побеглих из аустроугарског заробљеништва у Швајцарској, позивима српске владе швајцарским лекарима после
рата, именовању чувара српских гробаља у Швајцарској, и разним другим темама.
Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар са именским, географским, институционалним и тематским индексом. На сређивању фонда и изради инвентара учестовали су саветник Светлана Марковић, виши сарадник Мирјана Анђелковић и саветник Лидија Опојевлић.
Укупна количина архивске грађе износи око 3.05 m, од тога 1.92 m грађе (51 јединицa
описа) и 1.12 m књига евиденције (55).
Приликом цитирања користиће се сигнатура која се састоји од броја фонда (410), броја фасцикле и броја јединице описа.
У Београду

Светлана Марковић, саветник

Септембар, 2005. године.

Лидија Опојевлић, саветник
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ПРИВРЕДНА САРАДЊА КЈ СА ШВАЈЦАРСКОМ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ПРИВРЕДНОЈ САРАДЊИ
1

1

ПРИВРЕДНА САРАДЊА КЈ СА ШВАЈЦАРСКОМ (1919-1929)
Материјали о: легализацији уверења о пореклу робе која се увози из
Швајцарске у Краљевину СХС; издавању уверења о кредибилитету српских извозних фирми; потражњи увоза разних производа из Швајцарске
за КСХС; царинским условима за увоз одређених артикала у КСХС; југословенским извозним и увозним законским прописима; "Српском трговинском друштву" у Швајцарској; овери превода или других докумената
српских извозника; дозволама швајцарским фирмама за извоз из КСХС
(дрвета и др); забранама извоза жита и цереларија из Краљевине; оферталним лицитацијама у КСХС (свиле и др. артикала); понудама швајцарских фирми за извоз у КСХС (шећера, сатова, вагона и др); информацијама о разним југословенским и швајцарским фирмама, произвођачима или
извозницима; могућностима пласирања разних производа из КСХС у
Швајцарској (вина, шљивовице, коже, боровине, усољене сланине и меса,
лоја и др) и из Швајцаске у Краљевину (чоколаде, бисквита, вагона, драгог камења и др); статистичким прегледима југословенске спољне трговине (нпр. за 1922, 1924-1926); монополским производима у КСХС; списковима повлашћених агенција из иностранства у КСХС; швајцарским и југословенским привредницима и привредним удружењима на подручју Конзулата КСХС у Женеви; пројекту Друштва народа о унификацији номенклатуре царина; ценама главних животних намирница у Швајцарској и
могућностима пласирања воћа, поврћа и других животних намирница из
Краљевине; порезу на стране трговачке путнике који долазе у КСХС;
адресама југословенских и швајцарских фирми, произвођача или извозника (издатих на основу захтева интересената) за одређене производе (јаја,
пољопривредних производа и др.); стандардизацији пољопривредних производа у европским државама; швајцарским законским условима за увоз
пољопривредних производа и алкохола и сличним материјалима о привредним односима између Швајцарске и КСХС (КЈ).
Година: 1919-1929.
Врста документа: извештај, преписка, билтен, табела, распис.
Језик: српски, француски, немачки.

1

2

ПРИВРЕДНА САРАДЊА КЈ СА ШВАЈЦАРСКОМ (1930-1934)
Материјали о: функционисању обавештајне службе Завода за спољну
трговину КЈ; систему швајцарског увоза; понудама југословенских фирми
за извоз, односно могућностима пласирања југословенских производа у
Швајцарској (племенитог дрвета, усољене рибе, брашна, боје за штампу,
маслаца, меда, етарских уља, житарица, брашна, лековитог биља, вина, терпентинског уља, јаја у живине, гранита, земљаних боја, малина, цигарета,
лука, дувана, морског сунђера, корала и др); швајцарским царинским условима за увоз одређених производа; испитивању швајцарског тржишта;
адресама швајцарских фирми, произвођача, извозника или увозника (дрвета, лековитог биља, сатова, житних силоса, алуминијума); давању уверења
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о пореклу робе за робу која није са територије Швајцарске; ценама одређених производа у Швајцарској; адресама југословенских произвођача или извозника (шљива и др. воћа, ћилима, магнезијума, буради, печурака, коња, свињске коже, дрвета и др.); швајцарским прописима о деловању трговачког аташеа; увозу југословенског вина, јаја и др. у Швајцарску; жалбама швајцарских
фирми на транпорт извозних производа југословенском железницом (вина);
организовању путовања швајцарских привредника у КЈ ради успостављања јачих привредних односа између две земље; понуде швајцарских фирми за прераду сировина из Југославије (дувана); акцији Завода за унапређење спољне
трговине у циљу организовања Привредног информативног катастра о појединим страним земљама; привредној ситуацији у КЈ 1931. године ("Привредне
вести"- недељни извештаји МТИ КЈ); конкурсу за изградњу фабрике аутомобила у КЈ; оснивању Комитета за унапређење привредних односа са Швајцарском; увозу говеда из Швајцарске; извозу буковог дрвета из КЈ у Швајцарску;
питању повећања контигената извозних артикала из Југославије; контроли извоза бухача из Југославије; швајцарским царинама на одређене производа
(нпр. бензин); квалитету извозних производа; статистикама - југословенског
извоза у Швајцарску (коже, живине и др), швајцарског увоза дувана, спољне
трговине земаља Мале Атанте; уредби швајцарског Министарства пољопривреде о увозу јаја из КЈ; југословенској и швајцарској привреди уопште и другим материјалима везаним за ток привредне размене између две земље.
Година: 1930-1934.
Врста документа: извештај, преписка, ценовник, распис.
Језик: француски, српски, немачки.
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ПРИВРЕДНА САРАДЊА КЈ СА ШВАЈЦАРСКОМ (1935-1942)
Материјали о: адресама швајцарских произвођача или извозника
(када, бачви и др); статистикама југословенског извоза (етеричних и есенцијалних уља и др) и швајцарског увоза (јужног воћа); информацијама о
разним фирмама у Швајцарској и Југославији; трговини петролејом за
осветљење и монополу Државне управе монопола; извозу шперплоче, грожђа и шљива, уљаних погача из КЈ за Швајцарску; швајцарским извозним
дозволама; ограничењима југословенског извоза због контингентирања
производа; швајцарским законским прописима за увоз одређених артикала; понудама швајцарских извозних фирми (вагона, сатова, вина, фармацеутских производа, апарата за гашење пожара, санитетског материјала);
потражњи швајцарских увозника за робом из КЈ и адресама југословенских произвођача и извозника (живине и јаја, свиња, јабука, вина, воћа,
цемента, меда, пчела, пужева, конопље, дрвета, хартије, ораха, челика, бакра, коже, сушеног зеља и др.); понудама швајцарских привредника за изградњу фабрика у Југославији (нпр. каучука); спору швајцарске фирме
Лозингер и Комп. из Берна, која је је добила концесију на изградњу пруге
Пожаревац - Кучево, са фирмама из КЈ, оштећених по напуштању посла
ове фирме; могућностима пласирања (понуде југословенских извозника)
производа и сировина из КЈ на швајцарском тржишту (лековитог биља,
салама, воћа, житарица, сточне хране, морске траве, шљивовице и др);
продаји дувана у КЈ и могућностима његовог пласирања у Швајцарској
(статистика швајцарског увоза и прераде дувана); царинским и законским
условима југословенског увоза-извоза; швајцарским фирмама које имају
контингенте за извоз одређених производа из КЈ; интервенцијма поводом
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неизвршења уговорених испорука; увозу приплодне стоке из Швајцарске
са протоколом поводом склапања посла; финансијском и привредном положају Швајцарске 1940; швајцарско-југословенским привредним односима;
списковима производа чији је увоз у КЈ забрањен и др.
Година: 1935-1940, 1942, с.а.
Врста документа: извештај, преписка, протокол, списак.
Језик: српски, француски, немачки.

ТУРИЗАМ И ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА
2
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ТУРИЗАМ И ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА
Материјали о: информацијама о ценама хотела и животних намирница у
туристичким местима Југославије; дистрибуцији туристичко-пропагандног
материјала о јадранској обали и другим туристичким местима; препоруке
страних туриста за боравак у Југославији; питању могућности обуке наших
угоститељских радника у Швајцарској; могућностима швајцарског улагања у
југословенски бањски туризам; захтевима швајцарских туриста и туристичких
агенција за рекламним материјалом о Југославији, ауто-картама, проспектима
туристичких места, агенцијама за зимски туризам и сл.; царинским условима у
КЈ за увоз бицикла као превозног средства; обавештењима о швајцарским туристичким агенцијама; туристичком билтену "Саопштења" (агенције Путник);
туристичким визама издатим у овом Конзулату и значају тур. виза за развој
туризма; чланцима швајцарског писца и новинара Шарлија Клерка о Југославији; туризму у Швајцарској, односно мерама које се спроводе у циљу унапређења туризма и могућностима пласирања наше туристичке понуде у Швајцарској; броју југословенских туриста у Швајцарској; жалби швајцарског туристе
на поступке хотелијера на острву Раб; туристичким конвенцијама Швајцарске
са другим државама; потреби штампања једне туристичке брошуре о Југославији; достављању туристичко-пропагандног материјала друштва "Путник"
конзулату и швајцарским туристичким агенцијама; швајцарским листовима у
којима би било пожељно рекламирати југословенски туризам; швајцарским
туристичким турама по Јадрану и Медитерану; словеначком туризму; организовању југословенске туристичко-информативне службе у Швајцарској и раду
туристичког бироа Х. Тауба "Jugoslavische Verkehrsburo" (Цирих), као и раду
Х. Тауба на пропагирању Југославије у Швајцарској; повластицама и обавезама страних путника у КЈ и др.
Година: 1923-1940.
Врста документа: преписка, извештај, распис, молба, летак, новински чланак.
Језик: српски, француски, немачки, словеначки.

САЈМОВИ И ИЗЛОЖБЕ
2
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ЗАГРЕБАЧКИ ЗБОР
Материјали о годишњим, специјалним и јубиларним сајмовима (аутомобила, пољопривреде, пољопривредних машина, узорака, расплодне стоке, туризма, заната и сл) и међународних изложби у организацији Загребачког збора: пропагандном материјалу о сајмовима, пријавама, програмима, позивницама, историјату "Збора", олакшицама за посетиоце сајмова из иностранства
(таксе), пропагирању ових сајмова у Швајцарској и др.
Година: 1923, 2927-1931, 1932-1938, 1940-1941.
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Врста документа: пријава, позивница, преписка, извештај, билтен, летак, проспект, легитимација, програм.
Језик: српски, француски, немачки.
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ЉУБЉАНСКИ ВЕЛЕСАЈАМ
Материјали о раду Љубљанског велесајма односно обавештењима са
пропагандним материјалом о сајмовима на Љубљанском велесајму, презентовању тих материјала швајцарској јавности кроз швајцарску стручну
штампу, програмима поједених сајмова, пријавама за учешће на сајмовима,
условима за излагање, протекторату краља Александра I, а касније и Петра
II над радом Велесајма, повластицама за посетиоце из иностранства, захтевима швајцарских привредника за проспектима и другима материјалом о
сајмовима, упутствима Конзулату за пропаганду за пропагирање Љубљанског велесајма, статистикама излагача на сајмовима, извештајима о завршеним сајмовима, ставу Швајцарског завода за трговинску експанзију према
Љубљанском велесајму, и сл.
Година: 1921-1940.
Врста документа: преписка, извештај, програм, билтен, распис, плакат, белешка, проспект.
Језик: немачки, словеначки, српски, француски.
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ОСТАЛИ САЈМОВИ У ЈУГОСЛАВИЈИ
Материјали о: сајму мустри у Новом Саду 1923. године; винском сајму у
Београду 1928; сајму узорака у Новом Саду 1930. године; Првом међунардном
сајму у Београду 1937. године, интервенцијама за добијање повластица за пренос робе и превоз путника за I међународни сајам у Београду; пропагирању
сајмова у Београду и Новом Саду у швајцарској штампи; пропагандном материјалу о сајмовима - проспекти, планови, пријаве и сл.
Година: 1924, 1928, 1930, 1937-1939.
Врста документа: преписка, пријава, план, проспект.
Језик: француски, српски, немачки.
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МЕЂУНАРОДНИ САЈМОВИ
ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

У

ШВАЈЦАРСКОЈ

И

ДРУГИМ

Материјали о: сајмовима у Базелу (1923), Познању (Пољска), Дижону
(Француска), Сајму узорака у Базелу (1935), Међународном сајму коже од дивљачи у Женеви и др.
Година: 1923, 1928, 1930, 1934-1936, 1938.
Врста документа: преписка, позивница, проспект.
Језик: француски, српски.
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ИЗЛОЖБЕ
Материјали о: Међународној изложби пољопривредних и мануфактурних производа у Београду; Господарственој изложби у Загребу 1922. године;
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Изложби аутомобила у Загребу; организовању изложбе о Југославији (у организацији Министарства трговине и индустрије КЈ) у оквиру Изложбе поводом
10-годишњице Друштва народа у Женеви, као и њеном одлагању; Интернационалној изложби плаката и др.
Година: 1921-1922, 1925, 1929-1930, 1931, 1934.
Врста документа: преписка, упутство, пријава, списак, рачун.
Језик: српски, француски.

КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ
3
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КОНГРЕСИ
Материјали о: Међународном конгресу омладине за помоћ гладној деци
и ангажовању конзула Петровића на конгресу; III и IV конгресу трговачких и
привредних комора и привредних организација КСХС; Међународном хмељарском конгресу у Новом Саду; XXVI светском конгресу мира у Варшави
1928; Ронском конгресу (Швајцарског удружења за пловидбу од Рајне до Роне) и учешћу југословенске делегације; Конгресу за пољопривредне машине у
Лозани 1933; XI међународном конгресу за историју медицине у Загребу 1937.
године; XII редовном састанку Међународне комисије криминалне полиције у
Београду (1936); И конгресу прерађивача дрвета у Берну (1936); I међународном конгресу обућара у Цириху (1937); XXI светском конгресу циониста; III
међународном конгресу слависта у Београду - "саопштења"са конгреса (19381939); конгресима за помоћ деци у Штокхолму (1921), Бечу (1929) и Атини
(1935) и др.
Година: 1925-1926,1928-1929,1933,1936-1937,1939.
Врста документа: извештај, преписка, програм, билтен.
Језик: српски, француски, немачки.

3

11

КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Материјали о: Међународној конференцији трговинских комора (1923);
Међународној конгреренцији против алкохолизма у Женеви (1926); Међународној конференцији по питању избеглица (посебно руских) у Женеви (1926);
VIII и IX међународном конференцији рада у Женеви и наступу југословенске
делегације, дневницама за конзула Н. Петровића као делегата на конференцији; питању учешћа руске делегације на Међународној конференцији економиста (1927); Конференцији ротаријанаца у Лозани (1933); Међународној конференцији за искоришћавање дрвета у Цириху (1939) и др.
Година: 1923, 1926-1927, 1933,1939-1940.
Врста документа: преписка, обавештење.
Језик: српски, француски, немачки.
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МЕЂУНАРОДНЕ И НАЦИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У
ШВАЈЦАРСКОЈ
3
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МЕЂУНАРОДНЕ
ШВАЈЦАРСКОЈ

И

НАЦИОНАЛНЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ

У

Материјали о оснивању и раду, односно разним активностима, програмима и статутима, адресама, манифестацијама разних међународних организацијама са центром у Женеви или неком другом швајцарском граду, као неких
швајцарских друштава или организација:
- Међународни секретаријат омладине за помоћ гладној деци (Женева),
1922;
- Савез за заштиту странаца (Цирих) - заштита странаца осигураних код
немачких осигуравајућих друштава), 1924;
- Међународни комитет хришћанске организације младих (Женева),
1924;
- Национално удружење пријатеља младих жена (Женева), 1926;
- Међународни емиграциони биро (Женева) - решавање проблема емиграната из КСХС, 1926;
- Швајцарско удружење за одбрану против злоупотреба у државним администрацијама (Женева), 1928;
- Међународна унија за заштиту деце (Женева) - статут, 1923;
- Друштво пријатеља института за студије славистике (Женева) - статут,
билтен, 1930, 1932;
- Светска организација хришћанске заједнице студената (Женева) - добротворна изложба у Женеви (музеј "Рат"), конференције ове организације за
Југоисток у Бугарској и Карловцима, 1921,1926;
- Међународна унија студената (Женева), 1921, 1932, 1933;
- Међународна антанта против III интернационале (Женева) - рад на
стварању такве организације у КЈ, 1927,1930;
- Међународни савез трезвењачких железничара (Цирих) - одржавање
Конгреса у Београду, 1923;
- Међународна унија за ширење будизма (Женева), 1923;
- Удружење "Кардинал Мермило"- издавање "Годишњака", 1933;
- Међународни биро за васпитање (Женева) - анкета о степену стручности југословенских професора у средњим школама и др., 1933-1934;
- Међународни биро против алкохолизма (Лозана), 1932, 1935;
- Асоцијација старих студената универзитета у Женеви - оснивање југословенске секције овог удружења, 1933-1935;
- Удружење за заштиту Библије (Берн) - жалба због заплене архиве мариборског друштва "Светионик", 1936;
- Удружење жена за држављанство жена (Женева)
Година: 1922-1936.
Врста документа: извештај, статут, преписка, билтен, распис, позивница,
проспект, брошура, анкета.
Језик: српски, француски, немачки, енглески, словеначки.
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ЦРВЕНИ КРСТ
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ЦРВЕНИ КРСТ
Материјали о деловању Међународног, као и националних комитета Црвеног крста и сродних организација:
- Српско друштво ЦК (претвара се 1919. године у Друштво ЦК КСХС);
- Друштво Црвеног крста КСХС (КЈ) (Београд): ангажовање на Конгресу
за помоћ Русији 1921, пропаганда у име југ. Црвеног крста у Швајцарској; Међународна хигијенска изложба у организацији аустријског ЦК; прилози за помоћ настрадалим у поплави у КСХС, 1926; прослава јубилеја ЦК и др. (19211926, 1929-1930, 1940);
- Југословенски Црвени крст (Лондон) и Делегација ЈЦК у Женеви: прилози упућени Конзулату на име ЈЦК (1941); примопредаја дужности у Делегацији ЈЦК у Женеви између С. Моачанина и др. М. Обрадовића, са записником
и списком признаница прилога; део грађе Делегације ЈЦК у Женеви о: садржају и стању примљених пакета и новцу за југословенске заробљенике у Немачкој, Норвешкој и Италији и цивилно становништво Југославије, проблемима у
функционисању Делегације, стању цивила у Југославији, транспорту пакета
до одредишта, ставу Ватикана о сарадњи са МКЦК у погледу помоћи Југословенима у Италији и сл. (1943);
- Међународни комитет Црвеног крста у Женеви: резултати потраге за
поданицима КСХС - ратним заробљеницима у Русији и Месопотамији (Басра);
долазак делегата МКЦК у Београд; укидање Делегације МКЦК у Москви;
збрињавање југословенских заробљеника у Немачкој оболелих од туберкулозе
и др. (1919, 1921-1924, 1926, 1931-1932, 1939-1940, 1942-1944);
- Међународни уред за ратне заробљенике (под патронатом МКЦК),
1919;
- Међународна унија за помоћ деци (под патронатом МКЦК);
- Централна комисија Швајцарске за борбу против туберкулозе - "Амерички фондови" (у ликвидацији), Берн, 1919;
- Швајцарски Црвени крст (Женева), 1922, 1928.
Година: 1919-1944.
Врста документа: преписка, извештај, списак, записник.
Језик: српски, француски, немачки.

РЕПАТРИЈАЦИЈЕ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О РЕПАТРИРАЊУ
3

14

РЕПАТРИРАЊЕ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: општим упутствим МИП-а КЈ о репатрирању; кредитирању репатрирања; проблемима у репатрирању, односно превозу сиромашних
грађана који су на пропутовању кроз Швајцарску; жалби аустријских власти
због начина репатрирања југословенских грађана који путују преко њене територије и др.
Година: 1920,1922,1924,1928-1930,1933.
Врста документа: преписка, извештај, распис.
Језик: српски.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

10
број
фасцикле

бр.јед.
описа

РЕПАТРИРАЊЕ ИЗ АМЕРИКЕ
3

15

РЕПАТРИРАЊЕ ИЗ АМЕРИКЕ
Материјали о: збрињавању репатрираних емиграната КСХС из Америке
по њиховом доласку у Швајцарску, раду делегата Конзулата КСХС у Женеви
и Посланства у Берну у местима где су репатрирани били смештени (Беллегарде, Букс и др), упутства Посланства у Берну и МИП-а, списковима репатрираних из Америке, контактима са швајцарским властима и италијанским
конзулатом у вези са даљим путовањем у Краљевину и др.
Година: 1919-1920.
Врста документа: извештај, списак, преписка, наредба, распис.
Језик: српски, француски.

РЕПАТРИРАЊЕ ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ И ФРАНЦУСКЕ
3

16

РЕПАТРИРАЊЕ ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ И ФРАНЦУСКЕ
Материјали о: репатрирању избеглица, поданика КСХС у Швајцарској и
формирању "Одбора за репатрирање избеглица из КСХС у Женеви" (1919); репатрирању сиромашних југословенских грађана из Француске, условима њиховог живота и рада; репатрирању посмртних остатака југословенских држављана, избеглица у Швајцарској из времена I светског рата, молбама упућеним локалним властима за њихову есхумацију и пренос; преносу посмртних
остатака Владимира Гаћиновића из Женеве у Сарајево и Вукана Круља у Мостар; питању репатрирања југословенских морнара - бивших шпанских добровољаца; збрињавању репатрираца - југословенских радника у Француској
(смештај, добијање италијанске визе) и др.
Година: 1919,1930,1937-1938,1940.
Врста документа: извештај, преписка, распис.
Језик: српски, француски.

РЕПАТРИРАЊЕ ИЗ СССР-А
3
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РЕПАТРИРАЊЕ ИЗ СССР-А
Материјали о: питању репатрирања преко 2000 српских војника (у служби генерала Жанена и других) стационираним у Сибиру (1920); аранжману
са Међународним комитетом Црвеног крста (преко Делегације у Русији) о репатрирању југословенских заробљеника из I светског рата, преко Посланства
КЈ у Варшави, односно самој процедури репатрирања: молбама рођака заробљеника за репатрирање, финансирању репатрирања од стране рођака у КЈ,
одлуци Владе КЈ да репатрирају и оне који немају сопствених средстава, исплати кредита за репатрирање МКЦК, тешкоћама у спровођењу репатрирања
због става совјетских власти, потрази за лицима, испоруци пасоша репатрирцима преко пољског посланства у Москви, списковима издатих пасоша у Конзулату КЈ у Женеви, статистикама Делегата МКЦК у Москви, транспорту репатрираца преко Румуније и сл; укидању Делегације МКЦК у Москви и питању даље судбине репатрирања из Русије, предаји архиве Делегације румунском посланству у Москви (списак досијеа репатрираца), и коначном престанку рада на репатрирању Југословена из Русије; отварању Посланства КЈ у
СССР-у и пребацивању предмета о репатрирању из Конзулата КЈ у Женеви у
Београд и др (1940).

Почасни генерални конзулат Краљевине Југославије у Женеви
број
фасцикле

11

бр.јед.
описа

Година: 1920,1933-1938,1940.
Врста документа: преписка, извештај, списак, молба.
Језик: српски, француски.

4
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ДОСИЈЕА (А-В) РЕПАТРИРАЦА ИЗ СССР-А
Досијеа репатрираца из СССР-а, углавном југословенских заробљеника
из I светског рата.
Година: 1931-1939.
Врста документа: преписка, извештај, уверење, крштеница, сведочанство,
фотографија.
Језик: српски, руски, француски, словеначки.
Напомена: Јединица описа је подељена по досијеима репатрираца по азбучном реду.

5

19

ДОСИЈЕА (Г-И) РЕПАТРИРАЦА ИЗ СССР-А
Досијеа репатрираца из СССР-а, углавном југословенских заробљеника
из I светског рата..
Година: 1931-1939.
Врста документа: преписка, извештај, уверење, крштеница, сведочанство,
фотографија, пасош, распис.
Језик: српски, руски, француски, словеначки.
Напомена: Јединица описа је подељена по досијеима репатрираца по азбучном реду.

6
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ДОСИЈЕА (Ј-К) РЕПАТРИРАЦА ИЗ СССР-А
Досијеа репатрираца из СССР-а, углавном југословенских заробљеника
из I светског рата.
Година: 1931-1940.
Врста документа: преписка, извештај, уверење, крштеница, сведочанство,
фотографија, пасош, распис.
Језик: српски, руски, француски, словеначки.
Напомена: Јединица описа је подељена по досијеима репатрираца, по азбучном реду.

7
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ДОСИЈЕА (Л-М) РЕПАТРИРАЦА ИЗ СССР-А
Досијеа репатрираца из СССР-а, углавном југословенских заробљеника
из I светског рата и других.
Година: 1930-1939.
Врста документа: преписка, извештај, уверење, крштеница, сведочанство,
фотографија, пасош, распис.
Језик: српски, руски, француски, словеначки.
Напомена: Јединица описа је подељена по досијеима репатрираца, по азбучном реду.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

12
број
фасцикле

8

бр.јед.
описа
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ДОСИЈЕА (Н-Р) РЕПАТРИРАЦА ИЗ СССР-А
Досијеа репатрираца из СССР-а, углавном југословенских заробљеника
из I светског рата.
Година: 1930-1940.
Врста документа: преписка, извештај, уверење, крштеница, сведочанство,
фотографија, пасош, распис.
Језик: српски, руски, француски, словеначки.
Напомена: Јединица описа је подељена по досијеима репатрираца, по азбучном реду.

9
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ДОСИЈЕА (С-Т) РЕПАТРИРАЦА ИЗ СССР-А
Досијеа репатрираца из СССР-а, углавном југословенских заробљеника
из I светског рата.
Година: 1930-1939.
Врста документа: преписка, извештај, уверење, крштеница, сведочанство,
фотографија, пасош, распис.
Језик: српски, руски, француски, словеначки.
Напомена: Јединица описа је подељена по досијеима репатрираца, по азбучном реду.

10

24

ДОСИЈЕА (Ф,Џ) РЕПАТРИРАЦА ИЗ СССР-А
Досијеа репатрираца из СССР-а, углавном југословенских заробљеника
из I светског рата.
Година: 1930-1938.
Врста документа: преписка, извештај, уверење, крштеница, сведочанство,
фотографија, пасош, распис.
Језик: француски, српски, руски.
Напомена: Јединица описа је подељена по досијеима репатрираца, по азбучном реду.

ЈУГОСЛАВИЈА
ИСЕЉЕНИЧКА ПИТАЊА
10

25

ИСЕЉЕНИЧКА ПИТАЊА
Материјали о:
- Општим материјалима о исељавању из Краљевине Југославије: билтенима Радничке коморе за Хрватску и Славонију -"Саопштења о радовима по
питању селења", 1927 (1-8), 1929 (6-7); исељавању у Аустралију; миграционим
статистикама (годишњим и тромесечним) -1931,1933; усељеничким сертификатима палестинске владе мађарским Јеврејима и др.
- Исељавању у Америку: третману исељеничких агенција према југословенским исељеницима у Америку; уредбама влада САД-а и јужноамеричких
држава о усељевању, ограничавању усељавања и сл; упутствима за издавање

Почасни генерални конзулат Краљевине Југославије у Женеви
број
фасцикле

13

бр.јед.
описа

виза и пасоша југословенским исељеницима за Америку; извештајима о изадатим визама за САД и др.
Година: 1921-1924, 1927-1929, 1931-1932, 1934, 1944.
Врста документа: преписка, билтен, распис.
Језик: српски.

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНИМА У ШВАЈЦАРСКОЈ
10

26

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНИМА У ШВАЈЦАРСКОЈ
Материјали о: молбама југословенских грађана у Швајцарској за издавањем пасоша и разних уверења, материјалну помоћ због лечења у Швајцарској
и сл; Југословенима који су побегли из Д' Анунцијевог заробљеништва; молбама швајцарских грађана за исељење у КЈ; Југословенима осуђеним у Швајцарској због убиства; регуслисању боравишних и радних дозвола код швајцарских власти; броју, стању и положају југословенких радника у Швајцарској;
служењу војног рока у Југославији; ставу швајцарских власти према Југословенима који се баве трговином; потрази за Југословеном осуђиним због крађе
у Италији и Француској (Полицијски гласник 389/1928); протеривању југословенских грађана из Швајцарске; интервенцијама у корист оштећених југословенских грађана; могућностима запослења Југословена у Швајцарској и стању
југословенских радника у Француској; судбини Југословена кога је А. Рајс довео у Швајцарску; потраживању дугова за школовање Југословена у Швајцарској; социјалном и економском положају и броју Југословена у Швајцарској;
предлогу за одликовање Југословена М. Николића, који је пружао помоћ југословенским исељеницима, а касније и избеглицама и др.
Година: 1918-1921,1923-1932,1938,1940,1942.
Врста документа: молба, преписка, представка, извештај, списак.
Језик: француски, српски, немачки.

ВОЈНИ БЕГУНЦИ
10
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ВОЈНИ БЕГУНЦИ
Материјали о: одбијању захтева за издавање и продужење пасоша лицима која се налазе на списку југословенских војних бегунаца; уредби о предаји
забораву дела везаних за бекство из војске у рату и миру - 1921; лицима која
се налазе на списку војних бегунаца (расписи МИП-а); војним бегунцима са
криминалистичким досијеима које су швајцарске власти протерале из земље;
војним бегунцима из II светског рата које су Швајцарци интернирали због илегалног уласка у земљу и др.
Година: 1919-1921, 1923, 1926, 1930, 1932, 19334, 1936, 1944.
Врста документа: преписка, извештај, распис.
Језик: српски, француски, немачки.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

14
број
фасцикле

бр.јед.
описа

ДРЖАВЉАНСТВО КЈ
10

28

ДРЖАВЉАНСТВО КСХС КЈ
Материјали о:
- општим материјалима или упутствима МИП-а КСХС КЈ о питању
стицања држављанства КСХС, односно КЈ, нпр. условима за стицање државнљанства за бивше аустроугарске држављане по одлукама споразума о
миру (Тријанонског уговора), потребној документацији, праву исељеника на
држављанство КЈ и сл.
- појединачним захтевима за стицање југословенског држављанства:
швајцарских грађана југословенског порекла, руских избеглица, бивших поданика КЈ и др.
- преласку из југословенског у швајцарско држављанство.
Година: 1919-1922, 1924, 1928-1929, 1931, 1933-1934, 1937-1938, 1940.
Врста документа: распис, преписка, уверење, извештај, записник.
Језик: француски, српски, немачки.

СУМЊИВА ЛИЦА
10
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СУМЊИВА ЛИЦА
Материјали о: забрани издавања пасоша Југословенима и страним држављанима због антијугословенског деловања у оквиру разних политичких
група, као што су бугараши-македонствујучи, комунисти, шпијуни ревиозионистичких земаља исл; оснивању бироа и листа бугарске комунистичке
секције у Женеви; члановима секције КПЈ у Москви; припадницима "македоностувујучих" у Швајцарској; одузимању држављанства због вређања
њ.в. краља Александра I; конференцији тзв. Гезелове школе у Базелу (комунисти); југословенским комунистима протераним из Француске; агентима Мађарског обавештајног центра у Грацу и Бечу; Југословену у Швајцарској који спрема атентат на Мусолинија; општим обавештењима о лицима
са списка "сумњивих лица" и др.
Година: 1919-1927,1934-1935,1938-1941.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски, немачки, француски.

ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНИРАНА ЛИЦА
11

30

ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНИРНИРАНА ЛИЦА
Материјали о: молбама српских избеглица у Швајцарској, по завршетку
И светског рата, за повратак земљу, материјалну помоћ и уверења о владању;
списковима ратне сирочади која се враћају у земљу;
- југословенским избеглицама и интернираним лицима по логорима у
Швајцарској у II светском рату: списковима избеглица (углавном Јевреја),
молбама избеглица за помоћ, збрињавању избеглица побеглих из немачких
и италијанских логора, швајцарским логорима за избеглице и интернирце
(са списковима лица по логорима), додели једнократне новчане помоћи избеглицама, питању надлежности над југословенским избеглицама у Швајцарској, швајцарским прописима у вези избеглица, интернираним војним
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лицима (побегли ратни заробљеници) - студентима на швајцарским универзитетима, логорима и домовима за интернирце и др.
Година: 1919-1920, 1940-1942, 1944.
Врста документа: преписка, молба, списак, извештај, летак.
Језик: српски, италијански, француски.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ
11
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ
Материјали о: југословенским ратним заробљеницима у Немачкој и
Италији: слању књига српским официрима у немачким логорима на захтев команданта логора; молбама заробљеника за испоруком пакета, као и за збрињавањем њихових породица у Југославији; штампању брошура за заробљенике;
слању пакета новца заробљеницима преко Црвеног крста; физичком и духовном стању заробљеника; радовима југословенских заробљеника о економским
питањима на конкурсу Европског фонда за осигурање студената; достављању
лекова за болесне заробљенике; пребеглим заробљеницима после пада Италије, 1943; приручницима за немачки језик (Хришћанска заједница младих људи
- YМCА) намењених заробљеницима у Немачкој и др.
Година: 1940-1942,1944.
Врста документа: преписка, списак, извештај.
Језик: српски, француски, немачки.

ПРОСВЕТНА ПИТАЊА
ШКОЛОВАЊЕ
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ
ЂАКА
МАТЕРИЈАЛИ О ПИТАЊИМА ПРОСВЕТЕ
11
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И

ДРУГИ

ШКОЛОВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДЕЦЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ И ДРУГИ
МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: молбама Југословена у Швајцарској у вези школовања деце у Француској; захтевима за сакупљање добровољних прилога за изградњу
школа у Југославији; наставним програмима швајцарских школа; школовању
југословенских ученика у швајцарским средњим школама; размени литературе југословенских и швајцарских школа; препорукама за похађање швајцарских школа и курсева; одговорима Минстарства просвете КЈ на анкету швајцарског министарства просвете о југословенском систему школства; швајцарском школском институту "Монтана" (Цугерберг) и школовању југословенске
деце у Институту; пољопривредним школама у Швајцарској и др.
Година: 1919, 1925-1926, 1928-1933, 1935-1937, 1944.
Врста документа: преписка, молба, захтев, брошура, фотографија, извештај.
Језик: српски, француски, немачки, словеначки.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТУДЕНТИ У ШВАЈЦАРСКОЈ
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТУДЕНТИ У ШВАЈЦАРСКОЈ
Материјали о: списковима студената и ђака који су завршили школе и
студије у Швајцарској (1919); студентима из Црне Горе; молбама студената
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за доделу државне стипендије; списковима југословенских студената - стипендиста појединих министарстава КЈ (на универзитетима у Женеви, Берну, Цириху, Лозани, Фрибургу), 1920; молбама студената за издавање пасоша за повратак у домовину; регулисању војне обавезе југословенских студената; укидању стипендија студентима који нису испунили своје обавезе;
извештајима о положеним испитима; обавезама студената, државних стипендиста према држави; екскурзијама студената из Југославије у Швајцарску; друштвеном животу студената и удружењу "Вила"; састанку Међународне уније студената у Женеви, 1927; плану екскурзије хора београдских
студената са диригентом М. Милојевићем; повластицама за превоз страних
студената кроз Југославију; излагању југословенског студента на састанку
Међународне уније студената у Женеви, о међународном положају Југославије и реакцијама на његов наступ; молбама студената за стипендијама за
школовање у Француској; удружењу "Слога" у Лозани; прослави студената
поводом годишњице оснивања Мале Антанте; стипендијама Светог синода
СПЦ за студенте теологије; стипендистима "Југо-челика" у Француској
(Цлермонт-Феранд); наставку школовања студената - избеглих ратних заробљеника у Швајцарској и др.
Година: 1919-1923, 1925-1931, 1933-1936, 1938, 1940.
Врста документа: списак, преписка, уверење, извештај.
Језик: француски, немачки, српски.

СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
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СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
Материјали о раду удружења југословенских студената у Швајцарској:
- Академско друштво "Скерлић" (1919), Лозана;
- Друштво југословенских студената у Женеви - "Вила" (19191934,1937): промене управе друштва; државна субвенција за рад друштва;
прославе државних празника; фонд за помоћ студентима; организовање дочека песника Отона Жупанчића у Женеви; додела почасног председништва ген.
конзулу Н. Петровићу; тужбе на рад овог друштва; депоновање друштвене
имовине у Конзулат, за време распуста и сл;
- Југословенско студентско удружење у Лозани - "Слога" (1928-1929,
1934-1935): оснивање друштва (на традицији акад. друштва "Скерлић"); скупштинска заседања; статут; државна субвенција друштва; циљеви и делатности
друштва; обележавње државних празника и сл.
- Заједнички предмети за друштва "Вила" и "Слога" (1928-1929) о: циљевима, правилима и основним делатностима друштава.
Година: 1919-1935, 1937.
Врста документа: преписка, извештај, молба, правилник, чланска карта, представка.
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КУЛТУРНА САРАДЊА
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О КУЛТУРНОЈ САРАДЊИ
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КУЛТУРНА САРАДЊА
Материјали о: трошковима преноса ствари вајара Ђ. Јовановића из
Француске за Југословенску уметничку изложбу у Женеви; партитурама са
композицијама југословенских композитора и костимима из Народног позоришта у Београду, које су се налазиле у Конзулату, у вези обележавања
Српско-белгијског дана у Женеви (1919); културном животу и културним
организацијама у Словенији (1922); сликама југословенских сликара са поставке Међународне изложбе у Женеви (1922); захтеву руско-српске глумачке трупе у Швајцарској да наступи у КЈ; Међународној изложби музике
у Женеви, 1926; турнеји хора Глазбене матице из Љубљане по Француској
и наступу у Женеви; концерту пијанисте Ј. Ноча у Цириху; изложби слика
југословенских и мађарских сликара; југословенској изложби у Женеви
(1930); делатности Глазбене матице из Љубљане; издавању композиција Винка Жганеца у Швајцарској; изложби слика М. Галопина - "Југословенски акварели"; пропагандном филму о Југославији; препоруке за младог виолончелисту Г. Ш. Рибопјера; предлогу гђе Далмет за одржавање уметничке вечери у
добротворне сврхе за српску децу - жртве рата и др.
Година: 1919,1922,1926,1929-1931,1933-1937,1942.
Врста документа: преписка, проспект, фотографија, списак.
Језик: српски, француски, немачки, словеначки.

ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
12
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ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ
Основне информације о деловању разних југословенских друштава и удружења:
- Савез српских земљорадничких задруга, Београд (1922);
- Југословенско лекарско друштво, Београд (1922);
- Удружење судија, Београд (1922);
- "Пионир", друштва за грађевинска предузећа, Београд (1922);
- Народни одбор за помоћ гладнима у Русији, Београд (1922);
- Српско трговачко удружење, Београд (1922);
- Српско православно свештеничко удружење, Београд (1922);
- Југосвенско новинарско удружење, Београд (1922);
- Удружење рударских подузетника, Београд (1922);
- Удружење глумаца, Београд (1922);
- Савез банкарских, трговачких и индустријских чиновника, Београд (1922);
- Удружење југословенског учитељства, Београд (1922);
- Српско апотекарско друштво, Београд (1922);
- Српско просвјетно и културно друштво, Сарајево (1922);
- Певачко друштво "Коло", Загреб (1925);
- Београдска савезна стрељачка дружина, Београд (1926);
- Коло југословенских сестара, Љубљана (1926);
- Соколско друштво, Корчула (1927);
- Јадранска стража, Београд (1928);
- Савез војвођанских продуцената хмеља, Нови Сад (1928);
- Друштво за промет странаца, Загреб (1928);
- Базар женског друштва, Београд (1929);
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- Дом св. Терезије од малог Исуса за запуштену децу, Загреб (1930);
- Савез сокола Краљевине Југославије, Београд (1930);
- Осредње чебеларско друштво, Љубљана (1930);
- Удружење наставника средњих школа, Београд (1930);
- Одбор за градњу друштвеног народног дома у Доњој Дубрави, (1931);
- Српско привредно друштво "Привредник", Београд (1931);
- Југословенски веслачки савез, Београд (1932);
- Академско певачко друштво "Обилић", Београд (1932);
- Подружница Словенског планинског друштва,Марибор (1932);
- Југословенски женски савез, Београд (1932);
- Добротворно друштво Св. Винка, Београд (1932);
- Удружење ратних инвалида, Београд (1928, 1933);
- Музичко друштво "Станковић", Београд (1934);
- Југословенска велика ложа трезвености, Београд (1935);
- "Рубенс"- уметно-накладни завод, Загреб (1935);
- Југословенско теозофско друштво, Загреб (1931,1936);
- Коло српских сестара, Београд (1928, 1931, 1937);
- Материнско удружење, Београд (1937);
- Удружење железничких чиновника, Љубљана (1937);
- Удружење пензионисаних официра и војних чиновника, Београд (1935-1936,
1938);
- Друштво за успомену на цара Николу II, Београд (1938);
- Друштво "Трбовље", (1938);
- Југословенско друштво изумитеља, Загреб (1938);
- Удружење универзитетски образованих жена, Загреб (1939);
- Југословенски антимарксистички комитет Београд, (1939);
- Удружење носилаца "Албанске споменице", Беорад (1940).
Година: 1922-1923, 1925-1926, 1928-1940.
Врста документа: преписка, проспект, фотографија, списак, новински чланак,
летак.
Језик: српски, немачки, француски.
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ШВАЈЦАРСКО-ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРУШТВА
- Одбор за подизање споменика у Скопљу швајцарским добровољцима
из I светског рата (1933,1934),
- Друштво швајцарско-југословенског пријатељства, Женева (1935);
- Југословенско-швајцарско друштво, Цирих (1928,1935,1937,1939):
оснивање, статут, приредбе и др.
Година: 1928, 1933, 1935, 1937, 1939.
Врста документа: преписка, програм, статут.
Језик: немачки, француски, српски.
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ОСТАЛА ДРУШТВА У ШВАЈЦАРСКОЈ
Материјали о раду друштава и удружења:
- Стална мисија организације циониста при Друштву народа, Женева (1928);
- Удружење есперантиста, Женева (1928);
- Друштво чехословачке беседе "Словен", Женева (1929);

Почасни генерални конзулат Краљевине Југославије у Женеви
број
фасцикле

19

бр.јед.
описа

- Друштво једриличара, Лозана (1938);
Година: 1926,1928-1929,1938.
Врста документа: преписка, програм.
Језик: српски, француски.
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ФРАНЦУСКА УДРУЖЕЊА СТАРИХ РАТНИКА И БОРАЦА СА
ИСТОЧНОГ ФРОНТА
Материјали о: позиви српским борцима са Солунског фронта на прославе, годишње скупштине, доделе одликовања и др. француског Удружења страрих бораца и Удружења бораца са источњачких фронтова (односно разних
провинцијских секција ових удружења), француско-српској манифестацији у
Вирију поводом доделе одликовања српским борцима са Солунског фронта,
организовању посете француских бораца Опленцу 1935. године, заседању Генералне скупштине Удружења бораца са источњачких фронтова и др.
Година: 1934-1936, 1938-1939.
Врста документа: преписка, позивница, програм, извештај.
Језик: француски, српски.

ЦРКВЕ
12
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ЦРКВЕ
Материјали о:
- Руској православној цркви у Женеви: одржавању помена у част руских и српских царских државника; судбини Цркве после Октобарске револуције и основању Руског добротворног друштва за издржавање ове цркве;
улози ове цркве у збрињавању српских избеглица током I светског рата и
давању помоћи за њено издржавање од стране југословенске краљевске
владе; обележавању годишњице службе протојереја Руске цркве у Женеви,
Сергеја Орлова; југословенском одликовању протојереја Орлова орденом
Св. Саве III реда; прославама југословенских државних празника и помена
у Руској цркви; прилозима југословенске колоније у Женеви за руску цркву; прослави дана Св. Саве у организацију студентског удружења "Вила"
у руској цркви; поклону српског патријарха Варнаве Руској капели у Цириху и молби г. конзула Петровића да се и Руској цркви у Женеви додели поклон за заслуге; поменима поводом смрти краља Александра I и патријарха
Варнаве; добротворним забавама у корист ове цркве; прослави 950-годишњице покрштавања Русије под кнезом Владимиром; порезу С. Орлова као
капелана Посланства КЈ у Берну; броју чланова православне колоније у
Женеви; молби југословенских официра интернираних у Швајцарској (Весенас) да посете руску цркву у Женеви; наследнику С. Орлова, Леонтију
Бартошевићу и оснивању одбора за помоћ заробљеницима и др.
- Осталим руским црквама у Швајцарској:
- превођењу имовине (поклон) руске православне цркве у Давосу на име
југословенске државе, њеној обнови под под покровитељством краљевске владе; српској православној капели у Чешкој где су сахрањени заробљеници и интернирци из I светског рата;
- Руској православној цркви у Цириху и црквеној општини коју је организовала руска колонија у Цириху;
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- Осталим материјалима о црквама и одржавању разних помена: прилозима за православну цркву Св. Тројице у Мостару; протестантској цркви у
Женеви; парастосу за погинуле белгијске борце у I светском рату у организацији Белгијске уније; помену палим борцима Француске у организацији Католичке уније Француске.
Година: 1920, 1922, 1924-1942, 1944.
Врста документа: преписка, извештај, новински чланак, списак.
Језик: српски, руски, француски.

ПРОТОКОЛ
ДВОР КЈ
13
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ДВОР
Материјали о:
- разним набавкама робе из Швајцарске за потребе краља Александра I
Карађорђевића и других чланова краљевске породице (сатова, конфекције,
књига, електричних радијатора, оптичких производа, чоколаде, кобасица, апарата за бријање); демантију вести о борби "паритизана" краља Александра и
принца Ђорђа у швајцарској штампи; "Споменици" поводом венчања краља
Александра I Карађорђевића; понуде швајцарских произвођача сатова у вези
са набавком сатова за краљевим монограмом; уверењима за специјалне курире
који носе пошиљке за краљевску породицу; набавкама чоколаде и других артикала за принца Ђорђа; претплати за неке швајцарске новине за потребе Двора; наплати рачуна за набавке и сл.
- прославама приређеним у Конзулату и благодарењима у Руској православној цркви у Женеви поводом краљевог рођендана (Петра I, Александра I и
Петра II Карађорђевић) у присуству југословенског посланика у Берну, чланова Делегације КЈ при Друштву народа, југословенских студената и југословенске колоније; честиткама поводом рођења престолонаследника Петра II и
принчева Томислава и Андреја; ступању на престо краља Петра II и др.
Година: 1918-1923, 1926-1942.
Врста документа: преписка, распис, уверење, извештај.
Језик: српски, француски.

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ ПРОТОКОЛАРНОГ КАРАКТЕРА
13
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ПРОТОКОЛ
Материјали о: прослави у част "незнаног јунака" у организацији италијанског конзула; изјави саучешћа поводом смрти принца Алеберта од Монака;
откривању споменика Италијанима изгинулим у рату; инаугурацијама страних
конзула у Женеви; прославе годишњица примирја из I светског рата у Француској у организацији француске колоније у Женеви; прослави 10-годишњице
пробоја Солунског фронта; прославама разних годишњица женевских градских и кантоналних власти; прославама конзуларног кора Женеве; статуту
Асоцијације конзуларног кора Швајцарске; иницијативама за оснивање асоцијација конзуларног кора у Базелу и Женеве; изјавама саучешћа поводом смрти
краља Александра Карађорђевића; парастосу за белгијску краљицу Астрид;
саставу женевске градске владе; прослави 650-годишњице оснивање Швајцарске конфедерације (1941) и др.
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Година: 1919, 1921-1924, 1926-1936, 1939-1942.
Врста документа: преписка, позивница, извештај, статут.
Језик: француски, српски.

ОДЛИКОВАЊА
13
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ОДЛИКОВАЊА
Материјали о: одликовањима швајцарских грађана орденом Св. Саве за
заслуге стечене у помагању српским избеглицама, цивилном становништву
Србије и сл. (фотограф Ф. Боасон, болничарка А. Вирг и др.) и "Крстовима
милосрђа" (А. Рајс); одликовању Г.Е. Навила, председника швајцарског Комитета за помоћ Србији; одликовању француског конзула у Лозани, Ж. Перона и
Женеви, Покоа; одликовањим швајцарског новинара П. Бошоа; одликовању
протојереја Руске православне цркве у Женеви, С. Орлова; швајцарским грађанима које одликовао краљ Петар I Карађорђевић 1917. године; румунском одликовању аташеа за штампу при Конзуалату КЈ у Женеви, В. Богдановића; одликовањима ген. конзула Н. Петровића и осталих чиновника Конзулата у Женеви; одликовању г.конзула Н. Петровића орденом француске Легије части и
пријему поводом тога; прегледу југословенских ордена, медаља и споменица;
одликовању делегата МКЦК у Москви орденом Св. Саве и других швајцарских грађана и чланова конзуларног кора у Женеви; молбама за испорукама
одликовања из I светског рата и сл.
Година: 1921-1927,1929-1931,1933-1935,1937-1940.
Врста документа: преписка, извештај, списак, реверс, повеља.
Језик: српски, француски.

ШТАМПА
13
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ШТАМПА
Материјали о: оглашавању у "Српским новинама" (Крф бр.115/1918);
гласилу Радикалне странке "Самоуправа" (116/1922); утисцима са екскурзије
загребачких ученика по Западној Европи у листу "Праваш"; позиву на претплату за "Ратни албум 1914-1918. године"; правилима Међународне новинарске агенције "Славија"; почетку издавања "Привредног прегледа" на немачком
("Belgrader Wirtschaftliche nachrichten" од 3.04.1925); претплати на загребачке
"Новости"; забрани књиге Милоша Богићевића "Солунски процес"; југословенским и швајцарским привредним листовима; писању београдске "Правде"
о југословенској спољној политици (бр.73/1928); писању листа аустријских
Словенаца "Koroški Slovenec"; претплати на швајцарски лист "Данас"
(бр.7/1930); привредним листовима на подручју француске Швајцарске; писању женевске "Croatie" (бр. 3/1930); швајцарским листовима: "La Suisse" (бр.27,
250/1931); "La Tribune de Geneve" (24/1931); "La Macedoine", лист македонских сепаратиста у Женеви (бр. 160,161,1963/1931); "La Librairie"(бр.280/1931); "Gazette de Lausanne" (бр.245/1931); "Journal de Geneve"
(245/1931); претплатама Почасног генералног конзулата на неке швајцарске
листове; издањима "Балканског прегледа - Revue des Balkans" (Париз) - "Балканска библиографија" и "Балканска енциклопедија"; издању "Спомен књиге"
- "Десет година владавина његовог величанства краља Александра I"; чланцима о југословенској политичкој ситуацији у француским и руским комунистичким листовима (изводи); чланцима о Југославији у европским листовима
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(из библиотеке Међународног бироа рада); понуди швајцарске новинске агенције да штампа чланке о Југославији; говорима М. Стојадиновића и француског министра спољних послова И. Делбоса при посети француске делегације
Београду и др.
Година: 1919, 1922-1938.
Врста документа: новине, преписка, новински чланак, извештај.
Језик: српски, француски, немачки.

РАСПИСИ И НАРЕЂЕЊА МИП-А КЈ
14
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РАСПИСИ И НАРЕЂЕЊА МИП-А КЈ (1919-1931)
Материјали о: расписи (циркулари) КПО-а МИП-а КЈ или осталих министарстава КЈ преко Посланства у Берну, односно обавештења или упутства за
рад Почасног генералног конзулата КЈ у Женеви, по разним питањима: наплати таксе за разне визе или друге услуге Конзулата, визном режиму КЈ, употреби службеног жига, издавању или продужавању пасоша, вођењу финансија, југословенским извозницима-трговцима (спискови), забрани увоза или извоза
одређених производа и другим привредним питањима, забрани уласка или
прогону одређених лица из КЈ и др.
Година: 1919-1931.
Врста документа: распис, наређење, правилник.
Језик: српски.
Напомена: Ови расписи углавном су упућени на знање или као упутсво за рада Почасном генералном конзулату тако да нису уклопљени у предмете и у
неку посебну тематску целину.

15
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РАСПИСИ И НАРЕЂЕЊА МИП-А КЈ (1932-1940, 1944)
Материјали о: расписи (циркулари) КПО-а МИП-а КЈ или осталих министарстава КЈ преко Посланства у Берну, односно обавештења или упутства за
рад Почасног генералног конзулата КЈ у Женеви, по разним питањима: забрани уласка или прогону одређених лица из КЈ, визном режиму КЈ, разним привредним сајмовима у КЈ, увозу и извозу одређених артикала из КЈ, транспорту
робе кроз КЈ, наплати такси за услуге у Конзулату, издавању и продужавању
пасоша и др.
Година: 1932-1940, 1944.
Врста документа: распис, наређење.
Језик: српски.
Напомена: Ови расписи углавном су упућени на знање или као упутсво за рада Почасном генералном конзулату тако да нису уклопљени у предмете и у
неку посебну тематску целину.

ВИЗЕ, ПАСОШИ И ТАКСЕ
15
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ПАСОШИ И ВИЗЕ
Материјали о: визама за прелазак у Француску и специјалним пропусницама за прелазак у Француску; обустави издавања виза за руске избеглице и броју
руских избеглица које издржава југословенска влада; закону о исељеничким па-
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сошима за Америку; издавању виза за Мађаре по специјалном одобрењу МИП-а
КЈ; рестрикцији исељавања у прекоморске земље; специјалном одобрењу МИП-а
КЈ за издавање виза штићеницима савезничких влада; принципу реципроцитета
за наплату виза са Италијом и другим земљама; упутствима за издавање виза сумњивим лицима; закону о таксама и ослобођењу разних категорија од наплаћивања
такси; забрани издавања виза руским држављанима због могућег преношења комунистичке литературе; амнестији за војне бегунце; провери швајцарских држављана који захтевају југословенску визу; правилнику о путним исправама; питању издавања виза на "привремена уверења палестинског држављанства"; визама
за италијанске официре; броју издатих виза у Конзулату у Женеви 1926;
списковима издатих пасоша Југословенима са подручја Конзулата; пасошима издатим у бугарском конзулату у Њујорку; швајцарским царинским тарифама; укидању дипломатских виза за неке земље; месечним извештајима
о издатим визама; издавању туристичких, службених и бесплатних виза;
месечним статистичким извештајима (по земљама) - 1936,1939-1940 и остала упутства МИП-а КЈ у вези издавања виза и пасоша и извештаји Конзулата о овој проблематици.
Година: 1919-1931,1933-1940.
Врста документа: преписка, правилник, распис, извештај.
Језик: српски, француски, немачки.

16
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ТАКСЕ
Материјали о: разним упутствима МИП-а КЈ преко Посланства КЈ у Берну о висини наплате такси за издавање пасоша, визе, поштанске пошиљке, легализацију докумената, преводе и сл; законским прописима о таксама; висини
такси у другим конзуларним представништвима у Женеви; принципу реципроцитета наплате такси за визу; изводима наплаћених прихода у Конзулату
на име такси; наплаћеним таксама у Конзулату од 1934-1937. године и сл.
Година: 1919-1926, 1927-1928, 1939.
Врста документа: преписка, распис.
Језик: српски.

РАЗНО
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
16
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РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о: објави конкурса за директора Техничке дирекције општине Београд у швајцарској стручној штампи; упутствима Генералне дирекције
МИП-а за издавање дозвола страним цивилним ваздухопловцима за прелет
преко југословенске територије; сакупљању прилога за изградњу "Дома милосрђа" у Загребу; Међународном фестивалу савремену музике, Женева (1929);
спсику адвоката са подручја адвокатске коморе Босне и Херцеговине; правилнику о раду југословенске агенције за заштиту ауторских права; понуди швајцарске фирме за некретнине за успоствљање сарадње и лансирање неких патената у Југославију; испоруци опреме за швајцарске болнице од стране немачке
владе; школи за проучавање дела Ф. Ничеа, коју је основала кнегиња Сулковски-Штолверк (југословенског порекла); уредби о регулисању осветљења у
Швајцарској, ради осигуравања пасивне ваздушне одбране и др.
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Година: 1922-1923,1926-1927,1929-1930,1933,1935-1937.
Врста документа: преписка, новине, летак, правилник.
Језик: српски, немачки, француски.
Напомена: Види да ли се нешто од овога може уклопити у друге групе.

ФИНАНСИЈСКА ПРОБЛЕМАТИКА
16
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ФИНАНСИЈСКА ПРОБЛЕМАТИКА
Материјали о: курсу динара према швајцарском франку 1919; курсевима
страних валута према Женевској берзи; упутства за попис обвезника предратних зајмова бивше Аустроугарске монархије; котирању обвезница зајма Краљевине Србије на Женевској берзи; регулисању промета девизама у КЈ; депоновању акција југословенских фирми у швајцарске банке; табеларним приказима о монополским приходима и расходима; немачком државном зајму; санкцијама против бесправног уношења новца; ратној штети Краљевине СХС која
се налази у Швајцарској; посредовању Конзулата у узимању зајмова у швајцарским банкама; акцијама "Велико-бечкеречке фабрике шећера А.Д." у женевској банци "Ламбер"; збору поседника српског државног зајма од 4% из
1895. године у Женеви; предавању о економских везама између Француске и
КЈ; закону о оснивању Привилеговане аграрне банке КСХС; котирању југословенских државних обвезница 1929. године, по швајцарској штампи; процедури за преузимање обвезница српског зајма из швајцарских банака; швајцарским закон. прописима који регулишу питања акционарских друштава и банака; југословенском буџету за 1931. годину, трговинским уговорима са другим
земљама и сл. (Економски билтени - 8-9, 10-11, 236/1931); прегледу економске
и финансијске ситуације у КЈ, 1930-1931. по циришком економском часопису;
забрани продаје динара без посебног одобрења Минситра финансија; анализи
финансијске ситуације у Југославији по "Гласнику Француско-југословенске
коморе" (Париз); привременом обустављању служби југословенских зајмова у
иностранству због тешкоћа у трансферу; разним информацијама о деловању
швајцарских банака; позивима на швајцарске конференције о економској и
финансијској политици; формалностима о пријављивању девиза на уласку у
Краљевину; оснивању "Швајцарског офиса за компензације"; конвенцији о
клирингу закљученој између Швајцарске и других земаља; разним упутствима
Минстарства финансија КЈ за праћење финансијске проблематике и конкретним питањима везаним за новчана средства из Краљевине која се налазе у
швајцарским банкама.
Година: 1919-1935, 1939-1940, 1944, с.а.
Врста документа: преписка, распис, извештај, билтен, новински чланак.
Језик: српски, немачки, француски, енглески.
Напомена: Овде се не ради о финансијама самог Конзулата већ о финансијској проблематици везаној за деловање швајцарских банака и стању
средстава из Краљевине у швајцарским банкама, као и финансијској ситуацији у Краљевини.
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МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ КОНЗУЛАТА
16

51

МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ КОНЗУАЛАТА
Материјали о: наплати трошкова за лечење и издржавање српских официра и војника, пребеглих из аустроугарског заробљеништва, у Швајцарској;
позиву српске владе странима лекарима да помогну цивилима у Србији (1919);
проглашењу 1. децембра за националани празник; постављењу Д. Степановића у Конзулату у Женеви 1920. године; наименовању Н. Петровића за почасног генералног конзула Краљевине СХС; укидању Војног изасланства у Берну; набавкама животињске лимфе за потребе Министарства народног здравља
КСХС од Швајцарског института за вакцинацију (1919-1920); чиновницима
у Конзулату који имају право на "Албанску споменицу"; упутствима Конзулату за вођење канцеларијског пословања; уверењу швајцарском доктору
да је био у служби Конзулата Краљевине Србије у Женеви; упутства Министарства финансија за исплату принадлежности пензионисаним чиновницима; правилнику о давању одсуства чиновницима; постављању хонорарног
лекара (Швајцарца), при Почасном генералном конзулату у Женеви; чиновницима запосленим у Конзулату (1922); уверењима о учешћу у српској војсци за време I светског рата; обавештењима о административним променама у Краљевини; слању поште из КЈ у Швајцарску; постављању Радомира
Симића, чувара српских војничких гробаља у Паризу, и за чувара српских
гробаља у Швајцарској; постављењу М. Петровића за протоколисту Конзулата у Женеви; територијалној надлежности Почасног генералног конзулата КЈ у Женеви и других југословенских конзулата у Швајцарској; решавању правно-приватних питања сиромашних југословенских грађана у Швајцарској и питању правне конвенције између две земље; списковима чиновника Конзулата; експедицији архиве затвореног Посланства КЈ у Берну у
Посланство КЈ у Паризу (1933); наруџбини новог грба и заставе за Конзулат (1933-1934; раду Конзулата 1933. и 1934 год., посебно када су у питању
репатријације југословенских држављана из СССР-а, али и другим редовним активностима; редовни (тромесечни) прегледи рада Конзулата; телеграму жаљења упућеном М. Стојадиновићу због атентанта и др.
Година: 1918-1937, 1939-1941.
Врста документа: преписка, списак, распис, уверење, правилник.
Језик: српски, француски.

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

POPIS
ADMINISTRATIVNIH KWIGA

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ КЊИГА
1

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1918-1919. ГОДИНУ
датум: 15.12.1918.-30.05.1919.
број: 1-1251.

2

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1919. ГОДИНУ
датум: 30.05.1919.-22.10.1919.
број: 1252-2842.

3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1920. ГОДИНУ-ДЕО I
датум: 31.01.-8.07.1920.
број: 1-1577.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1920. ГОДИНУ-ДЕО II
датум: 8.07.-30.11.1920.
број: 1578-2771.
напомена: Изостављен број 2434.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1920. ГОДИНУ-ДЕО III
датум: 30.11.-31.12.1920.
број:2772-3004.

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1921. ГОДИНУ-ДЕО I
датум: 1.01.-13.09.1921.
број: 1-1590.
напомена: Бројеви 680 и 725 прескочени, а дел.бр. 1537 неискоришћен.

7

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1921. ГОДИНУ-ДЕО II
датум: 13.09.-31.12.1921.
број: 1591- 2184.

8

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1922. ГОДИНУ-ДЕО I
датум: 1.01.-4.11.1922.
број: 1-1589.

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1922. ГОДИНУ-ДЕО II
датум: 4.11-30.12.1922.
број: 1590-1823.

10

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1923. ГОДИНУ
датум: 21.01.-31.12.1923.
број: 1-1318.
напомена: Изостављени су бројеви 534-542,744-745 и 877.

11

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1924. ГОДИНУ-ДЕО I
датум: 10.01.- 4.07.1924.
број: 1-520.
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12

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1924. ГОДИНУ-ДЕО II
датум: 4.07.-31.12.1924.
број: 521-1238.

13

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1925. ГОДИНУ-ДЕО I
датум: 2.01.-7.07.1925.
број: 1-670.

14

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1925. ГОДИНУ-ДЕО II
датум: 7.07.-13.10.1925.
број: 671-1170.

15

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1925. ГОДИНУ-ДЕО III
датум: 13.10-31.12.1925.
број: 1171-1445.

16

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1927. ГОДИНУ
датум: 3.01-30.12.1927.
број: 1-1620.

17

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1928. ГОДИНУ-ДЕО I
датум: 3.01.-7.09.1928.
број: 1-1160.

18

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1928. ГОДИНУ-ДЕО II
датум: 10.09.-31.12.1928.
број: 1161-1640.

19

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1929. ГОДИНУ
датум: 25.07.-31.12.1929.
број: 1001-1917

20

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1930. ГОДИНУ
датум: 18.09-30.12.1930.
број: 1561-2125.
напомена: Деловодни протокол у целини готово нечитак и неупотребљив

21

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1931. ГОДИНУ
датум: 24.07.-30.12.1931.
број: 1211-2085

22

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1932. ГОДИНУ
датум: 22.07.-31.12.1932.
број: 991-1740.

23

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1933. ГОДИНУ
датум: 3.01.-30.12.1933.
број: 1-4512.

24

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1934. ГОДИНУ
датум: 2.01.-15.08.
број: 1-5000.
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25

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935. ГОДИНУ-ДЕО I
датум: 2.01.-5.04.1935.
број: 1-1250.

26

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935. ГОДИНУ-ДЕО II
датум: 5.04-6.06.1935.
број: 1251-2480.

27

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935. ГОДИНУ-ДЕО III
датум: 6.06.-12.07.1935.
број: 2481-3470.

28

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935. ГОДИНУ-ДЕО IV
датум: 12.07.-10.08.1935.
број: 3471-4220.

29

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935. ГОДИНУ-ДЕО V
датум: 10.08.-10.09.1935.
број: 4221-4970.

30

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935. ГОДИНУ-ДЕО VI
датум: 13.09.-12.12.1935.
број: 5071-6080.

31

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1936. ГОДИНУ
датум: 22.02.-9.07. 1936.
број: 401-2300

32

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1937. ГОДИНУ
датум: 4.01-31.12.1937.
број: 1-3532.

33

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1938. ГОДИНУ
датум: 9.03.-21.03.1938.
број: 501-600.
напомена: Ово је само остатак деловодног протокола.

34

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1939. ГОДИНУ
датум: 4.09.-7.09.1939.
број: 2101-2200
напомена: Ово је само остатак деловодног протокола.

35

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940. ГОДИНУ
датум: 2.01.-3.08.1940.
број: 1-1400.

36

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1941. ГОДИНУ
датум: 2.01.-30.12.1941.
број: 1-754.

37

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1943. ГОДИНУ
датум: 4.01.-31.12.1943.
број: 1-627.
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38

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1944. ГОДИНУ
датум: 3.01.-29.12.1944.
број: 1-659.

39

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1945. ГОДИНУ
датум: 3.01.-24.12.1945.
број: 1-933.

40

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1928.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

41

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1929.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

42

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1930.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

43

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1931.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

44

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1932.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

45

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1933.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

46

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1934.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

47

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1935.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

48

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1936.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

49

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1937.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

50

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1938.
ГОДИНУ
слово: А-Ж
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51

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1939.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

52

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1940.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

53

РЕГИСТАР АДМИНИСТРАТИВНИХ ДЕЛОВОДНИХ ПРОТОКОЛА ЗА 1941-1943.
ГОДИНУ
слово: А-Ж

54

КЊИГА ИЗДАТИХ ПАСОША И ВИЗА ЗА 1919-1920. ГОД.
напомена: Књига је састављена од штампаних образаца молби за пасоше и визе.

55

КЊИГА ИЗДАТИХ ПАСОША И ВИЗА ЗА 1920. ГОД.
напомена: Књига је састављена од штампаних образаца молби за пасоше и визе.

33
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ИНДЕКСИ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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ИМЕНСКИ ИНДЕКС
А
АРАНИЦКИ ФЕДОР
16
АСТРИД, БЕЛГИЈСКА КРАЉИЦА
42

Б
БАЈЛОНИ
1
БАЈО ПОЛ
43
БАРТОШЕВИЋ ЛЕОНТИЈЕ, ПРОТОЈЕРЕЈ РУСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ЖЕНЕВИ
40
БЕРНАРДИНИ ФИЛИПО, ПАПСКИ НУНЦИЈЕ У
БЕРНУ
13
БОАСОН ФРЕДЕРИЦ (F. BOISSONASS),
ШВАЈЦАРСКИ ФОТОГРАФ
43
БОГДАНОВИЋ ВЛАДИМИР, АТАШЕ ЗА
ШТАМПУ ПРИ КОНЗУЛАТУ У ЖЕНЕВИ
43
БОРИСАВЉЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА
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