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СКОПЉАНСКА ИЗВОЗНА БАНКА А. Д.**

Апстракт: Развој Скопља после Првог светског рата захтевао је ангажовање 
знатних финансијских средстава. Зато су у центру Јужне Србије оснивани новча-
ни заводи, који су се бавили како банкарским тако и индустријским и трговачким 
пословима. Један од њих била је и Скопљанска извозна банка, која је своје посло-
вање првенствено управила ка индустријским и трговачким пословима. У том 
циљу ушла је у партнерске послове са другим новчаним заводима и појавила се не 
само као инвеститор скопског водовода и електричне централе, већ и као један 
од покретача пројекта изградње електричне централе у Тетову. У раду су, првен-
ствено на основу архивске грађе и релевантне литературе, анализирани: домети 
Скопљанске извозне банке у покренутим подухватима, успешност пословања, ути-
цај на побољшање квалитета живота у Скопљу, као и последице економске кризе 
током тридесетих година XX века на, до тада, веома успешне новчане заводе.

Кључне речи: Скопљанска извозна банка, водовод и електрична централа, Те-
товско трговачко-индустријско друштво, дивиденда, економска криза.

Скопље се као варош први пут помиње у II веку нове ере, у делу гео-
графа и астронома Птоломеја, да би у III веку већ било уписано на картама 
путева тадашње Римске империје. Крајем XIII века ушло је у састав српс-
ке средњовековне државе и у њеном оквиру остало је више од сто година. 
Крајем XIV века Скопље су освојили Турци, у чијој се држави овај град 
налазило преко пет векова, све до Првог балканског рата 1912. године. 
Према верском саставу становништа, у времену османске управе у граду 
су доминирали муслимани, али се број хришћанског становништва током 
XIX века константно повећавао, тако да је средином овог века од 20.000 ста-
новника било око 7.000 хришћана. Према попису Скопске митрополије из 
1863. године, Скопље је имало 800 православних кућа, а повећање процента 

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 44, 2018

УДК 336.711(497.11-13-89)"1921/1941"(093.2)

Оригинални научни рад

* Научни сарадник, becic89@ gmail.com
** Рад је написан у оквиру пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије 

(ев. бр. 178028), који је одобрило и финансира Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.



Иван М. Бецић198

хришћана у становништву града успорено је аустроугарском окупацијом 
Босне и Херцеговине, када се око 2.000 мухаџира из ове турске провинције 
населило у Скопљe (Enciklopedija Jugoslavije 1968: 210‒211).

Изградњом железничких пруга (вардарско-косовске 1874. и вардар-
ско-моравске 1888.) и премештањем седишта Косовског вилајета у Скопље 
1875. године, град је постао важан привредни и административни центар 
који је на крају XIX века имао 4.474 куће са 32.000 становника (Костић 
1922: 24‒25). Према попису из 1921. године скопска општина бројала је 
40.666 становника, од којих је 22.135 грађана било православне, а 15.609 
муслиманске вероисповести (Дефинитивни разултати пописа 1932: 112). 
После Првог светског рата хришћани су преовладали не само демографским 
приливом и досељавањем, већ и делимичним исељавањем муслиманског ста-
новништва у Турску, без обзира на то што су им верске слободе биле зага-
рантоване (Устав 1921: 4).1

Привредне прилике на простору предратне Србије, којој је припадала и 
Јужна Србија, биле су крајње неповољне, услед страховитих људских и мате-
ријалних страдања. Уз више од милион и двеста хиљада мртвих које је Србија 
имала у периоду балканских и Првог светског рата, односно 28% попула-
ције, Србија је „наследила“ и 114.000 ратних инвалида и око 150.000 теш-
ко рањених цивила (Милић 1980: 49). У вези са материјалним страдањима, 
процена делегације Краљевине СХС на мировној конференцији 1919. годи-
не пред репарационом комисијом за подручје Краљевине Србије и Краље-
вине Црне Горе кретала се од седам до десет милијарди златних франака 
(према ценама из 1914. године), што је износило половину укупне српске 
националне имовине (Đurović 1969: 181).

Непосредно по ослобођењу простор Скопља имао је у привредном 
погледу могућност да се брже ревитализује и отпочне са радом, јер је же-
лезнички саобраћај са Солуном и Косовском Митровицом успостављен у 
кратком периоду, чиме је овај град постао највећи центар за снабдевање 
простора предратне Србије. За развијање послова неопходно је било при-
купљање капитала који би се инвестирао, па су у овом граду своје филијале 
убрзо отвориле водеће државне банке и велике београдске приватне банке, 
али су у граду почели да ничу и локални приватни заводи.

Обнова рада постојећих новчаних завода и оснивање нових током 1919. 
и 1920. године нису били једноставни. Постојеће банке првенствено су мо-
рале да прикупе своју расуту имовину, сачекају укидање мораторијума на 
отплату предратних дугова да би дошле до уложеног капитала и покушавале 
да повећају основни капитал, јер су предратне суме, услед велике инфлације, 
постале недовољне за пословање. Знатан број новчаних завода у овом периоду  

1 Члан 12. Устава гарантовао је слободу вере и савести, а уживање грађанских и поли-
тичких права било је независно од исповедања вере.
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бавио се небанкарским пословима, односно, трговином, грађевинарством, 
индустријом, јер су ови послови омогућавали бржу и већу зараду.

Маја 1921. године, на основу члана 5. Трговачког законика (Трговачки 
законик 1914: 4)2 и чланова 15. и 17. Закона о акционарским друштвима ог-
лас о оснивању новчаног завода дала је Скопљанска извозна банка (Зебић 
1925: 14‒16).3 Банка је образована на основу решења министра трговине и 
индустрије од 24. јануара 1921. године и Претходног збора акционара од 15. 
маја 1921. године, са основном главницом од 2 милиона динара, подељених 
у 4.000 акција по 500 динара (Гавриловић 1933: 154‒155).4 Циљ и предмет 
Извозне банке били су да трговцима извозницима пружи сигурну помоћ у 
развоју. Помоћ би се састојала у: отварању текућих рачуна и кредита како 
у Краљевини СХС тако и у иностранству; извозу робе за свој и туђ рачун; 
старању да се страно тржиште што чвршће веже за домаће продукте извоза; 
старању да се пронађе што повољније тржиште за домаће производе; упо-
редно са извозом робе, она би се и увозила базирајући се на томе да се свака 
куповина врши по што повољнијим условима за домаће увознике; свестра-
ном пружању помоћи увозницима и извозницима олакшавајући њихов поло-
жај, одржавајући сталну везу са домаћим и страним банкама; да потпомаже 
домаћу привреду, а нарочиту индустријску и пољопривредну производњу 
бољом организацијом кредита (Правила Скопљанске извозне банке 1922: 3‒4).

Трајање установе предвиђено је на 50 година, док је Управни одбор био 
овлашћен да подигне основни капитал на 5 милиона динара до краја 1923. 
године. Предвиђено је да се Извозна банка бави следећим пословима: да 
учествује и посредује, кредитира и оснива трговачка, индустријска, банкар-
ска, грађевинска и железничка предузећа; да извози робу за свој и туђ рачун 
и извозника и увозника; да подиже магацине за смештај робе и даје зајмове 
на подлогу робе; да прима новац на штедњу и стара се да даје што бољу кама-
ту; да даје зајмове на залоге, купује за свој и туђ рачун хартије од вредности.  

2 Овим чланом предвиђено је да се фирме морају пријавити код надлежног суда и да 
се пријава објави у званичним или посебно за то одређеним новинама, а морала су се 
објавити и одобрења судова. 

3 Поменути чланови предвиђали су да су пријаву за протоколисање фирме морали да 
потпишу сви чланови оснивачког одбора и послати је суду у надлежно овереној испра-
ви. Одмах по протоколисању назива фирме, оснивачки (управни) одбор био је дужан 
да обзнани извод из друштвених правила у службеним новинама у коме ће бити наведен 
дан када су усвојена друштвена правила, дан када их је ресорни министар одобрио, име 
и седиште друштва предмет предузећа и трајање друштва, величина основног капитала, 
број и именита вредност појединачних акција, да ли гласе на име или на доносиоца. 

4 Архив Југославије, фонд 65, Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије, 
фасцикла 1403, архивска јединица 2387, у даљем тексту АЈ, 65‒1403‒2387, Оглас Скопљан-
ске извозне банке из маја 1921. Обично добро обавештени Мил. Р. Гавриловић у случају 
висине основног капитала погрешно наводи да је висина оснивачког капитала износила 
2,5 милиона динара. Такође, навео је да је повећање основног капитала на 5 милиона ди-
нара извршено 1922, док се из банчиних књига види да је извршено до краја 1923. године.
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Управни одбор састојао се од девет чланова, који су полагали у депозит по 
100 акција завода, док је Надзорни одбор бројао пет чланова, који су у де-
позит остављали по 50 акција. Подела добити вршила би се тако што би 
се 2% уплаћивало у инвалидски фонд, 10% у резервни фонд, 4% био би ис-
плаћиван на име тантијема члановима Управног одбора, 2% на име тантије-
ма члановима Надзорног одбора, 2% према предлогу за тантијему директо-
ру и чиновницима сразмерно њиховим платама и времену службовања у тој 
години. Остатак би био остављан збору акционара да са њоме располаже 
(Исто, 7‒18).

Иако је Скопљанска извозна банка основана 7. априла 1921. године, 
претходни збор акционара одржан је тек 15. маја, јер је дошло до одлагања 
збора који је предвиђен за 10. април. Збор је одржан у банчином локалу у 
згради др Шушкаловића, на кеју Војводе Путника, а до тог тренутка уплаће-
но је 200.000 динара главнице и 12.000 за трошкове.5 Највише акција, уко-
лико би се рачунали и чланови породица, имали су: Света Лукић, инспектор 
300, Тома Тополовић, књижар 250, Димитрије Бојаџијевић, трговац, 250, 
Илија Атанасијевић, трговац, 191, Аца Милошевић 190, први директор бан-
ке, Гавра Богојевић, апотекар 180, Марко Протић, инспектор 155, Јован Х. 
Бошковић 150, Димко Анастасијевић 150, Тома Х. Наковић, трговац, 150. 
Међу акционарима у највећем броју налазили су се трговци, али је било и 
инспектора, књижара, кметова, златара, апотекара, благајника, учитеља и на-
ставника, адвоката, штампара, предузимача, обућара, хотелијера, кројача и 
столара. Доминирали су акционари из Скопља, али их је било и из Пришти-
не, Урошевца и Лесковца. Сви акционари са стране били су трговци, што 
наводи на то да се првенствено радило о власницима радњи који су већ по-
словно сарађивали са акционарима-трговцима из Скопља.6

У првој години рада Извозне банке састав Управног одбора често је мењан, 
а као главни разлог томе наведене су „нехатост и немарност“ чланова, тако да 
је на ванредном збору акционара 26. децембра 1921. године дошло до избора 
састава Управног одбора који је у наредним годинама чинио костур банчине 
управе.7 Управни одбор чинили су: Гавра Богојевић, апотекар, председник; 
Воја Буњак, трговац, потпредседник; Димитрије Бојаџијевић, трговац; Јован 
Х. Бошковић, трговац; Алекса Јовановић, директор гимназије; Ђорђе Ракић, 
трговац; Тома Х. Наковић, трговац; Тома Тополовић, трговац и Илија Ата-
насијевић, трговац. Чланови Надзорног одбора постали су: Видосав Туцовић, 

5 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај комесара о раду Претходног збору акционара од 16. маја 
1921.

6 АЈ, 65‒1403‒2387, Списак присутних акционара на Претходном збору акционара Ско-
пљанске извозне банке одржаном 15. маја 1921.

7 АЈ, 65‒1403‒2387, Записник са Првог ванредног збора акционара Скопљанске извозне 
банке од 26. децембра 1921.
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инспектор грађевинске дирекције, председник; др Жика Миленковић, ин-
спектор Министарства народног здравља; Лазар Славковић, трговац; Трајко 
Кратовалија, трговац и Драг. Радосављевић, трговац. Директор Извозне банке 
постао је Исак М. Албахари (Правила Скопљанске извозне банке 1922: 21).

Током 1921. године Извозна банка радила је само у другој половини го-
дине. Располагала је са до тада уплаћеним капиталом и, како је имала велике 
оснивачке трошкове, управи и акционарима било је јасно да не могу очеки-
вати посебне разултате, већ су ово време користили за организацију, да би 
наредне године могли да обављају све послове који су били предвиђени бан-
чиним правилима. Акције за учешће на Првом редовном збору акционара 
могле су се депоновати до 18. априла 1922. године (Službene novine 21. mart 
1922: 4), а на њему је управа саопштила да је била задовољна резултатима да-
тих зајмова по есконту меница, иако они нису могли да покрију сав расход, 
па је година завршена са губитком од 41.374,80 динара. Ипак, ушло се са 
оптимизмом у 1922. годину, јер је до априла месеца главница од два милиона 
динара у потпуности била уплаћена.8

У пословном погледу 1922. годину карактерисале су висока инфлација 
и несређени саобраћајни услови. Осцилације у курсу динара онемогућа-
вале су реално предвиђање пословних прилика, али је тенденција пада ње-
гове вредности била очита. Уколико би се његова вредност упоредила са 
стабилном вредношћу швајцарског франка на најбољи начин би се могао 
проценити ниво пада вредности динара у првим послератним годинама. На 
берзама 1. јула 1919. године 100 динара имало је вредност 50,25 франака, 
1. јануара 1920. године 23,36, 1. јула 1920. године 35,72, 1. јануара 1921. 
године 17,09, 1. јула 1921. 15,63, 1. јануара 1922. године 7,49, 1. јула 1922. 
године 6,71, да би 1. јануара 1923. године имао најнижу вредност од 5,65 
швајцарских франака (Поповић‒Мишић 1929: 31). Стално повећавање 
количине новчаница у оптицају топило је његову подлогу, која је на крају 
1922. године износила испод 7%.

Табела 1. Покриће динарских новчаница у оптицају9

Година новчанице у оптицају покриће новчаница (у %)
1918.   340.569.310 87,29
1919.   664.007.460 65,43
1920. 3.344.127.710 12,89
1921. 4.688.443.680  8,56
1922. 5.039.883.135  6,93

8 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Првом редовном збору акционара одржаном 23. априла 1922.

9 АЈ, Збирка Добривоја Стошовића, 81‒1‒3, О капацитету плаћања Краљевине СХС.
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Проширење државе, велике потребе услед опште исцрпљености по-
сле дугогодишњег рата, као и инфлација, која је додатно давала подстрека 
интензивној потрошњи, позитивно су се одразили на развој унутрашње тр-
говине. Са друге стране, режим инфлације имао је негативне последице по 
увозничке фирме јер је њихова платежна способност према иностранству 
све више падала, па су многе од њих морале да обуставе своје пословање. У 
складу са привредним условима своје послове развијала је и Скопљанска из-
возна банка. У сарадњи са фирмом „Буњак, Варон и Радосављевић“, као и са 
инжењером Храниславом Спасићем купила је од Мехмеда Галибеговића део 
комплекса земљишта површине од 157.183 m2, које се налазило између јаза 
и Тахталиџијског пута. Фирми „Буњак, Варон и Радосављевић“ припадала 
је половина овог комплекса, 3/8 било је у власништву Скопљанске извозне 
банке, а 1/8 учешћа Храниславу Спасићу. За експлоатацију овог земљишта 
формиран је посебан Одбор у коме су од пет чланова два била представници 
Извозне банке.10

Други велики посао који је Извозна банка започела у 1922. години 
односио се на улагање у експлоатацију водовода и електричне централе у 
Скопљу. Из предострожности, пошто је у питању био нови вид посла за ову 
установу, Извозна банка ушла је у њега заједно са Лесковачком централном 
банком и Лесковачким електричним друштвом. Лесковачке установе учест-
вовале су са 60%, а Извозна банка са 40% уложеног капитала. Концесија је 
добијена оферталном лицитацијом од Општине града Скопља јула 1922. го-
дине, а ступила је на снагу 16. августа, са дужином трајања од шест година. 
Наслеђе које су Централа банке и Водовод примиле од Општине било је 
веома лоше у погледу машина и алата са којима је требало одржавати произ-
водњу електричне енергије. Било је неопходно да се много новца уложи да 
би се машине поправиле јер су се једна за другом квариле услед дотрајалости 
и лошег руковања. По уговору, Електрично друштво требало је да инсталира 
и нове инсталације и да прошири потрошачку мрежу. Зато до априла 1923. 
године ово предузеће није остварило зараду, али је управа то очекивала у 
скорије време.11

Управни одбори лесковачких друштава и Управни одбор Извозне бан-
ке закључили су уговор са Трговачко-индустријским друштвом из Тетова за 
експлоатацију водене снаге реке Бистрице. Према овом уговору, Тетовско 
трговачко-индустријско друштво повећало је свој капитал на шест милиона 
динара, при чему су 52% капитала уписали грађани Тетова, а 48% Извозна 
банка и лесковачке друштва. Однос према лесковачким друштвима остао 

10 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Другом редовном збору акционара одржаном 1. априла 1923.

11 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Другом редовном збору акционара одржаном 1. априла 1923.
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је исти као и за улагање у Скопљу (2:3). Радом у овим предузећима током 
1922. године Управни одбор сматрао је да је Извозна банка стекла углед 
како међу другим банкама тако и у пословном свету.12

Послови са електрификацијом нису били необични за новчане заво-
де. Осим Лесковачке централне банке, у југоисточном делу Краљевине 
СХС своју електричну централу поседовала је и Алексиначка банка, док је 
Алексиначка штедионица вршила дистрибуцију електричне енергије која је 
набављана од других произвођача (Бецић 2015: 121‒122). Потребе земље за 
електрификацијом биле су велике, а у којој мери су биле остварене илуструје 
податак да је у Краљевини СХС 1920. године произведено 460 милиона 
КС (коњских снага) електричне енергије, док је 1932. године у Краљеви-
ни Југославији произведено више од 855 милиона КС електричне енергије 
(Đurović 1986: 54).

Осим банкарских послова, Извозна банка се од 1922. године бавила 
и трговином, због чега је отворила робно одељење. У том циљу капариса-
ла је робу у износу од 140.173,60 динара, а за послове à meta сарађивала је 
са Пећком банком која јој је по том основу дуговала 53.100,80 динара. За 
купљено земљиште са фирмом „Буњак, Варон и Радосављевић“ уложено је 
1.291.188,25 динара, а управа је уложила и у некретнине купивши зграду у 
Јагодинској улици на броју 55 за 71.979,90 динара.13

Да би располагала са довољно средстава за пословање, Извозна банка 
ступила је у контакт са филијалом Народне банке у Скопљу, која им је изаш-
ла у сусрет. Донета је и одлука да се основна главница до краја априла 1923. 
године повећа на пет милиона динара. Успешно пословање донело је зараду 
од 202.189,35 динара, а по одбитку суме која је послужила за покриће гу-
битка из 1921. године и одбитака према правилима банке, акционарима је 
подељено 100.000 динара. До промене у банчиној управи дошло је утолико 
што је умро један од оснивача банке и члан Управног одбора Тома Буњак, 
сувласник фирме са којом је Извозна банка купила земљиште.14

Током 1922. године приметан је продор Јевреја у Извозну банку. По-
родица Хаима Карија поседовла је 150 акција, Исака Варона 120 акција, 
Леона Карија 120, Израела Масота 120, Исака Албахарија 90, Жака Левија 
90, Дарја Ергаса 90, Јаке Салкијела 60, док су Моша Машијах, Моис Фран-
цез и Ашер Бенаројер имали у поседу 30 акција.15 У поседу Јевреја укупно је 

12 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Другом редовном збору акционара одржаном 1. априла 1923.

13 АЈ, 65‒1403‒2387, Рачун изравнања Скопљанске извозне банке на дан 31. децембра 
1922.

14 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Другом редовном збору акционара одржаном 1. априла 1923.

15 АЈ, 65‒1403‒2387, Списак депонованих акција Скопљанске извозне банке за Други ре-
довни збор акционара на дан 1. априла 1923.
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било 930 од 3.120 депонованих акција за скуп акционара у 1923. години, 
што је чинило 29,80%. Због важећег закона о праву на број гласова на збору, 
на сваког члана породице било је уписано по 30 акција (Трговачки законик 
1914: CCXXII).16

Политика новог министра финансија Милана Стојадиновића у 1923. 
години огледала се у сузбијању инфлације, лаганом јачању динара, али и 
ограничењем и смањивањем кредита Народне банке, што је довело до 
несташице капитала на тржишту новца. Ипак, куповна моћ динара није 
могла одмах бити повећана, потреси у привреди осећали су се током целе 
године, тако да је висина сопственог капитала постала јако битна за по-
словање новчаних завода. Због привредних околности, повећање капита-
ла Извозне банке није извршено у предвиђеном року, већ је то обављено 
у периоду од октобра до краја децембра 1923. године, тако да је ова банка 
током године радила са старом висином капитала, који је сваким даном 
постајао све недовољнији.

Осим банкарских послова, Извозна банка вршила је послове у вези 
са земљиштем које је користила, са електричном централом и водоводом 
у Скопљу и са електричном централом у Тетову. Послови са земљиштем 
обављани су на тај начин што је јединствени комплекс био испарцелисан и 
продаван заинтересованим купцима. Већ током 1923. године од продатог 
земљишта вваћена је половина уложеног капитала. Због стања централе у 
Скопљу, Извозна банка била је принуђена да константно улагаже новчана 
средства у оправку старих и инсталирање нових машина, јер је била у оба-
вези да прошири електричну мрежу, тако да се нарочити резултати на овом 
пољу нису могли постићи. Конзорционо удружење са Лесковачком централ-
ном банком и Лесковачким електричним друштвом у електричну централу 
и водовод у Скопљу уложило је 1.006.390 динара.17 Резултат рада било је 
пуштање нових машина снаге 300 КС, због чега је управа очекивала повољ-
није резултате у скоријој будућности. У вези са експлоатацијом реке Пене 
у Тетову, Извозна банка успела је да добије концесију, изврши упис и упла-
ту првих деоница, а збор акционара новооснованог предузећа заказан је за 
6. април 1924. године, на коме је предвиђен избор заједничке управе, којој 
је циљ требало да буде да у року од 15 до 18 месеци електрична централа 
отпочне са радом и да се обезбеди напонска веза са Скопљем. Извршено 
повећање капитала створило је основу за развитак послова и могућност об-
раћања Министарству финансија у циљу добијања дозволе за рад са девизама 

16 Према члану 65. Закона о акционарским друштвима сваке три акције давале су имаоцу 
право на један глас, али ни један акционар није могао имати више од десет гласова, ма 
колико акција поседовао.

17 АЈ, 65‒1403‒2387, Рачун изравнања Скопљанске извозне банке на дан 31. децембра 
1923.
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и валутама, што је остварено, па је управа отпочела рад са остваривањем 
контаката са банкама у иностранству.18

Финансијско-економска криза у Краљевини СХС примећена је у 1925. 
години, али се у скопском крају почела осећати већ годину дана раније. 
Ипак, Извозна банка обављала је своје послове без икаквих потреса и успела 
је да реализује један део свог индустријског програма, без обзира на недо-
вољан капитал и недостатак кредита. Захваљујући повећању основног капи-
тала банкарски послови обављани су нормално, а како их је становништво 
из тих разлога сматрало једним од најсолиднијих новчаних завода у Јужној 
Србији, жеља управе Извозне банке била је да овај завод постане пионир 
индустријског развоја на југу државе.

Оптимизам управе Извозне банке базирао се и на томе да је Скопље 
напредовало пуном паром и из дана у дан постајало све већи и јачи еко-
номски центар.

„Скопље, које је било пре балканског рата једна безначајна провинцијска ва-
рошица, данас је центар велетрговине и целог јужног дела наше краљевине. Свако-
дневне посете страних фабриканата, дају изглед нашем Скопљу једне космополи-
тичке економске вароши, која напредује брзим темпом у економско-привредном 
и културном правцу. Ако констатујемо факат да се, подизањем Универзитета, На-
род. Позоришта и модерне основне школе, Официрског дома и најмодернијег ин-
ститута за тропске болести Скопље културно подиже, морамо на жалост конста-
товати да се индустриски не подиже ни Скопље ни Јужна Србија. Трговина Јужне 
Србије доведена је у тежак и готово безизлазан положај услед дуготрајне кризе“.19

Управа је сматрала да би се из кризе могло изаћи уколико би Монопол-
ска управа приступила исплати дувана произвођачима у што краћем року, 
као и рационалнијом политиком Народне банке при подели кредита, мада је 
она до тог тренутка прилично учинила за Јужну Србију. Монополи су били 
најначајнији извор државних финансија, а међу њима је монопол дувана 
учествовао са 72%. У првој половини двадесетих година XX века учешће мо-
нопола у државним приходима изнсило је и до 28%, да би у другој половини 
били смањени, али су и даље износили преко 15% (Министарство финансија 
1938: 196). Кредити Државне хипотекарне банке, Поштанске штедионице и 
Класне лутрије омогућили би „агилном јужносрбијанцу“ да још маркантније 
учествује у подизању индустрије и пољопривреде, као и у економско-кул-
турном развитку целе Јужне Србије.20 

18 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Трећем редовном збору акционара одржаном 2. марта 1924.

19 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Четвртом редовном збору акционара одржаном 21. априла 1925.

20 Исто.
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На набавку нових машина, обнову и проширење капацитета централе 
и поправку мреже, Извозна банка је до краја 1924. године уложила преко 
три милиона динара, па је Скопље добило завидно варошко осветљење. Код 
дела акционара постојала је бојазан да се улагања неће исплатити, јер нису 
били сигурни да ли ће моћи да продају сву произведену електричну енер-
гију. Међутим, целокупни капацитети Централе већ су били распродати и 
део заинтересованих клијената она није била у могућности да опскрби. Уп-
рава је схватила да је електрична енергија постајала потреба и зато је ушла у 
инвестицију у Тетову. Новооформљено друштво добило је назив Тетовско 
акционарско А. Д, а централа у Тетову требало је да буде највећа у Јужној 
Србији, укупне снаге преко 3.000 КС. Предвиђено је да се од укупне сна-
ге за Скопље ангажује 1.000 КС, с тим да би се ова квота могла повећати 
у толикој мери, да би централа могла да задовољи не само потребе за ос-
ветљењем, већ и потребе индустрије и трамвајске мреже. Подизање елек-
тромашинског дела централе на лицитацији је додељено пештанској фирми 
„Ганц“ Данубио А. Д. за 90.000 долара, док би земљани радови били извр-
шени у сопственој режији. Мађари су се обавезали да испоруче инсталацију 
најкасније до краја јуна 1926. године. Управа се надала да ће им Народна 
банка повећати кредит, који је, док им је капитал износио 2 милиона, из-
носио 1.080.000 динара. Планирали су да апелују и на остале државне фи-
нансијске установе да им омогуће кредит, јер је изградња централе била у 
општедржавном интересу.21

Површина купљеног земљишта на „Буњаковцу“ умањена је за 65.177m2 
који су искоришћени за изградњу широких улица и уступљени општини 
без накнаде. Осталих 92.006 m2 подељено је на 220 парцела које су се на-
лазиле у здравом делу Скопља. Управа је сматрала да је то простор на коме 
би породице могле да по релативно повољним условима подигну здраве и 
удобне станове, чиме би се умањила велика потреба за становима у Скопљу. 
Земљиште је парцелисано по регулационом плану, а до краја 1924. године 
продато их је 109. Плацеви су продавани по утврђеној цени са партнерима, 
а целокупна транскација вршена је преко Извозне банке. Државна хипоте-
карна банка готово свим купцима додељивала је известан кредит, тако да је 
велики број купаца на тај начин успео да себи купи посед. Са овим посло-
вањем управа је сматрала да је постигла и морални успех, са аспекта социјал-
не правде.22

За своје индустријске послове у наредним годинама Извозна банка ко-
ристила је кредите код Државне хипотекарне банке и Поштанске штедиони-
це које је управа окарактерисала недовољно великим, с обзиром на висину 

21 Исто.
22 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 

Четвртом редовном збору акционара одржаном 21. априла 1925.
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банчиног капитала, али су свакако били корисни. У скопску централу је до 
краја 1925. године уложено је четири милиона динара, али како је она и даље 
била недовољне снаге за подмиривање потреба града, убрзано је рађено на 
изградњи електричне мреже која је од јуна 1926. године повезала Скопље са 
централом у Тетову чији је капитал износио десет милиона динара. Продаја 
парцела успешно је настављена у 1925. години тако да је било продато две 
трећине земљишта.23

У Краљевини СХС привредна криза екстензивно се осећала од 1926. 
године када је забележен велики број крахова не само малих, већ и великих 
предузећа, како широм државе тако и у самом Скопљу. Прилике су знатно 
погоршане наредне године услед лоше жетве, а када се томе дода лоше вође-
на државна привредна политика, ова година обележена је као кризна за све 
друштвене слојеве. Повећање државних и самоуправних дажбина погодило 
је привредне кругове у највећој мери, док је куповна моћ широких слојева 
становништва била осетно смањена, па су трговина и занатство били су у 
застоју, а стечајеви фирми учесталији.24

Иако је новчана криза била велика, продаја плацева је настављена и 
успешно се развијала и током ових година. У 1927. години Извозна банка 
отпочела је изградњу своје зграде, коју је довршила почетком 1928. годи-
не, тако да је Седми редовни збор акционара одржан у сопственим прос-
торијама. Банка је продала зграду у Јагодинској улици, а банчино седиште 
налазило се на Кеју војводе Путника број 7, одмах до зграде филијале На-
родне банке.25

Уговор са Општином града Скопља о снабдевању електричном енер-
гијом истекао је 15. августа 1928. године, па је Тетовско индустријско 
друштво А. Д. закључило нови уговор са судом Општине града Скопља 
на пет година, чиме је обезбедило продају већег дела произведене струје. 
Електрична централа у Скопљу продата је у целости, са кабловима, ва-
рошком мрежом, трансформаторима и свим машинама Тетовском индус-
тријском за суму од 5.150.000 динара, чиме су се инвестиције овог друштва 
осетно повећале.26

Прелазак из старе чаршије у центар на кеју повећао је углед Извозне 
банке код пословног света, што се видело и из прилива новца на штедњу. 

23 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Петом редовном збору акционара одржаном 25. априла 1926.

24 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Седмом редовном збору акционара одржаном 18. марта 1928.

25 АЈ, 65‒1403‒2387, АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне 
банке поднет на Седмом редовном збору акционара одржаном 18. марта 1928; Рачун 
изравнања Скопљанске извозне банке на дан 31. децембра 1927.

26 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Осмом редовном збору акционара одржаном 24. фебруара 1929.
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Иако многи новчани заводи, услед привредне кризе, нису успевали да пласи-
рају сав свој капитал, послови Извозне банке обављали су се успешно, тако 
да се код ње поново јавио мањак капитала. Услед нових одредби у Финан-
сијском закону за 1928/1929. годину, дугогодишљи члан Управног одбора 
Живојин Миленковић поднео је оставку на ово место (Костић‒Максимо-
вић 1939: 452).27 Управни одбор изразио је жаљење што је Миленковић био 
принуђен да да оставку и исказао му је захвалност за савестан рад.28

Део финансијских средстава до којих је дошла продајом свог удела у 
скопској електричној централи Скопљанска извозна банка уложила је у ку-
повину „Магацина за опијум“ који је отворен 20. јуна 1928. године и у коме 
је на чување приман опијум од произвођача и трговаца опијумом. Управа 
магацина издавала је потврду о депонованом опијуму на име или на доно-
сиоца, а сачињавали су је: Исак Албахари, Исак Варон, Гавра Богојевић и 
Јосиф Колономос.29 На овај начин, Скопљанска извозна банка постала је тек 
друга финансијска установа која је у Скопљу поседовала велики магацин за 
смештање робе. Осим ње магацин је поседовала Француско-српска банка 
(Adresar 1928: 809).

Стопама Извозне банке кренуо је и њен партнер у послу са водоводом 
и електричним централама, Лесковачка централна банка. Инвестиција која 
се односила на закуп права за увођење електричног осветљења и водовода у 
Скопљу није испунила очекивања, будући да су инвестиције биле сувише ве-
лике, а по одбитку камата које је ова банка плаћала на позајмљени новац од 
формираног предузећа није било никаквих прихода. Зато је управа Леско-
вачке централне банке одлучила да своје и акције Лесковачког електричног 
друштва прода страној финансијској групи, те је своје учешће у Тетовском 
електроиндустријском А. Д., 1929. и 1930. године продала Друштву за елек-
тричну индустрију Земуна (Бецић 2002: 136).

Посао са Акционарским друштвом за електричну индустрију из Земуна 
Централна банка завршила је почетком марта 1930. године. Предузеће из Зе-
муна је до тог тренутка покуповало већи број централа у Краљевини Југосла-
вији, а његов оснивач било је шведско друштво Свенска А. Д. Продати број од 
6.200 акција представљао је три четвртине од укупног броја акција, па је било 
очекивано да Швеђани откупе и остале акције. Акције номинале од 500 дина-
ра продате су, према гласинама од 1.050 до 1.100 динара (Лесковачки гласник 

27 Члан 359. Финансијског закона за 1928/1929. годину забрањивао је активним држав-
ним чиновницима да могу бити чланови Управног и Надзорног одбора у јавним уста-
новама било чисто државним или у сувласништву, а од државе контролисаним. Чинов-
ник је био дужан да у року од месец дана од утврђивања чињеничног стања повуче из 
те установе и о томе обавести надлежног министра. 

28 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Осмом редовном збору акционара одржаном 24. фебруара 1929.

29 АЈ, 65‒1403‒2387, Оглас Скопљанске извозне банке од 20. јуна 1928.
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15. март 1930: 3). Двоструко већа вредност од номинале говори да је у овом 
послу и Скопљанска извозна банка добро профитирала и зато не чуди да је по-
ред повећања обима банкарских послова била у могућности да купи магацин.

Земунска фирма наставила је са пословима опскрбљивања корисника, 
којих је у 1931. години било 100.000, од којих је 20.000 било у Тетову. По-
гонски стројеви централе у Тетову били су јачине 280КС, док су дизел мо-
тори, који су служили као резерва били снаге од 2.815 KW. Укупна произве-
дена снага била је 4.000 КС, а до Скопља је електричну енергију спроводио 
далековод дужине 45 километара, под напоном од 35.000 волти. Јавна расве-
та била је бесплатна, док је цена струје за кућну расвету износила 5 динара 
по свећи, а за моторе од 0,80 до 4,5 динара (Statistika električnih centrala 1933: 
124‒125; 142‒143).

Графикон 1. Дивиденда акционара Скопљанске извозне банке  
(Compass 1931: 385; Compass 1932: 380)30

Ефекти светске економске кризе која је избила октобра 1929. године, 
у Краљевини Југославији нису се одмах осетили, а прва последица збивања 
на глобалном плану била је криза поверења штедиша на јесен 1931. године. 
Све до овог момента пословање Извозне банке било је изузетно стабилно, о 
чему говори и константна дивиденда од 10%. Навала улагача на шалтере ба-
нака крајем септембра 1931. године и доношење закона о мораторијуму на 
отплату земљорадничких дугова 19. априла 1932. године утицали су на то да 

30 АЈ, 65‒1403‒2387, Рачуни изравнања Скопљанске извозне банке од 1922. до 1928.
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бројни новчани заводи остану без довољно капитала за стабилно пословање, 
да не могу да наплате потраживања од земљорадника, док су послови везани 
за трговину, индустрију, занатство, а нарочито пољопривреду, не само стаг-
нирали, већ су се и увелико умањили. Вредност светске трговине је са 68,5 
милијарди долара у 1929. години умањена на 24 милијарде долара у 1933. 
години, што јасно осликава пословну климу (Попов 1995: 267).

Извозна банка предала је Привилегованој аграрној банци до краја 
1938. године земљорадничке менице у вредности од 1.012.594 динара, што 
је по законском одбитку од 25% чинило 759.445,50 динара.31 Највећи про-
блем новчаним заводима представљале су годишње квоте на основу којих 
је Аграрна банка исплаћивала део земљорадничких меница, тако да банке 
још дуги низ година нису могле да рачунају на повраћај кредита које су по-
дигли земљорадници. Обим послова банака увелико је био смањен, висина 
штедних улога десеткована, а резервни фондови испражњени. У случају 
Извозне банке пад свих позиција био је очигледан и може послужити као 
пример стања новчаних завода који су успели да наставе пословање после 
дугогодишње кризе. У односу на 1930. годину, 1938. есконт меница умањен 
је са 7,76 на 4 милиона динара. Штедни улози су са 6,6 милиона смањени на 
434.000 динара, а резервни фонд је са 717.000 динара смањен на 262.000.

Табела 2. Главне позиције Скопљанске извозне банке3233

година основни 
капитал есконт меница улози  

на штедњу
резервни  
фондови

1921. 1.374.85033   390.750   166.841,75 –
1922. 2.000.000 1.248.900   473.169,73   24.300
1923. 5.000.000 3.916.230   827.072,70 107.536,60
1924. 5.000.000 3.417.592   440.347,50 188.786,60
1925. 5.000.000 2.707.005   590.029,50 261.586,60
1926. 5.000.000 3.681.419 1.447.634,50 385.078,60
1927. 5.000.000 4.778.520 1.452.923,40 454.531,60
1928. 5.000.000 8.107.235 3.374.428,12 545.107,60
1929. 5.000.000 9.142.595 5.018.772 619.768
1930. 5.000.000 7.759.353 6.591.268 717.058
1938. 5.000.000 4.042.835,50   434.238,90 262.341,09

31 АЈ, 65‒1403‒2387, Рачун изравнања Скопљанске извозне банке на дан 31. децембра 
1938.

32 АЈ, 65‒1403‒2387, Рачуни изравнања Скопљанске извозне банке од 1921. до 1938.
33 У Рачуну изравнања за 31. децембар 1921. наведено је да је банчина главница 2 мили-

она динара, али се из позиције „дужници“ види да поједини акционари нису уплати-
ли уписане акције у висини од 625.150 динара, тако да је стварна главница износила 
1.374.850 динара.
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Током тридесетих година XX века Извозна банка налазила се у улици 
Краља Александра 36, а на основу Закона о радњама од 5. новембра 1931. 
године, обављала је следеће послове:

– примала новац на штедњу;
– давала зајмове на залоге;
– куповала и продавала хартије од вредности и
– обављала све друге банкарске послове.34

У измењеним условима за пословање, као и коригованим законским 
одредбама, Извозна банка променила је одређене чланове својих пра-
вила 1937. године. Број чланова Управног одбора смањен је са девет на 
шест, док је Надзорни одбор бројао четири члана уместо ранијих пет, 
док је свака акција доносила право на један глас.35 Решењем Министар-
ског савета М/С 949 од 25. новембра 1937. године уведено је обавезно 
пензионо осигурање особља за све крајеве Краљевине Југославије и обна-
родована је уредба по којој се имало приступити регулисању пензионог 
осигурања. Према поменутој уредби, Извозна банка поступала је од 1. ја-
нуара 1938. године, а са њом је престала потреба постојања пензионог 
фонда чиновника као и предвиђено дотирање према члану 53. правила  
Извозне банке.36

Пословне прилике за Извозну банку у 1938. години, а вероватно и 
за највећи број банака, није био ништа повољнији него у 1937. години. 
Чак су и отежане услед заоштрене међународне ситуације, неликвиди-
рањем обрачуна по земљорадничким меницама од стране Привилеговане 
аграрне банке, објављивањем уписа државног зајма путем бонова који су 
доносили 5% чисте ренте са свим привилегијама, док је по закону о мак-
симизирању камата, приватним банкама за њене улагаче максимална ка-
мата износила 4%, ограничење одобрења за увоз робе из неклириншких 
земаља, као и друга ограничења за извознике, што је утицало да Извозна 
банка послује у духу ликвидације ранијих послова и реализацији утуже- 
них предмета.37

Нове кредите управа је додељивала само лицима способним за кредит и 
у ограниченој висини те, услед тога, није пласирала сву расположиву гото-
вину, тако да је добар део готовине преко целе године стајао неискоришћен. 

34 АЈ, 65‒1403‒2387, Дозвола Скопљанске извозне банке од 10. јула 1933.
35 АЈ, 65‒1403‒2387, Предлог Управног одбора за измену банчиних правила, поднет на 

Шеснаестом редовном збору акционара Скопљанске извозне банке одржаном 25. ап-
рила 1937.

36 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Осамнаестом редовном збору акционара одржаном 16. априла 1939.

37 АЈ, 65‒1403‒2387, Извештај Управног одбора Скопљанске извозне банке поднет на 
Осамнаестом редовном збору акционара одржаном 16. априла 1939.
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Банка није добила ануитет од Привилеговане аграрне банке за 1938. годину, 
па су ова потраживања пребачена у корист Поштанске штедионице, којој 
је Извозна банка дуговала. Управа је критиковала рад Аграрне банке и сма-
трала да је она свесно одуговлачила са окончањем обрачуна, што је Извозну 
банку стављало у положај да губи на разлици у каматама, јер је она морала 
редовно, на свака три месеца, да Поштанској штедионици плаћа 8% обрачу-
нате камате, док Привилегована аграрна банка није зарачунавала камату до 
дефинитивно утврђеног стања.38

За менично потраживање од Хисни Ћамила и Амера Франсевића, на-
длежна власт изложила је 28. фебруара 1938. године на продају 12/15 дела 
шумског земљишта у срезу Малешком. Да би Извозна банка обезбеди-
ла своје потраживање била је принуђена да то имање купи, што је са свим 
трошковима око продаје, исплатом пореза и приреза, трошкова стараоца и 
малих инвестиција, за Извозну банку значило инвестицију од 2.213.098,80 
динара. Банка је примила тапију од Среског струмичког суда 28. априла 
1938. године. Извозна банка била је принуђена да купи и објекат на углу 
улица Војводе Мицка и Станоја Главаша број 2, а вредност објекта била је 
виша од плаћене.39

Вредност банчиних непокретности почетком 1939. износила је: зграда у 
улици Краља Александра 800.000 динара, дућан у Пиротској улици на броју 
11, 15.960 динара, половина зграде зване „Јанче хан“ у улици Цара Душана 
на броју 18, 17.573 динара, половина зграде у Студеничкој улици на броју 
11, 5.914 динара, нова зграда „Пансион Бристол“, 236.080 динара, тако да 
је укупна вредност некретнина износила 1.075.527 динара, а приход од из-
најмљених непокретности износио је 71.903 динара.40

Улози на штедњу бележили су смањење јер је камата била једнака оној 
коју су давале државне банке, које су штедише сматрале сигурнијим, док је 
била 1% мања од камате коју су носили државни бонови. Извозна банка ду-
говала је Државној хипотекарној банци 111.418 динара за купљени „Панси-
он Бристол“, док је укупни губитак из претходних година достигао суму од 
654.071,01 динара, што је попуњено из резервног фонда.41

У оваквим пословним околностима Извозна банка дочекала је почетак 
Другог светског рата на простору Краљевине Југославије и, мада је и даље 
уживала кредит код Народне банке, јасно је да је сваки озбиљнији банкарски 
посао за приватне новчане заводе на простору Југославије у другој полови-
ни тридесетих година XX века био немогућ.

38 Исто.
39 Исто.
40 Исто. 
41 Исто. 
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Ivan M. BECIĆ

EXPORT BANK A.D. SKOPLJE

Summary

In terms of economy, Skoplje was very important in the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes/Yugoslavia for the southeastern part of the country. For these reasons, a lot of big 
private banks as well as state banks had their branch offices in this city, and several significant 
monetary institutions appeared. One of them was Export Bank A.D. Skoplje, founded in 1921. 
Soon after its foundation and in cooperation with the Central Bank of Leskovac and Electric 
Society of Leskovac, Export Bank paid for the rights to maintain and use the water supply sys-
tem and electric power plants in Skoplje. In order to provide the necessary amount of electric 
energy, the managing board of the bank, in cooperation with the above mentioned institutions 
and the Municipality of Tetovo, put into action the electric power plant in Tetovo in 1926 and 
connected it with Skoplje using a 45 kilometre long power line. 

Export Bank A.D. Skoplje carried out other operations not related to banking such as pur-
chase, parcellation and selling of a significant area of land, as well as buying and storing opium 
in its warehouse. Although these represented the main activities of the bank, the classic bank 
operations such as discount bill service were not neglected. 

The successful work of Export Bank A. D. Skoplje is reflected in a stable dividend which 
was, except in the first year when it was distributed, constantly 10 %. Agricultural and banking 
crisis, which took place in the Kingdom of Yugoslavia in the autumn of 1931, affected the work 
of all monetary institutions in the country, including Export Bank A.D. Skoplje. The bank suf-
fered certain losses due to the moratorium on payment of agricultural debts, whereas the impos-
sibility to carry out regular banking operations was compensated by investing into real estates. 
That was the business atmosphere in which Export Bank A.D. Skoplje saw the outbreak of the 
Second World War in the Kingdom of Yugoslavia. 

Key words: Export Bank A.D. Skoplje, water supply system and electric power plant, Com-
mercial – industrial Society of Tetovo, dividend, economic crisis. 
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