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Апстракт: У последњој четвртини XIX века широм Краљевине Србине ни-
цали су приватни новчани заводи локалног карактера. Развој банкарства омели 
су балкански ратови, а у потпуности прекинуо Први светски рат. Многи новчани 
заводи нису били у стању да наставе са радом, а део њих је могућност пословања 
остварио тиме што се фузионисао са неким другим новчаним заводом. У раду је, 
првенствено на основу архивске грађе и релевантне литературе, анализиран рад 
новчаног завода који је настао фузионисањем два предратна врањска новчана заво-
да. Карактеристична по томе што своје пословање није ограничила само на локални 
ниво, Врањска кредитна банка отворила је своја заступништва како у мешовитој 
српско-албанској средини тако и на простору Старе Србије, па је анализа њеног 
рада допринос изучавању рада финансијских установа и на овим подручјима.

Кључне речи: Врањска акционарска штедионица, Врањска задруга за међусоб-
но помагање и штедњу, Врањска кредитна банка, дивиденда, економска криза.

Први локални новчани заводи са приватним капиталом на простору Ср-
бије основани су на самом почетку осме деценије XIX века. Оснивање Београд-
ског кредитног завода, Смедеревске кредитне банке и Ваљевске штедионице 
значило је појаву заметка финансијске мреже, коју је аутономна кнежевина Ср-
бија ширила оснивањем штедионица у Крагујевцу и Ужицу, док је 1872. године 
отворила штедионице у Крушевцу, Смедереву и Чачку (Митровић 2004: 33). 
Од изузетног значаја за развој банкарства у Краљевини Србији било је доно-
шење закона о оснивању домаће емисионе установе 6. јануара 1883. године, 
која је под именом Привилегована Народна банка Краљевине Србије отворила 
своје шалтере 2. јула 1884. године (Народна банка 1934: 5–7).

Већ током исте године основане су још четири новчане установе, 1885. 
седам, 1886. једна, 1887. девет, а 1888. једанаест, тако да је њихов број нарастао  
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на тридесет седам, чији је основни капитал износио 8,7 милиона динара 
(Историја српског народа 1994: 17). На простору јужне Србије, до краја 
века основано је осам новчаних завода: три у Нишу (Нишка акционарска 
штедионица (1885), Нишка задруга за кредит и штедњу (1888) и Српско 
јеврејска трговачка задруга (1889)), Алексиначка штедионица (1887), 
Лесковачка удеоничарска штедионица (1888), Власотиначка задруга за по-
моћ и штедњу (1895) (Бецић 2016: 752), док су у Врању основане Врањска 
акционарска штедионица (1889) и Врањска задруга за међусобно помагање 
и штедњу (1892) (Статут Врањске кредитне банке 1921: 3).

На развој банкарства у Србији позитивно је утицао Царински рат са 
Аустро-Угарском (1906–1911), али је улазак у период ратова (1912–1918), 
током Балканских ратова, значио смањење обима пословања, да би са окупа-
цијом Србије 1915. године банке престале са сваким видом пословања. По-
следице Првог светског рата по рад банака нису се огледале само у страдању 
људства и имовине, већ су се банке у послератном периоду нашле у драс-
тично измењеним условима за пословање. Услед пострадалости, поједине су 
биле принуђене да окончају свој рад, друге су постале филијале финансијски 
јачих установа, док су се поједине, будући да су им капитали постали недо-
вољни за нормално функционисање, фузионисале и на тај начин наставиле 
пословање, најчешће под новим именом.

На подручју југа Србије са радом је престала Српско-јеврејска трговач-
ка задруга,1 Нишка банка ушла је у састав Грађанске банке из Београда,2 док 
су се Лесковачка удеоничарска штедионица и Лесковачка прометна банка 
фузионисале у Лесковачку централну банку (Бецић 2002: 135), односно, 
Врањска акцконарска штедионица и Врањска задруга за међусобно пома-
гање и штедњу у Врањску кредитну банку А. Д.3

Осим обезвређених главница банака услед високе инфлације, на њихов 
нормалан рад у великој мери утицало је мораторно стање које је било на сна-
зи у погледу исплате предратних зајмова. Осим што дужници нису морали да 
одговарају својим обавезама током важења мораторијума, банке су се нашле у 
позицији да су наплате ануитета датих кредита могле бити вршене по нижој ка-
матној стопи од оне које су банке плаћале својим повериоцима. Према члану 4. 
Уредбе о правној ликвидацији стања створеног ратом 1914–1920. године мак-
симална каматна стопа за наплату предратних кредита износила је 6% (Уредба 
1920: 33–35), па се Врањска акционарска штедионица нашла у ситуацији да 
послује са губитком, будући да је на улоге на штедњу плаћала камату 6%–7%,  

1 Архив Југославије, фонд 65, Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије, 
фасцикла 1342, архивска јединица 2326, у даљем тексту АЈ, 65–1342–2326, Записник са 
ванредног збора акционара Српско јеврејске трговачке задруге одржаног 29. августа 1920.

2 АЈ, 65–1339–2323, Предлог Управног одбора Нишке банке на ванредном збору од  
11. септембра 1921.

3 АЈ, 65–1459–2443, Оглас Врањске кредитне банке од 30. марта 1921.
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те није била у могућности да заради и тако покрије режијске трошкове. Мо-
гућност да се смањи висина каматне стопе на штедне улоге није постојала јер у 
закону о ликвидацији мораторног стања о томе ништа није писало.4

Са друге стране, Акционарска штедионица је, попут многих банака у 
Србији после рата, имала проблеме са недостатком службеника, што је 
онемогућавало извршења одређених наређења министра трговине и индус-
трије, а које су њој ишле у прилог. Тако није била у могућности да пошаље у 
предвиђеном року спискове меница за Ликвидациону банку, што ју је оста-
вило без одређених средстава и довело у позицију да није могла да одговори 
захтевима појединих штедиша да им се исплате улози.5

Највећи акционари Врањске акционарске штедионице биле су породице 
Стајић, Христић и Кушаковић. Породица Стајић располагала је са 442 акције, 
породица Христић са 321 акцијом, а породица Кушаковић са 100.6 Фузија са 
Врањском задругом извршена је на основу одлуке збора акционара од 4. ап-
рила и одобрења министра трговине и индустрије од 18. априла 1921. године 
у новчани завод са називом Врањска кредитна банка А. Д. Циљ новоформира-
ног акционарског друштва био је „интензиван рад на развоју и култивисању 
штедње, домаће производње за извозом, трговине, банкарства, индустрије, 
грађевинарства и рударства“. За прве чланове Управног одбора изабрани су: 
Таса Т. Стајић, председник, Риста Т. Стевановић, потпредседник, Стојан 
Атанасијевић, Урош Марковић, Сима Аврамовић, Јован А. Стевановић, Ди-
митрије З. Стојковић, Драгутин Влајковић и Јован Сотировић.7 Чланови уп-
раве били су виђени људи Врања, чак и председници општине, док је Кредитна 
банка увек имала одборника у општини Врање (Симоновић 2013: 92).8

Коначна ликвидација претходних новчаних завода завршена је у 1923. 
години, а новоформирана Кредитна банка постала је власник имања које је 
се налазило у поседу Акционарске штедионице. Ликвидациони одбор из-
вршио је продају непокретног имања Врањске акционарске штедионице у 
Врањској Бањи на тај начин што је то имање, према споразумно извршеној 

4 АЈ, 65–1459–2443, Допис Врањске акционарске штедионице министру трговине и ин-
дустрије од 16. августа 1920.

5 АЈ, 65–1459–2443, Допис Врањске акционарске штедионице министру трговине и ин-
дустрије из 1920. (без датума).

6 Танасије Т. Стајић располагао је са 142 акције, Станислава Т. Стајић са 100, Султана 
Т. Стајић са 100, Олга Д. Кушаковић је удајом у породицу Стајић донела још 100 ак-
ција, тако да је од породице Кушаковић са 100 акција у поседу остала само њена сестра 
Султана, док су Александар Р. Христић и његова кћер Лепосава располагали са 230, 
односно са 91 акцијом (АЈ, 65–1459–2443, Списак депонованих акција за XXVI редов-
ни збор акционара Врањске акционарске штедионице одржаног 5. септембра 1920).

7 АЈ, 65–1459–2443, Оглас Врањске кредитне банке од 30. марта 1921.
8 Председник општине и члан управе био је Јанко Стојић Јанаћко. (АЈ, 65–1459–2443, 

Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен Седмој редовној скупш-
тини акционара одржаној 27. фебруара 1927).
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процени од 212.500 динара, преузела Кредитна банка, док су акционари 
за толику суму примили акције Кредитне банке. Управни одбор Кредитне 
банке сматрао је то паметним потезом јер је Кредитна банка тако постала 
власник најлепшег имања у Врањској Бањи, без кога се није могло замисли-
ти њено преуређење. Тиме је Кредитна банка и у будућности остала важан 
заинтересовани чинилац у уређењу и евентуалној концесији Врањске Бање, 
поред тога што је очекивано да ће цена овог имања и даље расти и што ће на 
тај начин повећавати вредност банчиних акција.9

Неподељени претек Врањске акционарске штедионице приликом пора-
внања износио је 37.500 динара у акцијама и 25.918,49 динара у готову. Он је 
подељен тако што је акционарима исплаћено 20% по акцији, што је на 2.125 
акција износило 42.500 динара, а остатак је подељен члановима Ликвидацио-
ног одбора. Половина остатка исплаћена је председнику Ликвидационог од-
бора Танасију Т. Стајићу и члану Александру Христићу који су руководили 
пословима, а друга половина исплаћена је осталој тројици чланова Ликвида-
ционог одбора. Чист претек Врањске задруге износио је 31.217,96 динара у 
готову и 33.400 динара у акцијама, што је укупно износило 64.617,96 динара. 
Подела вишка била је слична као код другог завода који се фузионисао, од-
носно на 2.166 акција акционарима је исплаћено по 20%, односно 43.320 ди-
нара, а од преосталог дела половина је припала председнику Ликвидационог 
одбора Ристи Т. Стевановићу, а друга члановима одбора.10

Основни капитал Кредитне банке приликом фузије износио је 500.000 
динара. Уз Управни одбор који је бројао девет чланова, банчину управу чинио 
је и Надзорни одбор који се састојао од пет чланова. Подела добити предвиђе-
на је на следећи начин: 10% уплаћивано је резервном фонду, 10% исплаћивано 
је на име тантијеме члановима Управног одбора, 4% на име тантијеме члано-
вима Надзорног одбора, 3% на тантијеме банкарским чиновницима, 3% до-
тирано је пензионом фонду банкарских чиновника, док је остатак стављан на 
располагање скупштини акционара (Статут Врањске кредитне банке: 4–17).

Пословање банака у првим послератним годинама, обележеним висо-
ком инфлацијом, карактерисало је њихово инвестирање у небанкарске по-
слове, ради веће и брже зараде. Зато су се многе банке јавиле као власници 
грађевинских предузећа, магацина, прехрамбених предузећа итд. Кредитна 
банка се није упуштала у ове облике пословања и њен главни вид рада био је 
краткорочно кредитирање трговачких и занатских фирми, а у време сезоне 
калупљења и произвођача дувана. Банка је почела да ради 1. јануара 1921. го-
дине и зарада у тој години није могла бити велика услед ограниченог обима  

9 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен 
Трећој редовној скупштини акционара одржаној 4. марта 1923.

10 АЈ, 65–1459–2443, Записник са четврте редовне скупштине акционара Врањске кре-
дитне банке одржане 9. марта 1924.
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послова и ликвидације претходна два завода која су се фузионисала. По-
слови су се у 1922. години осетно увећали и, без обзира на новчану кризу, 
Кредитна банка уживала је поверење штедиша, који су одлучили да новац 
држе у банци, а не да дају несигурним зајмотражиоцима по „фантастичним“ 
каматним стопама које су се кретале код приватних лица.11 Током 1922. го-
дине уплаћене су акције другог кола, па је банчин капитал од милион дина-
ра омогућавао интензивније пословање. Докапитализација није променила 
структуру акционара и они су остали готово са идентичним утицајем. Фир-
ма „Таса Стајић и Комп.“ уплатила је 500 акција, Јанко Т. Стајић 300, фирма 
„Џуваревић и Стевановић“ 225, Александар Христић 106, Јован А. Стева-
новић 100.12 Уз повећан капитал, Кредитна банка користила је кредит код 
филијале Народне банке у Нишу од 450.000 динара, што јој је омогућавало 
да развија своје послове осетно већом брзином него претходне године.

У духу предратног пословања, Кредитна банка део зараде одвајала је за 
добротворне сврхе. У 1922. години дала је прилог за подизање Гимназије 
у висини од 2.000 динара и Народног дома 1.771,14, а помогли су женској 
Радничкој школи са 500 и банчиног служитеља Ђорђа Пешића са 1.000 ди-
нара. Одвајања за добротворне сврхе настављена су и наредне године, али 
иако су у њој боље пословали, одобрена сума била је преполовљена и из-
носила је 2.285 динара. За прве две године пословања под именом Кредит-
на банка акционарима је исплаћена дивиденда од 94.649 динара, од чега је 
акционарима првог кола припало 85.820, а акционарима другог кола 8.829. 
динара.13 С обзиром да је пословање вршено првенствено са главницом од 
пола милиона динара, забележени резултат могао би се оценити успешним.

Криза кредита настала у Краљевини СХС почетком 1923. године утица-
ла је на могућност пласмана новца, јер је број тражиоца кредита био велики 
у односу на могућност новчаних установа. На финансијске могућности ба-
нака у великој мери утицала је одлука Народне банке да од 1. јануара 1923. 
године већ смањене кредите умањи за још 10%, а да есконтовање меница по 
одобреним кредитима продужи и даље у новим границама (Министарство 
финансија 1938: 239). Смањење стопе одобрених кредита код Народне бан-
ке посебно је погодило мање новчане заводе, јер су они, хронично са недо-
вољно капитала, морали да узимају кредите код већих приватних банака, са 
каматном стопом која је била осетно виша од 6%, колико је износила код 
Народне банке током двадесетих година XX века (Бецић 2012: 491).

11 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен 
Трећој редовној скупштини акционара одржаној 4. марта 1923.

12 АЈ, 65–1459–2443, Списак депонованих акција за Трећу редовну скупштину акциона-
ра Врањске кредитне банке одржане 4. марта 1923.

13 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен 
Трећој редовној скупштини акционара одржаној 4. марта 1923; Записник са четврте 
редовне скупштине акционара Врањске кредитне банке одржане 9. марта 1924.
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Позив за четврту редовну скупштину акционара Кредитне банке упућен 
је 6. фебруара 1924. године (Službene novine 6. februar 1924: 8). На скупшти-
ни се могло чути да је додатни проблем за Кредитну банку у 1923. години 
био тај да она још увек није располагала са целокупним својим капиталом, 
јер јој Ликвидациона банка није исплатила сву вредност предратних мени-
ца и њена потраживања по овом основу износила су 397.197,35 динара. За 
разлику од других новчаних завода, Кредитна банка није имала проблеме са 
повлачењем штедних улога услед кризе, већ је управа могла да изрази задо-
вољство што су они порасли, иако нису плаћали прекомерну камату на њих, 
што су поједини новчани заводи чинили да би привукли штедише. Разлоге за 
поверење штедиша управа је налазила у томе што је Кредитна банка нудила 
сигурност и могућност улагачима да жељене своте подигну кад год пожеле 
и у уговореном року. Банка је била у ситуацији да тако послује јер је новац 
пласирала стриктно у краткорочне трговачке менице, настојала да се оне 
уредно исплаћују, па је прилив новца у банчину касу био сигуран. Управа 
је изразила жељу да се тако послује и у будуће, додатно поучена искуством 
појединих новчаних завода који нису могли да одговоре на тражњу полагача 
депозита, јер су новац уложили у послове који нису били брзо ликвидни.14

Осим већ постојећег кредита код Народне банке, Кредитна банка ко-
ристила је и кредите код Српско-американске банке и Прве хрватске штеди-
онице, које је користила као резервисане суме за евентуалне хитне потребе. 
Ову праксу у пословању управа је намеравала да настави, мада су кредити 
код Српско-американске банке и Прве хрватске штедионице били скупи. 
Сигурност у пословању Кредитне банке огледала се у томе да су све менице 
зајмова биле наплаћене, мада је имала протествованих меница у висини од 
52.000 динара. Протествоване менице биле су последица одсуства потпи-
сника и оне су вансудски поравнате. Осим по меницама, кредитирање је 
вршено и по текућим рачунима, али се ти послови нису довољно развили 
услед слабог обрта новца од дотичних клијената. Кредитна банка опрезно се 
бавила и конзорцијским пословима, у границама свог капитала, и на томе је 
зарадила 14.176,65 динара, што говори да је уложена сума била невелика за 
банчине могућности. Вредност банчиног имања у Врањској Бањи у балансу 
је фигурирала са 201.875 динара јер је отписано 5% раније вредности, што је 
управа сматрала нужним за случај повећања вредности динара, када би вред-
ност имања морала пасти. Управа се истим руководила и приликом процене 
вредности намештаја, који је намеравала да наредне године обнови и тиме 
дâ савремен изглед овој установи. Банчини расходи износили су приближно 
половину добити, односно 8,6% од банчиног обрта, од којих је на порез оти-
шло 107.059,28 динара, тако да није била у могућности да снизи камату на 

14 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен 
Четвртој редовној скупштини акционара одржаној 9. марта 1924.



Врањска кредитна банка А. Д. 331

кредите. Попут других банака, и Кредитна банка сматрала је висину пореза 
претерано високом и штетним, поготово у периоду новчане кризе, у којој 
се новац пред оваквим теретима повлачио и стајао неискоришћен, што је 
наносило штету промету јер је трпео због несташице капитала.15

Половином треће деценије XX века управа Кредитне банке сматрала је 
своју установу солидном, тачном и оспособљеном за вршење свих врста кре-
дитних и банкарских послова, а да је својим уређењем и изгледом постала у 
правом смислу уређена установа, што је повећало и углед места. Банка се у 
овом периоду и даље борила да привуче штедише и, мада је констатовано 
повећање улога на штедњу и по пасивним текућим рачунима, ситне уштеде 
и даље су се налазиле код становништва. Мишљење управе било је да су њи-
хови суграђани са већим уштедама већ схватали потребу да свој новац ставе 
на штедњу, што је означавало и промену менталитета и схватање функцио-
нисања савремених токова новца.16

Банка је у 1924. години увела рад са чековима, што је погодовало трговци-
ма за уплату и исплату и тај вид пословања био је у константном расту. Управа 
је желела да се ови послови обављају и по текућим рачунима, јер су банчини 
комитенти и даље новац држали по својим касама, а чекове куповали за гото-
вину, уместо да су новац редовно полагали на текуће рачуне и повлачили те 
исте чекове, што би им пружило двоструку корист, а тржиште би располагало 
са више новца који би се могао искористити за покретање привреде.17

Међу пословима Кредитне банке у 1925. години приметан је пораст 
зајмова по залогу. Овај пораст може се објаснити циркулацијом обвезница 
Ратне штете, које су углавном биле подлога за ову врсту кредитирања. Уп-
рава је заједно са Врањском банком и Врањском привредном банком ушла 
у конзорцијалне послове у висини од 100.000 динара и образовала синдикат 
за кредитирање механичко-ковачке радње „Медински и друг“. Циљ синди-
ката више је био да се помогне занатска радиност него оствари добит. Зато 
је остављено право ортацима из фирме да могу исплатити улог синдиката и 
сами наставити са радом, као и што су банке себи оставиле право да иступе из 
предузећа на крају године, са гарантованом зарадом од 15%. Ово предузеће 
нашло се у тешкој финансијској ситуацији, па су га банке подржале са жељом 
да од фирме створе школу за машинску обраду метала, чиме су сматрале да су 
испуњавале патриотску дужност према месту у коме су пословале.18

Ни осам година након завршетка Великог рата Кредитна банка није рас-
полагала са целокупном својом имовином, јер се код Ликвидационе банке  

15 Исто.
16 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен Пе-

тој редовној скупштини акционара одржаној 22. фебруара 1925.
17 Исто.
18 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен 

Шестој редовној скупштини акционара одржаној 21. фебруара 1926.
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налазило још 85.850,48 динара, иако је рок за исплату истекао. Управа је 
предузимала све мере за наплату, али без резултата, иако је потраживање 
било ликвидирано. Овај проблем послужио је управи Кредитне банке да 
упути критику на рачун државне администрације карактеришући је као тро-
му и немогућу за привредне трансакције, јер она ни по банкарским опера-
цијама годинама није могла да одговори својим законитим обавезама и то за 
имовину коју је сама, без потребе, узела у ликвидацију, користећи се притом 
каматом која је банкама требало да припадне.19

Стагнација у привреди од 1925. године значила је и увећани прилив уло-
га на штедњу. Велики пораст улога на штедњу код Кредитне банке приморао 
је управу да држи веће резерве кредитом код Народне банке, као и у готови-
ни код Прве хрватске банке и Прометне банке у Београду, у суми од 413.361 
динара. Додатни проблем у пословању био је тај да је сума неплаћених по-
реза достигла висину од 341.486,58 динара. Зато Кредитна банка и поред 
успешног пословања није могла дати ону стопу дивиденде коју је до тада да-
вала. Порез је нарастао јер је разрез за 1925. и 1926. годину био завршен тек 
у децембру 1926. године, а тим распоредом Кредитна банка била је задуже-
на порезом на чисту добит и на плате и тантијеме особља више него што су 
акционари од установе добијали. Висина пореза, на коју су примедбу имали 
сви новчани заводи у држави, иницирала је оцену управе Кредитне банке да 
оцени да су се јавна тела појављивала као „ортаци у предузећу, који не дају 
ни капитал, ни рад а узимају више него што се оставља и раду и капиталу. Тај 
анахронизам последица је једне строге примене несавремених прописа на-
шега порескога закона, чију смо ублажену примену тражили, докле обећана 
реформа порескога законодавства не буде спроведена; јер ће у противном, 
новчани заводи доћи у немогућност да успешно раде на развићу привредних 
односа као и на смањењу каматне стопе на што смо ми стално настојавали и 
спустили је на релативно најнижу стопу у унутрашњости Србије“.20

Високи државни и самоуправни порези обезвређивали су зараде чла-
нова управе и службеника банака, па су готово све, као и Кредитна банка, 
пореска давања по овом основу преузимала на себе. Управа Кредитне бан-
ке сматрала је да, уколико би пореско оптерећење остало на овом нивоу и 
наредне године, за установу било најбоље да се управа одрекне посебних 
хонорара за рад осим тантијеме, а и особље је пристало на мање плате од 
оних које је у том тренутку имало. Иако се криза у 1926. години продубила у 
односу на претходну, Кредитна банка забележила је повећан обрт у свом по-
словању. Криза је била осетљивија у врањском крају јер је Управа државних  

19 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен 
Седмој редовној скупштини акционара одржаној 27. фебруара 1927.

20 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен 
Седмој редовној скупштини акционара одржаној 27. фебруара 1927.
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монопола свела производњу дувана на минимум, чиме је привреди тог краја 
ускраћен главни извор привреде и обртних средстава. Услед тога била је 
смањена куповна моћ клијентеле трговаца, али су се комитенти банке снала-
зили и нису пропуштали рокове отплата, нити је било падова у стечај, тако 
да је код суда протествовано меница за свега 21.500 динара, које су касније 
махом регулисане. Због ситуације у крају, Кредитна банка изашла је са по-
словањем ван свог среза и отворила повереништво у Прешеву, као погла-
варском месту за стару Пчињу, односно Срезу прешевском. То је Кредитној 
банци омогућило боље упознавање прилика и тачније одмеравање кредита 
за знатну клијентелу из тог среза. Како је механичко-браварска радионица 
„Медински и друг“ била у ликвидацији, одлучено је да ће се Кредитна банка 
бавити искључиво банкарским и кредитним пословима, не предузимајући за 
сада никакве привредне послове. Ова одлука јавно је саопштена, а имала је 
циљ да увери штедише у сигурност својих улога.21

Трајање привредне кризе посебно се осећало у крајевима који су били 
сиромашни, попут врањског. Без обзира на такву ситуацију Кредитна банка 
имала је зараду на нивоу из 1926. године, мада је промет био већи. Обим 
пословања био је повећан, али како намети нису били смањени, а каматне 
стопе код банака на зајмове јесу, уз повећане режијске трошкове због от-
вореног представништва у Куманову, поред већ постојећег у Прешеву, уп-
рава је била задовољна постигнутим. Заступништво у Куманову, са једним 
депозитним магацином налазило се у улици Клемансо на броју 16.22 Заступ-
ништва су отворена јер је тражња новца у врањском крају била слаба, док је 
у поменутим крајевима била јача. Вишак непласираног новца утицао је да се 
Кредитна банка јавила као понуђач при издавању велепродаје дувана и соли 
од стране Управе државних монопола.23

Одлука о сазивању деветог редовног збора акционара за почетак марта 
1929. године донета је још половином децембра 1928. године (Службене 
новине децембар 1928: 6). Услед велике суше и слабих приноса у пољопри-
вреди, изостао је већи извоз производа и прилива новца, тако да је куповна 
моћ сељака драстично опала. Забуна изазвана пројектованим планом разду-
жења земљорадника утицала је на резервисаност банака у пласману капи-
тала. Вишак капитала утицао је на даље смањење каматне стопе по есконту, 
тако да повећање обима послова није неизоставно доносило и повећање за-
рада. Привремена несолвентност комитената екстремно је порасла, тако да 
је током 1928. године Кредитна банка протествовала менице у вредности 

21 Исто.
22 АЈ, 65–1459–2443, Препис пријаве Врањске кредитне банке поглавару Среза од 6. јуна 

1932.
23 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен Ос-
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од чак 3.243.805 динара. Наплата је ипак била у изузетно високом проценту, 
тако да је на крају године остало дванаест меница у висини од 191.425 дина-
ра и све су биле предате судовима на наплату. Узрок томе било је и неколико 
стечајева, који су по узајамној повезаности обавезаних лица изазвали већа 
протествовања меница које су касније регулисане. Услед ове појаве, у каси 
су се током целе године налазиле веће суме новца ради евентуалне испла-
те штедних улога, а сума новчаних резерви кретала се између милион и два 
милиона динара и држана је код других банака. Како је главница постала 
несразмерно мала у односу на туђа средства, управа Кредитне банке пред-
ложила је повећање главнице на два милиона динара, што је и учињено. Без 
обзира на то што је држава од 1. јануара 1929. године увела порез на кама-
ту од 8%, управа се надала да тај потез неће утицати на повлачење улога на 
штедњу, јер рента коју су улози доносили била је ипак прилична у односу на 
смањену рентабилност капитала и сигурност и ликвидност.24

Како је Кредитна банка располагала са пуно новца, започела је са да-
вањем кредита на робу и зато је у Куманову подигла магацине, где је нај-
чешће на подлози жита и опијума (афијума) и афијонског семена пласирала 
скоро два милиона динара, поред исто толике суме по есконту меница. Уп-
рава је планирала да ове послове ликвидира на пролеће што би Кредитној 
банци требало да донесе зараду и отвори јој нове видове рада. Развијени 
послови у Куманову захтевали су образовање цензурног одбора од три лица: 
Тому Стајића, апотекара, Јефрема Соларевића, трговца и Николу Тасића, 
трговца, као познаваоце тржишта, јер су се кредити давали на основу две 
трећине вредности робе и били покривени меницом на читаву суму кредита. 
У 1928. години коначно су ликвидирана потраживања од Ликвидационе бан-
ке, а конзорцијски послови по откупу дувана биће ликвидирани крајем 1929. 
године и тада је управа сазнала резултате овог пословања. Да би акционари-
ма била обезбеђена дивиденда од 12%, део зараде није дотиран резервном 
фонцу, будући да је његова висина била већа од четвртине капитала Банке, 
колико је износио његов максимум.25

Заступништво у Куманову пријављено је 28. августа 1928. године и об-
разовано је као биро за примање клијентеле којој је за регулисање послова 
било далеко да долазе у Врање. Примљени послови спровођени су у Врање, 
где су књижени и решавани, после чега су давани даљи налози заступништву 
за поступање. Из тих разлога пословница је носила назив Заступништво 
Врањске кредитне банке, а не Врањска кредитна банка.26

24 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен Де-
ветој редовној скупштини акционара одржаној 3. марта 1929.

25 Исто.
26 АЈ, 65–1459–2443, Допуна пријаве заступништва Врањске кредитне банке начелнику 

Среза жегљиговског од 10. јуна 1932.
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Графикон 1. Дивиденде акционара Врањске кредитне банке  
(Narodno blagostanje 5. decembar 1931: 771)27

Банкарска криза на простору Краљевине Југославије избила је почетком 
јесени 1931. године, али се код Кредитне банке почела осећати још током 
августа, када су улагачи, „већином без потребе“ повлачили и тезаурисали но-
вац у већој размери него што је био прилив платежних средстава у банчине 
касе. По уложним књижицама и текућим рачунима Кредитна банка имала 
је тада 18.500.329,61 динара. У наредне три године Кредитна банка испла-
тила је 10.858.844,05 и на име камате 2.274.893,39, што је укупно износило 
13.133.737,44 динара. Истовремено, број протествованих меница током 
1931. године достигао је висину од 1.965.655 динара, што је додатно значи-
ло смањење прилива новца.28

Даље продубљивање кризе у потпуности је блокирало послове Кредитне 
банке и мада су Закон о заштити земљорадника од 19. априла 1932, Уредба 
о заштити новчаних завода и Уредба о максимирању камате, све до 22. но-
вембра 1933. године имале за циљ да унесу више сигурности и реда у кредит-
ним односима земље, оне, по општем мишљењу и по резултатима који су се 
постигли, нису дале резултат. Управа је констатовала да су земљорадничке 
менице биле ван наплате и да је тешко било поверовати да ће сељаци плаћати 
и оне незнатне отплате које им је уредба наметала. Њихово неплаћање до-
водило је до неплаћања и ситнијих трговаца и занатлија, тако да се наметала 

27 АЈ, 65–1459–2443, Извештаји Управног одбора Врањске кредитне банке од 1923. до 
1931. 

28 АЈ, 65–1459–2443, Молба Врањске кредитне банке министру трговине и индустрије 
од 11. јуна 1934.
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интервенција државе, која би требало да буде управљена према већем по-
штовању својине и примљених обавеза, као и појачаној активности извршне 
власти у судским наплатама, без чега се није могло замислити кредитирање. 
Менице од земљорадника и ситних обртника носиле су ризик, а њихово про-
тествовање изазивало је велике трошкове и отежавало правилан рад банака. 
Зато је Управни одбор Кредитне банке отписао знатан износ меница где се 
наплата показала немогућом, што је била мера за пречишћење биланса.

Губитак у 1933. години износио је 364.757,47 динара и био је покривен 
делом из прихода, а делом из резервног фонда. Захваљујући резервном фонду 
и конзорцијским пословима Кредитна банка успела је да одржи пословање, 
а улоге на штедњу и по текућим рачунима отплати за 1.513.001,64 динара.29 
Постојеће стање приморало је управу да затражи заштиту 3. јула 1934. го-
дине на основу Уредбе о заштити банака и њихових веровника. У моменту 
тражења заштите непокретну имовину Кредитне банке, према билансу са 
краја 1933. године, чинило је имање у Врањској Бањи, у вредности од 150.250 
динара, у Куманову, од 393.882 динара, у Врању, од 21.788,59 динара и Пре-
шеву, од 36.617 динара, што је укупно чинило вредност од 602.537,59 дина-
ра.30 Банка је поседовала хартије од вредности у висини од 694.000 динара, од 
којих су 90% биле државне. Мораторна потраживања по меницама износи-
ла су 2.788.803 динара, тј. 31%, док су потраживања по конзорцијалним по-
словима од закупа дувана и соли за загребачку и љубљанску област износила 
596.000 динара.31

Своје пословање Кредитна банка заснивала је на промету са ситнијим 
привредницима који су зависили од земљорадника, као и са земљорадницима 
непосредно, посебно у Прешеву и Куманову, тако да је јасно критиковање за-
кона о заштити земљорадника од стране њене управе. Али, опсервације упра-
ве биле су доста реалне и прецизне у погледу спровођења поменутог закона. 
Здрав новчани промет у 1934. години, изузев пролонгирања старих обавеза, 
стао је готово у потпуности, а поверење и кредит, нешто услед наопаког ре-
шења питања земљорадничких дугова, а нешто услед недопуштене агитације 
политичких људи пред изборе, да дугове не треба плаћати, потпуно су били 
блокирани, тако да је било веома тешко вратити их на потребну висину.32

У складу са својим интересима управа је потенцирала то да држава није 
водила рачуна о уставном начелу неповредивости својине и што реформе 
сељачког законодавства нису вршене државим средствима, већ на рачун  

29 Ј, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен Четр-
наестој редовној скупштини акционара одржаној 11. марта 1934.

30 АЈ, 65–1459–2443, Рачун изравнања Врањске Кредитне банке од 31. децембра 1933.
31 АЈ, 65–1459–2443, Предлог да се Врањска кредитна банка стави под заштиту од 19. мар-

та 1935.
32 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен Петна-

естој редовној скупштини акционара одржаној 14. априла 1935.
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акционарског и улагачког капитала концентрисаног код новчаних завода, 
„што је код дужника бољшевизирало појмове о туђој својини“.33 Управа је 
сматрала да је питање раздужења економско слабијих слојева постављено на 
погрешној основи, да су олакшице даване појединим слојевима линеарно, 
уместо само онима који су заиста, без своје кривице, услед економске кризе, 
доведени у немогућност плаћања, што је код свих дужника изазвало непра-
ведне тежње, и оних имућних, да им други плате дугове, док су они новац упо-
требљавали за друге потребе или га тезаурисали. Од почетка кризе врањски 
заводи вратили су улагачима преко 40 милиона динара, а тог новца више није 
било у промету. Врањски банкари сматрали су да су се овакве махинације вр-
шиле на рачун ситних штедиша и слабих акционара, који су читав животни 
век штедели и уложили новац на штедњу, а нису могли да га подигну, док су 
други трошили и на послугу, јер позајмљени новац нису враћали.34

Примера злоупотребе било је на сваком кораку. Управа је приметила 
да су разни спекуланти своје менице од дате робе или позајмице сељацима 
есконтовали код завода, да су зидали кафане и куће и куповали имања кре-
дитима из банака, а нису их враћали јер су се крили иза закона о заштити 
земљорадника. Поједини земљорадници тражили су своје улоге код једног 
новчаног завода, а нису отплаћивали своје менице, мањег износа, код другог 
завода. Код истог завода земорадници су тражили улог на име своје жене, а 
свој дуг нису отплаћивали. Са друге стране, било је деце чија су издржавања 
зависила од прихода од акционарског капитала, а која су остала без средстава 
за живот, родитеља који су новац у банке полагали за мираз и били у немогућ-
ности да га подигну. На конгресу новчаних завода у Новом Саду 17. фебру-
ара 1935. године, банке донеле резолуцију, којој се је придружила и Кредитна 
банка, да оваква решења нису представљала социјалну правду и да је заштита 
новчаних завода била неадекватна. Већа задужења сељака код Кредитне бан-
ке нису били зајмови за сезонске потребе, већ најчешће за куповину земље у 
новим крајевима ради насељавања, зидање зграда и увећање инвентара.35

Управа је сматрала да се због поменутих разлога Кредитна банка нала-
зила у стагнацији и пословима прикупљања потраживања ради исплате ур-
гентних штедних улога. Управи су укинуте све накнаде за рад осим реалних 
трошкова, а плате и режија смањене су на најмању меру. Ради наплате ста-
рих потраживања Кредитна банка задржала је заступништво у Куманову, а 
узела у подзакуп послове велепродаје соли и шибица за Куманово, Криву 
Паланку и Кратово, из чега се очекивао приход бар довољан за плате заступ-
ника и основну режију.36

33 Исто.
34 Исто.
35 Исто.
36 Исто.
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Стављање Кредитне банке под заштиту 25. марта 1935. године био је 
почетак проблема за многе штедише које су желеле да подигну своје улоге. 
План отплате потраживања значио је вишегодишњи рок за регулисање ис-
плате штедних улога. Управни одбор донео је решење 8. фебрара 1935. годи-
не да се на старе улоге плаћа камата од 3% почев од 1. јануара 1935. године, с 
обзиром на Уредбу о максимирању камате од 28. јануара и 2. фебруара 1935. 
године, према којој се повратно смањила камата на земљорадничке дугове 
почев од 23. новембра 1933. године на 4 1/2% (са 6%), што је Кредитну бан-
ку приморало да и она смањи камату за 1% по улозима на штедњу. У случаје-
вима где би Управни одбор проценио да су потраживања тешко наплатива, 
могао је да прими штедне књижице за поравнање у целости. До тада се уп-
рава трудила да поравнање овог типа буде до 50%.37

Захтеви штедиша и њихово обраћање министру трговине и индустрије 
постали су свакодневна појава, као уосталом у вези са готово свим новча-
ни заводима у Југославији. Захтеви су се најчешће односили на потребе ле-
чења, исплате мираза и веридбе. У покушајима штедиша да наплате своје 
улоге долазило је и до сукоба, у којима је често реаговала и жандармерија. 
Неповерење у исправност рада банака и огорчење штедиша доводило је 
до оптужби за злоупотребе и дискриминацију.38 Разлика у начину разду-
живања између управе Кредитне банке и клијената разликовала се и по 
томе што је управа желела да дође до одређене количине новца са којем 
би могла слободно да располаже, док су клијенти тражили најповољнији 
начин да се раздуже. Банци су упућене молбе више дужника да своја дуго-
вања исплате књижицама пренесеним на њих, јер нису имали готовину да 
регулишу своја дуговања. Банка је покушала да 50% потраживања наплати 
књижицама, а 50% готовином, али на тај начин није успела да регулише ни 
једну меницу. Очито је да Кредитној банци није одговарало пребијање пу-
тем уложних књижица у целости, јер је остајала без средстава за подмири-
вање дугова по отплатном плану. Управа је одлучила да се у целости могу 
регулисати само банчина потраживања пре њеног стављања под заштиту, а 
да се касније наступеле обавезе клијената морају решити у готовини. За ре-
шавање хитних случајева образован је ужи одбор који су чинили: председ-
ник Управног одбора Таса Стајић, кога је у случају спречености замењивао  

37 АЈ, 65–1459–2443, Молба Врањске кредитне банке министру трговине и индустрије 
од 10. фебруара 1935.

38 Управа Кредитне банке оптужена је да је подигла сву своју уштеђевину, да је прода-
вала своја непокретна и покретна имања, а новац са штедње исплаћивала само својим 
рођацима. Као пример су наведени Никола Т. Лукаревић, рођак чланова управе, коме 
је исплаћено 150.000 динара и који је потом подигао велелепну кућу и Јован Антић, 
коме је исплаћен цео износ. За разлику од њих, улагачи који су имали улоге испод 
100.000 динара и нису били рођаци, нису добили ништа. (АЈ, 65–1459–2443, Допис 
Прокопа Т. Стојановића министру трговине и индустрије од 8. августа 1934.)
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Риста Стевановић, члан Управног одбора Манојло Џуваревић, кога је за-
мењивао Јован Стевановић и председник Надзорног одбора Александар 
Христић, кога је замењивао Влајко Србинац.39

Табела 1. Најважније позиције Врањске кредитне банке (Compass 1926: 304; Compass, 
1931: 421; Compass 1932: 415; Гавриловић 1931: Стање новчаних завода у Вардарској 

бановини на дан 31. децембра 1929)40

Година Капитал Есконт  
меница

Улози  
на штедњу

Резервни 
фондови 

1913. 212.500    353.134,50    221.005,80  53.771,61
1921. 500.000    834.040    663.762,33  12.765,10
1922. 1.000.000  1.645.816    954.689,08  31.324,10
1923. 1.000.000  2.179.060  1.140.045,45  57.364,10
1924. 1.000.000  4.146.815  2.485.322,35  84.052,10
1925. 1.000.000  4.904.173  4.176.797,50 190.852
1926. 1.000.000  5.728.110  5.778.427,50 243.077,05
1927. 1.000.000  6.347.046  7.758.328,81 287.223,05
1928. 1.000.000  7.031.725 10.671.064,60 329.347,51
1929. 2.000.000  9.408.080 13.388.258 353.578,82
1930. 2.000.000  9.103.386 18.341.480 433.247,82
1931. 2.000.000 14.782.612,80* 15.807.709,16 396.140,18
1932. 2.000.000 11.118.840,37 10.172.947,55 415.261,43
1933. 2.000.000  6.823.134  8.549.120,91 497.318,43

11.6.1934. 2.000.000  5.865.021  7.641.000 169.003
1934. 2.000.000  5.832.271  7.103.290,11 180.810,96
1935. 2.000.000  5.401.162,50  6.565.908,16 194.608,96
1936. 2.000.000  6.649.751,91  6.242.390,16  70.072,57
1937. 2.000.000  6.165.025,50  5.879.338,91 189.494,78
1938. 2.000.000  2.108.605,90  5.107.751,41 292.533,09
1939. 2.000.000  2.063.284  3.769.811,91 253.760,59
1940. 2.000.000  1.841.910  2.846.010,41 323.588,59

Тежак положај Кредитне банке управа је покушавала да олакша на све 
могуће начине. Плате особљу смањене су 1. октобра 1934. године на минимум 
испод којег се није могло ићи, а управа заступништва у Куманову од 1933. 
године није примала никакву накнаду за свој рад. У трошкове режије улазиле 
су само дневница и накнада за трошкове за члана Управног одбора Стојана 

39 АЈ, 65–1459–2443, По питању исплате банчиних потраживања уложним књижицама 
средством пребијања (без датума).

40 АЈ, 65–1459–2443, Рачун изравнања Врањске акционарске штедионице за 1913: Рачу-
ни изравнања Врањске кредитне банке од 1921. до 1940.

* АЈ, 65–1459–2443, За године 1931, 1932, 1936. и 1937. дате су укупне суме зајмова по 
свим гранама и улога на штедњу и по текућим рачунима.
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Атанасијевића, који је водио и надзирао послове, јер је путовао из Врања. Да 
би дошла до новчаних средстава, управа је покушала да прода једну банчину 
кућу у Куманову у улици Краљевића Ђорђа на броју 19, јер је била склона паду 
и захтевна за поправку, али је комесар Министарства трговине и индустрије 
то стопирао, будући да је продавана испод цене за коју је купљена.41

Положај Кредитне банке био је отежан и њеним односом са Извозном 
и прометном банком из Скопља, са којом је склопила уговор 1927. године, 
по ком јој је Кредитна банка уступила свој кредит код Народне банке дајући 
јој свој жиро есконтованим меницама, под условом да Извозна и прометна 
банка сама врши ту операцију и плаћа Народној банци прописану камату, а 
за дати жиро плаћа Кредитној банци провизију, која је у почетку уговорена 
на 4%, а касније смањена на 2%. Овај вид сарадње није прекинут ни када је 
Извозна и прометна банка 1932. године стављена под заштиту, али од тре-
нутка када се њено стање погоршало и када је престала са отплатом меница, 
Кредитна банка морала их је заменити код Народне банке својим, те плаћа-
ти камату. Потраживање према Извозној и прометној банци порасло је на 
443.710 динара, док је на почетку износило неколико хиљада динара про-
визије.42 Спор је резултовао тужбом против Извозне и прометне банке 9. 
септембра 1935. године због неправилног обрачунавања камате и трошкова 
на своје потраживање по текућем рачуну.43

До почетка Другог светског рата на простору Краљевине Југославије 
рад Врањске кредитне банке огледао се у прикупљању средстава од Приви-
леговане аграрне банке за поднете земљорадничке менице и исплату дуго-
вања по штедним улозима. До почетка 1940. године број штедиша смањен 
је на 323.44

ИЗВОРИ

Архив Југославије, фонд Министарства трговине и индустрије Краљевине Југославије.
Статут Врањске кредитне банке, уједињени заводи Врањ. Акц. Штедионица и Врањ. Задруга, 

Врање, 1921.
Уредба о правној ликвидацији стања створеног ратом 1914–1920. године, Београд, 1920.
Compass, finanzielles Jahrbuch 1926, Jugoslavien, Zagreb, 1926.
Compass, finanzielles Jahrbuch 1931, Jugoslavien, Wien, 1931.
Compass, finanzielles Jahrbuch 1932, Jugoslavien, Wien, 1932.

41 АЈ, 65–1459–2443, Дописи комесара при Врањској кредитној банци министру тргови-
не и индустрије од 10. и 21. августа 1936.

42 АЈ, 65–1459–2443, Допис Врањске кредитне банке Министарству трговине и индус-
трије од 9. септембра 1935.

43 АЈ, 65–1459–2443, Допис Врањске кредитне банке Министарству трговине и индус-
трије од 8. јула 1937.

44 АЈ, 65–1459–2443, Извештај Управног одбора Врањске кредитне банке поднесен Два-
десетој редовној скупштини акционара одржаној 24. марта 1940.



Врањска кредитна банка А. Д. 341

ШТАМПА

Narodno blagostanje, Beograd, 1931.
Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd, 1924.
Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1928.

ЛИТЕРАТУРА

Бецић 2002: Иван М. Бецић. „Приватни новчани заводи и банкарство у Лесковцу између 
два светска рата“. Историја 20. века, год. XX, књ. 1, 133–143.

Бецић 2012: Иван М. Бецић. Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–1941, 
Београд: Институт за савремену историју.

Бецић 2016: Иван М. Бецић. „Страдање приватних финансијских установа у јужној Србији 
1915–1918“, Велики рат 1914–1918: Узроци, последице, тумачења, Ниш: Филозоф-
ски факултет Универзитета у Нишу, 749–762.

Гавриловић 1931: Мил. Р. Гавриловић. Развитак банкарства и привреде у Јужној Србији. 
Скопље: Крајничанац.

Историја српског народа 1994: Историја српског народа, VI–1. Београд: Српска књижевна 
задруга.

Министарство финансија 1938: Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–1938. 
Београд: Министарство финансија.

Митровић 2004: Андреј Митровић. Стране банке у Србији 1878–1914, политика, прогрес, 
европски оквири. Београд: Стубови културе.

Народна банка 1934: Народна банка 1884–1934. Београд: Народна банка.
Симоновић 2013: Риста М. Симоновић. Друштвена историја Врања, Од краја 19. до краја 

20. века. Врање: Историјски архив „31. јануар“ Врање–Град Врање.



Иван М. Бецић342

Ivan M. BECIĆ

VRANJE’S CREDIT BANK - JOINT-STOCK COMPANY

Sum mary

Due to the degree of perish and changed business activities conditions after the WWI, a lot 
of banks in the area of Serbia were not able to continue their business activities. In order not to be 
liquidated, many monetary institutions entered different ways of new situation adaptation, and one 
of them was the fusion with another monetary institution. That way followed the oldest Vranje’s 
monetary institutions, Vranje’s Shareholding Saving Bank and Vranje’s Cooperative for Mutual 
Assistance and saving, which fused themselves into Vranje’s Credit Bank Joint-stock company. 

The new-founded monetary institution founded its business activities on the credit of 
small businessmen as per short-time drafts and its business during the 20s of the 20th century 
had been successful so that the shareholders of this bank enjoyed a decent dividend. The struc-
ture of clients of the Bank started getting changed from 1925. where, due to the delay in business 
of traders and craftsmen, farmers are mostly becoming clients. 

The outbreak of banking-agrarian crisis in the Kingdom of Yugoslavia in 1931. led to the 
withdraw of saving deposits from banks and the impossibility of payday of loans from peasants 
due to the passing of the Law on the Protection of Farmers in 1932. The work of many banks 
including Vranje’s Credit Bank as well had been paralyzed so that the banks themselves were 
forced to look for protection. From practical point of view, it meant they had been disabled to 
perform serious activities, and that their work reduced to the claims collection from the Privi-
leged Agrarian Bank as per the farmer’s drafts and payments of saving deposits to the creditors. 

Key words: Vranje’s Shareholding Saving Bank, Vranje’s Cooperative for Mutual Assistance 
and Saving, Vranje’s Credit Bank, dividend, economic crisis.
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