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Апстракт: У последњој четвртини XIX века у Србији се појавио велики број 
малих новчаних завода на акционарској основи. Сваки град и велики број вароши 
добио је своје локалне банке, а у Краљеву су основана три новчана завода. После 
Првог светског рата банкарство се развијало још интензивније, поготово у првој 
послератној деценији. Анализа финансијске моћи краљевачких новчаних завода и 
њихово поређење са банкама у другим градовима у источном делу Краљевине Ју-
гославије даје сазнања о могућностима краљевачких банака за финансијску подрш-
ку привредном развоју града.

Кључне речи: Краљевска акционарска штедионица, Краљевска привредна бан-
ка, Краљевски трговачки кредитни завод, главнице банака, економска криза.

У унутрашњем и спољном трговачком промету значајно место у Кне-
жевини Србији заузимали су вашари (панађури). Најпознатији су били 
у Ваљеву (три пута годишње по седам дана), а постојали су и у Неготину, 
Шапцу, Пожаревцу и Баљевцу. У току 1835. и 1836. године установљени су 
вашари у Ивањици, Ћуприји, Крушевцу, Зајечару и Пожеги (Љушић 2004: 
107). Уредбом о држању панађура од 13. јула 1839. године законски су уста-
новљени вашари у Србији, потврђени традиционални и основани нови. Зах-
ваљујући великом промету стоке на карановачком (краљевачком) панађуру, 
овај вашар омогућио је да се Карановац развије у значајан привредни центар 
Србије. Према попису из 1863. године у Карановцу је радила 71 трговачка 
радња, 33 механе и 114 занатских радњи (Матијевић–Бишевац 2000: 116).

Са стицањем политичке независности 1878. године, у Србији се могла 
уочити појачана жеља да се уђе у савремене европске токове привређивања. 
У последње две деценије XIX века трговина је била једна од најзначајнијих 

* научни сарадник, becic89@ gmail.com
** Рад је рађен у оквиру Пројекта Материјална и духовна култура Косова и Метохије 

(Ев. бр. 178028) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 47, 2019

УДК 336.71(497.11)"1918/1941"(093.2)
doi:10.5937/bastina1947319B

Оригинални научни рад



Иван М. Бецић320

привредних грана, па је Србија већ 1879. и 1880. године закључила трговин-
ске уговоре са Италијом, Русијом, Швајцарском, Белгијом и Великом Бри-
танијом, а наредних година са Аустроугарском, Француском, Немачком, Бу-
гарском, Османским царством и Румунијом (Историја српског народа 1994: 
16). У овом периоду започео је и нешто живљи индустријски развој Србије, 
а пораст робног промета повољно је утицао на развој новчаног тржишта и 
омогућио стварање нових финансијских установа и завода.

Појава већег броја локалних новчаних завода била је олакшана осни-
вањем Привилеговане Народне банке Краљевине Ср би је. Основана на основу 
пројекта закона о оснивању српске еми сионе установе, потврђеног 6. јану-
ара 1883. године, Народна банка отпочела је са радом 2. јула 1884. године 
(Народна банка 1884–1934 1934: 5–7). Четири године након почетка рада 
емисионе установе, у Србији је већ радило 37 новчаних завода, са капита лом 
од 8,7 милиона динара и укупним обртом од око 251,5 милиона и остваре-
ном до бити од 926.000 динара (Историја српског народа 1994: 17). 

Краљевска акционарска штедионица основана је 1885. године, а одбор 
за израду статута и потребних радњи за оснивање чинили су: Мијат Ђ. Радо-
сављевић, Јован Новаковић, Јован П. Сарић, Никола Кнежевић, Илија Кола-
ковић, Љуба Новаковић и Милош Ристић (Секулић 2000: 120). Предвиђени 
капитал банке износио је 250.000 динара у сребру (Српске новине 4. април 
1885: 368), али је до 1902. године уплаћена главница од 100.000 динара, 
подељена на 2.000 акција од по 50 динара (Правила Краљевске акционарске 
штедионице – основана 1895 год. –1902; 4–5). Попут највећег броја новчаних 
завода и код Краљевске акционарске штедионице предност приликом тра-
жења зајма имали су акционари банке. Да би била у могућности да изађе у су-
срет свима који су били у прекој потреби за новцем, Банка је предност давала 
оним клијентима који су тражили кредит до 500 динара, без обзира на то да 
ли су њихови захтеви поднесени касније у односу на захтеве за суме веће од 
500 динара. Максимални износ кредита био је лимитиран на 15.000 динара, 
а у току једног дана било је могуће подићи до 5.000 динара одобреног креди-
та. За Краљевчане су зајмови давани на менице, са два жиранта и на заложне 
папире од вредности (државне рачуне). Клијентима ван Краљева, зајмови су 
одобравани само на акције Народне банке и државне папире (Исто: 7–8). 
Тиме је Краљевска акционарска штедионица суштин ски била слична са базич-
ним обликом земљорадничког задругарства у Србији – кредит ним задругама. 
Број ових задруга нарастао је на преко 900 до избијања Првог свет ског рата и 
оне су се заснивале на начелу самопомоћи (Исић 1995: 142).

У Краљеву је од 1. марта 1902. године отпочео са радом и други новчани 
завод – Краљевска акционарска задруга. Основачи ове банке били су: Сима 
Томић, Светозар Ж. Буњак, Петар П. Богавац, Милутин Веснић, Коста Ми-
цић, Стеван М. Милосављевић, Саватије Божић, Коста Петровић, Јеврем 
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Златић, Божидар Р. Пантовић, Крсман С. Дугалић, Филип Вукотић, Тодор 
Томић, Филип М. Цветић и Милентије Божовић. Основни капитал и овог 
завода био је 100.000 динара (Секулић 2000: 136–137).

Како се у време Анексоне кризе осећала оскудица новца, створени су 
повољни услови за оснивање великог броја есконтних банака. Са престан-
ком Царинског рата број банка у Србији нарастао је на 179, са уплаћеним 
капиталом од преко 50 милиона динара (Алманах 1921–1922 1922: 125). 
Краљевска привредна банка за трговину и индустрију основана је 15. јула 
1912. године, а разлог за појаву новог новчаног завода образложен је тиме 
да су постојећа два краљевачка новчана завода располагала малим капита-
лом. Зато је оснивачки капитал нове банке предвиђен на 300.000 динара, а 
уплата би се извршила у два кола по 150.000 динара. Оснивачи новог нов-
чаног завода били су: Петар П. Богавац, Стеван Милосављевић, Крсман С. 
Дугалић, Филип М. Цветић, Милан Ковачевић, Љуба Г. Радовић, Димитрије 
Ивковић, Рафаил А. Биђерани и Велисав Т. Маловић.1

Приметно је да су поједина лица били акционари сва три новчана завода 
или су чак били оснивачи две банке. Петар Богавац, Стеван Милосављевић, 
Крсман Дугалић и Филип Цветић били су међу оснивачима новчаних заво-
да из 1902. и 1912. године, док су Петар Богавац и Стеван Милосављевић 
били акционари и Краљевске акционарске штедионице.2 Из овога се може 
закључити да је група финансијски моћних Краљевчана, пре свега трговаца, 
желела да контролише финансијске токове у граду, обезбеди себи што јачи 
економски, а тиме и политички и друштвени положај.

Да је капитал којим су краљевачке банке располагале био недовољан, 
било је јасно и члановима управе Акционарске штедионице, па је 2. фебру-
ара 1912. године донета одлука о повећању главнице за још 100.000 динара.3 
Међутим, балкански ратови прекинули су нормалан привредни живот и еко-
номски развитак на простору Србије. У банкарству је то значило смањење 
могућност пласирања кредита, али и повлачење дела штедних улога. Започ-
ето повећање капитала Акционарске штедионице после Балканских ратова 
било је онемогућено избијањем Првог светског рата.

Ратне операције у јесен 1915. године и окупација Србије прекинуле су 
рад банака, а основни задатак акционара постао је чување банчине имовине 

1 Архив Југославије, Фонд Министарства трговине и индустрије Краљевине Југославије, 
фонд 65, ф.1313, а.ј. 2297, (у даљем тексту АЈ, 65–1313–2297), Извештај Оснивачког 
управног одбора Краљевске привредне банке поднесен претходном збору акционара 
8. јула 1912.

2 Архив Србије, (у даљем тексту АС), Фонд Министарства народне привреде, Т–Ф–
XII–п. 6–1906, Списак присутних акционара Краљевске акционарске штедионице на 
XV редовној скупштини акционара одржаној 6. фебруара 1906.

3 АЈ, 65–1313–2297), Извештај Краљевске акционарске штедионице министру тргови-
не и индустрије од 5. јануара 1921.
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од пљачке. Како три краљевачка новчана завода нису била у могућности да 
свој портфељ прикључе железничком транспорту Народне банке, преостало 
је да или сами организују евакуацију банчиног портфеља (што саобраћајни 
услови и путешествије преко Албаније нису дозвољавали) или да прибегну 
сакривању вредности, са надом да их окупатор неће пронаћи.

Менични портфељ, залоге и кауције чланова управе Акционарске ште-
дионице биле су сакривене у подруму председника управног одбора Николе 
Кнежевића. Пронађену документацију аустроугарска војска је уништила, 
док је менице у вредности од 480.000 динара и залоге за зајмове у вреднос-
ти од 5.000 динара, однела.4 Привредној банци уништене су све књиге осим 
Књиге залога, која је са сачуваним меницама, вредносним папирима и кау-
цијама, оставама и решењима интабулисаних дужника сачувана захваљујући 
Петру Богавцу и његовој супрузи Бисенији.5

У периоду непосредно по склапању примирја па до половине 1920. го-
дине банке су прикупљле своје ресурса (пословне књиге, обнова уништеног 
канцеларијског намештаја и материјала) и чекале закон о ликвидацији мо-
раторног стања да би кренули са обављањем послова. Током мораторног 
стања банке нису могле да рачунају на средства која су пласирала пре рата 
својој клијентели, а укинута је и наплата камате од момента проглашења 
ратног стања. Многи од банчиних клијената су преминули или настрадали 
у рату, а да иза себе нису оставили имовину или је она у рату пропала, тако 
да је наплата и након укидања мораторијума била немогућа. Са друге стране 
банке су имале обавезе према својим упосленицима. Биле су дужне да својим 
службеницима исплате половину плате за време које су они провели на вој-
ној дужности до 1. јануара 1916. године, ако је установа за то време била 
отворена. Новчани заводи могли су да избегну ову обавезу једино уколико 
су били у могућности да докажу да им је услед ратних догађања вредност 
имовине смањена за трећину (Уредба о правној ликвидацији стања створеног 
ратом 1914–1920. године 1920: 35). Овакву могућност новчани заводи гото-
во никада нису могли да искористе, будући да су им судови за ратну одштету 
драстично редуцирали процењене суме. Спровођење закона оптеретило је 
финансијски и Акционарску штедионицу и Привредну банку.

Стање у коме су се банке у Србији нашле и промењени услови посло-
вања учинили су да оне нису располагале средствима са којима су успешно 
могле да обављају своју функцију. У 1919. години, од целокупног капаци-
тета новчаних завода отпадало је на Хрватску и Славонију 60,43%, Слове-
нију 20,72%, Србију 5,84%, Војводину 5,05%, Босну и Херцеговину 4,58%, а 
Црну Гору 0,85% (Đurović 1986: 40). Зато се у управама краљевачких банака  

4 АЈ, 65–1313–2297, Извештај Краљевске акционарске штедионице суду Општине 
Краљевске од 10. маја 1919.

5 АЈ, 65–1313–2297, Допис начелнику Чачанског округа од 15. маја 1919.
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јавила идеја о фузији и стварању једног финансијски моћног завода који би 
могао да одговори потребама послератне коњуктуре и донесе својим акци-
онарима и градској привреди корист. До фузије сва три новчана завода није 
дошло, али су зборови акционара Краљевске привредне банке за трговину и 
индустрију и Краљевске акционарске задруге једногласно усвојили предлог 
фузије. Нови завод назван је Краљевска привредна банка, а с обзиром на 
састав управних одбора ова два завода може се рећи да је та одлука очеки-
вана. Разлози за одустајање од фузије Краљевске акционарске штедионице 
нису познати, може се претпоставити да су акционари најстаријег завода 
у Краљеву били противни да се име овог завода изгуби приликом стварања 
новог, а још вероватније је да су се акционари Штедионице плашили пре-
моћи групе око Петра Богавца и Стевана Милосављевића, будући да су они 
били председници управних одбора и истовремено чланови управа других 
двеју банака, а уз то и акционари Штедионице.

Први Управни одбор Краљевске привредне банке чинили су: Петар Бо-
гавац, председник, Стеван Милосављевић, Милован С. Томић, Љубомир 
Радовић, Велисав Матовић, Филип Цветић и Димитрије Ивковић. Чланови 
Надзорног одбора били су: Милан Ковачевић, Крсман Дугалић, Милан Па-
уновић, Миливоје Л. Сарић и Стаменко Јоксимовић.6 Сви чланови банчине 
управе били су трговци. Предвиђена главница новог завода износила је ми-
лион динара, а уплата би се извршила у два кола од по 500.000 динара. Осим 
свесности да је за успешан посао био неопходан већи капитал, зацртани из-
нос од милион динара био је и због тога што је Народна банка давала повољ-
не кредите новчаним заводима чија је главница износила најмање толико.

Без обзира на скромне финансијске могућности, велика потражња за 
кредитима у првим послератним годинама омогућавала је пласман капитала 
по високим каматама, тако да је већина новчаних завода пословала успешно. 
Од 1919. до 1922. године активна каматна стопа кретала се 7–12%. У првој 
половини 1923. године забележила је нагли скок и достигла 20–24%. Наредна 
година била је врхунац каматне кризе и у њој је обична камата била 24%, али 
је понегде достигла и 30%, па и више. У наредне две године кретала се 18–
20%. Од 1927. године приметна је тенденција опадања каматне стопе и она је 
код већих новчаних завода износила 14–18%. У 1928. и 1929. години давани 
су кредити и по 12%, али се у том тренутку за нормалну камату сматрало 14% 
(Поповић–Мишић 1929: 60–61). Уз камату, банке су на одобрени износ кре-
дита зарачунавале и провизију, која се кретала од 0,5% до 1% месечно, што је 
значило још 6% до 12% камате на ону која је уговором била предвиђена.

Банке у Србији биле су власници низа грађевинских предузећа, фирми, 
угоститељских објеката, магацина за трговину намирницама, пивара итд. 

6 АЈ, 65–1313–2297, Записник ванредног збора Краљевске привредне банке и 
Краљевске акционарске задруге одржаног 24. јула 1921.
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Овакво пословање готово свих банака намеће закључак да у Србији није била 
извршена подела новчаних завода на пословне банке и на чисто банкарске ус-
танове. У власништву Краљевске акционарске штедионице налазили су се хотел 
„Париз“, његов плац и штале непосредно уз зграду хотела.7 Да би повећала ос-
новни капитал, Акционарска штедионица покушала је да 1921. године прода 
свој хотел, проценивши га на 500.000 динара, али је од тога одустала услед не-
адекватне понуде.8 Привредна банка поседовала је више некретнина у центру 
града: на тргу Краља Александра и улицама Рајићева и Цара Лазара: у улици 
Цара Лазара бр. 4, у улици војводе Путника бр. 34 и у улици Цара Лазара бр. 3.9

У неколико етапа, капитал Акционарске штедионице је до краја 1925. 
године достигао милион динара, док је Привредна банка од краја 1924. го-
дине располагала са 2 милиона динара капитала, који је две године касније 
повећан на 3 милиона динара.10

У 1924. години у Краљеву је основан нови новчани завод – Краљевски 
трговачки кредитни завод. Оснивачи банке били су: Лазар П. Кузмановић, 
трговац; Милан Ј. Јовичић, трговац; Никола Чукулић, опанчар; Алекса Н. 
Јелесијевић, трговац; Велисав Томовић, трговац; Миодраг Јовановић, пе-
кар; Тодор Шевић, инжењер; Милан Тодосијевић, хотелијер; Бранислав К. 
Паштровић, адвокат и Радомир Ј. Јовичић, трговац.11 Главница овог завода 
износила је 2 милиона динара, а седиште је било на Тргу краља Александра, 
на броју 30.12 Најважнији посао Трговачког кредитног завода било је улагање 
у Акционарско друштво Матарушка бања. Ово предузеће, основано 1907. 
године, располагало је главницом од 2 милиона динара, која је до краја 1925. 
године повећана на 3 милиона динара. Половину акција докапитализације 
поседовао је Трговачки кредитни завод, а како су чланови Управног одбора 
завода били и у управи Друштва Матарушка бања (председник Управног 
одбора био је Милан Јовичић), јасно је да је првенствени циљ највећих акци-
онара Трговачког кредитног завода био обезбеђивање средстава за даљи раз-
вој Друштва Матарушка бања. Друштво је раполагало великом зељишном 
површином на којој су била подигнута купатила са зградама, што је, пре-
ма тржишној вредности, представљало велики капитал за локалне појмове.  

7 АЈ, 65–1313–2297, Извештај Управног одбора Краљевске акционарске штедионице 
поднет на скупштини акционара одржаној 12. децембра 1920.

8 АЈ, 65–1313–2297, Извештај Управног одбора Краљевске акционарске штедионице 
поднет на скупштини акционара одржаној 19. фебруара 1922.

9 АЈ, 65–1313–2297, Захтев Надзорног одбора за процену банчиних имања од 13. јуна 
1936.

10 АЈ, 65–1313–2297, Рачун изравнања Краљевске акционарске штедионице на дан 31. 
децембра 1925. и Записници са зборова акционара Краљевске привредне банке од 17. 
фебруара 1924. и 14. фебруара 1926.

11 АЈ, 65–1313–2297, Уверење Суда краљевске општине од 12. априла 1924.
12 АЈ, 65–1313–2297, Пријава фирме Краљевског трговачког кредитног завода од 20. 

маја 1932.
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Успешност пословања Друштва Матарушка бања уочљива је према добити 
за 1925. годину, која је износила 566.200,09 динара.13 Остварена добит није 
дељена већ је служила као резерва за даља улагања у развој бање и средства 
помоћу којих је вршена докапитализација Друштва.

У Краљевини СХС се од 1925. године осетила стагнација у послови-
ма, која је смањила потребу за кредитима. У краљевачком крају економска 
криза осетила се у јачој мери у 1927. години, која је и на државном нивоу 
оцењена као једна од најтежих. Суша је утицала на пад извоза, забележен је 
велики број стечајева, обустављања послова, редукције персонала и промета. 
Обиље новца на тржишту постало је свакодневница, а тумачено је опадањем 
увоза и извоза, неупосленошћу многих индустријских и спекулативних ка-
питала, који у општој стагнацији послова нису могли наћи пласман, стабил-
ношћу валуте чиме се подстицала штедња итд. Иако је непласираног капи-
тала било доста, и даље се за позајмице морало рачунати на високу каматну 
стопу. Висока камата 18–20% била је последица скупе режије банака и њи-
ховог превеликог броја, али и коришћења прилика да се акционарима деле 
дивиденде од 10, 15, па и 20% (Стакић 1927: 387–388). Просечна дивиденда 
у Србији 1925. године износила је 13%, а могућност зараде у краљевачком 
крају уочљива је преко дивиденде акционара Штедионице која је те године 
достигла 20%.14 Услед кризе тзв. градске привреде, главни клијенти банака 
постали су земљорадници.

Смањен обим послова изазвао је раст улога на штедњу, што је довело 
до промене структуре односа између властитих и туђих средстава којима су 
банке располагале. Док је тај однос 1920. године био 43:57% у корист туђих 
средстава, због знатног пораста улога износио је 1929. године 24,1:75,9% у 
корист туђих средстава (Lakatoš 1933: 216).

Потребе привредника и земљорадника за кредитима омогућавале су во-
дећим личностима банака да, осим финансијског, имају и политички утицај у 
својој средини. У међуратном периоду, партијска припадност водеће лично-
сти банке одређивала је, у највећој мери, и политику кредитирања клијената. 
У Србији тога времена добро се знало која је банка „радикалска“, а која „де-
мократска“ и према политичким критеријумима за банке су се опредељивали 
и клијенти. Користећи потребу привредника за кредитима, а земљорадника 
поготово од 1925. године, услед „маказа цена“, зајмовима неопходним за пре-
живљавање, припадници финансијске елите обезбеђивали су себи бирачко 
тело. Међуратну политичку сцену Краљева обележили су председници управ-
них одбора два најјача новчана завода, Петар Богавац и Лазар Кузмановић.  

13 АЈ, 65–1313–2297, Извештај Краљевског трговачког кредитног завода министру трго-
вине и индустрије од 5. марта 1926.

14 АЈ, 65–1313–2297, Рачун изравнања Краљевске акционарске штедионице на дан 31. 
децембра 1925.
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На листи Народне радикалне странке Богавац је однео апсолутне победе на 
парламентарним изборима 1923, 1927, 1931. и 1935. године, док је Кузмано-
вић у више наврата био кандидат у Жичком срезу, а за народног посланика 
биран је 1927. и 1931. године (Виријевић 2006: 125, 150).

Графикон 1. Процентуално учешће у укупном основном капиталу  
банака у Краљеву

Иако је Акционарска штедионица била новчани завод са најдужом тра-
дицијом пословања у Краљеву, њен основни капитал био је најмањи. При-
вредна банка поседовала је половину од 6 милиона динара колико је била 
укупна главница краљевачких банака, али то не значи да је највише профита 
доносила својим акционарима. Пословна политика банака се доста разли-
ковала и док су се наведене две банке бавиле есконтом меница и давајем зај-
мова на основу залога, Трговачко кредитни завод доносио је зараду својим 
акционарима преко Друштва Матарушка бања. Начин пословања, посе-
довање и трговина некретнинама, пружање угоститељских услуга јасан су 
показатељ да су водећи акционари управљали политику банака према по-
словима којима су били вични, будући да је преко 90% оснивача и најјачих 
акционара банака припадало трговачком слоју.

После Првог светског рата Краљево је почело интензивније да се привред-
но развија, тако да је деценију по завршетку рата у граду било: 6 лекара, 3 вете-
ринара, 1 стоматолог, 4 адвоката, 18 абаџија, 1 апотекар, 2 бачвара, 11 бербе-
рина, 6 бојаџија, 3 часовничара, 3 фирмописца, 3 фотографа, 3 грађевинара, 6 
инжењера, 2 јорганџија, 1 кобасичар, 9 колара, 14 ковача, 10 кројача, 4 лимара, 
2 механичара, 8 месара, 14 обућара, 24 опанчара, 14 пекара, 1 поткивач, 4 бра-
вара и 5 столара. Град је располагао са: 7 гвожђара, 3 циглане, 4 велетрговине 
брашна (једна у власништву Чачанске банке), једним биоскопом, једном трго-
вином црева, 35 гостионица, 7 хотела, 5 увозничко-извозничких фирми, једном 
фабриком леда, 22 трговине мануфактурне робе, једном трговином машина, 23 
трговине мешовите робе, једним обавештајним заводом, једном производњом 
пекмеза, 2 стоваришта пива, 3 велетрговине ракије, једном продавницом ши-
ваћих машина, једном трговином угљем, 5 трговина пољопривредним произво-
дима и 6 зидара (Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1928: 707–708).
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Графикон 2. Финансијска моћ банака по одређеним местима 1928. године  
(у милионима динара)15

Представљене главнице банака показују финансијску моћ одређених 
градова ван престонице. Са највећим основним капиталом биле су банке у 
Лес ковцу, док се за Крагујевац може приметити да, иако је био други град 
по броју становника, финансијска моћ његових банака није била много јача 
од Крушевца или Краљева, који су имали више пута мањи број становника.

Графикон 3. Количина уплаћеног капитала у односу на број банака  
(у милионима динара)

Са Графикона 3. додатно је уочљива уситњеност капитала на подручју ис-
точног дела Кра ље ви не Југославије. У погледу Краљева уочљиво је да је просечна  

15 АЈ, 65–1281–2265, Рачуни изравнања Чачанских банака на дан 31. децембра 1928; АЈ, 65–
1281–2266, Рачуни изравнања Чачанских банака на дан 31. децембра 1928; АЈ, 65–1281–
2267, Рачуни изравнања Чачанских банака на дан 31. децембра 1928; АЈ, 65–1315–2299, 
Рачуни изравнања Крушевачких банака на дан 31. децембра 1928; АЈ, 65–1315–2300, Ра-
чуни изравнања Крушевачких банака на дан 31. децембра 1928; Здравковић 2014: 252.
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количина основног капитала банака била веома слична осталим градовима 
(осим Лесковца), док је Крагујевац у овом погледу највише заостајао.16

Табела 1. Количина основног капитала банака по глави становника 1931. године17

Град Главнице банака Број становника Динара по глави становника
Лесковац 28.200.000 17.632 1.599
Ниш 20.000.000 35.465   564
Чачак 14.500.000  9.115 1.591
Шабац 11.000.000 12.566   875
Крагујевац  9.000.000 27.208   331
Крушевац  7.000.000 11.037   634
Краљево  6.000.000  7.022   854

Графикон 4. Количина основног капитала по глави становника 1931. године  
(у динарима)

Упоређивање висине банчиних главница са бројем становника градова 
даје доста измењену слику у односу на претходна поређења. Краљево и Ча-
чак су били градови са најмањим бројем становника, па су главнице банака 
у том погледу биле „вредније“ јер су омогућавале располагање са већом ко-
личином новца по глави становника. Штавише, Чачак је практично у том 
погледу био изједначен са Лесковцем, док су краљевачке банке располага-
ле новцем готово колико и шабачке, које су на трећем месту, док су се иза 
краљевачких банака нашле крушевачке, нишке и крагујевачке. Овај податак 
јасно ставља до знања да су центри у Србији располагали са веома мало ка-
питала да би могли да се јаче привредно развију. 

16 У Лесковцу је 1928. године пословало 5 локалних новчаних завода, у Нишу 9, у Чачку 
6, у Шапцу 4, у Крагујевцу 7, у Крушевцу 3.

17 Израчунато према: Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, I 
1937: 39–102. 
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Половином 1929. године завршио се период привредног раста у највећим 
светским државама (осим у СССР), да би оне потом кренуле у рецесију. Ре-
кордан ниво производње у САД (63 милијарде долара) праћен је и рекордном 
свотом инвестиција, али и рекордном количином непродате робе (Попов 1995: 
30). Хиперпродукција производа довела је до краха њујоршке берзе октобра 
1929. године, што је због повезаности светске привреде изазвало наредних го-
дина жестоку кризу у водећим европским и лоатиноамеричким државама, као и 
у Аустралији. Криза је довела до наглог опадања цена пољопривредних произ-
вода, чија се производња није могла прилагодити новонасталој ситуацији попут 
индустријске. Услед масовне беспослице и снижавања дневница радницима, 
цене пољопривредних производа доживљавале су свакодневни пад. Друга об-
ласт финансијских поремећаја били су кредити, што је још негативније утицало 
на однос производње и потрошње. Банкарство је била трећа област поремеће-
ног финансијског пословања јер су смањење инвестиција и кредита и инсолвент-
ност дужника оставиле банке без зараде и повраћаја уложених средстава, што је 
изазвало панику код штедиша и власника рачуна и масовну навалу на шалтере.

Број банкарских стечајева 1931. године у Сједињеним Америчким Држа-
вама достигао је рекордни ниво (Вучо 1968: 139),18 док је највећу финансијс-
ку кризу у Европи изазвао слом бечког Oesterreichische Kredit-Anstalta 13. маја 
1931. године (Попов 1995: 32). Ова банка обављала је послове у низу земаља 
(Мађарска, Југославија, Чехословачка, Румунија, Немачка, Велика Британија 
итд), тако да је њен крах изазвао низ стечајева и пропасти индустријских преду-
зећа и банака. Повлачење пласмана Кредит-Аншталта у Краљевини Југосла-
вији изазвало је оскудицу новца на тлу Словеније, Хрватске и Војводине. Када 
су банке у Немачкој и Мађарској средином јула увеле мораторијуме за исплату 
штедиша и одређени број њих банкротирао, то је додатно појачало кризу по-
верња у Југославији (Бецић 2012: 474). Процена финансијских кругова била је 
да је од повученог новца из банака у октобру 1931. године неких 750 милиона 
динара било тезаурисано, тако да је недостатак новца на тржишту утицао на 
поновни скок камата које су се кретале у распону од 16% до 24%.19

Катастрофалан пад цена житарица и осталих пољопривредних производа 
довео је презадужено сељаштво до ивице пропасти, чиме аграрна криза није 
више представљала само економски проблем, већ и проблем који је дубоко 
задирао у све друштвене односе, како на селу тако и у граду. Да би заштитила 
сељаштво, Влада је донела Закон о заштити земљорадника, који је ступио на 
снагу 19. априла 1932. године. Овим законом уведен је мораторијум на испла-
ту сељачких дугова, чиме је рад највећег броја банака био паралисан. Држава је 

18 Број банкарских стечајева у САД 1929. године износио је 659; 1930. године 1.352, а 
1931. године 2.294.

19 АЈ, 65–1605–2632, Извештај Управног одбора о раду Скопске продуктне берзе у 1931. 
години од 29. маја 1932, 3; „Стање банкарства код нас“, Политика, 8.554, 3. март 1932, 4.
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предвидела и заштиту банака, посебно оних највећих, па је одмах сутрадан по 
ступању мораторијума на отплату земљорадничких дугова заштиту затражила 
Прва хрватска штедионица. Са штедним улозима од преко 2 милијарде дина-
ра ова загребачка банка имала је на штедњу 13% свих улога у држави и сана-
ција њеног пословања била је од виталног значаја (Mirković 1950: 61).20

Одлив средстава из банака и немогућност пословања услед кризе усло-
вио је највећи број банака да пређу у стање ликвидације дотадашњих посло-
ва. Вести које су се шириле земљом о краху великог броја банака изазивале 
су панику међу штедишама, коју су шириле поједине новине или појединци 
са жељом да подрију рад одређених банака.21 Мораторијум на отплату дуго-
ва константно је продужаван, а тенденција Народне банке и Министарства 
трговине и индустрије да се каматна стопа максимизира ограничавала је мо-
гућност зараде која је могла бити постигнута на основу тржишних кретања.

Од 1934. године држава се трудила да интензивније помогне и новчаним 
заводима. Ове године број завода под заштитом за одлагање обавеза попео 
се на 291 акционарски новчани завод и 20 штедионица, што је чинило 49% 
приватних банака и 40% штедионица (Гајић 1965: 114). Питање земљорад-
ничких дугова решено је уредбом која је донета 26. септембра 1936. године. 
Посао око ликвидације према новчаним заводима и кредитним задругама по-
верен је Привилегованој аграрној банци. Банка је преузела од завода менични 
портфељ земљорадника и обавезала се да исплати у висини од 50% од главни-
це дуга у року од 14 година у једнаким годишњим ануитетима, а за 25% издала 
је 3% обвезнице за ликвидацију земљорадничких дугова. Приликом процеса 
пријављивања потраживања евидентирано је 652.000 дужника и 4.098 уста-
нова, док је пријављено потраживање достигло суму од 2 милијарде и 747 
милиона динара, што јасно говори о величини проблема и обиму посла (Ми-
нистарство финансија Краљевине Југославије 1918–1938 1938: 260).22

Попут највећег броја новчаних завода у земљи и за краљевачке банке 
1931. година била је последња завршена са пословним успехом. У наредним 
годинама банке су се нашле у вртлогу кризе којој се није видео крај, тако 
да су биле принуђене или да се ставе под заштиту или да своје пословање 

20 Овом могућношћу у почетку су се служиле искључиво велебанке које су распола-
гале великим свотама туђих новчаних средстава и имале велики број подружница. 
(АЈ, Фонд Централног прес бироа, 38–576–743, Jugoslavenski Lloyd, 16. maj 1932, 
Ljubljanska kreditna banka).

21 У напетој ситуацији било је довољно да се помене да је одређена банка „пропала“ и да 
то изазове праву навалу штедиша на шалтере дотичне или чак других градова у истом 
месту. Са таквим проблемима сусрела се и Приштинска банка јуна 1933. године (Бецић 
2014: 275).

22 Утврђивањем висине задужења земљорадника престало је и преувеличавање укупне 
суме задужења, која је у Народној скупштини процењивана на шест, чак и седам ми-
лијарди динара. (Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије, II 
Редован сазив за 1933/34, излагање Богољуба Кујунџића 1934: 30).
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обављају са крајње скромним учинком. Услед немогућности да одговори 
обавезама, прва је заштиту потражила Краљевска привредна банка. Ова ус-
танова стављена је под заштиту одлуком министра трговине и индустрије од 
7. јула 1936. године.23 Пословање Краљевске привредне банке било је отежано 
и услед непровођења извршења од стране извршних власти и по оним пред-
метима чији су предлози већ годинама лежали и за које је Завод имао вели-
ке трошкове за тужбене таксе. Осим штедишама, банка је највећа дуговања 
имала према Поштанској штедионици, Народној банци и Државној хипоте-
карној банци. Без обзира на пад цена некретнина, Привредна банка продала 
је један њихов део и успела да скине заштиту 23. октобра 1940. године.24

До 1938. године Краљевски трговачки кредитни завод исплаћивао је 
штедише новцем који се нашао у банци до избијања кризе и смањивањем 
основног банчиног капитала. Понестајање средстава принудило је ову банку 
да потражи заштиту и она је ступила на снагу 13. априла 1938. године.25

Једини краљевачки новчани завод који се ни једног тренутка није ко-
ристио заштитом била је Краљевска акционарска штедионица. Колико је то 
био редак случај у Краљевини Југославији најбоље илуструје податак да је 
1938. године нормално радило само 28,3% новчаних завода.26
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23 АЈ, 65–1313–2297, Биланс Краљевске привредне банке на дан 31. мај 1936.
24 АЈ, 65–1313–2297, Одлука министра трговине и индустрије од 23. октобра 1940.
25 АЈ, 65–1313–2297, Решење министра трговине и индустрије од 13. априла 1938.
26 АЈ, 38–577–744, Zagrebački Lloyd.



Иван М. Бецић332

ЛИТЕРАТУРА

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

Бецић 2014: Иван М. Бецић. „Финансијске установе у Приштини до Другог светског рата“. 
Традиција, промене, историјско наслеђе, питања државности и националног иден-
титета на Косову и Метохији. Лепосавић: Инситут за српску културу – Пришти-
на, 265–277.

Виријевић 2006: Владан Виријевић. Краљево, град у Србији 1918–1941. Краљево: Народни 
музеј – Историјски музеј Краљево.

Вучо 1968: Никола Вучо. Аграрна криза у Југославији 1930–1934. Београд: Просвета.
Гајић 1965: Драгутин В. Гајић. Карактеристике развоја банкарства у Југославији између два 

светска рата. Докторска дисертација на Економском факултету у Београду.
Đurović 1986: Smiljana Đurović. Državna intervencija u industriji Jugoslavije (1918–1941). 

Beograd: Institut za savremenu istoriju.
Здравковић 2014: Слађана Здравковић. „Финансијска моћ Власотинца у међуратном пери-

оду“. Лесковачки зборник, LIV. Лесковац: Народни музеј Лесковац, 243–256.
Исић 1995: Момчило Исић. Сељаштво у Србији 1918–1925. Београд: Институт за новију 

историју Србије.
Историја српског народа 1994, VI-1. Београд: Српска књижевна задруга.
Lakatoš 1933: Joso Lakatoš. Jugoslavenska privreda. Zagreb: Jugoslovenski Lloyd.
Љушић 2004: Радош Љушић. Кнежевина Србија 1830–1839. Београд: Завод за учбенике и 

наставна средства.
Матијевић–Бишевац 2000: Милан М. Матијевић – Благомир Бишевац. „Карановац –зна-

чајан трговачки центар Србије“. Рудо Поље, Карановац, Краљево (од првих помена 
до Првог светског рата). Београд: Балканолошки институт САНУ; Краљево: На-
родни музеј Краљево, 105–117.

Mirković 1950: Mijo Mirković. Ekonomska struktura Jugoslavije 1918–1941. Zagreb: Nakladni 
zavod Hrvatske.

Министарство финансија Краљевине Југославије 1918–1938. Београд: Министарство финан-
сија Краљевине Југославије.

Народна банка 1884–1934. Београд: Народна банка Краљевине Југославије.
Попов 1995: Чедомир Попов. Од Версаја до Данцига. Београд: Службени лист СРЈ.
Поповић–Мишић 1929: Новак Поповић – Душан Мишић. Наша домаћа привреда, факто-

ри, стање, унапређење. Београд: Геца Кон.
Секулић 2000: Милован Секулић. „Акционарске штедионице и банке у Краљеву до 1915. 

године“. Рудо Поље – Карановац – Краљево (од првих помена до Првог светског 
рата). Београд: Балканолошки институт САНУ; Краљево: Народни музеј Краље-
во, 119–144.

Стакић 1927: Милутин Стакић. „Висока каматна стопа и проблем скупоће“. Српски књи-
жевни гласник, књ. XX, 5, 386–389.



Положај краљевачких новчаних завода у банкарском систему Краљевине Југославије 333

Ivan M. BECIĆ

THE POSITION OF KRALJEVO’S MONETARY INSTITUTES  
IN THE BANKING SYSTEM OF THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA

Summary

Banking business activity in Kraljevo stretches back from 1885, from the foundation of 
the Kraljevo’s Shareholder Saving Bank and until the WWI three local monetary institutes were 
doing their business activity. Sufferings in the war and altered labour conditions caused that 
Kraljvo’s Economic Bank for Commerce and Industry and Kraljevo’s Shareholder Economic 
Bank carry out the fusion, and that new institute was called the Kraljevo’s Economic Bank. Dur-
ing the first after war years, the institutes constantly increased their principal funds, and where 
in 1924 the third institute had been founded – the Kraljevo’s Commercial Credit Institute, the 
possibility of the financing of city’s economy was facilitated. 

In comparison with other centres in Serbia, Kraljevo’s banks from collective point of view 
disposed of the least basic capital funds, but relations of the amount of capital funds as per the 
bank numbers makes us knowledgeable that Kraljevo’s banks disposed of similar amounts of 
capital funds as the largest number of banks in other cities. In case we compare the amount of 
capital funds with the number of citizens, it is noticeable that the residents of Kraljevo disposed 
of more resources in comparison with the centres as Niš or Kragujevac. Although this data may 
point out at first sight greater possibility of Kraljevo’s banks for the economic development of 
the place, it is the fact that all cities and towns, even the centres in Serbia, disposed with insuf-
ficient capital funds in order to be able to develop more intensively from economic point of view. 

The prosperity in the operation of Kraljevo’s banks lasted until 1931 after that the banking 
crisis in the Kingdom of Yugoslavia disabled normal work of monetary institutes. The main cli-
ents of Kraljevo’s banks were, starting from 1925, farmers so that the moratorium on the repay-
ment of agricultural debts in 1932 paralyzed the work of banks. In that way Kraljevo’s banks are 
found in the position as the largest number of the banks in the state, thus they were found under 
the protection as per the Regulation on the Protection of Monetary Institutes or their bailers or 
they reduced their business activity tithe repayment of old saving deposits.

Key words: Kraljevo’s Shareholder Saving Bank, Kraljvo’s Economic Bank, Kraljevo’s Com-
mercial Credit Institute, bank’s principal funds, economic crisis. 
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