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БАНКА „СТАРА СРБИЈА”2

САЖЕТАК. Банка „Стара Србија” у Скопљу настала је удруживањем капитала се-

дам косовско-метохијских банака и била је један од најјачих приватних

новчаних завода у периоду између два светска рата у Старој Србији. У

раду је, првенствено на основу архивске грађе, приказан рад ове уста-

нове и дате су особености њеног пословања, захваљујући којима је

успела да преброди финансијску кризу која је током тридесетих година

XX века паралисала рад највећег броја приватних финансијских уста-

нова у Краљевини Југославији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Банка „Стара Србија”, Пећска трговачко-индустријска банка, Призрен-

ска банка, економија, велика економска криза.
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2 Ра- је нас2ао као резул2а2 ис2раживања на Пројек2у Ма�еријална и �уховна кул�ура Косова и Ме-

�охије (Ев. >р. 178028) који финансира Минис2арс2во Cросве2е и науке РеCу>лике Ср>ије.

Ра- је Cримљен 19. мар2а 2014, а Cрихваћен за о>јављивање на сас2анку Ре-акције З>орника
о-ржаном 21. маја 2014.
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Новчани заво-и на Косову и Ме2охији израсли су из црквених
фон-ова основаних у Cрвој -еценији XX века, -ок су >анке у
СкоCљу основане након >алканских ра2ова. Велики ра2 je ос2а-
вио уочљив 2раV у свим Vранама Cривре-ноV живо2а, Cа и у >ан-
карс2ву.3 Разне моне2арне махинације нису >иле CоVо-не за ра-
>анака, а нарочи2о за оне са невеликим каCи2алом. У 1919. Vо-и-
ни о- целокуCноV каCаци2е2а новчаних заво-а о2Cа-ало је на Хр-
ва2ску и Славонију 60,43%, Словенију 20,72%, Ср>ију 5,84%, Војво-
-ину 5,05%, Босну и ХерцеVовину 4,58% и Црну Гору 0,85% (Бецић,
2012, с2р. 459). На Cо-ручју С2аре Ср>ије Cос2ојало је -еве2 новча-
них заво-а са крајње скромним каCи2алом, који су -о Cоловине
1920. CрикуCљали своје ресурсе и чекали закон о ликви-ацији
мора2орноV с2ања -а >и кренули са о>ављањем Cослова. Иако
Cос2оји више 2умачења, за Cојам С2ара Ср>ија у XIX веку ус2али-
ло се мишљење -а о>ухва2а о>лас2и Рашке, Косова, Ме2охије, ку-
мановске, скоCске, 2е2овске и кра2овске о>лас2и. После осло-
>ођења 1912. име Јужна Ср>ија, које је о>ухва2ало и -ео северне
Маке-оније Cо2искивало је Cос2еCено име С2ара Ср>ија (Терзић,
2008, с2р. 26–27). Уређењем Краљевине ЈуVославије 1929. Cо-ручје
С2аре Ср>ије нашло се у 2ри >ановине: вар-арској, моравској и
зе2ској и Cрес2ало је -а се Cомиње као 2ери2оријална целина.

Сређивањем си2уације у земљи >анке су Cочеле наVло -а се
развијају, а Cосе>но су 2оме -оCринели не-ос2а2ак новца Cо2ре>-
ноV за изVра-њу и инфла2орне Cрилике које су омоVућавале ве-
лику и >рзу зара-у. Услови су -ик2ирали инвес2ициону Cоли2и-
ку >анака, 2ако -а се велики >рој њих уCуш2ао у финансирање,
оснивање и Cреузимање ин-ус2ријских и 2рVовачких Cре-узећа.
Овакво Cословање Vо2ово свих >анака намеће закључак -а није
>ила извршена Cо-ела новчаних заво-а на Cословне >анке и на
чис2о >анкарске ус2анове, али и о-Vовор >анака на Cомањкање
новца, нарочи2о у 1922. З>оV изражене конјунк2уре која је вла-а-
ла Cосле ра2а и CроширеноV 2ржиш2а, у новој -ржави је вла-ала
Cрава ексCанзија у оснивању Cре-узећа. Ин2ензивно оснивање
Cре-узећа знак је Cривре-ноV Cоле2а, али Cро>лем који се јавио у
Краљевини СХС >ио је -а је 2а ексCанзија Cревазилазила сре-с2ва
којима су финансијски круVови у земљи расCолаVали. Само 2о-
ком 1922. >ило је основано око 3.500 Cре-узећа, о- којих су њих
122 -о краја ис2е Vо-иле Cала Cо- с2ечај (У�ружење �анака–Бео�ра�,

3 На Cрос2ору Краљевине СХС вла-ао је Cрави моне2арни хаос. Колало је с2о-
2инак врс2а новчаница и кованица чак Cе2 валу2а: срCскоV -инара, црноVор-
скоV CерCера, аус2роуVарске круне, немачке марке и >уVарскоV лева.
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1923, с2р. 24). Ова Vо-ина >ила је изузе2но Cло-на Cо оснивање >а-
нака у С2арој Ср>ији. Основано је -ванаес2 нових заво-а са основ-
ним каCи2алом о- 12,5 милиона -инара, а осе2но Cовећање каCи-
2ала извршило је шес2 заво-а, 2ако -а су соCс2вена сре-с2ва Cо-
већана за 20,3 милиона -инара, нерачунајући Cри2ом и Cовећа-
ње резервних фон-ова, који су у овој Vо-ини износили Cреко Cо-
ла милиона -инара (Гавриловић, 1933, с2р. 155).

Трећина CовећаноV каCи2ала о2Cа-ала је на СкоCље, које је
Cос2ало цен2ар новоформиране економске је-инице, на цен-
2ралној моравско-вар-арској комуникационој ар2ерији, о2воре-
ној и Cрема Солуну и Cрема БеоVра-у. Уласком у сас2ав Ср>ије у
СкоCљу се сконцен2рисала Vо2ово сва 2рVовачка -ела2нос2 ЈуVа,
Cа је у Cривре-ном вођс2ву СкоCље на неки начин насле-ило Со-
лун. Током Cрвих неколико Cослера2них Vо-ина СкоCље је -ожи-
вело изражени CросCери2е2, о-ржавајући ин2ензивне везе са 2р-
Vовцима већеV -ела -ржаве, Cреко Ниша, Зајечара, Ужица и Сара-
јева (Чемерикић, 1937, с2р. 704). Нормализовањем сао>раћаја
Cреко ја-ранских лука, овај у2ицај временом је сужен на Cраву
меру и оVраничен на о>лас2и које су му Cриро-но Vрави2ирале.

Поче2ком 1923. на >анкарском 2ржиш2у Краљевине СХС из>и-
ла је криза кре-и2а коју је изазвало Cовлачење великих сума нов-
ца које су извршиле инос2ране >анке, а које су >иле Cласиране
Cо- рела2ивно Cовољним условима ра-и финансирања Cре--
с2ојећеV извоза. Инвес2ициона Cоли2ика јуVословенских >анака
Cојачала је кризу кре-и2а на 2ај начин ш2о инвес2ирање није >и-
ло у скла-у са Cрираш2ајем новчаних сре-с2ава, Cа су мноVе >ан-
ке >анкро2ирале. Пре2ерано инвес2ирање у о>јек2е и Cре-узећа
руковођено је жељом за ш2о већом зара-ом, јер је она -оносила
већу -иви-ен-у, већу 2ан2ијему и већу вре-нос2 акција. Није се
во-ило рачуна о флук2уацији курса валу2е, Cромени цена, си2у-
ацији на новчаном 2ржиш2у, кре-и2ним изворима и ликви-но-
с2и ак2иве (Узелац, 1928, с2р. 46). За2о је у 1923. основан мали >рој
новчаних заво-а, али је у цен2ру С2аре Ср>ије кван2и2е2 на-оме-
ш2ен оснивањем је-ноV цен2ралноV заво-а за све >анке са овоV
Cо-ручја.

И-еја за оснивање 2аквоV заво-а Cо2екала је о- Призренске и
Пећке >анке, а у CриCреме око Cокре2ања Cос2уCка Cрикључиле
су се Приш2инска, Урошевачка и Те2овска >анка, као и о-ређени
>рој виђенијих Vрађана СкоCља. Те2овска >анка је у>рзо изашла
из CреVовора, али су се Cрикључили Cре-с2авници Вучи2рнске,
Гњиланске Cривре-не и Јужно-срCске >анке из Косовске Ми2ро-
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вице (АЈ, фон- Минис2арс2ва 2рVовине и ин-ус2рије, 65–1404–
2388, Уверење ПећкоV су-а о- 14. јуна 1922). На овај начин с2ворен
је концерн >анака искључиво са Cрос2ора Косова и Ме2охије, ш2о
су Cоје-ини комен2а2ори ви-ели као „нас2авак оне исCолинске
>ор>е, коју је Cривре-ни све2 на Косову и у С2арој Ср>ији во-ио за
своју самос2алнос2” (Гавриловић, 1931, с2р. 24).

Оснивачи Банке руково-или су се 2име -а је развој Cривре-е и
2рVовине условљен мноVим 2ешкоћама, које су у2олико веће уко-
лико је 2ерен неCрис2уCачнији. За о2клањање не>ројених 2ешко-
ћа >ила је неоCхо-на економска орVанизација која се најјаче
оVле-ала у у-руживању каCи2ала и с2варању Cовољних услова за
новчану комуникацију, ш2о је највише олакшавало Cроме2 и ра-
зви2ак у 2рVовини. Новчани заво- назван је Банка „С2ара Ср>ија”
јер је >ила намењена CросCери2е2у 2оV ис2оријскоV краја који >и
се у >у-ућнос2и моVао уCоре-и2и са најразвијенијим -еловима
-ржаве. У СкоCљу >и се усCос2авила ш2о чвршћа међусо>на веза
која >и омоVућила усCешно вођење 2рVовине својим суVрађани-
ма, олакшала међусо>ну новчану циркулацију, везала 2им сре--
с2вима 2рVовину овоV краја са 2рVовином ос2алих крајева -ржаве
и олакшала Cроме2 са њима, омоVућила везу са инос2ранс2вом
и2-. Ам>иције акционара >иле су -а се с2вори >анка која ће -оми-
нира2и целим 2им крајем за све Cослове и сва Cи2ања у вези са
2рVовином и Cривре-ом, и -а се с2воре услови за све сиVурнији и
несме2анији економски наCре-ак.

Као оснивачи >анке наве-ени су: за Пећку >анку Живко С2. Ра-
јевић и Никола Момировић, за Призренску >анку Хаџи Љу>а Па-
2рноVић и С2еван Дрваревић, за Урошевачку >анку Марко Сина-
-иновић, за Приш2инску >анку Ан-ра С2ојановић, за Вучи2рнску
>анку Милан ТоCаловић и Саз-а Парлић, за Јужно-срCску >анку
До>ра Миленовић, а за 2рVовачки слој СкоCља Хаџи Васиљ ПоCо-
вић, Хаџи ДраVољу> Па2рноVић, Трифун Чукић и Михаило Па2р-
ноVић (АЈ, Ис2о, Извеш2ај оснивача Банке „С2ара Ср>ија” о- 28. ја-
нуара 1923). Присус2во Cоро-ице Па2рноVић и као Cре-с2авника
Призренске >анке и као ис2акну2их скоCских 2рVоваца није изне-
нађење, јер је ова Cоро-ица о- Cоче2ка XX века имала ис2акну2у
улоVу у Cривре-и С2аре Ср>ије (Бецић, 2013, с2р. 847–861). Разли-
чи2а финансијска снаVа новчаних заво-а-оснивача уочљива је
Cрема >роју акција које су уCла2или (АЈ, Ис2о, СCисак Cрису2них
акционара на з>ору о- 28. јануара 1923).4

Нацр2 >анчиних Cравила Cре-виђао је -а се УCравни о->ор
сас2оји о- 12, а На-зорни о->ор о- Cе2 чланова, које је >ирала ре-
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-овна скуCш2ина акционара. О- чис2е -о>и2и Cре-виђена су сле-
-еђа о-вајања: 10% за CоCуну резервноV фон-а, 6% на име 2ан-
2ијеме члановима УCравноV о->ора, 2% члановима На-зорноV о--
>ора, а 4% >анчином осо>љу. Први УCравни о->ор чинили су:
Живко С2. Рајевић, Cре-се-ник; Хаџи ДраVу2ин Па2рноVић, Cо2-
Cре-се-ник; Михајло Па2рноVић, -ирек2ор; Марко Сина-иновић;
Пе2ко С. Жорић; С2еван Дрваревић; Михајло Дими2ријевић; Кр-
с2а Галић; Трифун Чукић; Милован Миловановић; Мла-ен Фили-
Cовић и Ми2а Ка2анић. Чланови На-зорноV о->ора >или су: Нико-
ла Момировић, Cре-се-ник; Ђорђе Ћићарић, Cо2Cре-се-ник; Ла-
зар Лазић; Серафим ПоCовић и Саз-а Парлић. Из наве-еноV се мо-
же ви-е2и -а иако је Те2овска 2рVовачко-ин-ус2ријска >анка
о-ус2ала о- уласка у концерн, њен -ирек2ор Никола Момировић
Cос2ао је акционар Банке „С2ара Ср>ија” и својим ау2ори2е2ом и
>ројем акција Cос2ао Cре-се-ник На-зорноV о->ора (Ис2о, ЗаCи-
сник са з>ора о-ржаноV 28. јануара 1923).

У оCису својих Cослова Cре-виђено је -а Банка о>авља >анкар-
ске, 2рVовачке, ин-ус2ријске, Cре-узимачке, шCе-и2ерске, коми-
сионарске и извозничко-увозничке Cослове Cа ће у име 2оVа:

– Cрима2и новац на ш2е-њу Cо уложним књижицама и 2еку-
ћим рачунима и у вези са 2им врши2и исCла2е и уCла2е у
земљи и инос2ранс2ву;

– ескон2ова2и и реескон2ова2и менице;

– о2вара2и 2екуће рачуне и -ава2и зајмове на хар2ије о- вре--
нос2и, -раVоценос2и, неCокре2нос2и и -руVу ро>у о- вре--
нос2и;

– врши2и аVен2урске и комисионе уCла2е и исCла2е;

– куCова2и и Cро-ава2и чекове, ефек2е и валу2е;

– куCова2и и извози2и CољоCривре-не Cроизво-е и увози2и
разне;

4 После Cрве уCла2е највише акција „С2аре Ср>ије” имале су Призренска >ан-
ка – 1.210 и Пећка >анка – 1.153. Урошевачка >анка >ила је власник 120 акција,
Приш2инска >анка 100, Вучи2рнска 100, Гњиланска Cривре-на >анка 100, а
Јужно-срCска >анка свеVа 10 акција. Пре-узећа Па2рноVић, Манчић и КомC.
и Браћа Галић Cосе-овали су Cо 100 акција, а о- Cрива2них лица највећи >рој
акција имали су: С2еван Дрваревић 110, Љу>а Па2рноVић 100 и Живко Раје-
вић 100 акција.
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– Cосре-ова2и, CомаVа2и и кре-и2ира2и 2рVовачка, ин-у-
с2ријска и Vрађевинска Cре-узећа (Правила Банке „С�ара Ср-
�ија”, 1922, с2р. 7–8).

У Cрвој Vо-ини ра-а највећа Cажња Cосвећена је уну2рашњем
уређењу ра-и орVанизације ра-а, ма-а скуCи режијски 2рошкови
нису -озволили -а се 2о ура-и на савременој основи. Иако је 1923.
>ила ош2ра новчана криза, уCла2а каCи2ала 2екла је нормално.
Банка је корис2ила новчану нес2ашицу на 2ржиш2у -а Cласира
каCи2ал и Cосре-овала како у >анкарским 2ако и у 2рVовачким
Cословима. Без о>зира на моVућнос2 веће зара-е, Банка није ула-
зила у ризичне Cослове, већ само у оне сиVурне. Поче2ком Vо-и-
не расCолаVали су са невеликим каCи2алом, али је он рас2ао 2о-
ком Vо-ине. О>р2 о- 1. фе>руара -о 31. -ецем>ра 1923. износио је
374.670.451,66 -инара, Cри чему је ос2варена чис2а -о>и2 о-
219.779 -инара, ш2о се може сма2ра2и -ос2а усCешним резул2а-
2ом за заво- који је 2ек о2Cочео са ра-ом. Након о->ијања за ре-
зервни фон-, фон- за Cо-изање >анчине зVра-е, новца за хумани-
2арне сврхе и 2ан2ијема, за Cо-елу акционарима ос2ало је 100.000
-инара, који су, на Cре-лоV УCравноV о->ора који се о-рекао своје
2ан2ијеме за 2у Vо-ину, Cре>ачени у резервни фон- (АЈ, Ис2о, Из-
веш2ај УCравноV о->ора о- 30. мар2а 1924).

О>илна CољоCривре-на Cроизво-ња и мере минис2ра финан-
сија Милана С2оја-иновића -онеле су 1924. извесне Cромене на
новчаном 2ржиш2у. Краљевина СХС за>ележила је 2е Vо-ине
Cрви ак2ивни сCољно2рVовински >иланс, ш2о је >ио је-ан о- ус-
лова за Cорас2 вре-нос2и -инара. На >ерзи у Цириху он је са 6,48
франака за 100 -инара крајем 1923. скочио на 7,69 франака крајем
1924. (Наро�на �анка, 1934, с2р. 302). НасуCро2 овим резул2а2има
Cривре-ници су -оживели низ разочарења: економска криза
није нимало CоCус2ила и -онела је Cро>леме великом >роју Cо-
с2ојећих Cре-узећа, -ок се о оснивању нових није моVло ни Cо-
мишља2и. ОCш2у нес2ашицу новца CоVоршао је Закон о Cрину--
ној наCла2и ван с2ечаја, а слом Cоје-иних >анака изазвао је неCо-
верење улаVача у новчане заво-е, нарочи2о оне који су 2ек о2Cо-
чели са ра-ом. Прину-на наVо->а у С2арој Ср>ији >ила је ре2ка,
али сама Cомисао на моVуће злоуCо2ре>е о2ежавала је усCешно
Cословање и Vо2ово онемоVућавала Cравилно кре-и2овање. УCр-
кос скоку -инара, цене живо2них намирница нису >иле смање-
не, наCро2ив, у мноVим случајевима осе2но су Cорасле. Несраз-
мерно високи Cорези, 2аксе и разне -ржавне -аж>ине у2ицали су
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на велики Cорас2 режијских 2рошкова. Без о>зира на ак2уелну
економску си2уацију Банка „С2ара Ср>ија” Cословала је нормал-
но. Вршила је кре-и2ирање у Vраницама својих моVућнос2и, а ко-
рис2ила се и Cовољним сезонским кре-и2ом о- Наро-не >анке.
Већ у Cрвим Vо-инама Cословања Заво-а може се уочи2и велика
оCрезнос2 у нас2уCу на 2ржиш2у. Схо-но 2ој о-луци 2ре>а Cос-
ма2ра2и и нову Cромену Cравила Банке -а се још 10% о- -о>и2и
-о-ано из-ваја за фон- за неCре-виђене ш2е2е (АЈ, Ис2о, Изве-
ш2ај УCравноV о->ора о- 15. мар2а 1925).

Поче2ком 1925. новчано 2ржиш2е у Јужној Ср>ији, Cосе>но у
СкоCљу, Cролазило је кроз жес2оку кризу. Нес2ашица новца >ила
је још израженија, а Vлавни узрок овој Cојави >ио је о2куC -увана,
који је у овим крајевима Cре-с2ављао Cи2ање о- живо2не важ-
нос2и. УCрава моноCола о2куCљивала је -уван Cо мноVо нижим
ценама о- очекиваних, о-уVовлачила са исCла2ама, ш2о је Cреко
Cроизвођача CоVо-ило целу 2рVовину, ма-а су изVле-и за о>имну
же2ву и Cовећање извоза наVовеш2авали моVућ излазак из еко-
номске кризе. Укину2а наCла2а Cреко Cоравнања враћала је Cо-
верење у 2рVовачке и новчане ус2анове, а јачање -инара заје-но
са њеVовом рела2ивном с2а>илношћу Cојачавали су вољу за
ш2е-њом. Порас2 Cоверења омоVућио је -авање ро>е на Cочек и
кре-и2, усле- чеVа је Cо2ре>а за новцем и кре-и2има Cос2ајала
мања, Cа је кре-и2на криза Cос2еCено CоCуш2ала. Међу2им, из-
воз је Cо->ацио и извезене су мале количине ро>е из С2аре Ср>и-
је, а све2ска хиCерCро-укција CољоCривре-них Cроизво-а иза-
звала је -рас2ичан Cа- цена.

За2о се Банка >авила чис2о >анкарским Cословима, Cрвенс2ве-
но кре-и2има Cо меницама и залоVама и 2екућим рачунима. Ус-
Cешнос2 Cословања ви-и се и Cо 2оме ш2о је Cоре- Cовећаних
улоVа на ш2е-њу, Заво- за Cо2ре>е кре-и2ирања о>ез>е-ио с2ал-
ни кре-и2 ко- Наро-не >анке у висини о- -ва милиона -инара
(АЈ, Ис2о, Извеш2ај УCравноV о->ора о- 28. мар2а 1926). Умешнос2
уCраве Банке у Cословању оVле-а се и 2оме ш2о је о>р2 рас2ао из
Vо-ине у Vо-ину и Cоре- велике конкуренције која је вла-ала на
>анкарском 2ржиш2у у СкоCљу. Секулић (1999, с2р. 124) наво-и
-а је у СкоCљу 1925. ра-ило 25 новчаних ус2нова, међу којима је
уврс2ио и ПривилеVовану аVрарну >анку, ма-а је ова ус2анова о2-
Cочела са ра-ом 1929. Vо-ине (Минис�арс�во финансија, 1938, с2р.
257).
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СЛИКА 1. КРЕТАЊЕ ВРЕДНОСТИ УКУПНОГ ОБРТА 
БАНКЕ „СТАРА СРБИЈА” (У МИЛИОНИМА ДИНАРА)5

Иако је 1926. Vо-ине же2ва >ила >оVа2а, о>им извоза >ио је не-
-овољан, 2ако -а је >ављење CољоCривре-ом Cос2ајало све не-
рен2а>илније. Још већа нерен2а>илнос2 јавила се у Cроизво-њи
-увана, усле- оVраничења сађења и о2куCа Cо ниским ценама о-
моноCолске уCраве, ш2о је Cре-с2ављало Cосе>ан Cро>лем за 2е-
ри2орију Јужне Ср>ије. Захваљујући о>имним новчаним резер-
вама Банка је финансирала извознике зрнас2е хране, Cосе>но са
Косова и Ме2охије. Корис2ила се зајмовима ко- Државне хиCо2е-
карне >анке и Пош2анске ш2е-ионице и улаVала ос2варену -о>и2
у фон- за Cовећање >анчине Vлавнице. Велике разлике у Cосе-о-
вању акција Банке и учес2вовању у >анчиној -о>и2и у2ицале су
-а се >рој чланова УCравноV о->ора смањи на -есе2, а На-зорноV
о->ора на че2ири члана. Ман-а2 члановима уCраве смањен је са
2ри на -ве Vо-ине, али су 2ан2ијеме члановима УCравноV о->ора
Cовећане на 9%, а члановима На-зорноV о->ора на 3% (АЈ, Ис2о,
Извеш2ај УCравноV о->ора о- 13. мар2а 1927).

Ис2ицани економски Cро>леми, све2ски или -омаћи, нису >и-
ли је-ини који су у2ицали на с2ање Cривре-е у Краљевини СХС.

5 Израђено Cрема АЈ, 65–1404–2388, Извеш2аји УCравноV о->ора за Cерио-
1923–1927.
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УCрава >анке је као узроке с2ања у Cривре-и о2ворено навела и
несређене Cоли2ичке Cрилике и о-сус2во оз>иљне сис2ема2ске
и -о>ро смишљене -ржавне Cривре-не Cоли2ике. Овај Cосве ис-
Cраван с2ав УCравноV о->ора, изне2 на з>ору акционара 1928,
није Cрошао >ез реакције Cрису2ноV вла-иноV комесара. Он је
2ражио -а се кри2ика уклони из извеш2аја, јер „2ако ш2о није >и-
ло умесно а још мање Cо2ре>но уне2и у извеш2ај, 2е сам с2оVа и
с2авио своју Cриме->у 2им Cре, ш2о се налазимо на јуVу V-е наши
неCрија2ељи с2ално ра-е -а ко- наших суVрађана у>ију веру у си-
Vурнос2 -ржаве и изазову неCоверење Vрађана Cрема -ржави”
(АЈ, Ис2о, Извеш2ај инсCек2ора о- 18. мар2а 1928). Без о>зира на
Cокушаје званичних -ржавних орVана -а скину сваку о-Vовор-
нос2 за с2ање у земљи, лоша же2ва само је Cојачавала кризу, ш2о
је земљора-ника Cриморавало -а чак куCује храну -а >и Cрежи-
вео, а како није имао чиме, -а се све више за-ужује. ОCа-ао је
о>им и 2рVовине и ин-ус2рије, а зара-е су >иле минималне. Бан-
ке су >иле у си2уацији -а ра-е, али је и њихова зара-а >ила
смањена јер су кама2е >иле у с2алном Cа-у. О- 1919. -о 1922. ак-
2ивна кама2на с2оCа кре2ала се 7–12%. У Cрвој Cоловини 1923. за-
>ележила је наVли скок и -ос2иVла 20–24%. Наре-на Vо-ина >ила
је врхунац кама2не кризе и у њој је о>ична кама2а >ила 24%, али
је CонеV-е -ос2иVла и 30%, Cа и више. У наре-не -ве Vо-ине кре2а-
ла се 18–20%. О- 1927. Cриме2на је 2ен-енција оCа-ања кама2не
с2оCе и она је ко- већих новчаних заво-а износила 14–18%. У
1928. и 1929. -авани су кре-и2и и Cо 12%, али се у 2ом 2рену2ку за
нормалну кама2у сма2рало 14% (ПоCовић и Мишић, 1929, с2р. 60–
61). На Cа- кама2не с2оCе, осим Cојаве вишка -омаћеV каCи2ала
који није >ио анVажован у Cривре-у усле- с2аVнације Cослова,
у2ицала је и Cојава с2раноV каCи2ала.

З>ивања на новчаном 2ржиш2у нису Cревише CоVађала „С2ару
Ср>ију”. Она је Vо-инама -авала кре-и2е на >ази сиVурноV о>ез-
>еђења и 2ру-ила се -а 2о о>ез>еђење >у-е ш2о ликви-није. Нове
кре-и2е -авала је искључиво кра2корочно, на основу меница и
залоVа, хар2ија о- вре-нос2и и ро>е. Банчина уCрава >ила је уве-
рена -а ће се кре-и2овање на >ази ро>е и -руVих залоVа све више
развија2и Cа је куCила на скоCској железничкој с2аници велике и
мо-ерне -восCра2не маVацине, армиране и са >е2онском кон-
с2рукцијом, које су усCели -а реVис2рују као 2ранзи2не маVаци-
не, ш2о је моVло -а Cривуче увознике јер им је олакшавало 2ранс-
Cор2 ро>е (АЈ, Ис2о, Извеш2ај УCравноV о->ора о- 31. мар2а 1929).
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СЛИКА 2. ЧИСТА ДОБИТ БАНКЕ „СТАРА СРБИЈА” (У ХИЉАДАМА ДИНАРА)6

Током 1929. Cослови у ,,С2арој Ср>ији” Vо2ово -а су у Cо2Cуно-
с2и с2али. Увозници су са 2ешком муком исCуњавали своје о>а-
везе, јер нису моVли -оћи -о новчаних сре-с2ава, а извозници су
-о>рим -елом имали велике количине ро>е, чија је цена с2ално
снижавана, Cа су мноVи о- њих закључили Vо-ину са неVа2ивним
Cословањем. После-ица 2аквоV с2ања >ио је велики >рој с2ечаје-
ва 1929. којих је само у СкоCљу >ило око с2о. И „С2ара Ср>ија” је
Cре2рCела ш2е2у, али је усCела -а Cос2уCно наCла2и Cо2ражи-
вања која је сма2рала несиVурним. По>ољшала је усCешнос2 Cо-
словања, CоVо2ово на Cрихо-е о- кама2а, али је смањила Cрови-
зију Cо разним кре-и2има, усле- Cос2еCеноV и конс2ан2ноV сни-
жавања ак2ивне кама2не с2оCе. Захваљујући кре-и2има Пош2ан-
ске ш2е-ионице крајем 1929. заво-има у Јужној Ср>ији, >лиски и
сро-ни Cословни Cар2нери -ошли су -о Cовољних новчаних
сре-с2ава, Cа је -о>ар -ео ових кре-и2а -ошао у Банку у ви-у
олакшања 2екућих рачуна, 2е је за2о ова Cозиција умањена. Бан-
ка је Cос2ала је-ан о- Cовереника за уCис и уCла2у акција Приви-
леVоване аVрарне >анке, а Cоче2ком 1930. куCила је Cлац са зVра-

6 Израђено Cрема АЈ, 65–1404–2388, Извеш2аји УCравноV о->ора за Cерио-
1923–1929.
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-ом у улици Краља Алексан-ра >рој 14 (АЈ, 65–1404–2388, Изве-
ш2ај УCравноV о->ора о- 16. мар2а 1930).

У скла-у са 2рен-ом је-ноV о- оснивача, Призренском >анком,
и „С2ара Ср>ија” је Cокренула оснивање CензионоV фон-а >анчи-
них чиновника. У 2у сврху израђен је Правилник који је Cре--
виђао из-вајање о-ређеноV Cроцен2а зара-е чиновника који >и
>ио уCлаћен у фон- који >и о>ез>еђивао осо>ље у случају с2аро-
с2и, нес2а>илнос2и, изнемоVлос2и, о2каза или ре-укције уCосле-
ника, и смр2и. С2уCио је на снаVу 1. јануара 1929, о- ка-а је сваки
служ>еник >ио -ужан -а улаже 5% својих месечних Cрина-ле-
жнос2и у корис2 CензионоV фон-а. Банка је, са своје с2ране, ула-
Vала износ раван њиховим уCла2ама, а служ>еник је имао лични
и Cосе>ан рачун на који су сре-с2ва уCлаћивана. О-војена сума
новца расCоређивана је на 2ај начин ш2о се за чиновнике -о 2ри
Vо-ине с2ажа налазила на Cосе>ном рачуну у висини о- 100%
уCла2е; о- 2ри -о 10 Vо-ина с2ажа 25% >ило је на личном и 75% на
Cосе>ном рачуну; о- 10 -о 15 Vо-ина 50% >ило је на личном и 50%
на Cосе>ном рачуну; о- 15 -о 20 Vо-ина 75% >ило је на личном и
25% на Cосе>ном рачуну; о- 20 -о 25 Vо-ина с2ажа 100% се налази-
ло на личном рачуну. Пуну суму чиновник је Cо-изао у Cе2 Vо-
-ишњих ра2а, 2ако -а је у Cо2Cунос2и >ио исCлаћен са 25 Vо-ина
с2ажа. За време -о Cо-изања износа чиновници су -о>ијали ка-
ма2у на ова сре-с2ва, у висини коју је >анка -авала Cо улозима на
ш2е-њу (АЈ, 65–1404–2388, Правилник CензионоV фон-а). Уколи-
ко >и се Правилник анализирао, може се закључи2и -а је ова вр-
с2а фон-а Cре >ио је-ан о>лик Cрину-не ш2е-ње уCосленика, али
само Cокре2ање овоV Cи2ања -аје уви- у сазревање мишљења -а
је чиновнике 2ре>ало о>ез>е-и2и.

У 1930. >анчин локал је Cосле низа Vо-ина из сCоре-не и за>а-
чене улице Cре>ачен у је-ну о- најCроме2нијих Vра-ских улица.
Пословање је >ило с2а>илно, а о>илним кре-и2ом CомоVла је
ЈужносрCску >анку из Косовске Ми2ровице и усCела -а је извуче
из ла2ен2ноV неликви-ноV с2ања у које су је неоCрезним ра-ом
-овеле раније уCраве. Бру2о Cрихо- у 2ој Vо-ини >ио је смањен,
усле- с2алноV оCа-ања кама2не с2оCе и износио је, и Cоре- Cо-
већаноV Cласмана, с2о2ину хиља-а -инара, -ок је у расхо-има
с2алан Cорас2 -ржавних и самоуCравних наме2а Cовећао ре-
жијске 2рошкове, ш2о је чис2у -о>и2 смањило за 126.000 -инара
(АЈ, Ис2о, Извеш2ај УCравноV о->ора о- 29. мар2а 1931).

У Cрвој Cоловини 1931. јак Cрилив новца с2ворио је јаку конку-
ренцију на новчаном 2ржиш2у. Усле- мноVих Cону-а кре-и2а,
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кама2на с2оCа је снижавана и Vо2ово се сCус2ила на Cре-ра2ни
ниво, али и Cоре- 2акве си2уације 2рVовина, зана2с2во и ин-у-
с2рија сла>о су корис2или ову Cону-у, јер ниске цене CољоCри-
вре-них Cроизво-а и њихова несразмера са ценом ин-ус2риј-
ских Cроизво-а Cос2еCено су, али с2ално, смањивале о>им Cо-
слова и њихов рен2а>или2е2. Пласман сре-с2ава Cрива2них >а-
нака у највећој мери аCсор>овали су CољоCривре-ници, -ржав-
ни и Cрива2ни чиновници и лица сло>о-них Cрофесија. Економ-
ски Cоремећаји, финансијске Cо2ешкоће, CроCас2 великих све2-
ских >анака, Хуверов мора2оријум, изнена-ан Cа- >ри2анске
фун2е и2-., мењали су Cрилике и у ЈуVославији. ДруVо CолуVође
1931. носило је сва о>ележја све2ске Cривре-не кризе. Навала
улаVача на >анкарске шал2ере о>ус2ављала је свако ново кре-и-
2ирање и Cринуђивала >анке -а ре-укују већ -о-ељене кре-и2е.
Уки-ање -о-а2ака за јужне крајеве и смањење -о-а2ака на ску-
Cоћу -ржавним чиновницима, осе2но је сла>ило њихову куCов-
ну моћ, а Жи2ни закон и неCовољна си2уација на Vрчким >ерзама
Vо2ово -а су у Cо2Cунос2и онемоVућавали јуVословенским Cољо-
Cривре-ницима -а Cласирају своју ро>у, 2ако -а је нас2ао зас2ој
какав -о 2а-а није >ио заCамћен. У Cрвој Vо-ини >анкарске кризе
у ЈуVославији Банка се сусрела са наVлим Cовлачењем улоVа на
ш2е-њу 2оком сеC2ем>ра и ок2о>ра 1931, али и Cоре- 2оVа они су
>или увећани. СоCс2вена сре-с2ва Cрелазила су 75% о>авеза Cо
улозима и искоришћеним кре-и2има, -ок су улози и кре-и2и из-
носили 65% Cласмана и Vо2овине, о-носно свеVа 54%, ако >и се -о-
-але некре2нине и хар2ије о- вре-нос2и. Ос2варена је чис2а -о-
>и2 у висини о- 870.435,20 -инара, а -иви-ен-а о- 480.000 -инара
ос2ављена је у Банци на ш2е-њу за евен2уално -о-а2но Cовећање
>анчине Vлавнице (Ис2о, Извеш2ај УCравноV о->ора о- 27. мар2а
1932).

ГОДИНА КАПИТАЛ

ЕСКОНТ 
МЕНИЦА И 

ЗАЛОГЕ

ТЕКУЋИ 
РАЧУНИ

УЛОЗИ НА 
ШТЕДЊУ

РЕЗЕРВНИ 
ФОНДОВИ

1923. 5 милиона 122.750 4.750.508,09 69.049,65 266.716,50

1924. 5 милиона 736.000 5.331.088,80 231.624,95 592.000

1925. 5 милиона 1.476.500 5.387.572 831.043,80 900.000

ТАБЕЛА 1: ГЛАВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БАНКЕ „СТАРА СРБИЈА” (У ДИНАРИМА)А
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У Vо-ини из>ијања кризе укуCна соCс2вена сре-с2ва >анака ак-
ционара „С2аре Ср>ије” износила су Cреко 25 милиона, а 2уђа 38
милиона -инара, 2ако -а је о>р2ни каCи2ал износио Cреко 63 ми-
лиона -инара. Пећка >анка >ила је -алеко највећа Cо соCс2веним
сре-с2вима, -ок је Призренска >анка имала највеће улоVе на
ш2е-њу. Хар2ије о- вре-нос2и ових >анка износиле су 8,24 ми-
лиона -инара, а како је каCи2ал „С2аре Ср>ије” >ио 8 милиона -и-
нара, ос2ала сре-с2ва >ила су -ржавне о>везнице. Са више о- Cо-
ловине акција Банке расCолаVала је Пећка >анка и она је >ила аC-
солу2ни већински акционар, а 2рећина акција CриCа-ала је При-
зренској >анци (Анализа �иланса, 1932, с2р. 311).

СоCс2веним сре-с2вима у Банци „С2ара Ср>ија” учес2вовале
су: Пећка 2рVовачко-ин-ус2ријска >анка са 11 милиона -инара;
Призренска >анка са 5,35; Приш2инска >анка са 2,4; Гњиланска
Cривре-на >анка са 2,33; Урошевачка >анка са 1,64; Вучи2рнска
кре-и2на >анка са 1,36 и Јужно-срCска >анка из Косовске Ми2ро-
вице са 1,03 милиона -инара. Висок износ соCс2вених сре-с2ава
омоVућио је Банци -а Cре>ро-и велики Cо2рес на >анкарском 2р-
жиш2у Јужне Ср>ије 1932. усле- разних афера са оCијумом и -ру-
Vим кре-и2ним 2рансакцијама. Навалу улаVача на шал2ере и из-
>ијање >анкарске кризе уCрава Банке CроCра2ила је сле-ећим
речима: „С2ално Cо-изање улоVа ко- Cоје-иних, зе>ња о- моVуће
навале узнемирених улаVача и о2каза искоришћених кре-и2а
ко- -руVих заво-а, скоро -о Cо2Cунос2и су Cарализовали свако
корисно Cословање кре-и2них ус2анова, чија се ак2ивнос2 са
мањим изузецима свела на 2акозвану 2иху ликви-ацију. Нес2а-
>илнос2 валу2е, разни заш2и2ни закони, Cре-лози и ексCери-
мен2и, нереVулисане -ржавне о>авезе и злонамерни Vласови о

1926. 5 милиона 3.241.843,70 6.459.995,24 674.390,85 1.180.000

1927. 5 милиона 4.484.113,70 8.654.116,85 1.810.841,40 1.500.000

1928. 6 милиона 9.633.101,70 4.988.111,85 2.065.838 1.640.000

1929. 6 милиона 7.629.806,70 6.899.462 2.251.297,25 1.725.000

1930. 6 милиона 9.917.174,60 7.734.526,91 3.057.922,33 1.800.000

1931. 8 милиона 9.309.517,75 7.738.292,50 4.176.817 1.865.000

а Та>ела израђена Cрема АЈ, 65–1404–2388. Рачуни изравнања о- 1923. -о 1931. Vо-ине.

ТАБЕЛА 1: ГЛАВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БАНКЕ „СТАРА СРБИЈА” (У ДИНАРИМА)А
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>рисању -уVова и оCш2ем мора2оријуму, -овело је Cрива2но нов-
чарс2во у 2акву си2уацију -а је зна2ан >рој заво-а морао 2ражи2и
законску заш2и2у” (Анализа �иланса, 1933, с2р. 226–227). Највише
су смањена сре-с2ва на ак2ивним 2екућим рачунима, а Cо2ом
Vо2овина и -ео ш2е-них улоVа. Лом>ар-ни зајмови >или су ре-у-
цирани, а најмање смањења >ило је на меничне кре-и2е.

С2рахови2и Cа- цена CољоCривре-них Cроизво-а -овео је у
Cи2ање >иолошки оCс2анак сељака. Ин-екс цена >иљних Cроиз-
во-а 1932. у о-носу на 1929. >ио је 67,5:118,6, а с2очних 56,6:107,2,
са 2ен-енцијом -аљеV Cа-а (Вучо, 1968, с2р. 192). Да >и се заш2и-
2или земљора-ници, 1932. -оне2 је мора2оријум на о2Cла2у
земљора-ничких -уVова који је Cаралисао ра- највећеV >роја >а-
нака. Је-ан за -руVим заво-и су 2ражили заш2и2у, а њихов ра-
Cре2варао се у сервисирање новца CримљеноV о- ПривилеVоване
аVрарне >анке с2арим ш2е-ишама. „С2ара Ср>ија” >ила је је-ан
о- мало>ројних заво-а у С2арој Ср>ији која није 2ражила заш2и-
2у Cо Уре->и о заш2и2и >анака и њихових веровника. Смањен
о>им Cослова и Cо2ре>а за ш2е-њом у2ицали су -а је >рој члано-
ва УCравноV о->ора 1934. смањен са -есе2 на шес2 (АЈ, Ис2о, Пре--
лоV УCравноV о->ора о- 25. мар2а 1934.). У 2ом смислу 2ре>а Cо-
сма2ра2и и о-луку акционара на -ванаес2ом з>ору 31. мар2а
1935. -а се >анчина Vлавница смањи за -ва милиона -инара заме-
ном >анчиних акција акцијама Пећке и Призренске >анке, 2ако
-а је основни каCи2ал износио 6 милиона -инара (Ис2о, Пре-лоV
уCраве о- 21. мар2а 1937.).

Уре->а о ликви-ацији земљора-ничких -уVова -оне2а је 1936.
Њоме су новчаним заво-има наме2ну2е велике жр2ве, али Банка
је сма2рала -а је 2о моVао >и2и Cоче2ак рашчишћавања с2ања
које је Cре2ило -а онесCосо>и за -аљи ра- и оне заво-е који су се
у Cосле-њих Cе2-шес2 Vо-ина усCели о-ржа2и. Банка је Привиле-
Vованој аVрарној >анци Cре-ала 503 земљора-ничке менице у
вре-нос2и о- 1,41 милион -инара. За Cокриће Vу>и2ка Cо овим
меницама Cослужио је сCецијални фон- о- 480.000 -инара који
се у >анчиној Cасиви јављао као „неCо-иVну2а -иви-ен-а”, а
Cре-с2ављао је -о>и2 за 1931. Свој ра- Банка је свела на о2-
Cрављање 2екућих Cослова, -ок је нове кре-и2е о-о>равала само
на Cо-лози ро>е -еCоноване у >анчином јавном скла-иш2у (Ана-
лиза �иланса, 1937, с2р. 147).

Економска си2уација у Краљевини ЈуVославији Cочела се
мења2и о- 1936. Vо-ине, али Cо>ољшање оCш2их Cривре-них
Cрилика на ЈуVу није се исCољило у оCсеVу у коме се манифес2о-



БАНКА „СТАРА СРБИЈА”

ИВАН М. БЕЦИЋ 423

вало у севернијим крајевима. Суш2ински, земљора-нички слој
>ио је нај>ројнији и он се корис2ио Cорас2ом цена CољоCривре--
них Cроизво-а, Cореским олакшицама, смањењем -уVова и мак-
симизирањем кама2них с2оCа. Међу2им, сељак на ЈуVу Cос2ао је
још ш2е-љивији, 2ако -а Cо>ољшање њеVовоV ма2еријалноV
с2ања није у ис2ој мери у2ицало и на Cо>ољшање ос2алих Vрана
Cривре-е. Порас2 куCовне моћи оVле-ао се само у 2оме ш2о је
земљу Cлаћао -ва или 2ри Cу2а скуCље неVо Vо-ину или -ве ра-
није. Ко- већине мањих заво-а у Јужној Ср>ији Cрилике се нису
Cромениле. Нови улози Cри2ицали су уVлавном само -ржавним
и самоуCравним заво-има. „С2ара Ср>ија” -авала је кре-и2е и
земљора-ницима, али су 2а Cо2раживања у о-носу на -руVе Cла-
смане >ила незна2на. Њеним Cословима уCрављало се са нео>ич-
ном оCрезношћу, 2ако -а је >анка у 2ренуцима највећих Cо2ра-
живања моVла -а на њих о-Vовори. О- 1931. -о 1936. рен2а>или-
2е2 ра-а >ио је сла>. Са 2,86 милиона -инара 1931. укуCни Cрихо-
-и 1936. Cали су на 929 хиља-а -инара (Анализа �иланса, 1938,
с2р. 172). Чис2а -о>и2 Cре >анкарске кризе износила је Cреко Cо-
ла милиона -инара Vо-ишње, -ок је Cосле 1931. Vо2ово сасвим
ишчезла. Захваљујући најриVорознијој ш2е-њи и енерVичном
смањењу свих расхо-а, из>еVну2и су и Vу>ици. О- 1937. Cрис2у-
Cило се са оCрезним -авањима кра2корочних кре-и2а, ш2о је
изузе2ан усCех јер у jужној Ср>ији Vо2ово -а није >ило ни је-ноV
-руVоV Cрива2ноV новчаноV заво-а који је усCео -а с2вори Cо2ре>-
на сре-с2ва за -авање нових кре-и2а. По>ољшање у ра-у Заво-а
ви-љиво је и Cо 2оме ш2о је акционарима Cо-ељено 180.000 -ина-
ра на име -иви-ен-е (3%), ш2о је Cрва -иви-ен-а Cосле 1931.
(Анализа �иланса, 1939, с2р. 106).

Велики Cро>лем у нормализовању с2ања у >анкарс2ву >ио је
2ај ш2о ПривилеVована аVрарна >анка ни Cосле се-ам Vо-ина о-
увођења мора2оријума и заш2и2е новчаних заво-а није изврши-
ла коначне о>рачуне и з>оV 2оVа су нарочи2о >или CоVођени Cро-
винцијски заво-и, јер нису расCолаVали великим каCи2алом. За-
2о је >ила оCрав-ана жеља уCраве Банке -а „меро-авни 2о уви-е
и -а се узроци 2е невоље најхи2није о2клоне”. До-а2ни Cро>лем
у нормализацији Cословања за-авале су ра2не Cрилике у окру-
жењу. Банка је о>ус2авила -аље кре-и2ирање и 2ру-ила се -а
CрикуCи ш2о више Vо2овине, -а >и -очекала сCремна нове Cри-
лике. Циљ Cовећања ликви-и2е2а >ило је моVуће ос2вари2и на
-ва начина: или Cовећа2и Vо2овину у сразмери са о>авезама или
смањи2и о>авезе Cри је-новременом Cрелазу на о>авезе са -у-
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жим роком -осCећа. Банчина уCрава иза>рала је -ужи Cу2, ш2о
Cоказује -а је сма2рала -а су 2рошкови верова2но -ужеV 2рајања
и -а се не моVу о2клони2и Cовременим Cовећањем Vо2овине, ш2о
је увек само Cривремена и -ос2а скуCа мера у о>лас2и кре-и2не
Cоли2ике.

ОCа-ање о>р2ноV каCи2ала, с2ално смањивање Cласмана и не-
Cрес2ано законско кресање ак2ивне кама2не с2оCе морали су -о-
вес2и -о зна2ноV оCа-ања Cрихо-а. За2о је и -о>и2 у 2ом Cерио-у
>ила незна2на. Ко- извесних новчаних заво-а у Cрес2оници и за-
Cа-ним крајевима Cримећено је 2оком 1935. Vо-ине осе2но Cо-
>ољшање. У јужним крајевима си2уација се Vо2ово није Cромени-
ла. Нови улози CолаVани су уVлавном у -ржавне, самоуCравне и
CривилеVоване заво-е. Нови кре-и2и нера-о су о2варани, -елом
и з>оV 2оVа ш2о су Cоје-ини Cривре-ни ре-ови чес2о износили
2ражења -а се законска заш2и2а Cлаћања -уVова Cро2еVне и на
њих (Анализа �иланса, 1936, с2р. 98).

Банчин о>р2ни каCи2ал Cоказивао је нео>ичну с2а>илнос2 и
кре2ао се о- 15 -о 16 милиона -инара. У Cосле-ње -ве Vо-ине >ио
је неш2о нижи, али је Cоказивао 2ен-енцију Cорас2а. Највећи -ео
о>р2ноV каCи2ала чинила су соCс2вена сре-с2ва, ш2о је ко- >ана-

ГОДИНА ГЛАВНИЦА
ПРИВИЛЕГОВАНА 
АГРАРНА БАНКА

РЕЗЕРВНИ 
ФОНДОВИ

УЛОЗИ НА 
ШТЕДЊУ

ОБРТНИ 
КАПИТАЛ

1932. 8 милиона - 2.000.000 2.830.993 20.214.000

1933. 8 милиона - 1.500.000 1.947.000 18.421.000

1934. 8 милиона - 1.500.000 2.033.000 17.113.000

1935. 8 милиона - 1.500.000 1.515.989 16.738.000

1936. 8 милиона - 1.500.000 1.770.059 16.304.000

1937. 6 милиона 1.500.000 1.500.000 1.619.000 16.650.000

1938. 6 милиона 1.454.000 1.525.000 1.645.000 14.924.000

1939. 6 милиона 1.437.000 1.560.000 791.000 15.572.000

ТАБЕЛА 2: ГЛАВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БАНКЕ „СТАРА СРБИЈА” У ВРЕМЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ (COMPAS, 1933, СТР. 
129; COMPAS, 1936, СТР. 618; COMPAS, 1937, СТР. 244; АНАЛИЗА БИЛАНСА, 1936; СТР. 98; 
АНАЛИЗА БИЛАНСА, 1937, СТР. 147; АНАЛИЗА БИЛАНСА, 1938, СТР. 172; АНАЛИЗА БИЛАНСА, 1939, 
СТР. 106; АНАЛИЗА БИЛАНСА, 1940, СТР. 141)
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ка >ило изузе2но ре2ко и све-очи о нео>ичној сиVурнос2и >анке
као -ужника. СоCс2вени каCи2ал сас2ојао се о- Vлавнице и резер-
вних фон-ова, -ок су 2уђа сре-с2ва Cо2ицала о- Cовериоца Cо 2е-
кућим рачунима, реескон2а и улоVа на ш2е-њу. Улози на ш2е-њу
у 1939. Cали су за више о- 50% у о-носу на Cре2хо-ну Vо-ину, Cа је
-онекле Cос2ојала Cреоријен2ација финансирања са улоVа на
ш2е-њу на кре-и2е Cо 2екућим рачунима, који су Cре2ежно ве-
рова2но >или >анкарски. У 2а-ашњим Cриликама >анкарски кре-
-и2и >или су мноVо Cовољнији о- улоVа на ш2е-њу, Cош2о нису
>или нес2а>илни као ови Cосле-њи. О- неу2ралних Cозиција
>и2но је >ило с2ање ко- ПривилеVоване аVрарне >анке, V-е је Cо-
2раживање износило 1,4 милиона -инара, ис2о као и Cре2хо-не
Vо-ине, ш2о није >ило -о>ро и указивало је на немоVућнос2 лик-
ви-ације 2е Cозиције, ш2о је >ила кривица ПривилеVоване аVрар-
не >анке (Анализа �иланса, 1940, с2р. 141).

Ра2не оCерације на јуVословенском Cрос2ору Банка „С2ара Ср-
>ија” -очекала је у ликви-ном с2ању и са јасним Cравцем своје
финансијске Cоли2ике. Колико је 2о >ила ре2кос2, нај>оље илу-
с2рује Cо-а2ак -а је у ЈуVославији 1938. нормално ра-ило само
28,3% новчаних заво-а (АЈ, фон- Цен2ралноV Cрес >ироа, 38–577–
744, Zagrebački Lloyd).
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SUMMARY THE „OLD SERBIA” BANK

The economic bank of Prizren, Peć, Priština, Uroševac, Vučitrn,
Gnjilane and South-serbian bank from Mitrovica established The Fi-
nancial Institute so called „Old Serbia” in Skopje in 1923. The econo-
mic life of all the founders’ towns tended towards Skopje, so it was ra-
sonable thet banks’ financial interests had a decisive role on founda-
tion of this institute. The banks were able to found independently
from each other thier own branches in Skopje, or to work with already
existing institutes in Skopje. But from the very early age, initiated by
the banks from Peć and Prizren, they realized all the advantages that
the own economic institute provided and thus would operate all the
bank-business operations and represent their interests on the market
of Skopje. That bank was often considered to be a holding bank, but it
was wrongly understood, because it didn`t have the shares of seven
banks in its portfolio. On the contrary, at the beginning there were
six, and then seven banks that founded and later overtook the shares
of the Bank and thus became its owners.

The Bank had worked successfully until the appearance of banking
crisis in the Kingdom of Yugoslavia in 1931. It enlarged its capital con-
stantly providing the profit. All the bank founders had benefits of suc-
cessful business dealing, while South-Serbian bank’ business was nor-
malized with the intervention of “Old Serbia”. The reputation and sa-
fety of the bank`s making business made it possible for it to
successfully cope with all problems caused by the financial crisis and
to become one of few private financial institutes in Yugoslavia that
could make business without any losses.

KEY WORDS: the „Old Serbia” Bank, Bank of Prizren, Bank of Peć,
banking, economis, Great depression.


