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ВРАЊСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА А. Д. 
 
Сажетак: Велике финансијске потребе за обнову пострадале државе 

у Првом светском рату утицале су да током послератних година на просто-

ру Краљевине СХС послује велики број банака, међу којима су доминирале 
установе локалног карактера. Стагнација у привреди, која је приметна од 

1925. године, узроковала је да се тренд оснивања банака настави, јер је то 
био један од начина да се новац пласира на тржиште и оствари зарада. 

Врањска централна банка пример је установе која је настала на тим основа-

ма 1928. године са циљем да акционари остваре одређени ниво зараде, а да се 
привреди и земљорадницима омогуће повољнији кредити у односу на друге 

установе. Уједно, ова банка је пример новчаног завода чије је пословање оне-

могућено доношењем Закона за заштиту земљорадника и агитацијom спрово-
ђеном међу сељацима да се кредити не отплаћују, чиме представља праву 

„студију случаја“по овом питању. 

 

Кључне речи: Врањска централна банка, криза поверења, моратоо-

ријум на отплату дугова, исплата штедње 

 

 

За Србију је избијање балканских ратова 1912. године значило 

почетак шестогодишњег периода готово непрекидних сукоба, будући да су 

балкански ратови за ову краљевину постали увертира за Први светски рат. 

У највећем дотадашњем сукобу у историји људске цивилизације Србија је 

била окупирана, девастирана, опљачкана, са огромним бројем људских 

жртава, док је привредни живот готово у потпуности био паралисан. 

Врањски округ постао је симбол страдања од бугарског окупатора 

стога што се српски живаљ у њему још од првих дана окупације показао 

отпоран према бугарским тежњама (Хаџи Васиљевић, 1922: 10). Велике 

људске жртве пратило је и огромно материјално страдање, будући да је у 

врањском округу било око 20.000 порушених и изгорелих кућа, тако да се 

становништво и после завршетка рата налазило у ситуацији да се бори за 
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егзистенцију (Врањске новине, 1. август 1920: 1). Уз велики број поруше-

них станова и привредних зграда, уништена су или однета и средства за 

рад, попут пољопривредних машина и алата, док је сточни фонд био десет-

кован. Правац надирања српске војске за ослобођење земље омогућио је да 

Врање већ током јесени 1918. године буде повезано железницом са Ско-

пљем, док је саобраћај са Лесковцем до фебруара 1919. године одржаван 

енглеским аутомобилима (Димитријевић, 1983: 12). 

За животне потребе становништа и обнављање привреде била су 

неопходна велика новчана средства, а како је читава територија некада-

шње Краљевине Србије била у тешком стању, новостворена Краљевина 

СХС, уз велике војне и саобраћајне трошкове, није била у могућности да 

осетније помогне обнову државе. Зато је обнављање рада и оснивање 

нових локалних новчаних завода само по себи било приоритет, јер су 

финансијска средства потребна за изградњу, обнову привреде и прехрану 

становништва биле велика. 

У Врању су пре Првог светског рата пословале четири банке: 

Врањска акционарска штедионица, Врањска задруга за међусобно помага-

ње и штедњу, Врањска задруга за штедњу и кредит и Врањска банка. 

После рата Акционарска штедионица и Задруга за штедњу и кредит фузи-

онисале су се у Врањску кредитну банку, док је Задруга за штедњу и кре-

дит престала са радом (Симоновић, 2013: 90‒96). Количина капитала са 

којим су врањске банке располагале није била довољна за потребе станов-

ника града и околине, и мада је Врање 1921. године имало свега 8.221 ста-

новника, потребе Пчињског среза биле су неколико пута веће, будући да је 

он, без Врања, бројао 38.734 људи (Дефинитивни резултати пописа ста-

новништва од 31. јануара 1921. год., 1932: 14; 18). 

У погледу финансијске моћи, постојећи новчани заводи у Врању 

били су веома скромни, тако да је у првој послератној деценији недостатак 

новца за мештане и недовољно развијену привреду био хроничан. Поку-

шана је надокнада мањка новца на тржишту оснивањем нових новчаних 

завода, тако да их је у том периоду основано четири: Врањска привредна 

банка (1923), Индустријско-трговачка банка (1925), Врањска прометна 

банка (1926) и Врањска централна банка (1928) (Гавриловић, 1931: 

78).Чињеница да су у Врању од 1925. године основане три банке није слу-

чајна и била је узрокована привредном кризом која је у Краљевини СХС 

отпочела те године. Криза је била последица ситуације у којој се држава 

нашла након завршетка Великог рата, а коју су карактерисала неколико 

периода. Велике потребе за обнову онога што је рат разрушио, подмирива-

ње потреба администрације знатно увећане државе, одбрана земље и обез-

беђење нових граница, захтевала су средства која држава није имала, и 

излаз је нађен у штампању новчаница без покрића, као уосталом, и у свим 

државама које су учествовале у рату. 
Огромна тражња сваковрсних производа којих се становништво 

морало лишавати за време рата дала је велики полет трговини, занатима, 
индустрији и пољопривреди, а све већи пад вредности југословенског нов-
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ца омогућавао је свим привредницима велике зараде и створио је илузију 
велике рентабилности сваког предузећа које је основано, нарочито ако је 
то чињено туђим средствима. Међутим, од 1923. године, мере министра 
финансија Милана Стојадиновића, управљене ка поправљању вредности 
новца, учиниле су то да се осетило да све те новчанице које су до тада 
издашно наштампане и пуштене у оптицај без покрића нису биле довољне 
да покрију потребу за кредитом, и привредници, бар у неким крајевима 
државе, почели су тражити да се повећа оптицај новчаница, не слутећи да 
би се тиме њихово стање још више погоршало. Народна банка, уз подршку 
ресорног министарства, била је довољно енергична да се одупре том захте-
ву и штампање новчаница је обустављено, па је почело и њихово делимич-
но повлачење са тржишта. 

Сва предузећа која су била само привидно рентабилна док је динар 
губио на вредности, почела су се показивати све више као нерентабилна и 
једно за другим обустављала рад. Тако је тренутак стабилизације валуте 
свуда у свету, па и у Краљевини СХС, појава која се не би могла сматрати 
знаком привредне кризе, јер је она у ствари била криза пред оздрављење. 
Што је било лакомислено основано и што није имало услова за опстанак, 
морало је пропасти. 

Динар се затим убрзано поправиотолико да је за две године удво-
стручио своју вредност. Ова појава је, нажалост, била праћена другим 
ефектима који су неутралисали повољно дејство које би поправка вредно-
сти валуте могла имати. Државне и самоуправне дажбине, изражене у 
динарима, у ствари су се повећале сразмерно поправци динара; железнич-
ке и бродарске тарифе су, и без нарочитог повишења, самим тим удвостру-
чене, производни трошкови су се такође удвостручили, а потрошачи су 
видели слабу корист од те поправке динара, јер нису могли много јефтини-
је да подмирују своје потребе. Криза је почела да захвата све више при-
вредних грана, нарочито оне индустријске гране које су у првом реду своје 
производе извозиле у иностранство, али, стицајем прилика на светском 
тржишту, и пољопривреду. Обилна светска жетва оборила је цену пољо-
привредних производа, тако да је и сељак, дотле у повољном положају, 
дошао у тежак положај и морао да ограничи своје потребе. Због тога је 
страдала и трговина и онај део индустрије који ради за унутрашње тржи-
ште. Тако је привредна криза захватила готово све привредне гране. 

Држава је, без обзира на све тежи положај привреде, сваке године 
повећавала своје издатке, док јавни (државни и самоуправни) терети нису 
достигли меру преко које се даље није могло ићи. Политичари су трошили 
време и снагу у међусобним борбама око власти, као да их се ништа друго 
није тицало, па је земља свакога дана бивала све сиромашнија. Чиновни-
штво се множило, новац се расипао, решење основних питања је одлагано 
из године у годину, док се није дошло у стање да најважније индустријске 
гране немају коме да продају своје производе, јер унутрашње тржиште 
није могло све да их потроши, а извоз у иностранство био је немогућ, било 
што је и на иностраним тржиштима тражња сведена на најмању меру, било 
што то нису омогућавале заштитне мере страних држава. То је важило за 
дрварску, кланичну и млинарску индустрију. 
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Друге индустријске гране нису могле ни у земљи да нађу довољно 

потрошача за своје производе, јер им је сметала страна конкуренција, као 

што је био случај с рудницима угља и донекле с млиновима. Све остале 

индустријске гране морале су такође да се боре са иностраном конкурен-

цијом, јер их је производња стајала скупље него страну индустрију, наро-

чито због скупог транспорта, великих дажбина и високе камате које су 

плаћале банкама, а која, опет због великих намета, великог ризика и вели-

ких трошкова, није могла бити нижа. Железнице су показивале све већи 

дефицит и држава се спремала да иначе скупе тарифе још више повиси да 

би попунила тај дефицит, што је још више поскупело и производњу и 

живот уопште. Поред свих тих тешкоћа, 1926. године биле су и страховите 

поплаве које су привреду коштале неколико стотина милиона динара (Срп-

ски књижевни гласник, 1. октобар 1926: 220‒222). 

У немогућности да успешно послују, финансијски јачи трговци и 

занатлије удруживали су своје капитале и оснивали локалне новчане заво-

де, будући да је тражња новца у индустријски неразвијеним и аграрним 

крајевима била и даље велика и омогућавала је пословање, јер су каматне 

стопе, мада смањене у односу на претходних пар година, и даље биле 

високе, а стање у коме су се налазили земљорадници обезбеђивало је кон-

стантну клијентелу. 

Врањска централна банка основана је одобрењем министра тргови-

не и индустрије 3. априла 1928. године, а оснивачки одбор чинили су: 

Тома М. Костић, Риста Ђ. Стефановић, Ђорђе Д. Џокић, механџија; Васа 

Т. Каранфилац, Димитрије Пешић и Драгутин Ристић, сви из Врања (АЈ, 

65‒1459‒2443, Оглас Врањске централне банке од 6. јуна 1928). Мотиви за 

оснивање новог новчаног завода у Врању били су образложени жељом за 

концентрацијом капитала и што већим побољшањем локалних тржишних 

прилика. Новчана криза и доста висока камата код банака могле су се 

ублажити само тако што би се ангажовало и пустило у промет што више 

капитала. Оснивачки одбор Централне банке сматрао је да би се капитал 

могао прибавити само путем што интензивнијег прикупљања улога на 

штедњу од оних лица која су поседовала непласирану готовину. Улагачка 

маса ишла је за људима који су сарађивали са банкама, а многи су своју 

уштеђевину ангажовали у новчане заводе само у случају да су у њима има-

ли неког свог пријатеља. Све банке могле су бити и солидне и сигурне, али 

ако улагачи међу члановима управних и надзорних одбора нису имали 

неког свог блиског пријатеља, своју уштеђевину и даље су држали ван 

промета (АЈ, 65‒1459‒2443, Молба оснивача Врањске централне банке 

Министарству трговине и индустрије од 10. марта 1928). 

Циљ оснивача Централне банке био је и помоћ младој и слабо раз-

вијеној месној индустрији која је изискивала помоћ у повољним кредити-

ма или партиципирању са капиталом новчаних завода. Други циљ био је 

сузбијање зеленашења приватних лица, којима је Врање, и поред неколико 

новчаних завода, обиловало, а што се могло постићи само са финансијски 

солиднијим новчаним установама. Што више банака значило је и већу 
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конкуренцију, односно, снижавање каматне стопе, што је било у интересу 

не само месне трговине, индустрије и привреде, већ и друштва уопште 

(АЈ, 65‒1459‒2443, Молба оснивача Врањске централне банке Министар-

ству трговине и индустрије од 10. марта 1928). 

Признанице за Претходни збор акционара депоновало је двадесет 

седам акционара, а цела главница од два милиона динара била је уплаћена. 

У први Надзорни одбор изабрани су: Сава З. Јанковић, адвокат; Риста 

Димић, кројач; Андра Аврамовић, трговац, Милан Ц. Додић, трговац и 

Стојча Поповић, председник лепчинске општине (АЈ, 65‒1459‒2443, Запи-

сник са Претходног збора акционара Врањске централне банке од 20. маја 

1928). Управа је била поносна што је оснивачка главница износила два 

милиона динара, истичући да ни један предратни, па ни послератни новча-

ни завод у Врању није стартовао са толиком сумом. Наглашена је тешка 

економска и финансијска ситуација у држави, тако да је уплата у целости 

сматрана подухватом. Оснивање банке наишло је на добар пријем у јавно-

сти пошто су многи грађани желели да пласирају своју уштеђевину у акци-

је банке, али су оснивачи морали да известан број заинтересованих одбију, 

јер су акције већ биле исцрпљене, уз обећање да ће им дати право на упис 

акција другог кола. Оснивање банке коштало је 64.083 динара, а остатак од 

уплаћених средстава за трошкове оснивања, у висини од 35.917 динара 

пренет је у резервни фонд (АЈ, 65‒1459‒2443, Извештај Оснивачког одбо-

ра Врањске централне банке поднет на Претходном збору акционара одр-

жаном 20. маја 1928). 

Оснивачки капитал подељен је у 2.000 акција од по 1.000 динара, а 

највише акција Врањске централне банке поседовали су: Тома М. Костић 

(200), Велисав Ж. Дамњановић (150), Ђорђе Д. Џокић (150), Риста Ђ. Стефа-

новић (150), Сава З. Јанковић (150), Риста Димић, кројач (100), Светозар М. 

Костић (100), Миле Р. Стефановић (100), Драгутин Ристић (100), Андра 

Аврамовић (100), Таса и Васа Каранфилац по 50 (АЈ, 65‒1459‒2443, Списак 

депонованих акција за Претходни збор акционара одржаног 20. маја 1928). 

Врањска централна банка протоколисана је код врањског Првосте-

пеног суда 6. јуна 1928. године, а налазила се у улици Краља Александра 

на броју 141 (АЈ, 65‒1459‒2443, Пријава радње Врањске централне банке 

од 23. марта 1932). Делокруг рада банке предвиђао је бављење следећим 

пословима: 

- есконт и реесконт меница, упутница, варанта, чекова и друго; 

- отварање кредита по текућим рачунима и бављење чековском 

радњом; 

- давање зајмова на залоге хартија од вредности, робе, (ломбард) и 

друге сигурне залоге свих врста; 

- вршење исплате и уплате за свој и туђ рачун; 

- примање у депозит и на чување оставе свих врста; 

- примање новца на штедњу и приплод и 
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- помагање кредитом производње дувана и подизање виноградар-

ства и воћарства у месту и околини (Правила Врањске централне 

банке А. Д. у Врању, 1928: 6). 

Управни одбор састојао се од седам чланова који су полагали у 

кауцију по двадесет банковних акција, док се Надзорни одбор састојао од 

пет чланова који су полагали кауцију од по десет акција. Подела добити 

предвиђена је на следећи начин: 10% резервном фонду, 4% пензионом 

фонду чиновника Централне банке, 10% од вредности на амортизацију 

намештаја, 10% на име тантијеме члановима Управног одбора, 4% на име 

тантијеме члановима Надзорног одбора и 3‒6% на име тантијеме чиновни-

цима сразмерно платама у времену службовања у дотичној години. Да би 

се спречиле могуће злоупотребе, правилима је предвиђено да Централна 

банка у прве три године пословања није могла давати кредите члановима 

управе. Оснивачи Врањске централне банке били су: Риста Ђ. Стефановић 

„Голочевац“, трговац; Тома М. Костић, трговац; Васа Т. Каранфилац 

(Каранфилче), трговац; Урош Стаменковић, Милан Добрић, Драгутин 

Ристић, столар; Таса Максимовић, Михаило У. Вучковић, Димитрије 

Пешић, трговац; Милан В. Стаменковић, Аксентије Недељковић, Станоје 

Младеновић, Марко А. Јовановић, Трајко Поповић, свештеник и Светозар 

М. Костић, трговац (Исто: 11‒21). 

Позив на Први редовни збор акционара Врањске централне банке 

упућен је 18. јануара 1929. године (Службене новине Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца, 18. јануар 1929: 8). На њему је констатовано да је 

овај завод у претходној години радио седам месеци и да се за то време тру-

дио да локалним трговцима и осталим привредницима омогући повољнији 

кредит у општој финансијској кризи увећаној двема неродним годинама. 

Приликом закључивања послова управа је више водила рачуна да новац 

пласира сигурним клијентима него што је бринула о висини добити. Из 

тих разлога, цела управа се трудила да се обавести о имовном стању и 

карактерним особинама зајмотражца, па му је, према његовим платежним 

способностима, одређиван кредит са нижом каматном стопом у односу на 

друге новчане заводе у граду (АЈ, 65‒1459‒2443, Извештај Управног одбо-

ра Врањске централне банке поднет на Првом редовном збору акционара 

одржаном 3. марта 1929). 

Завод је успео да ангажује целокупни основни капитал за кратко 

време код сасвим сигурне клијентеле. Придобили су све веће и јаче тргов-

це у месту. Отворили су текуће рачуне и обављали послове преко њих, 

тако да је овај вид пословања био на другом месту, одмах иза есконта. И 

без директног захтева Централне банке, Трговинско-индустријска банка 

„Вардар“ из Скопља одобрила јој је кредит у висини од 500.000 динара, 

који је касније повећан на милион, што је Централној банци одлично 

послужило да подмири потраживања клијената и улије поверење у сол-

вентност банке. Трошкови око оснивања и уређивања банке, као и ниска 

камата по есконту и по текућим рачунима нису омогућили велику зараду, 

али Централна банка није имала ни једну утужену меницу. Чиста добит од 
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20.000 динара, мада предвиђена за поделу, дотирана је резервном фонду 

(АЈ, 65‒1459‒2443, Извештај Управног одбора Врањске централне банке 

поднет на Првом редовном збору акционара одржаном 3. марта 1929). 

Наредне три године Централна банка успешно је пословала, мада 

није остваривала већу зараду, тако да је у 1931. години исплатила диви-

денду од 4% својим акционарима (Compass, FinanziellesJahrbuch 1932, 

Jugoslavien, 1932: 414). Банка се бавила искључиво давањем краткорочних 

и ситних меничних зајмова, а највећи број клијената били су земљорадни-

ци. Пословање са земљорадницима било је очекивано, будући да је Врање 

индустријски било неразвијено, имало је само три фабрике (обуће, тексти-

ла и сапуна), док су занатство и трговина у највећој мери зависили од пла-

тежне способности сељака (Адресар Краљевине Срба, Хрвата и Словена-

ца, за индустрију, обрт, трговину и индустрију, 1928: 865‒866). 

На основу закона о радњама од 5. новембра 1931. године Централ-

на банка могла је да обавља следеће делатности: 

- есконт и реесконт меница и других тражбина; 

- вршење чековске радње; 

- давање зајмова на: 

а) менице и хартије од вредности; 

б) залог покретних добара; 

в) подлози хипотеке; 

г) текуће рачуне; 

- вршење наплате и исплате за другога; 

- примање депозита и 

- примање новца на штедњу и приплод (АЈ, 65‒1459‒2443, Дозвола 

за рад Врањске централне банке од 6. јула 1933). 

Врањска централна банка основана је као новчани завод за креди-

тирање првенствено мањих привредника, сељака, ситних трговаца и зана-

тлија и није улазила ни у какве веће и рискантне послове. Без обзира на 

начин пословања, проблеми у раду Централне банке настали су са избија-

њем банкарске кризе у Краљевини Југославији на јесен 1931. године која 

се огледала у кризи поверења и немогућности наплате потраживања по 

земљорадничким меницама. Размере кризе биле су толике да је од 631 бан-

ке у 1931. години, њих 11 било у стечају већ наредне године, а да се уз 

њих у стечају нашло још 117 индустријских и занатских предузећа и 514 

трговачких радњи (Đurović, 1986: 116). Земљорадници, комитенти Врањ-

ске банке, узимали су кредите на невелике суме и све до доношења Закона 

о заштити земљорадника 19. априла 1932. године редовно су отплаћивали 

рате зајмова.  

Са појавом закона појавиле су се две ствари: једна, да су улагачи 

почели да траже свој новац натраг и друга, што је сељачки свет занемарио 

своје обавезе, па не само што меничне дугове није хтео да враћа, већ није 

хтео ни менице да регулише онако како је то законом било предвиђено. За 

овакво понашање сељака управа Централне банке кривила је агитовање 

народног посланика за Пчињски срез, Тодора Димитријевића, који је усме-
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но и путем својих новина упућивао сељаке да не одговарају својим обаве-

зама. Управа је сматрала да би без те агитације сељаци исплатили своје 

обавезе, јер су дугови у Централној банци нису били велики, од 1.000 до 

2.000 динара, а тек неколико дуговања износило је преко 10.000 динара. 

Да би регулисали дугове, сељацима је било потребно да на свака три месе-

ца донесу 20 до 30 динара, што би Централној банци омогућило нормалан 

рад (АЈ, 65‒1459‒2443, Молба Врањске централне банке у ликвидацији за 

стављање под заштиту од 22. јула 1934). 

Појава агитације међу земљорадницима да се не одазивају обавеза-

ма по питању дугова банкама није била карактеристична само за врањски 

крај, већ се појавила у читавој држави. У чачанском крају за агитацију су 

оптужени „извесни (левичарски) елеменати“ који су земљорадницима обе-

ћавали да ће дугове платити држава. Као средство пропаганде користили 

су анкету Привилеговане аграрне банке о земљорадничким дуговима, што 

је био „доказ“ да ће држава на себе примити обавезу плаћања, тако да је 

отплата дугова од стране сељака престала готово у потпуности (Бецић, 

2016: 45). Размере агитације биле су толике да се о њој расправљало и на 

скупштини банака у Београду 16. августа 1932. године. Председник, Влада 

Марковић, сматрао је да се није могло говорити о презадужености сељака, 

па тиме ни о могућности конверзије земљорадничких дугова. “Ова агита-

ција развила се међу сељацима, тако да због поменуте конверзије нису 

отплаћивали ни основне обавезе које су имали према мораторијуму на 

отплату земљорадничких дугова” (АЈ, 38‒575‒742, „Skupština udruženja 

banaka“, Obzor, 17. avgust 1932). 

Осим тешкоћа са отплатом земљорадничких меница, Централна 

банка суочила се и са проблемом око наплате дуговања од грађана. Осим 

застоја у пословању који је трговце и занатлије остављао без финансијских 

средстава, према важећем законодавству није било лако извршити продају 

непокретног имања будући да представници извршне власти нису били 

правници, тако да су продаје имања онемогућаване жалбама дужника. 

Уредба о посредовању предвиђала је да се за време њеног трајања против 

дужника није могло ништа предузимати, а трајала је девет месеци. Врањ-

ска централна банка имала је више од петнаест таквих дужника, што је њу 

онемогућавало да дође до средстава којим би покрила своја дуговања (АЈ, 

65‒1459‒2443, Молба Врањске централне банке у ликвидацији за ставља-

ње под заштиту од 22. јула 1934). 

Централна банка је употребила сва законска средства за покретање 

поступака за подмиривање дугова, што ју је коштало пуно новца за утуже-

ња, извршења, забрана итд. Све то није дало неке битније резултате, сем 

што су дужници били обавезани да своје дугове исплате у наредне дваде-

сет и четири године. У периоду од 1931. до 1934. године исплатила је ште-

дишама преко 3.500.000 динара, а улагачи су потраживали још 3.150.000 

динара. Иако је била велика навала улагача на шалтере, Централна банка 

је преполовила своја дуговања и на тај начин што су чланови управе и 

њихове породице имале улоге на штедњу од 748.236 динара и нису тражи-
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ли исплату, знајући да је банка стабилна и са жељом да се регулишу прво 

спољна потраживања (АЈ, 65‒1459‒2443, Молба Врањске централне банке 

у ликвидацији за стављање под заштиту од 22. јула 1934). 

Мађутим, како Централна банка није била у могућности да се 

заштити од улагача, јуна 1934. године објавила је ликвидацију према чла-

ну 81. закона о акционарским друштвима, јер је тако одлучио збор акцио-

нара према члану 63. тачка 6. истог закона (Трговачки законик и стецишни 

поступак Краљевине Србије, протумачени одлукама опште седнице и оде-

љења Касационог суда, 1914: CCXXII ‒ CCXXVI).1Иако је ову одлуку 

потврдила, управа Централне банке се предомислила и затражила је одла-

гање плаћања према Закону о заштити новчаних завода и њихових веров-

ника од 4. децембра 1933. године. Разлог који је утицао да управа промени 

мишљење био је тај што се појавила велика трговина уложним књижица-

ма, којима су, путем пребијања дугова, дужници исплаћивали своје обавезе, 

чиме су појединци били фаворизовани у односу на друге штедише. Да би то 

избегла и равномерно подмиривала своје обавезе, управа је желела да стави 

новчани завод под заштиту. У тренутку подношења захтева, Централна бан-

ка није дуговала ниједној од државних финансијских институција, а њена 

једина дуговања била су према Трговинско-индустријској банци „Вардар“, 

којој је по акцептираној меници коју су жирирали сви чланови управе дуго-

вала 586.000 динара (АЈ, 65‒1459‒2443, Молба Врањске централне банке у 

ликвидацији за стављање под заштиту од 22. јула 1934). 

Од есконтованих меница Централне банке у вредности од 

4.697.043 динара, на дан 22. јула 1934. године мораторних је било за 

2.316.202 динара, протествованих и утужених мораторних за 818.704 дина-

ра, а протествованих и утужених осталих за 842.304 динара (АЈ, 

65‒1459‒2443, Рачун изравнања Врањске централне банке од 22. јула 

1934). То је значило да је Централна банка у наредном периоду могла 

рачунати на наплату меница у вредности од 719.833 динара, односно 

15,32%, те је потпуно јасно зашто је њен рад практично био блокиран. На 

имања својих земљорадничких дужника поседовала је интабулације за 

132.000 динара, а на имања немораторних дужника за 485.000 динара. 

Прибелешке на имања мораторних дужника биле су у вредности од 

264.559 динара, а немораторних дужника од 519.670 динара (АЈ, 

65‒1459‒2443, Извештај Врањске централне банке од 22. јула 1934). Цен-

трална банка је од некретнина поседовала своју зграду у Врању, у вредно-

сти од 165.000 динара док је у Гњилану била власник зграде од тврдог 

материјала, вредне 48.000 динара. У њеном поседу налазиле су се и харти-

је од вредности за 65.000 динара, док је губитак у 1934. години износио 

90.920,11 динара (АЈ, 65‒1459‒2443, Рачун изравнања Врањске централне 

банке од 22. јула 1934). 

                                                 
1Акционари Врањске централне банке искористили су могућност коју је Закон о акционар-

ским друштвима давао да одлуче да новчани завод престане по одлуци збора акционара 

(члан 81.) и да се изаберу ликвидатори (члан 63. тачка 6). 
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Отплатни план Централне банке био је састављен према члану 21. 

Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веровника. На основу њега, 

Централна банка је тражила одлагање плаћања на пет година, те да пове-

риоцима, једном годишње, плаћа на име камате 3% и још 3% на име отпла-

те главнице. Темпо и висину исплате правдала је тиме што није радила и 

није била у могућности да брже одговори својим обавезама, али и да посе-

дује велики проценат (65%) земљорадничких меница и да им је требало нов-

ца за утужења. Централна банка имала је отежане услове пословања и због 

тога што су дужници откупљивали штедне књижице од нестрпљивих улага-

ча и њима плаћали своје обавезе. Овај вид подмиривања дугова био је 

дозвољен према грађанском закону, али је био штетан за рад Централне бан-

ке јер од дужника од којих је требало да дође до готовине, добијала је штед-

не књижице, тако да није располагала са ефективом коју би могла сразмерно 

да подели улагачима. Сматрала је да би овај вид подмиривања дугова треба-

ло зауставити или свести на најмању меру. Уз то, улагачи су преносили сво-

је књижице ради пребијања дугова на варошке дужнике, нису хтели на 

земљорадничке, што би било целисходније према поменутој уредби (АЈ, 

65‒1459‒2443, Отплатни план Врањске централне банке од 22. јула 1934). 

Уредбом о заштити земљорадника од 23. новембра 1934. камата на 

земљорадничке дугове смањена је на 4 1/2 %, док се кретање каматне сто-

пе према штедишама кретало између 2% и 4% (Службене новине Краљеви-

не Југославије, 24. новембар 1934: 1081). До тог тренутка Централна банка 

плаћала је 3% на име камате, али је, због смањења активне каматне стопе, 

затражила умањење пасивне камате на 2% (АЈ, 65‒1459‒2443, Молба Врањ-

ске централне банке Министарству трговине и индустрије од 21. марта 

1935). Министарство трговине и индустрије изашло је Централној банци у 

сустрет и одобрило је коришћење заштите на 6 година, са обавезом од 2% 

на име камате штедишама, почевши од 25. јула 1934 (АЈ, 65‒1459‒2443, 

Решење министра трговине и индустрије од 1. априла 1935). 

Улози су до 31. децембра 1935. године смањени на 3.009.628,05 

динара, односно за више од 50% у односу на 1930. годину. Од тога је 

6,86% смањено на основу пребијања дугова улагача и дужника. Највећи 

поверилац Централне банке остала је Трговинско-индустријска банка 

„Вардар“, којој је дуговала још 350.000 динара, уз камату од 10% (АЈ, 

65‒1459‒2443, Молба Врањске централне банке Министарству трговине и 

индустрије од 13. маја 1935). Висока камата коју је Централна банка пла-

ћала смањена је 1937. године на 8%, захваљујући интервенцији Министар-

ства трговине и индустрије код директора Уједињене банке Београд, која 

је била у тесним пословним везама са скопском банком (АЈ, 65‒1459‒2443, 

Допис Врањске централне банке Министарству трговине и индустрије од 

8. маја 1939). 
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Табела 1. Главне позиције Врањске централне банке (у динарима)  

(АЈ, 65‒1459‒2443, Рачуни изравнања Врањске централне банке од 1928, 1934, 

1940; (Compass, FinanziellesJahrbuch 1930, 1930: 387;Compass,  

FinanziellesJahrbuch 1931, Jugoslavien, 1931: 420; Compass,  

FinanziellesJahrbuch 1932, Jugoslavien, 1932: 414) 

Година Главница Есконт меница Улози на штедњу 
Резервни 

фонд 

1928. 2.000.000 3.763.552 1.917.244,10 39.009,79 

1930. 2.000.000 7.122.647 7.655.469 76.952 

22.7.1934. 2.000.000 4.697.043 3.150.770 1.203,82 

1940. 1.770.040 1.470.958,50 1.976.827,05 - 

 

Своје обавезе до почетка Другог светског рата на простору Краље-

вине Југославије Врањска централна банка извршавала је у складу са сво-

јим могућностима и на разне начине. Дуг код скопске банке смањиван је 

пребијањем потраживања, док је штедишама новац исплаћиван по пријему 

новца од Привилеговане аграрне банке на основу мораторних меница, као 

и прикупљеном каматом и уплатама дужника. Ова банка није журила са 

продајом имања градских дужника и враћала их је власницима по регули-

сању дуговања, што није био чест случај (АЈ, 65‒1459‒2443, Допис Врањске 

централне банке Министарству трговине и индустрије од 30. јуна 1936). Да 

би што брже регулисала своје обавезе, управа Централне банке предложила 

је повериоцима да преузму 3% обвезница Привилеговане аграрне банке које 

је добила, тако да је бонове за ликвидацију земљорадничких дугова прихва-

тило 770 улагача, што је до половине 1939. године смањило банковна дуго-

вања по основу старе штедње са 2.248.799 динара на 377.029 динара (АЈ, 

65‒1459‒2443, Допис Врањске централне банке Министарству трговине и 

индустрије од 8. маја 1939). Врањска централна банка пример је уредне 

установе која је пословала са умереном каматом, чије је редовно и успешно 

пословање прекинула аграрно-банкарска криза на простору Краљевине 

Југославије, као и решења која је држава применила да би заштитила земљо-

раднике, као есенцијални слој југословенског друштва. 
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THE CENTRAL BANK OF VRANJE 

 
Summary: With the outbreak of economic crisis in the Kingdom of Serbs, 

Croats and Slovenes in 1925, the farmers faced the difficulties in the dept 

repayment and they had to take loans primarily to satisfy their basic needs. The 

internal dynamics of the city economy has been seriously troubled, whereas the 
Kingdom of Yugoslavia was known as an agrarian country, nobody wanted to buy 

its products. Therefore, the more important traders and craftsmen merged their 

capital and established money institutions, so that they could invest the money they 

had on disposal. One of the monetary institutions that was formed due to this rea-

son was the Central Bank of Vranje, founded in 1928. 
In contrast to the five already existing local financial institutions in Vranje, 

the Central Bank of Vranje gave generally small sums of money on loans with the 

lowest interest rate in the city. Before the outbreak of banking crisis in the Kingdom 
of Yugoslavia, the Bank has worked successfully, although its profits were not lar-

ge. The Low that protects farmers, adopted od April 19, 1932, brought a moratori-

um on the repayment of a agricultural debts, so the Bank found itself in an unfavo-
rable position, since the beneficiaries of two thirds of its loans were farmers. 

The Central Bank of Vranje was put under protection in 1934, and since 
then, despite almost impossible situation for business, it managed to pay more than 

half of savings investments and reduce its obligation to the Trade Industrial Bank 

„Vardar“ from Skoplje by one third. Until World War Two broke outinte territory 
of Yugoslavia, this monetary institute has connected funds and reduced its debts, 

but the outbreak of the war has prevented any further business. 
 

Key words: Central Bank of Vranje, confidence crisis, moratorium on pay-

ment of debts, payment of savings.* 
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