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ПО КУ ША ЈИ ОСНИ ВА ЊА СРП СКОГ НОВ ЧА НОГ
ЗА ВО ДА У СКО ПЉУ ДО 1912. ГО ДИ НЕ

ЉИ ЉА НА АЛЕК СИЋ-ПЕЈ КО ВИЋ

Пре ма ра до ви ма до ма ће исто ри о гра фи је о при вред ним кре та њи ма 
у срп ским обла сти ма под Тур ском у пе ри о ду пре о бра жа ја при вре-
де у нов ча ну, кра јем XIX и поч. XX ве ка, по че так бан кар ства ме ђу 
та мо шњим срп ским при вред ни ци ма успе шни је се раз ви јао на Ко-
со ву и у за пад ним кра је ви ма Ста ре Ср би је, док слич ни по ку ша ји у 
Ско пљу ни су успе ва ли. По што су они у тим де ли ма при ка за ни, ов де 
ће се, на осно ву до ку ме на та Ми ни стар ства ино стра них де ла Ср би је, 
осве тли ти, у ви ду при ло га, на по ри у том прав цу под мла до тур ским 
ре жи мом.1

*  *  * 
Са из град њом же ле зни ца Ниш – Со лун и Ско пље – Ми тро ви ца, ка да 
тзв. со лун ску при вред ну пе не тра ци ју у Ма ке до ни ју и Ста ру Ср би-
ју по сте пе но за ме њу је тзв. скоп ска епо ха, са све ве ћим из ра ста њем 
Ско пља као но вог по слов ног цен тра, за па жа ју се у срп ском при вред-
ном сло ју стру је за еман ци па ци јом, не са мо у на ци о нал ном већ и 
у при вред ном по гле ду. Нај ви ше се па ти ло од не до стат ка кре ди та, 
јер су услу ге стра них ба на ка у Со лу ну и је ди не тур ске, Зи ра ат бан -
ке, би ле до ступ не са мо стра ним при вред ни ци ма и му сли ма ни ма, 
док осни ва ње при ват них нов ча них фон до ва на на ци о нал ној осно ви 
тур ске вла сти ни су до зво ља ва ле. По што је зе ле на ше ње, са ка ма та ма 
ко је су ишле и до 400 на сто го ди шње, убр за но упро па шћи ва ло оно 

1 У овом ра ду не по сред но су ко ри шће ни: Га ври ло вић М. Р., Раз ви так бан кар-
ства и при вре де у Ју жној Ср би ји, Ско пље 1931; исти, При вре да Ју жне Ср би је, Ско-
пље 1933; На род на бан ка 1884–1934, Бе о град 1934; Че ме ри кић М., Тр го ви на, 
за нат ство, ин ду стри ја, кре дит не уста но ве од 1875. до 1937, Спо ме ни ца два де-
сет пе то го ди шњи це осло бо ђе ња Ју жне Ср би је 1912–1937, Ско пље 1937; Д. Зо-
граф ски, Фор ми те и ор га ни за ци  те за кре дит ни от си стем во Ма ке до ни ја кон 
кра јот на тур ско то вла де ње, Го ди шник на Еко ном ски от фа кул тет, VII, Ско пје 
1960; Lj. Do kle stić, O kre dit nom si ste mu u Ma ke do ni ji u XIX st. i na po čet ku XX sto-
lje ća, Hi sto rij ski zbor nik XVI II, Za greb 1965; Ђор ђе вић Ди ми три је, Ца рин ски рат 
Аустро-Угар ске и Ср би је 1906–1910, Бе о град 1962, 572–574; Бо гу мил Хра бак, 
По че ци бан кар ства на Ко со ву, Исто риј ски гла сник, 1–2, Бе о град 1982, Исто ри ја 
срп ског на рода VI/1, Бе о град 1983; До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не 
Ср би је 1903–1914. Књ. II, св. 2, 3, 4; књ. IV, св. 3/ I–II (да ље: До ку мен ти).
Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла Ср би је (МИД), Про свет но-по ли-
тич ко оде ље ње (ППО), 1911, Б – ред 290, З –ред 289, Ф – 48.
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ма ло срп ских при вред них пред у зет ни ка што их је би ло, при сту пи-
ло се је ди но мо гу ћем об ли ку, тај ним цр кве ним фон до ви ма. Од пр-
во га, осно ва ног у При зре ну 1901, про ши ру ју се, под окри љем и са 
име ни ма цр ка ва у ве ћим ва ро ши ма и по узо ру на слич не за во де у 
Ср би ји и на дру ге кра је ве.2 Нов устав ни по ре дак, ус по ста вљен мла-
до тур ском ре во лу ци јом, ју ла ме се ца 1908. го ди не, ни је, по ред тре-
нут ног по ли тич ког бо љит ка, до спео да ши ре за хва ти и при вред ну 
сфе ру, јер је ре во лу ци ји, већ по чет ком ок то бра, усле ди ла анек си ја 
Бо сне и Хер це го ви не од стра не Аустро-Угар ске, са оштром ме ђу-
на род ном кри зом и мо гу ћим на па дом ове си ле на Ср би ју. Тек по-
што је из ме ђу Тур ске и Аустро-Угар ске пи та ње анек си је ре ше но 
нов ча ном на кна дом за обе обла сти, мо гло се у Тур ској при сту пи ти 
при ла го ђа ва њу но вим усло ви ма устав ног ре жи ма. Ме ђу њи ма је 
би ло и олак ша но осни ва ње нов ча них за во да и ак ци о нар ских дру-
шта ва. 

У ин тен зив ним при пре ма ма за пр ве пар ла мен тар не из бо ре у Тур-
ској одр жа на је у Ско пљу, у дру гој по ло ви ни фе бру а ра (3/16–11/24. 
1909) ви ла јет ска скуп шти на срп ског на ро да у Ко сов ском ви ла је ту, 
ко јој је при су ство ва ло 9 срп ских по сла ни ка. Том при ли ком по зва-
ни су на по се бан са ста нак ви ђе ни ји срп ски тр гов ци из дру гих ва ро-
ши, укуп но око 25. Сви су се по је ди нач но из ја сни ли да је нео п ход-
но при сту пи ти осни ва њу јед ног срп ског нов ча ног за во да у Ско пљу, 
и из ра зи ли спрем ност да се свим си ла ма за у зму да се та за ми сао и 
оства ри. Да би се убр зао рад и из бе гло ду го че ка ње на цар ску ира-
ду за одо бре ње, ре ше но је да то нај пре бу де ко ман дит но дру штво, 
па тек он да да се тра жи до зво ла за ње го во пре тва ра ње у ано ним но 
ак ци о нар ско дру штво, у ко ме би сво јим уде лом уче ство ва ло што 
ви ше та мо шњег срп ског све та. За ко ман дит но дру штво ка кво се 
же ле ло, са 400.000 дин. основ ног ка пи та ла, по де ље ног у два ко-
ла, тре ба ло је на ћи не ко ли ко ја чих тр го ва ца ко ји би сво јом имо-
ви ном јам чи ли за ње го во по сло ва ње. Сто га је, та ко ђе јед но гла сно, 
би ло од лу че но да ме ђу ко ман ди ти ма бу де не ко из ве о ма углед не и 
имућ не срп ске тр го вач ке по ро ди це Бо ри са вље ви ћа из пље ваљ ског 
и сје нич ког сан џа ка.3

Алек са Бо ри са вље вић, тр го вац у При бо ју, до ста се ус те зао, а и 
аустро-срп ска кри за иза зва на анек си јом, би ла је, ка ко је из гле да ло, 
на пра гу рат ног раз ре ша ва ња. Чим је кри за за вр ше на са по зна том 
из ја вом срп ске вла де да анек си јом ни су по вре ђе ни ње ни ин те ре си, 
до шли су скоп ски кон зул Ба луг џић и Бо ри са вље вић у Бе о град, где 
се, за јед но с на чел ни ком МИД-а М. Спа лај ко ви ћем, раз го ва ра ло о 
усло ви ма ње го вог уче шћа и сон ди рао те рен код ми ни стра при вре де
Ј. Про да но ви ћа и код Бе о град ске за дру ге.4 Кон цеп том, пи са ним 
ру ком кон зу ла Ба луг џи ћа, а ко ји је на кнад но, сво јим пот пи сом и 

2 Че ме ри кић М., н. д., 695–698.

3 Ско пље 1/14. IV 1909, ППБр. 281, примљ. 6/19. IV 1909, ППБр. 1347. Ар хив 
Ср би је, МИД, ППО, 1911, Б – ред 290. Сви до ку мен ти о нов ча ном за во ду у Ско-
пљу ко ји су ов де ко ри шће ни са ку пље ни су у овом до си јеу, Б – 290, па се сиг на-
ту ра не ће по на вља ти. О по ро ди ци Бо ри са вље вић у Но вој Ва ро ши, Пље вљи ма и 
При бо ју в. Су бо тић Во ји слав, Ка зи ва ња Бо ри са вље ви ћа, Но ва Ва рош 1995.

4 Алек са Бо ри са вље вић ми ни стру ино стр. де ла, Бе о град 8/21. X 1909, б. б.
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сво је руч но за бе ле же ним да ту мом (25.III/7.IV 1909) по твр дио ми-
ни стар Ми ло ва но вић, пред ви ђа ло се сле де ће: по што је за при вред-
не по сло ве у Ско пљу тре ба ло да се А. Бо ри са вље вић пре се ли из 
При бо ја у Ско пље, Ми ни стар ство ино стра них де ла оба ве зу је се да 
му се, на име на кна де за на пу шта ње ку ће и рад ње у При бо ју, из да је 
по 1200 дин. тро ме сеч но; А. Бо ри са вље вић се оба ве зу је да ор га-
ни зу је бан кар ско – ко ми си о ну рад њу у Ско пљу и да њом ру ко во ди 
по пра ви ли ма ко ја ће се про пи са ти за ко ман ди то ре и ко лек тив те 
рад ње, ко ја ће се у нај кра ћем ро ку има ти да пре тво ри у ано ним но 
ак ци о нар ско дру штво, чи јим ће по сло ви ма упра вља ти А. Бо ри са-
вље вић; оба ве за МИД-а тра је 10 го ди на од да на по зи ва ња А. Бо ри-
са вље ви ћа за ове, или пре ма при ли ка ма, слич не по сло ве, а пре ста-
је ако би ње му исту су му, сем при хо да на уло же ни ка пи тал, ди ви-
ден де и тан ти је ме, са мо Дру штво за га ран то ва ло. На кна ду од 1200 
дин. тро ме сеч но А. Бо ри са вље вић ће ужи ва ти и у слу ча ју бо ле сти, 
нео п ход ног од су ства или за тво ра, у ко ји би до пао као Ср бин. У слу-
ча ју ње го ве смр ти, пре ис те ка ро ка од 10 го ди на, ње го вој же ни би 
се из да ва ло 600 дин. тро ме сеч но, до утвр ђе ног ро ка. Он, са сво је 
стра не, да је реч да ће за ко ри сне срп ске уста но ве те ста мен том за-
ве шта ти бар 50.000 ди на ра.5

По што су овим, ка ко је сма трао кон зул Ба луг џић, би ле от кло ње не 
смет ње да А. Бо ри са вље вић бу де на че лу но вог нов ча ног за во да, 
уче сни ци ску па су на кнад но сво јим пот пи си ма да ли са гла сност да 
се при сту пи из ра ди Пра ви ла бу ду ћег дру штва, као што су би ла за 
Дру штво Па тр но гић у Со лу ну. Зах те ву кон зу ла да се код На род не 
бан ке или Бе о град ске за дру ге из деј ству је од су ство за јед ног чи нов-
ни ка ко ји би до шао у Ско пље и за јед но са јед ним та мо шњим адво-
ка том из ра дио Пра ви ла, Ми ни стар ство ино стра них де ла (МИД) се 
од мах ода зва ло и обра ти ло Бе о град ској за дру зи.6

Бе о град ска за дру га, ко ја је с до ста те шко ћа ус пе ла да у Ско пљу 
отво ри сво ју фи ли ја лу са по сло ви ма оси гу ра ња, све срд но се ода-
зва ла да по мог не це лу ствар. Али је скре ну ла па жњу да би би ло 
не у пут но од мах при сту пи ти из ра ди Пра ви ла, пре не го што се по-
себ ним уго во ром из ме ђу свих ко ман ди то ра, тј. ор та ка ко ји јам че 
са мо за уло же ни ка пи тал, или бар оних глав них и ко ји би ру ко-
во ди ли за во дом, не ре гу ли ше њи хов од нос пре ма но вом за во ду и 
уче ство ва њу и ру ко во ђе њу ње го вим по сло ви ма. По себ но се, без 
лич ног су де ло ва ња или бар прет ход ног до го во ра с А. Бо ри са вље ви-
ћем у по гле ду нај бит ни јих пи та ња, уго вор уоп ште не би ни мо гао 
пра ви ти. За дру га је сто га пред ла га ла да се то ура ди за јед но с њим 
у Бе о гра ду или Ско пљу, па тек по што се утвр де сви ва жни осно ви, 
да се ра ди да ље, на ро чи то у по гле ду са о бра жа ва ња тур ским за ко-
ни ма; у про тив ном, крај њи циљ би мо гао да се не по стиг не и ако се 
Пра ви ла из ра де.7

Кон зу лат у Ско пљу се сло жио. По што је Бо ри са вље вић же лео да 
му по зив до ђе пре ко На род не бан ке Ср би је, МИД је за тра жио да 
га она те ле граф ски по зо ве у Бе о град, ка ко би се ствар са нов ча ним 

5 Бе о град 25. III / 7. IV 1909, за вед. 8/21. XI 1910.

6 Исто као нап. 3 и по ле ђи на.

7 Бе о град ска за дру га Ми ни стар ству иност. де ла, Бе о град 10/23. IV 1909, Бр. 
2937, примљ. 11/24. IV 1909, ППБр. 1422.
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за во дом у Ско пљу што пре уве ла у жи вот.8 У ме ђу вре ме ну се ипак 
при сту пи ло из ра ди Пра ви ла.

У ок то бру се, на по зив Глав ног од бо ра Срп ске на род не ор га ни за ци-
је у Ско пљу, са ста ло, ка ко се но ви ге не рал ни кон зул из ра зио, „је два 
ше сна ест тр го ва ца Ср ба“ из ра зних кра је ва ско пљан ске и ра шко-
-при зрен ске епар хи је. Од 15/28. сеп тем бра до 5/18. ок то бра бо ра-
вио је та мо и А. Бо ри са вље вић. По сле дво днев ног ве ћа ња и при ват-
них пре го во ра ка ко да се осну је срп ски нов ча ни за вод, од лу че но 
је: да се ипак при ми из ра ђе ни про је кат Пра ви ла; дру штво би би ло 
ко ман дит но на ак ци је, тра ја ло би 5 го ди на и но си ло фир му „Бо ри-
са вље вић, Бо го је вић и Комп“; ка пи тал би био 200.000 д. по де ље них 
на 200 ак ци ја од по 100 дин. Дру гог да на за се да ња упи са но је 450 
ак ци ја; 250 упи са ли су Бо ри са вље вић и бра ћа, 50 В. Бо го је вић, а 
оста так ра зни фон до ви и тр гов ци. По зи ви за упис ак ци ја од мах су 
по сла ти у тр го вач ке ва ро ши у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Од тог 
упи са за ви си ло је хо ће ли се уоп ште це ла ствар оства ри ти, јер је 
би ло по треб но нај ма ње 1200 упи са них ак ци ја, од то га од мах 1000, 
ина че дру штво не би мо гло да се кон сти ту и ше. Рок за упис био је 
од ре ђен за 1/14. но вем бар; ако би ре зул тат био по во љан, од мах би 
се у то ку но вем бра при сту пи ло и упла ти упи са них ак ци ја.9 Тре ба-
ло је жу ри ти јер, док је сва срп ска тр го ви на пре ма Ка ча ни ку би ла у 
ру ка ма Ср би ји них на ци о нал них так ма ца, а са са мом Ср би јом го то-
во сва у ру ка ма оних ко ји ни су Ср би, до тле су Бу га ри, Тур ци, Гр ци 
и Је вре ји жу стро удру жи ва ли сво је ка пи та ле, ка ко би сву тр го ви ну 
и при вре ду узе ли у сво је ру ке. Је дан срп ски нов ча ни за вод на со-
лид ној осно ви и са од го ва ра ју ћим чо ве ком, био је пре ко по тре бан, 
али та квог чо ве ка у скоп ској епар хи ји ни је би ло. Па по што је и пре-
ма про це ни но вог ге не рал ног кон зу ла Ј. Јо ва но ви ћа, то мо гао би ти 
са мо А. Бо ри са вље вић, бо гат, до бар Србин и чу вен тр го вац, тур ски 
по да ник, то је кон зул ин си сти рао да Ми ни стар ство све учи ни да 
Бо ри са вље ви ћа при до би је за ту ствар и он до ђе у Ско пље.10

Бо ри са вље вић је, по сле Ско пља, бо ра вио у Бе о гра ду, где је на и шао 
на ве о ма по во љан при јем у Бе о град ској за дру зи, ко ја је обе ћа ла да 
ће отво ри ти кре дит од 200.000 д., као и да ће све сво је по сло ве у 
Ско пљу усту пи ти но вом за во ду. И дру ги за во ди су та ко ђе обе ћа ли 
сво ју по моћ. Он је, ме ђу тим, оце нив ши у Ско пљу ствар не мо гућ-
но сти за тај по ду хват, тра жио да и На род на бан ка Ср би је уче ству је 
упи сом ак ци ја и кре ди том, ако се у по чет ку не би упи сом код Ср-
ба у Тур ској по сти гао по тре бан из нос; да по мог не око по чет них 
по сло ва и бу де над зор ник по сло ва но вог за во да; да ову ствар ча с-
ни ци На род не бан ке, гу вер нер Ти хо мир Ј. Мар ко ви ћ, Мар ко
Сто ја но ви ћ и бив. ди рек тор Бан ке Бран ко Бо жо вић, ре ше за јед но 
са ми ни стром На род не при вре де.11

8 МИД При ви ле го ва ној На род ној бан ци Кра ље ви не Ср би је, Бе о град 3/16. V 
1909, ППБр. 2439.

9 Ско пље 5/18. X 1909, ППБр. 1032, примљ. 7/20. X 1909, ППБр. 5068.

10 Исто.

11 На по ле ђи ни гор њег из ве шта ја, кон цепт од 16/29. X 1909. Пи смо Бо ри са вље-
ви ћа, в. нап. 4. 
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Ми ни стар ство је, са сво је стра не, би ло спрем но да учи ни све да 
А. Бо ри са вље вић бу де на че лу то га за во да. Од мах су о све му оба-
ве ште ни сви кон зу ла ти и По слан ство у Тур ској. По што им је под-
ву че но ко ли ка би би ла ко рист од овог за во да за при вред ни жи вот 
и тр го ви ну уоп ште срп ског жи вља у Тур ској, а по себ но за ја ча ње 
ње го вих тр го вин ских ве за са Ср би јом, би ло им је на ло же но да код 
срп ског тр го вач ког све та, ко ји се „не од зи ва у ме ри у ко јој би тре-
бао“, де лу ју да се ја че за ин те ре су је за срп ски нов ча ни за вод и да у 
ве ћој ме ри упи су је ње го ве ак ци је.12 Ра шко-при зрен ски ми тро по-
лит Ни ћи фор та ко ђе се за ло жио да На род на бан ка по др жи осни ва-
ње за во да у Ско пљу. По ње му, та по др шка, као и по моћ цр кве ним 
фон до ви ма у Тур ској, ни је тре ба ло да бу де по клон, већ по зај ми ца, 
на лич ну га ран ти ју чла но ва њи хо вих управ них и над зор них од бо-
ра, или на осно ву цр кве них и оп штин ских има ња и при хо да.13

Пр ви ре зул та ти, по ми шље њу кон зу ла Ј. Јо ва но ви ћа, ни су би ли 
она кви ка кве је тре ба ло оче ки ва ти. До ду ше, и са ма ак ци ја ни је би-
ла нај бо ље ускла ђе на, на пр. Ви ла јет ски од бор у Би то љу уоп ште 
ни је до био ни ка кав на лог да деј ству је ме ђу Ср би ма за упис ак ци-
ја.14 Скоп ски кон зул мо рао је сла ти по себ ног чо ве ка у оби ла зак по 
ре о ну Кон зу ла та ка ко би се упис вр шио. Тим ко ра ком се бар то ли-
ко по сти гло да се мо гло ви де ти на ко ли ко упи са них ак ци ја от при-
ли ке мо же да се ра чу на, па да се на осно ву то га пред ви ди и уче шће 
у упла ти. Би ло је очи то, да је та кво пу то ва ње по треб но оба ви ти и у 
за пад ним кра је ви ма ви ла је та, те је МИД од мах у ту свр ху одо брио 
за тра же ни кре дит од 1000 ди на ра.15

Ре зул тат свих ових на по ра био је, до кра ја де цем бра, упи са них три 
че твр ти не од укуп ног бро ја ак ци ја. А. Бо ри са вље вић је по зван да 
до ђе у Ско пље; при ли ком ње го вог про ла ска кроз Бе о град тре ба ло 
је ко нач но рас пра ви ти пи та ње о уче шћу На род не бан ке, утвр ди ти 
уну тра шње устрој ство но во га за во да, ње го вог ра да и оби ма по сло-
ва, ка ко би се при сту пи ло са мој упла ти ак ци ја. Кон зул је био уве-
рен да ће срп ски по слов ни свет, кад се уве ри да је ствар озбиљ на и 
да ће тај за вод, осим бан кар ских и ко ми си о нер ских по сло ва, по ма-
га ти и оп шти при вред ни раз вој Ср ба, по жу ри ти не са мо да упи ше, 
већ и да упла ти свих 2000 ак ци ја.16 Да би се де ло ва ло на из бе гли це 
из Ста ре Ср би је у Ср би ји, из Ско пља је упу ћен у Бе о град и проф. 
Гли ша Еле зо вић, ка ко би ути цао и на кул тур не уста но ве у Бе о гра ду, 

12 Бе о град [?? 14/27. X] 1909, ППБр. 5068, експ. 16/29. X 1909. Кад се по ка за ло 
да и до дат ни упис не иде ка ко се оче ки ва ло, МИД је за тра жио да они пред ло же 
ка ко да се срп ски тр го вач ки свет на ве де да ви ше уче ству је у упи су ак ци ја (по-
ле ђи на изв. из Ско пља 24. X/6. XI 1909, б. б., примљ. 27. X /9. XI 1909, ППБр. 
5570).

13 Ми тр о по лит Ни ћи фор ми ни стру ино стр. де ла, Бе о град 6/19. XII 1909, 
примљ. 7/20. XII 1909.

14 Би тољ 9/22. X 1909, ППБр. 579, примљ. 14/27. XI 1909.

15 Ско пље [?? 27. XI/ 12. XI I], б. б., примљ. 29. XI/12. XII 1909, ППБр. 6304.

16 Ско пље 22. XII 1909/4. I 1910, ППБр. 1775, примљ. 27. XII 1909/9. I 1910, 
ППБр. 6716.
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слич не они ма ко је би се мо гле осно ва ти у Ско пљу, да и оне упи шу 
ак ци је.17

Ствар је ме ђу тим, при вре ме но за ста ла, јер се још је дан нео п хо дан 
са ста нак мин. Ми ло ва но ви ћа са ча сни ци ма На род не бан ке мо рао 
од ло жи ти због ње го ве бо ле сти, а за тим и због ње го вог пу та у Бер-
лин.18 Уз то се и А. Бо ри са вље вић не пред ви ђе но за др жао у При бо-
ју, где је че као да му ва ли ја из деј ству је пу то ва ње пре ко Бо сне, а 
да не мо ра да че ка на па сош и ви зу Аустро-Угар ског кон зу ла та у 
Ми тро ви ци.19 Оту да је не стр пљи во по жу ри ва ње кон зу ла Јо ва но ви-
ћа, шест пу та у то ку ме сец и по да на, да се ствар што пре свр ши, 
оста ја ло без же ље ног од го во ра из Бе о гра да.20 Кон зу ло во не стр пље-
ње по себ но је подсти ца ло то што је на род, ко ји је упи сао ак ци је, 
већ по чео да до но си но вац за упла ту, че ка ју ћи да рад поч не, па је 
он стра хо вао да се оду го вла че њем не до ве ду у пи та ње ре ла тив но 
по вољ ни ре зул та ти, па и са мо осни ва ње бан ке. Бо ри са вље ви ће ва 
по ру ка, да уго вор о за во ду не ће пот пи са ти док МИД не при хва ти 
ње го ве пи сме не пред ло ге, на во ди ла је на сум њу да он на мер но оду-
го вла чи ствар, па је кон зул тра жио да МИД, ако се утвр ди да је то 
тач но, од мах на ђе не ког дру гог на ње го во ме сто.21 На кра ју је по чео 
да Ми ни стар ству по ста вља ро ко ве за од го вор.
До сре ди не фе бру а ра би ло је упи са но укуп но 1648 ак ци ја, осим 
Фе ри зо ви ћа, Гњи ла на, Ку ма но ва и При зре на, ко ји до тле још ни су

17 Ско пље 15/28. I 1910, ППБр. 123, примљ. 22. I/4. II 1910, ППБр. 301. У по-
врат ку ме ђу тим, у Жбев цу, тур ској по гра нич ној же ле знич кој по ста ји пре ма Ри-
стов цу, управ ник та мо шње Ца ри нар ни це и по ли циј ски ко ме сар из вр ши ли су 
пре трес не са мо над проф. Еле зо ви ћем већ и над ње го вом су пру гом, ко ју је 
пре тре са ла лич но же на тур ског по ли циј ског ко ме са ра. Пре ма тур ским са оп-
ште њи ма, на ђе но је код њих 10–15 пи са ма ко ја су им од у зе та, за пе ча ће на и по 
слу жбе ни ку тур ског ко ман дан та по сла та у Ско пље на пре глед (Ко ме сар же ле-
знич ке ста ни це у Ри стов цу МИД-у, 24. I/ 6. II 1910, ППБр. По вер љи во, примљ. 
26. I/8. II 1910, ППБр. 350. ППО, 1910, Ред 59).

18 На по ле ђи ни изв. ППБр. 1829, Ско пље 29. XII 1910/ 10. I 1911, примљ. 31. XII 
1910/13. I 1911, ППБр. 6814.

19 Ско пље 11/24. I 1910, ППБр. 109, примљ. 13/26. I 1910, ППБр. 146.

20 Ско пље 22. XII 1910/ 4. I 1911, ППБр. 1775, примљ. 27. XII 1910/9. I 1911, 
ППБр. 6716; 11/24. I 1911, ППБр. 109, примљ. 13/26. I 1911, ППБр. 146; 31. I/ 
13. II 1911, ППБр. 212, примљ. 5/18. II 1911, ППБр. 539; 4/17. II 1911, К ППБр. 
212, примљ. 7/20. II 1911, ППБр. 505.

21 Ско пље 15/28. I 1910, ППБр. 121, примљ. 17/30. I 1910, ППБр. 168; Ско пље 
4/17. II 1910, ППБр. 212, примљ. 7/20. II 1910, ППБр. 505. Од осни ва ња за во да 
кон зул је оче ки вао ре ша ва ње и два ве о ма ва жна и хит на пи та ња, фи нан сиј ске 
те шко ће срп ске пи ва ре бра ће Бо жи ћа и Д. Ле ки ћа и Цр кве не оп шти не у Ско-
пљу, ко ја је би ла пред бан кро том. Вла сни ци пи ва ре бра ћа Бо жић и Д. Ле кић, у 
же љи да из ву ку свој ка пи тал, већ су пре го ва ра ли са грч ким тр гов ци ма у Ско пљу 
и Со лу ну, да се овим по след њи ма пи ва ра усту пи или про да. По што је је дан члан 
срп ске тр го вач ке по ро ди це Ше ће ро вић из Пље ва ља, то ком ле та бо ра вио у Ско-
пљу и на тук нуо да би мо жда они ку пи ли ту пи ва ру, јер је њи хо ва у Пље вљи ма, 
по сле од ла ска аустриј ског гар ни зо на, сла бо по сло ва ла, кон зул је тра жио да се 
из ви ди да ли ће Ше ће ро ви ћи и под ко јим усло ви ма, пре у зе ти Бо жи ће ву пи ва ру 
(Ско пље 29. XII 1909/ 11. I 1910, ППБр. 1829, примљ. 31. XII 1909/13. I 1910, 
ППБр. 6814). Пи та ње пи ва ре би ће ре ше но тек 1911, зај мом код Кла сне лу три је 
(До ку мен ти..., књ. IV, св. 3/ I–II).
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би ли по сла ли спи ско ве упи сни ка, па се ра чу на ло да код упла те не-
ће ве ли ки број от па сти и да ће за вод мо ћи да се осну је. На но вом 
са стан ку за ин те ре со ва них, ко ји су упо зна ти да је Бо ри са вље вић 
усло вио свој при ста нак од ре ђе ним зах те ви ма, ве ли ка ве ћи на при-
сут них из ја ви ла је сво је уве ре ње да ће тај нов ча ни за вод мо ћи да 
се оства ри и успе као со лид на и озбиљ на уста но ва је ди но ако он у 
ње му оста не, ко ји је са сво јом бра ћом упи сао 25.000 дин. По што су 
оку пље ни уче сни ци мо ра ли да се ра зи ђу, те би се це ла ствар од ло-
жи ла на нео д ре ђе но вре ме, кон зул је зах те вао од го вор МИД-а на 
Бо ри са вље ви ће ве зах те ве у ро ку од осам, па за тим пет да на. Ње го-
ву гро зни ча вост по себ но је подсти ца ло то што су Гр ци, Тур ци, Бу-
га ри и Ар ба на си, уз не ми ре ни и не за до вољ ни што Ср би по ми шља ју 
на осни ва ње та квог свог за во да, по жу ри ли са при пре ма ма сво јих 
нов ча них за во да. Тур ци су већ би ли упи са ли ве ли ки ка пи тал, за 
Бу га ре се зна ло да ће но вац до би ти од бу гар ске На род не бан ке чим 
сре де све што тре ба, Ар ба на си су од сво јих бо га тих љу ди при ку-
пља ли но вац за ту свр ху, а Гр ци су убр за но ор га ни зо ва ли све оне 
по сло ве ко је би им срп ски нов ча ни за вод мо гао да оду зме.22

*  *  * 
На по кон је ми ни стар Ми ло ва но вић сре ди ном фе бру а ра оба вио 
раз го вор са ча сни ци ма На род не бан ке и ре фе ри сао о то ме Фи нан-
сиј ском од бо ру. Ипак се мо рао са че ка ти зва ни чан из ве штај, те је 
од го вор на сва на ва љи ва ња скоп ског кон зу ла усле дио тек 6/19. II 
1910: да се уче шће На род не бан ке са 100.000 дин. у це лом скоп-
ском по ду хва ту мо же сма тра ти као свр ше на ствар, и да она си гур-
но ула зи у осни ва ње ово га пред у зе ћа; још не ке фор мал но сти ко је 
је тре ба ло оба ви ти ни су мо гле да до ве ду ствар у пи та ње, те је, не 
че ка ју ћи на њих, тре ба ло на ста ви ти да ље пре ли ми нар не по сло ве 
око осни ва ња за во да. На и ме, фор мал ну од лу ку На род не бан ке мо-
рао је да из гла са збор ак ци о на ра, и то без јав ног пре тре са, да ши-
ра јав ност не бу де упо зна та са пра вом свр хом тра же ног из дат ка, а 
збор се одр жа вао тек 7/20. мар та.23 Дру га фор мал ност ко ја се мо-
ра ла оба ви ти, и то пре збо ра бан чи них ак ци о на ра, би ла је од лу ка 
вла де о ње ној оба ве зи пре ма На род ној бан ци. На сед ни ци одр жа ној 
12/25. II 1910. би ло је ре ше но: да На род на бан ка, из у зет но од од-
ре да ба За ко на и ње ног Ста ту та, по же љи и по зи ву вла де, у свој ству 
и об ли ку ак ци о на ра, узме уче шћа у осни ва њу срп ског нов ча ног за-
во да у Ско пљу са су мом од 100.000 ди на ра; да за слу чај не ке ма те-
ри јал не од го вор но сти на те рет чла но ва ње ног Глав ног од бо ра ко ји 
су при ми ли на се бе да овај по сао за вр ше, ту од го вор ност при ма на 
се бе срп ска др жа ва; да ту од го вор ност не мо гу ума њи ти евен ту ал-
не сла бо сти Бан ке у ра ду, у чи је се по сло ва ње др жа ва не ће ме ша ти. 
Од лу ку је, осим На род ној бан ци, тре ба ло по вер љи во са оп шти ти и 
На род ној скуп шти ни.24

22 Ско пље 31. I/13. II 1910, ППБр. 212, примљ. 6/19. II 1910, ППБр. 530; Ско пље 
4/17. II 1910, КППБр. 212, примљ. 8/21. II 1910, ППБр. 505.

23 Бе о град 6/19. II 1910, ППБр. 560, кон цепт.

24 Бе о град 12/25. II 1910, за ве де но 16/29. II 1910, ППБр. 866.
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Ме ђу тим, док су све ове од лу ке до но ше не, по тен ци јал ни уче сни-
ци у осни ва њу за во да раз и шли су се, а да ни шта ни су ре ши ли ни 
по сле мно гих раз го во ра и пре го во ра. А. Бо ри са вље вић, ко ји је на-
по кон био сти гао у Ско пље, хтео је да зна да ли ће На род на бан ка 
са сво јих 100.000 дин. уче ство ва ти у по слу као зај мо да вац, или као 
ор так, па је сма трао да у са мом Ско пљу не тре ба ни шта да ље ра-
ди ти док се из ме ђу ње га и оних ко ји су за то над ле жни не раз ме не 
уза јам не пи сме не оба ве зе. Он се бо јао да лич но не бу де од го во ран 
за су му од 100.000 дин. ко ју је На род на бан ка тре ба ло да уне се у 
нов ча ни за вод, па је за то тра жио да и она уђе као ор так, а не као 
по ве ри лац – зај мо да вац. Кон зул Јо ва но вић је без окле ва ња био за  
то да се учи ни све ка ко Бо ри са вље вић тра жи, јер је он до вољ на га-
ран ти ја да ће се са том су мом опре зно рас по ла га ти: да се пре у зме 
пи сме на оба ве за ка кву је тра жио при ли ком свог бо рав ка у Бе о гра-
ду; да На род на бан ка уђе у по сао као ор так; да се све то за вр ши у 
ро ку од не де љу да на, ка ко би Бо ри са вље вић из Бе о гра да по но во 
до шао у Ско пље и на по кон, пот пи сао уго вор о осни ва њу. Ње га ово-
га пу та ни ка ко ни је тре ба ло пу сти ти да се вра ти у При бој пре не го 
што се це ла ствар свр ши, по вољ но или не, на по ме ну тој, а не на не-
кој дру гој осно ви ако би он то же лео.25 Од го вор Ми ни стар ства да ће 
На род на бан ка упи са ти 100.000 дин. ак ци ја, „што значи неће бити 
поверилац него ортак али не јав но“.26

По што је На род на бан ка по твр ди ла при јем вла ди ног ре ше ња, уз 
пи сме ну из ја ву гу вер не ра Ти хо ми ра Ј. Мар ко ви ћа и чла на Упра ве 
Мар ка Сто ја но ви ћа, да ће се „по сту пи ти ка ко пре ма том ре ше њу, 
та ко и у сми слу са оп ште ња са мог гу вер не ра“,27 одр жан је у Бе о гра-
ду њи хов са ста нак са кон зу лом Јо ва но ви ћем и А. Бо ри са вље ви ћем. 
Као што је ре че но, Бан ка је на ме ра ва ла да бу де ак ци о нар, а Бо ри-
са вље вић је тра жио да она бу де ор так. Он је тек на том са стан ку из-
ја вио да то тра жи за то што ни ко ме од Ср ба у Тур ској не би мо гао да 
дâ пу но моћ је да га пот пи су је. Као ор так са дру гим ли ци ма мо гао 
је да уђе ако На род на бан ка, по ред уло га од 100.000 д., по ша ље у 
Ско пље и свог чо ве ка ко ји би бу ду ћи за вод пот пи си вао рав но прав-
но с њим, а без дру гих ор та ка, или, што би он ви ше во лео, да уђе 
сам за се бе као бан кар, ако му Бан ка да 100.000 дин. са ка ма том од 
2%. По сле ду гих пре го во ра, на по кон је утвр ђе но: да На род на бан ка 
мо же ко нач ну од лу ку о сво ме уче шћу од 100.000 дин. да до не се тек 
на скуп шти ни ње них ак ци о на ра 10/23. мар та; да ће се та да по тра-
жи ти ли це ко је би се по сла ло у Ско пље да као дру ги ор так пот пи су-
је нов ча ни за вод; да ће се по сле до но ше ња од лу ке Бо ри са вље вић,
пре ко Бан ке, по зва ти у Бе о град. По што је кон зул Јо ва но вић сма-
трао, да ће нов ча ни за вод у Ско пљу ис пу ни ти сво ју ми си ју са мо 

25 Ско пље 13/26. II 1910, ППБр. 332, примљ. 17. II/ 2. III 1910, ППБр. 879. Бо-
ри са вље вић је на ме ра вао да у ма ју по но во до ђе у Ско пље, ка ко би сам пред у зео 
не ки по сао, па је кон зул био за то да му се у то ме по мог не, тек ако сва ки по ку-
шај за за јед нич ки рад про пад не (исто).

26 Исто, на по ле ђи ни.

27 При ви ле го ва на На род на бан ка Кра ље ви не Ср би је ми ни стру ино стр. де ла, Бе-
о град 16. II/ 1. III 1910, Бр. 4261, примљ. 17. II / 2. III 1910, ППБр. 898.
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ако се пред ста ви као ко лек тив на лич ност, као удру же ње и за јед-
ни ца Ср ба из ра зних ме ста у Тур ској, он је по но во по др жао пр ву 
ва ри јан ту: да се Бо ри са вље ви ћу од мах спре ми фор ма лан акт ка кав 
је тра жио, да у бу ду ћој бан ци упра вљач и пот пи сник са њим бу де 
бив. ди рек тор Б. Бо шко вић и да се од мах из по вер љи вог кре ди та 
ре зер ви ше 15.000 дин. за уво ђе ње за во да у по сао. Ми ни стар Ми ло-
ва но вић је та ко ђе све ово при хва тио, с тим да се по ме ну тих 15.000 
дин. узме од На род не бан ке.28

На по кон је и На род на бан ка до не ла фор мал ну од лу ку. С об зи ром 
на за кон ска и ста ту тар на огра ни че ња у по гле ду ње ног уче шћа у 
ино стран ству, Скуп шти на ак ци о на ра је, као што јој је би ло пред-
ло же но, одо бри ла да се 100.000 дин. за „при вред но-тр го вач ку на-
ци о нал ну ствар“, из дво је из ка пи та ла бан чи ног фон да за по ди за ње 
скла ди шта (ан тр по та). Био је спре мљен и уго вор из ме ђу Ми ни-
стар ства ино стра них де ла и А. Бо ри са вље ви ћа, ко ји би пот пи са ли 
пред сед ник вла де Па шић и ми ни стри спољ них по сло ве и при вре де, 
М. Ми ло ва но вић и Ј. Про да но вић. У 11 та ча ка би ло је уне то све 
што је са Бо ри са вље ви ћем би ло до го во ре но још на пр вом са стан ку 
у Бе о гра ду, мар та 1909. из ме ђу ње га, та да шњег скоп ског ге не рал-
ног кон зу ла Ж. Ба луг џи ћа и на чел ни ка Ми ни стар ства др М. Спа-
лај ко ви ћа. Да тум би се унео при ли ком пот пи са. Че ка ло се још на 
од го вор Б. Бо шко ви ћа.29

Као што се ви ди, ствар је ишла уоби ча је ним ад ми ни стра тив ним 
то ком, не до вољ но бр зо за кон зу ла Јо ва но ви ћа, све не стр пљи ви јег 
што су се сва ким да ном по твр ђи ва ле ње го ве бо ја зни, за ко је ви ше 
ни је знао ка ко да их на гла си, да ће их при пад ни ци дру гих на ро да 
пред у хи три ти. Бан ка удру же них бу гар ских тр го ва ца у Ско пљу тре-
ба ло је да за 15–20 да на про ра ди; у Бу ја нов цу су тур ски чи нов ни ци 
жи во аги то ва ли за не ку но во о сно ва ну бан ку у Со лу ну; го во ри ло се 
о осни ва њу јед ног ар на ут ско-бу гар ског за во да у Те то ву; у Ку ма но-
ву, где је Со лун ска бан ка, ко ја је већ има ла сво ју фи ли ја лу у Ско-
пљу, са да и ов де осно ва ла но ву, при пре ма ло се та ко ђе осни ва ње 
бу гар ске бан ке, ка ко би се спре чи ло да из воз хра не из Ку ма но ва 
и око ли не не узму у сво је ру ке Гр ци и Је вре ји. Срп ски тр гов ци из 
гор њих кра је ва, скоп ске и пре шев ске ка зе, Ку ма но ва и Те то ва, ве о-
ма уз не ми ре ни овим су пар нич ким ус пе си ма, стал но су му до ла зи-
ли и рас пи ти ва ли се шта је са срп ском бан ком у Ско пљу, о ко јој се 
већ 11 го ди на ми сли, а кон крет но већ го ди ну да на ра ди, хо ће ли се 
она уоп ште и кад осно ва ти, или је то би ла са мо пра зна при ча ко ја 
је прак тич но под ста кла дру ге на ак ци ју. Кон зул, ко ји је и сам де лио 
њи хо во ми шље ње да је сва ки дан од ла га ња био чи ста ште та и за оп-
ште срп ске на ци о нал не ин те ре се, упу ћи вао их је на стр пље ње „још 

28 Ско пље 25. II/10. III 1910, ППБр. 399, примљ. 2/15. III 1910, ППБр. 1118. Мо-
гу ће лич но сти су би ли Д. Јан ко вић, Ј. Ђу ро вић и Бран ко Бо шко вић, бив. ди рек-
тор Бан ке.  (Бе о град 17/30. III 1910, ППБр. 1450, на по ле ђи ни изв. из Ско пља 
15/28. III 1910, ППБр. 601).

29 Бе о град 20. XII 1910/2. I 1911, Пов. ТБр. 98, примљ. 21. XII 1910/ 3. I 1911, 
ППБр. 7519. В. нап. 5 и Бе о град [после 7/20. мар та 1910], за вед. 8/21. XI 1910, 
ППБр. 6676 (в. фак си мил).
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за ко ји дан“, стре пе ћи ка ко ће им на кра ју мо ра ти да ка же да са ми 
ура де оно што мо гу, а да он лич но, са мо мо же да се на да да ће им 
На род на бан ка по мо ћи сво јим кре ди том, као што је то већ ура ди ла 
код фон до ва у Ку ма но ву, Ми тро ви ци и др. ме сти ма. Он је та ко ре ћи 
ва пио, хо ће ли се до 1/14. ма ја зна ти хо ће ли Б. Бо шко вић и А. Бо-
ри са вље вић до ћи у Ско пље, јер ће пра ви тре ну так за осни ва ње би ти 
са свим про ма шен, ако се бан ка не осну је бар до по чет ка ју на.30

Ка да је на по кон сти гао на че лан при ста нак Б. Бо шко ви ћа да иде у 
Ско пље, с тим да се де та љи уго во ре кад до ђе у Бе о град, кра јем ма ја, 
до шло је у то ку ма ја до за бу не кад се, по во дом на вод но за ка сне лог 
по зи ва На род не бан ке А. Бо ри са вље ви ћу ус по ста ви ло, да за бу не 
ни је би ло и да је он бла го вре ме но до био по зив на ко ји ни је од го ва-
рао. Ми ни стар Ми ло ва но вић, по ми њу ћи кон зу лу Јо ва но ви ћу мо-
гућ ност да Бо ри са вље вић мо жда ипак не ће хте ти, хтео је да зна да 
ли би у том слу ча ју Б. Бо шко вић, или не ко дру го ли це, мо гло би ти 
осни вач или управ ник бан ке.31

По чет ком ју на је, уме сто са мог Бо ри са вље ви ћа, сти гло На род ној 
бан ци ње го во пи смо, ко јим ју је оба ве шта вао да не мо же уче ство-
ва ти у по слу скоп ске бан ке; „не до па да му се на чин пред ло га и при-
ма ња од стра не ак ци о нар ске скуп шти не На род не бан ке“. „Што се 
ме не лич но ти че“, пи са ло је у пи сму, „не осје ћам се спо со бан да би 
мо гао из др жа ти про бе бан кар ских по сло ва, ка ко над ле жни ми сле; 
у Ско пљу, за ме не је да љи на. Го спод. Бран ко Бо шко вић са упра вом 
бан чи ном ка кав би про грам из ра ди ли и као свој та мо из во ди ли, у 
том слу ча ју ја бих се тру дио по мо ћи као ак ци о нар, Ср бин и тр го вац 
и по дај ник ото ман ски“.32 На кнад но упи тан из Ско пља и од стра не 
Бан ке, да ли он и ње го ва бра ћа оста ју при ра ни јој на ме ри да упла те 
упи са них 250 ак ци ја ако се у Ско пљу осну је срп ска бан ка, од го во-
рио је да он и ње го ва бра ћа оста ју при то ме да, ако се срп ска бан ка 
у Ско пљу осну је, од мах упла те упи са них 250 ак ци ја, по што прет-
ход но са зна ју ка кав ће би ти њен про грам ра да, ко ће би ти у управ-
ном и над зор ном од бо ру и ко ће би ти ди рек тор.33

Овим от ка зом ствар се из осно ва ме ња ла и до би ја ла дру ги пра вац. 
По што са сво је стра не ни Ми ни стар ство ни Б. Бо шко вић ни су има-
ли не ки нов план ко ји би од мах утвр ђи ва ли са де ле га ти ма из Ско-
пља ко је је кон зул Јо ва но вић упу тио у Бе о град, де ле га ти су вра ће-
ни а од ње га је за тра же но да лич но до ђе на ре фе ри са ње или да под-
не се оп ши ран из ве штај о да љим пла но ви ма. На род на бан ка би ла је 

30 Ско пље 30. III/12. IV 1910, ППБр. 704, примљ. 3/16. IV 1910, ППБр. 2439; 28. 
IV/11. V 1910, ППБр. 540, примљ. 3/16. V 1910, ППБр. 2447.

31 Б. Бо шко вић Ј. Т. Мар ко ви ћу, Бе о град 27. IV /10. V 1910. и [?? 30. IV /13. V 
1910], ППБр. 2397; МИД у Ско пље, Бе о град 17/30. V 1910, ППБр. 2804, на по ле-
ђи ни изв. ППБр. 540 (нап. 30).

32 На род на бан ка Ми ни стар ству ино стр. де ла, Бе о град 22. V/4. VI 1910, Бр. 
1299, примљ. 24. V/6. VI 1910, ППБр. 2928.

33 Ско пље 27. V/9. VI 1910, ППБр. 1134, примљ. 29. V/11. VI 1910, ППБр. 2989; 
На род на бан ка МИД-у, Бе о град 11/24. VI 1910, Бр. 14553, примљ. 12/25. VI 
1910, ППБр. 3348.
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оба ве ште на да је са по слом око осни ва ња за во да у Ско пљу до шло 
до за сто ја, али да ће се уско ро ко ра ци у том прав цу об но ви ти.34

Раз о ча ре ње и за ин те ре со ва них Ср ба и скоп ског кон зу ла би ло је ве-
ли ко. Сви ње го ви по ку ша ји да од мах не што учи ни би ли су уза луд-
ни. У Ско пљу се ни је мо гло на ћи ни 4–5 љу ди ко ји би мо гли ући у 
тај за вод и ру ко во ди ти њи ме ка ко су то зах те ва ли и срп ски на ци о-
нал ни ци ље ви и до бри тр го вач ки ин те ре си. Љу ди из дру гих кра је ва 
има ли су сво је по сло ве ко је ни су мо гли да на пу сте и пре се ле се у 
Ско пље, а бра ни ли су се и ти ме што то ни Бо ри са вље вић ни је хтео. 
Пре о ста ја ла је још са мо мо гућ ност, до ста нео д ре ђе на, да се Фонд 
Цр кве Св. Спа са у Ско пљу, по угле ду на при зрен ски Фонд Св. Ђор-
ђа, пре у стро ји и да се са фи нан сиј ском по мо ћи из Ср би је пре тво ри 
у нов ча ни за вод.35 На сту па ју ћи лет њи пе ри од ме ђу тим, од ла гао је 
све до го во ре за ка сни је.

*  *  *
Ком би на ци ја са Фон дом св. Спа са по ста ла је ак ту ел на у ле то 1910. 
за то што су се и дру ги цр кве ни фон до ви, ко ри сте ћи но ве усло ве, 
пре о бра жа ва ли у нов ча не за во де, ма да углав ном ло кал ног до ме та, 
али на ро чи то сто га што се по кло пи ла са озбиљ ним фи нан сиј ским 
те шко ћа ма скоп ске Цр кве не оп шти не, ко јој је, због за ду же ња код 
Бе о град ске за дру ге, услед до спе лих За дру ги них по тра жи ва ња, пре-
тио сте чај.

На и ме, у по жа ру ко ји је ју ла ме се ца 1908. из не на да из био у цен тру 
Ско пља, из го ре ли су, на је ди ном, али нео си гу ра ном има њу цр кве 
Св. Спа са, та мо шњи ва куф ски хан и ду ћа ни ко ји су јој до но си ли 
зна тан при ход, а стра да ла је и са ма цр ква. С об зи ром на вр ло по-
вољ ну ло ка ци ју – нај жи вље тр го вач ко ме сто у не по сред ној бли зи ни 
са мог ко на ка и глав не пи ја це, цр кве ни од бор је ре шио да по но во 
из гра ди ду ћа не, а на под сти цај чар шиј ских љу ди и обе ћа ња, из гле да 
са мог срп ског Кон зу ла та („на ших нај на дле жни јих фак то ра“), да ће 
цр ква ла ко до би ти за јам код На род не бан ке Ср би је, под по вољ ним 
усло ви ма и за ду жи рок, за по че та је, на ме сто ста рог ха на, и град-
ња но вог хо те ла. Не што због не у ко сти и нео д го ва ра ју ће кон тро ле, 
а нај ви ше за то што за јам у Ср би ји, оче ки ван са си гур но шћу и тра-
жен у про ле ће 1909, ни је до би јен, по сло ви су пре шли мо гућ но сти 

34 Бе о град Конзулату у Ско пљу 4/17. VI 1910, кон цепт, б. б.; по ле ђи на изв. из 
Ско пља ППБр. 1485 (след. нап.).

35 Ско пље 3/16. VII 1910, ППБр. 1485, примљ. 5/18. VII 1910, ППБр. 3958. За бо-
ра вља ју ћи да је и сам ве ро вао Борисављевићу, са да је за ме рао На род ној бан ци 
„и мно гим дру ги ма“ што су му ве ро ва ли, кад је он већ јед ном ра ни је на сли чан 
на чин ква рио по сао кад се по ми шља ло да се бан ка отво ри у Со лу ну (11/24. XII 
1910, ППБр. 2900, примљ. 13/26. XII 1911, ППБр. 7457). Сам Бо ри са вље вић је 
о сво јим до го во ри ма са кон зу лом Ба луг џи ћем, на чел ни ком Спа лај ко ви ћем и 
ми ни стром Ми ло ва но ви ћем да он во ди скоп ску бан ку за пи сао: „Ни сам мо гао 
при ста ти пре ма њи хо вом пла ну да ра дим и жи во том ри зи ку јем, а Па шић се 
сло жио са мном“ (В. Су бо тић, н.д., с. 181). Пре ма не ким по да ци ма из 1911, он 
и ње го ви по слов ни парт не ри („при бој ска ком па ни ја“) су та да на ме ра ва ли да 
про ши ре рад и на Ско пље, ко ји би во дио пље ваљ ски тр го вац Л. Ше ће ро вић, те 
су на сто ја ли да оме ту но ве ком би на ци је са осни ва њем срп ске бан ке и деј ству ју 
про тив до го во ра ко је је во дио Кон зу лат (МИД у Ско пље, Бе о град 1/14. II 1911, 
ППБр. 494: Ско пље 3/16. II 1911, ППБр. 245, примљ. 4/17. II 1911, ППБр. 517).
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оп шти не, па се цр ква за ду жи ва ла и по чар ши ји. Нај зад је за јам је-
два до би јен код Бе о град ске за дру ге: 25.000 дин, уз ка ма ту од 12% 
(ин те рес 9% и 3% за тро ме сеч ни ин те рес уна пред, так се не ме нич-
не мар ке и тро шко ве уго во ра), 10-го ди шњу га ран ти ју свих при хо да 
оп шти не и са тро ме сеч ним ро ком от пла те на ме ни цу, пот пи са ну у 
Ско пљу, али пре ма ва же ћим про пи си ма у Ср би ји. 

Већ код пр вог до спе лог ро ка цр кве на оп шти на, ко ја је у ме ђу вре-
ме ну обра зо ва на, ни је има ла од че га да пла ти ни ин те рес, па је 
кра јем де цем бра 1909. Кон зу лат за мо љен за по моћ за нов за јам у 
Ср би ји, уз га ран ти је да те Бе о град ској за дру зи, али по ни жем ин-
те ре су. У оче ки ва њу овог но вог зај ма ко ји се, упр кос кон зу ло вим 
апе ли ма за по моћ, „ка ко срп ска Оп шти на не би ишла на суд и сво-
је је ди но има ње про да ва ла за дуг“, ни је до би јао ни у Ско пљу, ни у 
Ср би ји, ро ко ви су до спе ва ли сва ка три ме се ца, ме ни це се про лон-
ги ра ле, док За дру га, за тре ћи рок кра јем ав гу ста, ни је од луч но од-
би ла да ље од ла га ње. Кон зул се по но во обра тио МИД-у „ка ко не би 
до че ка ли ни ми, ни ови љу ди по ру гу да Бе о град ска за дру га про да је 
не по крет но сти срп ске цр кве не оп шти не“.36

Оце њу ју ћи и сам да је ста ње Оп шти не за и ста те шко, МИД је пред-
ло жио да се по сто је ћи За дру гин за јам са сви ма га ран ти ја ма пре-
тво ри у ану и тет ски, са јед ном ме ни цом по ви ђе њу уме сто са тро-
ме сеч ном ме ни цом за на пла ту; оп шти ни би се ти ме осло бо ди ла 
из ве сна су ма ко јом би мо гла да от пла ћу је дуг; За дру га, ако би да ла 
це лу су му или обра зо ва ла кон зор ци јум за тај по сао, има ла би при-
ли ку и да чвр шће за ко ра чи на тр жи ште у Тур ској. Ипак, пр вен-
сте но је би ло то, ка ко је у свом кон цеп ту на вео ми ни стар Ми ло-
ва но вић, што „на ши на ци о нал но по ли тич ки ин те ре си, још у ве ћој 
ме ри не го тр го вин ски, зах те ва ју да у овој при ли ци уште ђе ви ном 
на ше га на ро да иза ђе мо на су срет скоп ској оп шти ни“.37 Са ма Оп-
шти на при хва ти ла је тај пред лог, тра же ћи до дат ни из нос од 9000. 
дин. ка ко би из ми ри ла све ду го ве ко је је има ла по чар ши ји, те би јој 
Бе о град ска за дру га по ста ла је ди ни по ве ри лац и до ис пла те це ло-
куп ног ду га при ма ла све ње не при хо де. За дру га је ме ђу тим, услед 
то га што је јед ном тран сак ци јом око оси гу ра ња цр кве ног има ња 
би ла за о би ђе на, ме ни цу ипак про те сто ва ла, и је два при хва ти ла да 
са му на пла ту од ло жи, на гла ша ва ју ћи да то чи ни по след њи пут.38 

36 Ско пље 22. I /4. II 1910, ППБр. 1685, примљ. 23. I/ 5. II 1910, ППБр. 324; 
у при ло гу мол ба предс. цр кве не оп шти не ге не рал ном кон зу лу 8/21. XII 1909, 
примљ. 10/23. XII 1909, ППБр. 1685; Ско пље 28. IV. /11. V 1910, ППБр. 941, 
примљ. 30. IV/13. V 1910, ППБр. 2374 и 7/20. V 1910, ППБр. 1008, примљ. 
8/21. V 1910, ППБр. 2620. Сви до ку мен ти о овом зај му пре не ти су из до си јеа 
ППО,1910, З – ред 233 и на ла зе се у ППО, 1910, З-ред 289, па се сиг на ту ра не ће 
по на вља ти.

37 Ско пље 3/16. VII 1910, ППБр. 1453, примљ. 4/17. VII 1910, ППБр. 3920 и 
пред лог МИД-а на по ле ђи ни; МИД Бе о град ској за дру зи 17/30. VII 1910, ППБр. 
4932.

38 Ско пље 3/16. VI II 1910, ППБр. 1601, примљ. 4/17. VI II 1910, ППБр. 4690; 
Ско пље 8/21. VI II 1910, ППБр. 1802, примљ. 14/27. VI II 1910, ППБр. 4803 
и мол ба Оп шти не Кон зу ла ту 8/21. VII 1910, Бр 94, примљ. 10/23. VI II 1910, 
ППБр. 1803; Ско пље 15/28. VI II 1910, ППБр. 1839, примљ. 26/29. VI II 1910, 
ППБр. 4916 и по ле ђи на; Бе о град ска за дру га ми ни стру иност. де ла, Бе о град 21. 
VI II/3. IX 1910, Бр. 6429, примљ. 23. VI II/5. IX 1910, ППБр. 5050; Ско пље 27. 
VI II/ 9. IX 1910, ППБр. 1940, примљ. 28. VI II/10. IX 1910, ППБр. 5136; Ско пље 
23. X / 5. XI 1910, ППБр. 2599, примљ. 24. X/6. XI 1910, ППБр. 6385 и мол ба Оп-
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Це ло ле то и је сен су про шли у на по ри ма МИД-а и Кон зу ла та да За-
дру гу при во ле на нов за јам Цр кве ној оп шти ни. 
Упра во усред тих на по ра Фонд Цр кве Св. Спа са при ја вио се Скоп-
ској ми тро по ли ји с мол бом да му „код над ле жних фак то ра“ из деј-
ству је јед ног струч ног књи го во ђу, ко ме би они из да ва ли учи тељ ску 
пла ту, док би до пу ну под ми ри вао сам Фонд.39

*  *  *
Фонд „Цр кве Св. Спа са“ у Ско пљу, осно ван 10/23. сеп тем бра 1906. 
го ди не, био је обра зо ван на ини ци ја ти ву Скоп ске ми тро по ли је, 
по обра сцу и дру гих слич них фон до ва у Ста рој Ср би ји. При та да 
по сто је ћим усло ви ма у Тур ској, це ла ствар се мо ра ла из во ди ти у 
стро гој тај но сти, али се у овом слу ча ју ишло до тле да, ка ко је то 
скоп ски ге не рал ни кон зул при ме тио, ни сам Кон зу лат ни је о то ме 
био оба ве штен, све док му кра јем де цем бра те го ди не ми тро по лит 
Ви ћен ти је ни је, са сво јом пре по ру ком, спро вео мол бу фон дов ске 
Упра ве При ви ле го ва ној На род ној бан ци Ср би је за по моћ. Ну ди ла 
је Бан ци услу ге у по сло ви ма ко је је она оба вља ла у Тур ској пре-
ко дру гих стра них ба на ка, по про ви зи ји од 1%, и го ди шњу ка ма ту 
од 4% за де по зит од 20.000 дин. у зла ту за ко ји је мо ли ла Бан ку.40 
Ме ђу пот пи сни ци ма, по ред пред сед ни ка Управ ног од бо ра, про фе-
со ра скоп ске гим на зи је Јо ва на Алек си ћа, би ло је још чла но ва ко ји 
су већ у то вре ме, због не сла га ња са зва нич ном по ли ти ком Ср би је 
у Ју жној Ср би ји и Ма ке до ни ји, би ли у рас ко ра ку са Кон зу ла том.41

Сто га је схва тљи во што је, по оце ни кон зу ла Љ. Ми ха и ло ви ћа, би ло 
по гре шно што Кон зу лат ни је на вре ме био из ве штен о обра зо ва-
њу ово га фон да; он, та кав ка ко је обра зо ван, ни је пред ста вљао оно 
што се од та квих уста но ва тра жи ло; по себ но се за Ско пље мо ра ло 
во ди ти ра чу на ко ће од гра ђа на ући у Упра ву то га фон да, а ме ђу 
њи ма ни је би ло упра во оних ко ји би тре ба ло да уђу, шта ви ше у 
Над зор ном од бо ру био је и је дан Грк, ко ји, ка ко је кон зул твр дио, 
ни је умео срп ски ни да се пот пи ше. МИД се сло жио са сво јим кон-
зу лом и од био је по моћ, све док фонд не бу де обра зо ван на на чин 
ко ји ће пру жа ти га ран ци је за пра вил но и успе шно функ ци о ни са ње 
и вр ше ње оно га за дат ка због ко га је и ство рен.42

шти не Кон зу ла ту 20. X/2. XI 1910, Бр. 109. За дру га је тра жи ла да јој се за про-
лон ги ра ње ме ни це при ми ње на по ли са оси гу ра ња за има ње Цр кве Св. Спа са, 
ко ме је та ко ђе тих да на до спе вао рок. Из стра ха, на вод но, да се опет не што не 
де си ако има ње ије дан дан оста не нео си гу ра но, Оп шти на је, због крат ког ро ка 
ко ји је за то да ла За дру зи, пре ко Фон да Цр кве Цв. Спа са за кљу чи ла но во оси-
гу ра ње код стра ног дру штва у Ско пљу. За дру га је на то из да ла на лог за на пла ту 
ин те ре са за све про те кле ро ко ве и за сле де ћи и про те сто ва ла ме ни цу.

39 Фонд Цр кве Св. Спа са Ј. Та си ћу, на ме сни ку Скоп ске ми тро по ли је, Ско пље 19. 
VII/1. VI II 1910; Ско пље 20. VII/2. VI II 1910, ППБр. 1624, примљ. 23. VII/4. VI II 
1910, ППБр. 43678; Ско пље 12/25. IX 1910, ППБр. 2103, примљ. 6/19. X 1910, 
ППБр. 5998. ППО, 1911, Ф – ред 930.

40 Скоп ски ми тро по лит Ви ћен ти је Ге нер. кон зу ла ту Ср би је, Ско пље 15/28. XII 
1906, Бр 1918, примљ. 16/29. XII 1906, ППБр. 1150; при лог Фонд Цр кве Св. 
Спа са Упра ви На род не бан ке у Бе о гра ду, Ско пље 14/27. XII 1906. ППО, 1907, 
Ф – ред 48. (Обј. у До ку мен ти....., књ. II, св. 2/II, док. 399, с. 855–856).

41 До ку мен ти..., књ. II, св. 3 и 4.

42 До ку мен ти..., књ. II, св. 3/I, док. бр. 24, с. 190–191.
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Ве ро ват но је мо тив за ова кав од го вор, иако се то из ри чи то не ка же, 
био, по ред „не по доб но сти“ во де ћих лич но сти Фон да, и тај што су 
чла но ви мо гли би ти „сва ки хри шћа нин и хри шћан ка“ тј. и Гр ци и 
Цин ца ри; у дру гим срп ским цр кве ним фон до ви ма би ло је уоби ча-
је но да то бу де „сва ки пра во слав ни Ср бин“. То је би ло учи ње но, ка-
ко се у јед ном ка сни јем из ве шта ју Фон да об ја шња ва, на вод но из тог 
раз ло га да се Фон ду, ако би био за сно ван на срп ској на род но сној 
осно ви, а тур ска власт јед ног да на са зна ла за ње го во по сто ја ње, не 
би мо гао да при пи ше на ци о нал но-про па ганд ни, ре во лу ци о нар ни 
ка рак тер. То ни је би ло без осно ва, с об зи ром да се при ват не на ци-
о нал не нов ча не уста но ве ни су, пре јул ске ре во лу ци је, сме ле осни-
ва ти. Ме ђу тим, су шти на је сва ка ко би ла у то ме, што је по ме ну та 
гру па, ко јој су на че лу би ли Јо ван Алек сић и ње го ви опо зи ци о но 
на стро је ни јед но ми шље ни ци, удру жу ју ћи се и са дру гим на род но-
сним еле мен ти ма, ства ра ла се би, под окри љем Скоп ске ми тро по-
ли је, нов ча ни фонд о ко ме се не ће по ла га ти ра чу на Кон зу ла ту, са 
ко јим је ми тро по лит Ви ћен ти је био у све ве ћем рас ко лу. Кон зу лат 
и Ми ни стар ство пак, ни су мо гли по др жа ва ти код срп ске На род не 
бан ке пред у зе ће у чи је по сло ве и ци ље ве не ма ју увид и кон тро лу. 
Та ко Фон ду ни је сле де ћих го ди на из Ср би је ука зи ва на ни ка ква ма-
те ри јал на по моћ, као што је то био слу чај са цр кве ним фон до ви ма 
у Ра шко-при зрен ској епар хи ји. Фонд је ипак на ста вио да ра ди и, 
пре ма из ве шта ју о свом по сло ва њу по сле три и по го ди не, имао је 
по зи тив них ре зул та та: од пред ви ђе них 600 де о ни ца би ло је упла-
ће них 464; по сло ви су му би ли знат но уве ћа ни, а у про ши ре ном 
члан ству је од 110 ак ци о на ра би ло 107 Ср ба ме шта на и се ља ка из 
Скоп ске Цр не Го ре, од то га 27 чи нов ни ка из Ско пља и око ли не.43

У ле то 1910, ка да се Фонд, по сле Бо ри са вље ви ће вог от ка за и у вре-
ме но вог до спе лог ро ка за на пла ту по тра жи ва ња Бе о град ске за дру-
ге од скоп ске Цр кве не оп шти не, пр ви пут, иако по сред но, обра-
тио „над ле жни ма“, тј. Кон зу ла ту, да му, с об зи ром на пла но ве о 
ње го вом пре у строј ству (о ко ме ће од лу чи ти скуп шти на чла но ва), 
обез бе ди струч ног књи го во ђу, по ме ну ти ра ни ји су коб из ме ђу Кон-
зу ла та и Ми тро по ли је био је из гла ђен, бив ши кон зул пре ме штен, 
из ми тро по ли то ве око ли не укло ње не лич но сти ко је су над њим вр-
ши ле не по же љан ути цај, а пла но ви да се Фонд ис ко ри сти за нов ча-
ни за вод на ши рој осно ви по ста ли ве о ма ак ту ел ни. И Кон зу лат је 
пре по ру ци Ми тро по ли је при дру жио и сво ју, и два пу та пред ло жио 
МИД-у да „у гра ни ца ма мо гућ но сти иза ђе у су срет оно ме што се 
мол бом тра жи“.44 Фонд је ме ђу тим, ис ко ри стио тре ну так да фи-
нан сиј ску опе ра ци ју са оси гу ра њем има ња цр кве Св. Спа са он из-
ве де, те је ве што, али ипак про вид но, за о би ђе на Бе о град ска за дру-
га. Иако је МИД од мах уочио ову ма ни пу ла ци ју, ипак, ве ро ват но и 
због успе шног по слов ног из ве шта ја Фон да, ни је са свим од био ње-
го ву мол бу; про блем књи го во ђе пре ба чен је на Кон зу лат и сред ства 
ко ја ће има ти по сле Но ве го ди не.45 А и Кон зу ла ту је, из гле да тих 

43 Исто као нап. 39; о Фон ду в. Lj. Do kle stić, n.d., s. 233; Га ври ло вић М.Р., При-
вре да Ју жне Ср би је, с. 144–145; Исто ри ја срп ског на ро да, с. 315.

44 Ско пље 22. VII /4. VI II 1910, ППБр. 1684, примљ. 4/17. X 1910, ППБр. 2103. 
и 4/17. X 1910, ППБр. 2103.

45 При мед бе на изв. из Ско пља 27. VI II/ 9. IX 1910, ППБр. 1940, примљ. 28. VI II
/ 10. IX 1910, ППБр. 5136 (ППО, З – ред 289); на по ле ђи ни изв. 2103, Бе о град 
6/19. X 1910, ППБр. 5998.
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да на, по шло за ру ком да се у упра ви Фон да про ме не чла но ви ко ји 
му ни су би ли по во љи.

Нај зад је, по сле до го во ра лич но из ме ђу скоп ског кон зу ла и пред-
сед ни ка За дру ге Л. Ће ло ви ћа, сре ди ном но вем бра МИД био из ве-
штен, да је Управ ни од бор За дру ге „одо брио Фон ду Цр кве Св. Спа са 
у Ско пљу“, по ред ра ни јих 25.000 ди на ра и до дат них 9000 дин. под 
усло ви ма: да се за цео из нос од 34.000 дин. ста ви за бра на на це ло-
куп ни при ход, ко ји ће уби ра ти За дру ги на фи ли ја ла у Ско пљу и она 
за кљу чи ва ти уго во ре о за ку пу, док ће бри гу око из да ва ња под за куп 
во ди ти два ту то ра Фон да; да се на це ло куп ну су му из да ме ни ца без 
ро ка ко ју ће пот пи са ти обо ји ца ту то ра и сам ми тро по лит Ви ћен ти-
је, а да се ка ма та од 9% об ра чу на ва сва ка три ме се ца по те ку ћем 
ра чу ну.46 Ме ђу тим, због ин си сти ра ња За дру ге на не ким фор мал-
но сти ма ко је се у Тур ској ни су мо гле оба ви ти она ко ка ко је она то 
зах те ва ла, ствар са ис пла том одо бре не су ме се раз вла чи ла, те је у 
ја ну а ру 1911. мо рао сам се кре тар Скоп ске ми тро по ли је да до ла зи 
у Бе о град и об ја шња ва до ка зе о га ран ти ја ма, ка ко би се, уз до дат ну 
по твр ду и са мог Кон зу ла та, одо бре ни за јам упла тио.47

Ов де тре ба још до да ти да се у пре пи сци Кон зу ла та, МИД-а и у пр во 
вре ме и За дру ге, из ри чи то по ми ње са ма Оп шти на, чи је пред став ке 
пот пи су је њен пред сед ник А. Ј. Бу квић, и га ран ти су ње ни ту то ри 
(му те ве ли је), тр гов ци из Ско пља Д. Ле кић и Т. Ја њу ше вић. Тек од 
је се ни из ри ком се ка же да се за јам да је Фон ду Цр кве Св. Спа са и да 
су иста дво ји ца тр го ва ца, ко ји су се ја вља ли као га ран ти Оп шти не, 
са да у свој ству и ту то ра – му те ве ли ја Фон да. Ни је се мо гло утвр ди-
ти да ли је ово, у јед ној ова ко ва жној ства ри, мо гла би ти слу чај на 
за бу на, али је сва ка ко сво је вр стан до каз да се у ме ђу вре ме ну са-
ни ра ње оп штин ских фи нан си ја пре пле ло са на по ри ма Кон зу ла та 
да се Фонд Цр кве св. Спа са пре у стро ји за по тре бе но вог нов ча ног 
за во да.

*  *  * 
Кра јем но вем бра МИД је од Скоп ског кон зу ла та за тра жио из ве штај 
о ње го вим до го во ри ма о Фон ду Цркве Св. Спа са. На и ме, МИД је 
имао раз у ме ва ња за пред лог Кон зу ла та да се у пред сто је ћем но вом 
за ко ну о На род ној бан ци пред ви ди мо гућ ност за њен рад у Тур ској, 
та ко да мо же, у до го во ру с вла дом, осни ва ти или по ма га ти отва ра ње 
нов ча них за во да. Та ко ђе је по др жа вао од лу чан зах тев Кон зула та да 
Бан ка, без прет ход ног до го во ра с њим, ни ко ме од по сто је ћих фон-
до ва не одо бра ва не ки нов за јам, ка ко се ти ме не би оме тао рад на 
осни ва њу бан ке у Ско пљу.48 Па по што је На род на бан ка на ста ви ла 

46 Бе о град ска за дру га МИД-у, Бе о град 5/18. XI 1910, Бр. 8599, примљ. 10/23. XI 
1910, ППБр. 6715.

47 Бе о град ска за дру га МИД-у 2/15. XII 1910, Бр. 9427; 20. XII 1910/ 2. I 1911, 
Бр. 10001; 29. XII 1910/ 11. I 1911, Бр. 10195 (МИД ППБр. 7335, 7628 и 7776). 
До ку мен ти ...., књ. IV, св. 3/I, док. бр. 5, с. 169 – 172; Ско пље 31. XII 1910/ 13. I 
1911, ППБр. 230, примљ. 1/14. II 1911, ППБр. 492.

48 Ско пље 23. X/ 5. XI 1910. ППБр. 2595, примљ. 24. X / 6. XI 1910, ППБр. 6376; 
24. X/ 6. XI 1910, ППБр. 2620, примљ. 27. X/ 9. XI 1910, ППБр. 6481; 31. X / 13. 
XI 1910, КППБр. 2620, примљ. 1/14. XI 1910, ППБр. 6571.
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са сво јом по ли ти ком по ма га ња ма лих фон до ва, МИД је био не за-
до во љан, јер се њо ме мо же да „уби је во ља љу ди ма у Тур ској да ра де 
на осни ва њу јед ног ве ћег за во да“, а и са ма На род на бан ка мо гла је 
до ћи у си ту а ци ју да не мо же да при тек не код осни ва ње тог бу ду ћег 
за во да у тре нут ку кад ње на ма те ри јал на по моћ бу де нај по треб ни ја 
и нај ко ри сни ја. Та кво цеп ка ње и нов ча не и мо рал не сна ге би ло је 
за МИД не по жељ но, па је сто га стор ни рао по моћ фон до ви ма у Ку-
ма но ву, Фе ри зо ви ћу и При зре ну, ло кал но огра ни че ним, док се не 
ви ди ка ко сто ји ствар са Фон дом цр кве св. Спа са ко ји би, кад би се 
раз вио у ве ли ки нов ча ни за вод, об у хва тио це лу срп ску сре ди ну.49

Пре ма оп шир ном од го во ру Кон зу ла та ви ди се да је он то ком ле та и 
је се ни чи нио у ве зи са но вим за во дом ви ше по ку ша ја ко ји, на жа-
лост, ни су ус пе ли. Од у ста нак Бо ри са вље ви ћа је љу ди ма уни штио 
ве ру да се та кав по ду хват уоп ште мо же оства ри ти, па су по ку ша ји 
без ње га на и ла зи ли на те шко ће. На по зи ве и пред ло ге Кон зу ла та 
или се ни је ода зи ва ло, или су од би ја ни због соп стве них по сло ва, 
или су за пре ла зак у Ско пље по ста вља ни пре те ра ни зах те ви.50 По-
сле свих тих не у спе лих на сто ја ња пре о ста ле су са мо три до не кле 
охра бру ју ће мо гућ но сти: Фонд цр кве св. Спа са, са да са сме ње ним 
осо ба ма ко је су сме та ле Кон зу ла ту; да се скоп ска фи ли ја ла Бе о-
град ске за дру ге, ко ја се ба ви ла са мо оси гу ра њем, пре у стро ји за по-
сло ве на ме ње не но вом нов ча ном за во ду и усту пи их скоп ским по-
слов ним љу ди ма; да се по сто је ћи цр кве ни фон до ви спо ра зу ме ју да, 
уз по моћ На род не бан ке Ср би је, обра зу ју у Ско пљу ак ци о нар ско 
дру штво, у ко ме они не би би ли фи ли ја ле већ, по кон зу ло вим ре-
чи ма, по моћ ни ци, ко ре спон ден ти. По је дан пред став ник фон до ва 
из Ско пља, Ку ма но ва, Те то ва, При шти не, Ми тро ви це, Фе ри зо ви ћа, 
Пље ва ља, Пе ћи, рад ње Па тр но гић из Со лу на и два из При зре на, 
обра зо ва ли би ко ман дит но дру штво на ак ци је; тро ји ца или че тво-
ри ца њих (В. Бо го је вић и два При зрен ца) има ли би да ста ну ју у 
Ско пљу и да од мах сту пе у бан ку као чла но ви Управ ног од бо ра; 
На род на бан ка Ср би је би да ла обе ћа них 100.000 ди на ра, ди рек то ра 
и два чи нов ни ка. За вод би од мах ушао у по сло ве бан кар ске, оси гу-
ра ња и тр го вач ко-ко ми си о нар ске.51

Овај на чин би, по ми шље њу кон зу ла, био нај бо љи, јер би пред ста вљао 
за јед ни цу Ср ба у Тур ској, на ро чи то оних ко ји у по ме ну тим ме сти ма 
већ др же тр го ви ну у сво јим ру ка ма. Не ми нов не те шко ће од стра не 
по је ди них пред став ни ка, због „дру гих ло кал них ин те ре са“, мо гле би 
се пре вла да ти по мо ћу На род не бан ке, ко ја је по је ди ним фон до ви ма 

49 МИД Кон зу ла ту, Бе о град 16/29. XI 1910, ППБр. 6967, кон цепт.

50 Ско пље 11/24. XII 1910, ППБр. 2900, примљ. 13/26. XII 1910, ППБр. 7457. 
По ку шај с Г. Ја ки ћем из Со лу на, В. Бо го је ви ћем из Те то ва и још јед ним Ско-
пљан цем На род на бан ка ни је при хва ти ла, иако је, по кон зу ло вом ми шље њу, 
би ло вр ло ве ро ват но да се нај бр же оства ри; од го вор на по зи ве При зрен ци ма, 
Па тр но ги ћу у Со лун, у Те то во и у Ку ма но во, ни је био по во љан; од по зва них 
Пље вља на ца Ђе ни си је ви ћа, Ђу ра шко ви ћа и Ше ће ро ви ћа, ко ји су се жа ли ли да 
та мо ви ше не мо гу да оп ста ну, да се на се ле у Ско пљу и уло же сва ки бар по 
10.000 ди на ра, са мо се Ђу ра шко вић одазваo; од При зре на ца, је дан је тра жио 
учи тељ ску пла ту и при зна ње го ди на слу жбе, а дру ги ме сеч ни до да так и пла ту и 
то са мо за по 10 ак ци ја, око 1000 ди на ра (исто).

51 Ско пље 12/25. XII 1910, КППБр. 2900, примљ. 13/26. XII 1910, ППБр. 7461.
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већ би ла да ла, или се спре ма ла да им одо бри но ве кре ди те. Ипак, 
нај лак ши на чин да се ствар из ве де био би, ако би Бе о град ска за дру га 
оста ла при сво ме пр во бит ном обе ћа њу да но вом за во ду, кад се осну-
је, усту пи сво ју фи ли ја лу, али то је прет по ста вља ло да се она по ву че 
из Ско пља и зах те ва ло је по дроб не до го во ре. Нај го ре ре ше ње, иако 
би се оно мо гло бр зо из ве сти, би ло би пре у строј ство са мо Фон да св. 
Спа са. Опет би се мо ра ли до во ди ти љу ди са стра не, а и пре у стро је ни 
за вод би, не што због свог тре нут но по љу ља ног угле да, а и због ло-
кал па три о ти зма дру гих, те шко мо гао да од го во ри сво јим за да ци ма. 
Кон зул је за то хтео да са мо Ми ни стар ство, пре ко Ја вор ске ца ри нар-
ни це, Бо го сло ви је у При зре ну и При штин ског кон зу ла та де лу је на 
Пље ваљ ски и При зрен ски фонд да њи хо ви де ле га ти до ђу око Бо го ја-
вље ња у Ско пље на до го вор.52

Из до пи са кон зу ла Јо ва но ви ћа На род ној бан ци сре ди ном фе бру а-
ра 1911, као и ње го вог из ве шта ја МИД-у од 6/19. мар та, ви ди се да 
се, упр кос те шко ћа ма пу та у зим ским усло ви ма, не ко ли ко по слов-
них ли ца из гор њих кра је ва ипак ода зва ло ње го вом по зи ву и да су 
до шли у Ско пље, где је до шао и ми ни стар при вре де Ј. Про да но-
вић. Том при ли ком раз ма тра не су све три по ме ну те мо гућ но сти и 
за кљу чи ло се да би нај згод ни је би ло да се, на осно ву тр го вин ског 
уго во ра из ме ђу Ср би је и Тур ске, отво ри је дан за вод са мно го ве-
ћим ка пи та лом не го што се пр во бит но ми сли ло, ко ји би се, по ред 
кре ди ти ра ња тр го вач ких по сло ва, ба вио и ко ми си о нар ским, бан-
кар ским и дру гим. У пр ви мах На род на бан ка би да ла су му ко ју 
је про шле го ди не обе ћа ла и сво ја два чи нов ни ка, а Ми ни стар ство 
На род не при вре де би се за ло жи ло да она но вом за во ду да ве ћи кре-
дит, ка ко би он од мах мо гао со лид но да по слу је.53

Од мах по сле овог са стан ка кон зул Јо ва но вић се и лич но обра тио 
На род ној бан ци јед ним до пи сом, у ко ме је по себ но под вла чио да 
ће но ви усло ви у Тур ској, ако и ни су до не ли не ки ве ли ки бо љи так 
на по ли тич ком пла ну, ипак да ти на род но сти ма у Тур ској под сти цај 
за сло бод ни ји рад на по љу тр го ви не, зе мљо рад ње, са о бра ћа ја и за-
на та; да „све ви ше из гле да да ће глав но сред ство за бор бу око над-
моћ но сти на род но сти у Тур ској би ти, и пре шко ле и цр кве, чи сто 
еко ном ско; ко бу де ус пео да бо ље, со лид ни је ор га ни зу је тр го ви ну, 
за на те и кре дит, тај ће би ти и по бе ди лац у на род но сној бор би“ и то 
се вр ло до бро осе ћа у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. На во де ћи све 
број не при ме ре у ко ји ма су се Гр ци, Бу га ри, Ку цо вла си, Тур ци и 
Ар на у ти да ли на по сао да се што бо ље спре ме и на том по љу што 
ви ше ура де,54 по себ но је ука зи вао да Аустро-Угар ска по ја ча ва свој 

52 Исто. Ми ни стар при вре де Ј. Про да но вић је обе ћао да ће се лич но за ло жи ти 
да де ле га ти до ђу.

53 Ско пље 6/19. III 1911, По вр., примљ 10/23. III 1911, ППБр. 1430. Обј. у До ку-
мен ти...., књ. IV, св. 3/I, док. 220, с. 527. По при ват ним са зна њи ма кон зу ла Јо-
ва но ви ћа Н. бан ка је би ла вољ на за тран сак ци ју са мно го ве ћим ка пи та лом не го 
што је ра ни је би ло ста вље но у из глед, али је же ле ла да све то ура ди спо ра зум но 
са срп ском др жа вом (исто).

54 Де таљ но је на во дио те ор га ни за ци је. По ред Ban que Ot to ma ne и Ban que de 
Sa lo ni que, Тур ци су по че ли са осни ва њем за во да ко ји би об у хва тио це лу Ру ме-
ли ју и омо гу ћио и си ро ма шни јим му сли ма ни ма да у ње му уче ству ју; Бу га ри су, 
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про дор и осва ја ње тр жи шта на Бал ка ну. Мех мед Бај ро вић-па ша 
из Пље ва ља, глав ни ли фе рант аустриј ских гар ни зо на пре њи хо вог 
по вла че ња из Но во па зар ског сан џа ка и њен глав ни агент от ка ко 
су се они по ву кли, ма ри о не та са ра јев ске Зе маљ ске бан ке, на ме-
ра вао је да са бра ћом Кор је ни ћи ма, Ше ће ро ви ћи ма из Пље ва ља 
и Ра шид Ка ди ћем из Го ра жда отво ри бан кар ско-ко ми си о нар ску 
рад њу у Ско пљу, ка кву је Аустро-Угар ска већ има ла у При бо ју, са 
ка пи та лом од 35.000 кру на, и фи ли ја ла ма у Сје ни ци, Пље вљи ма, 
Но вом Па за ру. Но ви за вод би имао да у Ско пљу кон цен три ше сву 
тр го ви ну са Ср би ма из тих кра је ва и да их учи ни за ви сним од свог 
ка пи та ла; пр ви ко рак би био су зби ја ње, а за тим и уни ште ње срп ске 
фир ме у Со лу ну „Па тр но гић и Ла зић“, а за тим пре во ђе ње у ру-
ке аустриј ског ка пи та ла и срп ске пи ва ре бра ће Бо жи ћа у Ско пљу, 
ина че је ди не у це лој Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Од мах би се кре-
ну ло са по сло ви ма у шу ма ма, руд ни ци ма, град њом пу те ва, мо сто-
ва, јав них гра ђе ви на и др. За ми сао је, с об зи ром на кре дит ко ји ће 
има ти у са ра јев ској Зе маљ ској бан ци и на ре фак ци је на бо сан ским 
же ле зни ца ма, има ла озбиљ ног из гле да на успех. Оче ки ва ло се да и 
Ban kve rein отво ри чи сто нов ча ни за вод.55

Ср би из тих кра је ва ко ји су се ску пи ли у Ско пљу, пи сао је кон зул 
да ље у том свом до пи су, ми сле ћи очи то на прет ход но по ме ну ти 
скуп, до шли су да га мо ле да, по што ће срп ским на ци о нал ним ин-
те ре си ма нај ви ше ште те на но си ти Бај ро ви ће ва фир ма, и они до-
би ју нов ча ни за вод ко ји би се ба вио бан кар ско-ко ми си о нер ским 
по сло ви ма. За вр ша ва ју ћи свој до пис, кон зул је, очи то има ју ћи у 
ви ду све не дав не те шко ће са зај мом Бе о град ске за дру ге, скре тао 
па жњу да се, с об зи ром на усло ве и уко ре ње не по слов не на ви ке
у Тур ској, не мо же зах те ва ти да се по сао од ви ја у сва ком де та љу 
она ко ка ко је то у Ср би ји сре ђе но, да то тре ба ста ви ти у дру ги план 
и по моћ бр зо ука за ти.56

Кон зул је с не стр пље њем че као од го вор из Бе о гра да, ко ји, као и 
обич но, ни је бр зо сти зао. Тек кра јем апри ла, по сле до го во ра ко-
је је лич но ми ни стар при вре де Ј. Про да но вић во дио са На род ном 
бан ком, ја вље но је да ће ње ни иза сла ни ци Бран ко Бо шко вић, бив. 
ди рек тор, и још два чла на Управ ног од бо ра, Мар ко Сто ја но вић и 
Ма ној ло Кли дис, кре ну ти за Ско пље.57 Са њи ма ће се кра јем ма ја, 
одр жа ти још је дан са ста нак. Ов де ће се сто га, као сво је вр стан при-
каз рас по ло же ња и фи нан сиј ског до ме та та мо шњих срп ских при-
вред ни ка, али и са ме На род не бан ке, оп шир ни је из не ти ми сли и 
ар гу мен ти раз ме ње ни на тим са стан ци ма, као и оце не бан чи них 

от ка ко је по че ло да се го во ри о осни ва њу срп ске бан ке, осно ва ли већ два за во-
да; Вла си су по ве ћа ли ка пи тал сво је „Кру шев ске бан ке“; чу ло се да и Ар ба на си, 
та мо где су из ме ша ни са Ср би ма, по чи њу да се ор га ни зу ју про тив њих и да их 
су зби ја ју у тр го ви ни и ра ди но сти, што се по себ но осе ћа ло у При зре ну; бу гар ски 
скоп ски нов ча ни за во ди „Труд“ и Грозд“ до би ли су из Бу гар ске кре ди те за да-
ва ње се ља ци ма на за јам и хи по те ке, те се при лив тог нов ца од мах осе тио и код 
се ља ка у Скоп ској Цр ној Го ри, ме ђу ко ји ма је ина че би ло ве о ма ма ло Бу га ра.

55 Исто.

56 Исто.

57 МИД Кон зу ла ту, Бе о град 14/27. IV 1911, ППБр. 2245.
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иза сла ни ка, њи хо ви пред ло зи Глав ном од бо ру Бан ке и ње го ве од-
лу ке тим по во дом.58

*  *  *
Не ви ди се ко ли ко је на пр вом са стан ку, по ред В. Бо го је ви ћа из 
Те то ва, би ло при сут них, али сва ка ко не до вољ но да би се не што де-
фи ни тив но ута на чи ло, чим је пред ви ђен још је дан са ста нак кроз 
две не де ље. По сле оп штих раз ма тра ња о осни ва њу ко ман дит ног 
дру штва на ак ци је, са оба ве зним уче шћем Н. Бан ке од 100.000 
дин., исто вре ме ним упи сом и упла том ак ци ја, на кна дом тро шко ва 
ли ци ма из дру гих кра је ва и тро шко ви ма око ин ста ли ра ња са мо га 
за во да, ре ше но је да на са ста нак кроз 15 да на сва ка ко до ђу сед-
мо ри ца нај ви ђе ни јих и нај и мућ ни јих љу ди, као мо гу ћи јав ни ор-
та ци ко ман дит ног дру штва: Фи лип Ђу ра шко вић из Пље ва ља, Ва са 
Бо го је вић из Те то ва, Мар ко Си на ди но вић из Фе ри зо ви ћа, Ву чић 
из Ли пља на, Ма ној ло Ђор ђе вић из При зре на, Јо ван Да ни ло вић из 
Ми тро ви це и је дан угле дан тр го вац из Ку ма но ва ко га би озна чио 
Си на ди но вић. Кон зул је под се тио ми ни стра Ми ло ва но ви ћа да је 
сво је вре ме но ста вио у из глед по моћ МИД-а у осни вач ким тро шко-
ви ма, па је за тра жио од мах 15.000 ди на ра, али се ми ни стар Ми ло-
ва но вић овог пу та огра дио на по моћ са мо у окви ри ма бу џет ских 
мо гућ но сти МИД-а, а не и за це лу су му. 

На по зив Кон зу ла та да иза сла ни ци Бан ке по не су све што тре ба за 
пот пис уго во ра, М. Сто ја но вић и М. Кли дис су по но во по след њих 
да на ма ја оти шли у Ско пље, али су та мо од сед мо ри це по зва них 
сти гли са мо Ф. Ђу ра шко вић, В. Бо го је вић и из Ку ма но ва К. Гре бе-
на ре вић, са још дво ји цом. Не у го дан ути сак бан чи них иза сла ни ка 
што се по зва ни ни ово га пу та ни су ода зва ли, учвр стио их је у ми-
шље њу, да се уче шћу та мо шњих љу ди не при да је ве ли ки зна чај, већ 
са мо су де ло ва њу На род не бан ке и ње ном ра ду у свим прав ци ма. 
Иако се у том са ста ву опет ни шта ни је мо гло ко нач но ре ши ти, они 
су хте ли да са зна ју ми шље ње бар оних ко ји су до шли.

Пред лог Ф. Ђу ра шко ви ћа о осни ва њу у Ско пљу јед не гро си стич ке 
ко ло ни јал не рад ње, ко ја би кре ди ти ра ла срп ске тр гов це и омо гу-
ћи ла им да се осло бо де за ви сно сти од грч ких, бу га ра шких и дру гих 
ту ђин ских гро си ста, ни је био при хва ћен. Кре ди ти ра ње би се све ло 
са мо на тр гов це са отво ре ним рад ња ма, ду ћан џи је, док би оста ли 
при вред ни ци оста ли без ика кве пот по ре. Уз то би ри зик био су ви-
ше ве ли ки, јер су гро си сти кре ди ти ра ли по отво ре ном ра чу ну, без 
се не та, ме ни це или ка квог дру гог јем ства, са мо на реч и по теф те-
ру, а и за ра да им је, због ве ли ке кон ку рен ци је и че сте про да је са мо 
по це ни ко шта ња, би ла ми ни мал на и је два би по кри ла тро шко ве, а 
ни ка ко и ис пла ту ди ви ден ди. Пред лог о ко ми си о нар ској рад њи је 

58 Ско пље МИД-у 10/23. V 1911, ППБр. 1047, примљ. 11/24. V 1911, ППБр. 
2853, При лог пре пис Мству Нар. при вре де од истог да ту ма К ППБр. 1047 и К 
ППБр. 2853. Обј. у До ку мен ти....,књ. IV, св. 3/II, док. 470, с. 911 и св. 4/II, ПРИ-
ЛОГ 2, с. 1533–1543, Из вод из за пи сни ка са 10. сед ни це На род не бан ке на дан 
28. ма ја 1911. г.
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од мах јед но гла сно от пао, јер су се по сло ви те вр сте успе шно мо-
гли оба вља ти је ди но у Со лу ну, из во зном и уво зном цен тру са це-
лим за пад ним све том, што Ско пље ни је би ло. Код за во да са чи сто 
бан кар ским по сло ви ма би ло је пи та ње основ ног уло га, да ли би се 
са 100.000 дин. од Н. бан ке и евен ту ал них 100.000 дин. од упла те 
ак ци ја мо гли успе шно, она ко ка ко то ра де стра не бан ке, вр ши ти 
и са мо бан кар ски по сло ви, без хи по те кар них кре ди та за от куп зе-
мљи шта. Са мо је Ку ма но ву у то ку је се ње се зо не био по тре бан три 
пу та ве ћи кре дит од то га. 

По што се ни је сме ло гу би ти из ви да да за вод у Ско пљу, као цен-
тру срп ске на ци о нал не ор га ни за ци је, ни је мо гао би ти ло кал ног 
ка рак те ра као фон до ви по ма њим ва ро ши ма, већ је мо рао пред-
ста вља ти цен тар це ло куп ног кре дит ног ра да у том кра ју, при сут ни 
су се сло жи ли да би основ ни улог за по че так ра да мо рао би ти нај-
ма ње 500.000 ди на ра. По што се на упис ни је мо гло ра чу на ти, мо-
ра ла би Н. бан ка да одво ји још 400.000 дин., али се он да та су ма не 
би мо гла пре пу сти ти на ру ко ва ње јав ним ор та ци ма ко ман дит ног 
дру штва, љу ди ма, до ду ше, од угле да и до брог гла са, али осред њег 
имов ног ста ња, већ би Бан ка мо ра ла и фор мал но и ствар но да бу де 
ис кљу чи ви го спо дар свег ра да; она би има ла да иза бе ре Управ ни и 
Над зор ни од бор, де лом од та мо шњих и де лом од сво јих љу ди; но-
вом бан ком би се упра вља ло углав ном из Бе о гра да, а мо гао би и 
је дан њен члан да де жу ра у Ско пљу. Прак тич но, но ви за вод не би 
био ко ман дит но дру штво, већ, пре ма тур ским про пи си ма о ак ци-
о нар ским дру штви ма, пра ва ак ци о нар ска бан ка са чи сто бан кар-
ским по сло ви ма; На род на бан ка би, као нај ве ћи ак ци о нар, има ла 
у сво јим ру ка ма све не у пла ће не ак ци је, кон тро ли са ла би рад но ве 
бан ке, да ва ла пра вац по сло ви ма, па чак и по ста вља ла чи нов ни ке 
у њој. Та ква бан ка би ла би цен тар це ло куп ног при вред ног жи во-
та та мо шњег жи вља и мо гла би да успе шно вр ши свој за да так и 
у на ци о нал ном по гле ду. Из так тич ких раз ло га убра ја ла би у сво је 
кли јен те и по не ког Тур чи на и Ар на у ти на, а и бу га ра ше ко ји за слу-
жу ју кре дит, а би ло би из гле да да се за до би ју за срп ску на ци о нал ну 
ствар. Бан чи ни иза сла ни ци има ли су да на сто је да се пи та ње ре ши 
у што кра ћем ро ку.

При ли ком ре фе ри са ња М. Сто ја но ви ћа и М. Кли ди са Глав ном од-
бо ру бан ке у Бе о гра ду, 28. ма ја/10. ју на, раз ма тра на је нај пре оквир-
на ма те ри јал на стра на осни ва ња и ра да за во да: 20.000–30.000 д. за 
до би ја ње до зво ле за рад, тро шко ви упра вља ња – пла те и на кна де 
ли ци ма ван Ско пља око 27.000 дин., ве ро ват ни при ход је два 26.000 
д., што је зна чи ло да би се већ у по чет ку мо ра ло за ста ти, па нај зад 
и ли кви ди ра ти, а то би би ла мо рал на про паст.

Оба иза сла ни ка су сма тра ла да 500.000 дин. мо ра да ти Бан ка из 
свог ан тр пот ног фон да, али да је, ако би се хте ло ра ди ти и за на ци-
о нал не ци ље ве, тре ба ло 10–20 ми ли о на; њих не би мо гли да ти ни 
Бан ка ни та мо шњи гра ђа ни, већ је ди но срп ска др жа ва, бар по је дан 
ми ли он го ди шње ко ји би Н. бан ка пре но си ла на срп ске се ља ке у 
Тур ској. Али, док је М. Кли дис сма трао да је ствар под тим усло-
ви ма ипак из во дљи ва, М. Сто ја но вић, ко ји је од са мог по чет ка био 



ПО КУ ША ЈИ ОСНИ ВА ЊА
СРП СКОГ НОВ ЧА НОГ
ЗА ВО ДА У СКО ПЉУ
ДО 1912. ГО ДИ НЕ

69

пе си ми сти чан, остао је то и са да. Ње го во ми шље ње о та мо шњем 
упи су је, по сле све га што је ви део и чуо, би ло још не по вољ ни је не-
го ра ни је, а за бан ку с на ци о нал ним ци ље ви ма тре ба ло је мно го 
и нов ца и ис трај но сти. Чак и ако би се На род на бан ка са свим од-
ре кла це лог свог ан тр пот ског фон да, ипак би из вор из ко га би ре-
дов но при ти цао по тре бан но вац мо ра ла да од ре ди срп ска др жа ва. 
Но ва бан ка би мо ра ла би ти ак ци о нар ско дру штво, јер се то ли ки 
но вац не би мо гао по ве ра ва ти ни ка квим при ват ним ор та ци ма. Без 
са свим си гур но обез бе ђе ног из во ра за да љи ка пи тал ко ји се мо же 
на ћи је ди но код др жа ве, не сме се у тај по сао ни ула зи ти. А по што 
он, на осно ву мно го че га, не ве ру је да ће др жа ва тај из вор отво ри-
ти, то ми сли да ће од це лог по сла те шко што би ти.

По сле све стра ног раз ма тра ња, Глав ни од бор је за у зео ста но ви ште: 
да но ви за вод мо ра као свој глав ни за да так има ти на ци о нал ни циљ, 
да се јеф ти ним кре ди том у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји по мог не 
при вред но ста ње це ло куп ног срп ског ста нов ни штва, осим тр го вач-
ког и еснаф ског, та ко ђе и зе мљо рад нич ког сло ја, јер се упра во он, 
као нај си ро ма шни ји и нај у гро же ни ји, све ви ше исе ља ва у Аме ри-
ку; да се за вод сто га мо ра осно ва ти на мно го ши рој осно ви и са 
мно го ве ћим сред стви ма не го што се за ми сли ло. Глав ни од бор је 
сто га од лу чио: да по чет ни ка пи тал ак ци о нар ског за во да у Ско пљу 
бу де нај ма ње 500.000 дин. ко ји би се, пре ма раз во ју по сло ва и по 
по тре би, имао по ве ћа ва ти; да то бу де бан ка са чи сто бан кар ским 
по сло ви ма, по од ред ба ма за ко на о ак ци о нар ским дру штви ма; да 
се за упла ту, по ред ра ни је одо бре них 100.000 ди на ра, по диг ну из 
бан чи ног фон да за ан тр по те и пре о ста лих 400.000 д., под усло вом 
да то одо бре срп ска вла да и скуп ак ци о на ра Н. бан ке; да се из сред-
ста ва др жа ве, ре дов них или ван ред них, обез бе де из во ри из чи јих 
би се при хо да го ди шње одва ја ло 250.000–500.000 дин. за раз ви ће 
по сло ва и по по тре би; да упра ва то га за во да бу де пот пу но у ру ка ма 
Н. бан ке, без ме ша ња др жа ве у уну тра шњи рад за во да. Ако се срп-
ска вла да сло жи са свим овим, он да да се при сту пи да љем ра ду на 
осни ва њу за во да у Ско пљу пре ма упут стви ма бан чи них иза сла ни-
ка. О све му је тре ба ло усме но оба ве сти ти ми ни стра На род не при-
вре де.59

*  *  *
Док су се вр ши ла ова до го ва ра ња и до но си ле ове од лу ке, ко је су 
по ка за ле да је ствар са за во дом у Ско пљу на ду ги рок, у Те то ву је 
сре ди ном ју на по че ла са ра дом тр го вач ка „Срп ска те тов ска за дру-
га“, а у ју ну је у Ку ма но ву про ра дио бу гар ски нов ча ни за вод, с ка-
пи та лом од 5000 тур. ли ра, по де ље них на 1000 ак ци ја.60 Це лог ју на 
ме се ца срп ска вла да је би ла у кри зи, ко ја је раз ре ше на тек пр вих 
да на ју ла 1911. са ми ни стром Ми ло ва но ви ћем на че лу. Но ви пред-
сед ник је, по сле по ро дич не тра ге ди је, смр ти си на је дин ца од 11 
го ди на, це ло ле то про бо ра вио са сво јом су пру гом у ино стран ству. 
Сеп тем бра ме се ца је ко нач но, по сле ви ше го ди шњих уза луд них на-

59 Исти При лог.

60 Исто, док. 581 и 645, с. 1070–1071 и 1187.
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сто ја ња од стра не Ср би је, са бу гар ским пред сед ни ком вла де И. Ге-
шо вом био по стиг нут до го вор о срп ско-бу гар ском по ли тич ком и 
вој ном са ве зу. На ула га ње у нов ча ни за вод у Тур ској, уву че ној у 
рат са Ита ли јом, са ла тент ном по бу ном ал бан ског на ци о нал ног по-
кре та и су о че ном са отво ре ним осва јач ким пре тен зи ја ма Аустро-
-Угар ске, ни је се ви ше мо гло ни по ми шља ти. Као што се је дан аутор 
из ра зио, „до осни ва ња ни је до шло, јер су се при ме ћи ва ли на го ве-
шта ји о при пре ма ма дру ге вр сте, ко је су ус та ла са ле цео срп ски на-
род: ства ра ње бал кан ског са ве за и осло бо ди лач ки рат“.61

Пре ма на ве де ној ко ри шће ној ли те ра ту ри, у крат ком пе ри о ду од 
осло бо ђе ња од Ту ра ка до по вла че ња из зе мље, ок то бар 1912 – ок то-
бар 1915, у Ско пљу је, уз по моћ јед не бо га те по ро ди це из Ле сков ца 
и ње них по слов них при ја те ља, отво ре на, са ка пи та лом од 3.000.000 
дин., Срп ска тр го вач ка бан ка, а за тим бан ка за ко ју ће но вац да ти 
је дан бан кар из Ско пља и је дан из Бе о гра да. Скоп ска фи ли ја ла тур-
ске Зи ра ат бан ке је, пре ма уго во ру о ми ру са Тур ском, пре шла у 
ру ке срп ске др жа ве, са це ло куп ном имо ви ном и ар хи вом, и пре у-
зе ла ју је Срп ска зе маљ ска бан ка; фи ли ја ла Со лун ске бан ке би ла је 
уки ну та; Ото ман ска бан ка је сво ја по тра жи ва ња усту пи ла Фран цу-
ско – срп ској бан ци и уга си ла сво ју фи ли ја лу. Тек кра јем 1913. го-
ди не На род на бан ка Ср би је осно ва ла је фи ли ја лу у Ско пљу, за тим и 
у Би то љу, али су у пр во вре ме оба вља ни са мо по сло ви око раз ме не 
па пир ног нов ца за ко ва ни, и тек је сре ди ном 1914. по че ла и вир-
ман ска слу жба по на ло зи ма цен тра ле. Фонд цр кве св. Спа са, пре ма 
ли те ра ту ри, ни је се „ ни об но вио, ни ли кви ди рао“.62 Са за вр шет ком 
Пр вог свет ског ра та, у но вој др жа ви, за по чи ња ла је и у Ско пљу но-
ва ера бан кар ства.

ПРИ ЛОГ 1.

У Г О В О Р

за ства ра ње ко ман дит ног дру штва

на ак ци је

____

Уго вор 

Из ме ђу г. г. Алек се М. Бо ри са вље ви ћа, Ва се П. Бо го је ви ћа 

....................................................................................................................

......................................... као јав них ор та ка, од го вор них це ло куп ном 
сво јом имо ви ном у слу ча ју на мер не про не ве ре са њи хо ве стра не и 
со ли дар но, с јед не стра не, и свих дру гих ли ца, ко ја ће по ста ти соп-
стве ни ци јед не или ви ше ак ци ја, као ко ман ди то ра с дру ге стра не.

61 Че ме ри кић, н. д., с. 700.

62 Б. Хра бак, н. д., 75–76; Га ври ло вић, При вре да Ју жне Ср би је, 144–145; На род на 
бан ка, с. 83. По сле свет ског ра та в. Се ку лић Ми ло ван, Бан ка „Ста ра Ср би ја А. 
Д.“ у Ско пљу из ме ђу два свет ска ра та, Вар дар ски збор ник, 1, Бе о град 1999, с. 
123–134.
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 Овим се уго во ром осни ва у сми слу чл. 29. за ко на о тр го вач-
ким удру же њи ма ко ман дит но дру штво на ак ци је под овим усло ви ма.

По че так и тра ја ње дру штва.

 Чл. 1. Дру штво по чи ње свој рад чим се овај уго вор од стра не 
ин те ре са на та у сми слу чл. 30. за ко на о тр го вач ким удру же њи ма пот-
пи ше и раз ме ни, а тра ја ће за вре ме од пет го ди на.

Фир ма дру штве на.

 Чл. 2. Дру штво но си фир му: Бо ри са вље вић, Бо го је вић и Комп.

 Чл. 3. Фир му ће пу но ва жно пот пи си ва ти г. г. А. Бо ри са вље-
вић, и В. Бо го је вић.

Се ди ште дру штве но.

 Чл. 4. Дру штво има сво је стал но се ди ште у Ско пљу, а мо же 
осни ва ти и сво је фи ли ја ле по дру гим ме сти ма, ако се у то ме ци љу 
спо ра зу ме ју јав ни ор та ци и ко ман ди то ри.

Ка пи тал.

 Чл. 5. Основ ни је ка пи тал 200.000 фра на ка по де ље них на 2000 
ак ци ја од по 100 фра на ка.

 Чл. 6. Од 2000 ак ци ја упи са ли су као јав ни ор та ци

г. г. А. Бо ри са вље вић ком. 100 фран. 10000

 В. Бо го је вић      „       50    „        5000

.....................................   „               „

.....................................   „               „

оста лих ....................... ко ма да ак ци ја упи са ла су ли ца, чи ја су име на 
озна че на у дру штве ној књи зи ак ци о на ра.

 Чл. 7. При упи су сва ко је по ло жио по ак ци ји 20 фран., на име 
упла те и 1 фран. на име осни вач ких тро шко ва. Што оста не од осни-
вач ких тро шко ва, уне ће се у ре зер вни фонд.

 Чл. 8. Оста ле упла те до име ни те вред но сти ак ци ја по ло жи ће 
се у че ти ри ра те – сва ка три ме се ца по 20 фра на ка.

 Чл. 9. Ако би се ука за ла по тре ба дру штво мо же по ве ћа ти свој 
ка пи тал са још 200.000 фран. по де ље них на 2000 ак ци ја дру го га
ко ла.

 Чл. 10. Ка ко ће се из вр ши ти упис и упла те дру гог ко ла ак ци-
ја ре ши ће по спо ра зу му јав ни ор та ци са соп стве ни ци ма пр вог ко ла
ак ци ја.

 Чл. 11. Соп стве ни ци пр вог ко ла има ју пр вен стве но пра во на 
упис ак ци ја дру гог ко ла.

Ак ци је.

 Чл. 12. Ак ци је гла се на име, и не де љи ве су.
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 Чл. 13. Дру штво во ди за себ ну књи гу, у ко ју уно си име на ак ци-
о на ра и број ак ци ја, ко ли ко ко има.

 Чл. 14. Пре нос ак ци ја мо же се из вр ши ти са мо по одо бре њу 
јав них ор та ка и нај ма ње три чла на Над зор ног Од бо ра.

 Чл. 15. Сва ки се пре нос мо ра уне ти у књи гу ак ци о на ра, и на-
зна чи ти на са мој ак ци ји да је одо брен.

 Чл. 16. Соп стве ник ак ци је, ко ји пре нос же ли да из вр ши, или 
ње гов пу но моћ ник, ста ви ће свој пот пис на ак ци ји у озна че ној ру б-
ри ци.

 Чл. 17. Об лик и слог ак ци ја увр ђен је на сва кој ак ци ји сто ји 
оштам па но:

 Ака ци ја Ко ман дит ног Дру штва на ак ци је Бо ри са вље вић, Бо-
го је вић и Комп. Ско пље.

 Вред ност 100 фра на ка.

 Соп стве ник: (име и пре зи ме до тич ног).

 Број ак ци је .....

 Сем ово га на сва кој ак ци ји сто ји ори ги на лан пот пис фир ме 
дру штве не и јед ног чла на Над зор ног Од бо ра, као и пе чат дру штве ни.

 На дру гој стра ни ак ци је оштам па не су ду жно сти и пра ва ак-
ци о на ра и од ред ба из овог уго во ра о пре но су ак ци ја. По сле ово га 
сто је три ру бри ке: у јед ној ће се ста вља ти име и пре зи ме оно га, ко ји 
пре нос вр ши; у дру гој име и пре зи ме оно га ли ца на ко је се пре нос 
вр ши; и у тре ћој одо бре ње дру штве но за овај пре нос.

 Чл. 18. Ис пла та ди ви ден де на зна ча ва ће се на са мој ак ци ји.

 Чл. 19. Сва ка ак ци ја је исе че на из књи ге јук сте.

По сло ви дру штве ни.

 Чл. 20. Дру штво вр ши бан кар ске и све дру ге тр го вач ке и ин-
ду стри ске по сло ве за свој или туђ ра чун. Кад ће се ко јим по слом ба-
ви ти ре ша ва ју јав ни ор та ци. 

Упра вља ње по сло ви ма и имо ви ном дру штве ном.

 Чл. 21. Јав ни ор та ци г. г. А. Бо ри са вље вић, В. Бо го је вић ........
......................... ру ко во де сви ма по сло ви ма дру штве ним и упра вља ју 
укуп ном имо ви ном дру штва. То га ра ди су ду жни де по но ва ти по 50 
сво јих ак ци ја дру штву као ка у ци ју.

 Чл. 22. Ак ци о на ри као ко ман ди то ри не ма ју пра ва су де ло ва ти 
у упра вља њу овим по сло ви ма ни ти би ти упо тре бља ва ни за њих чак 
ни у слу ча ју пу но мо ћи ја.

 Чл. 23. Смрт ко га од јав них ор та ка не по вла чи со бом рас ту ра-
ње дру штва. У том слу ча ју оста ли јав ни ор та ци, спо ра зум но са ак ци-
о на ри ма мо гу од ре ди ти, ако за по треб но на ђу, дру го ли це за јав ног 
ор та ка на ме сто умр лог и то пр вен стве но на след ни ка или срод ни-
ка. На след ни ци умр лог по ста ју про сти ко ман ди то ри, ако не би би ли 
иза бра ти за јав ног ор та ка.
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Ду жно сти ак ци о на ра.

 Чл. 24. Сва ки је ак ци о нар ду жан да на вре ме упла ти це лу су-
му, на ко ју гла си ак ци ја.

 Чл. 25. Ако ак ци о нар за о ста не при ко јој упла ти, дру штво ће га 
по зва ти су тра дан по да ну, ка да је упла та тре ба ла би ти по ло же на, да 
у ро ку од три ме се ца да на по ло жи сво ју упла ту за јед но са ин те ре сом 
9% од да на, ка да је тре ба ло упла ту да ти, па до да на, ка да се по ло жи.

 Чл. 26. Ако ак ци о нар ово не учи ни, дру штво ће огла си ти, да 
му ак ци ја не вре ди, и по ни шти ће је, а из да ће му ¾ упла ће не су ме 
на траг по од бит ку тро шко ва; за о ста лу пак че твр ти ну као и ин те рес 
уне ће у ре зер вни фонд.

 Чл. 27. На ме сто по ни ште не ак ци је дру штво ће из да ти но-
ву ак ци ју и про да ти је. Али ова про да ја не сме би ти ис под име ни те 
вред но сти ак ци је.

 Чл. 28. За оба ве зе дру штве не сва ки ак ци о нар од го ва ра са мо 
до име ни те вред но сти ак ци је без об зи ра на то, да ли је ова пот пу но 
упла ће на или не.

Пра ва ак ци о на ра.

 Чл. 29. Сва ка ак ци ја да је пра во сво ме соп стве ни ку на уче шће 
у по де ли чи сте до би ти и на сра змер ни део дру штве не имо ви не.

 Чл. 30. Ак ци о на ри има ју пра во, да при су ству ју и ре ша ва ју на 
сво јим скуп шти на ма о пред ме ти ма пред ви ђе ним овим уго во ром, и 
да би ра ју Над зор ни Од бор.

Над зор ни Од бор.

 Чл. 31. У ци љу вр ше ња кон тро ле над ра дом и имо ви ном дру-
штве ном, скуп шти на ак ци о на ра би ра Над зор ни Од бор.

 Чл. 32. Овај од бор има ду жност, да кад год на ђе за по треб но, 
а нај ма ње је дан пут тро ме сеч но, пре гле да рад дру штве ни; да тра жи 
оба ве ште ња о то ку дру штве них по сло ва; да у сва ко до ба пре гле да 
дру штве не књи ге, сва пи сме на, порт фељ и ста ње бла гај не; да ис пи-
ту је ме сеч не и го ди шње ра чу не (би лан се); да о све му под но си из ве-
штај скуп шти ни ак ци о на ра, као и да чи ни пред ло ге о по де ли чи сте 
до би ти.

 Чл. 33. Скуп шти на ак ци о на ра не мо же ре ша ва ти о чи стој до-
би ти ни ти одо бра ва ти ра чу не (би лан се) без по ме ну тог из ве шта ја 
Над зор ног Од бо ра.

 Чл. 34. Над зор ни Од бор има пра во, да сваг да са зо ве скуп шти-
ну ак ци о на ра, кад на ђе да то зах те ва ју ин те ре си дру штве ни. 

 Чл. 35. Над зор ни Од бор је са ста вљен из се дам чла но ва, од ко-
јих нај ма ње тро ји ца мо ра ју ста но ва ти у Ско пљу.

 Чл. 36. За пу но ва жно ре ша ва ње по треб но је, да на сед ни ци бу-
де при сут но пет чла но ва Над зор ног Од бо ра.

 Чл. 37. Ре ша ва ње се вр ши про стом ве ћи ном гла со ва. При јед-
на кој по де ли гла со ва сма тра се, да је усво јен онај пред лог, за ко ји је 
гла сао пред сед ник.
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 Чл. 38. Сви чла но ви Над зор ног Од бо ра мо ра ју би ти по зва ни 
да у пу ној сед ни ци из вр ше пре глед ста ња и ра чу на ше сто ме сеч них 
и го ди шњих. Али за по вре ме не и тро ме сеч не пре гледе мо гу се овла-
сти ти три чла на Над зор ног Од бо ра.

 Чл. 39. Ако ова три чла на бу ду на и шли у сво ме пре гле ду на 
по је ди но сти, о ко ји ма тре ба да бу де упо зант цео Над зор ни Од бор, 
он да ће се овај и по зва ти, и учи ни ће му се по треб но са оп ште ње ра ди 
до но ше ња ре ше ња.

 Чл. 40. Над зор ни Од бор би ра се сва ке го ди не а он се би би ра 
пред сед ни ка и п. пред сед ни ка. 

 Чл. 41. Пред сед ник, од но сно п.пред сед ник ру ко во ди сед ни-
ца ма. Но ако су и је дан и дру ги спре че ни, он да сед ни ци пред се да ва 
члан, ко ји бу де иза бран.

 Чл. 42. Слу чај но упра жње на ме ста у Над зор ном Од бо ру по пу-
ња ва ју се на пр вом иду ћем збо ру. Но ако број чла но ва пад не ис под 
бро ја по треб ног за ре ша ва ње, он да је Над зор ни Од бор ду жан да са зо-
ве збор ра ди по пу ња ва ња упра жње них ме ста, и то нај да ље за ме сец 
да на.

 Чл. 43. Сва ки члан Над зор ног Од бо ра ду жан је де по но ва ти 
дру штву као сво ју ка у ци ју 20 ком. ак ци ја дру штве них.

 Чл. 44. Ако Над зор ни Од бор не бу де вр шио сво ју ду жност, 
пред ви ђе ну овим уго во ром, од го ва ра ће со ли дар но и це ло купном 
сво јом имо ви ном за све ште те, ко је су се по ка за ле дру штву, а ко је би 
мо гле би ти от кло ње не да је Од бор у сми слу овог уго во ра вр шио по-
ве ре не му по сло ве.

 Чл. 45. Кад цео Над зор ни Од бор кон ста ту је, да се ка кав по сао 
дру штве ни на мер но вр ши на ште ту дру штва, са зва ће скуп шти ну ак-
ци о на ра, да сво је ре ше ње до не се.

 Чл. 46. Сва ки члан Над зор ног Од бо ра има пет фран. на гра де 
од сед ни це и тан ти је му пре ма бро ју сед ни ца. Чла но ви ма Над зор ног 
Од бо ра, ко ји не ста ну ју у Ско пљу, ис пла ћи ва ће се и пут ни тро шко ви 
по ра чу ну.

Скуп шти на ак ци о на ра.

 Чл. 47. Скуп шти не мо гу би ти дво ја ке: ре дов не и ван ред не.

 Чл. 48. Ре дов на го ди шња скуп шти на са зи ва се по чет ком сва ке 
го ди не, а нај да ље до 1. Ју на, а ван ред на пре ма по тре би и на хо ђе њу 
Над зор ног Од бо ра или на зах тев ак ци о на ра, ко ји рас по ла жу нај ма ње 
са јед ном че твр ти ном це ло куп ног ка пи та ла. Сва ка се скуп шти на има 
оба ви ти у Ско пљу.

 Чл. 49. Ако се ре дов на скуп шти на не са зо ве до 1. Ју на, он да 
ак ци о на ри, ко ји има ју че твр ти ну укуп ног бро ја ак ци ја, са ми са зи ва ју 
скуп шти ну.

 Чл. 50. Ре дов ним скуп шти на ма пред се да ва пред сед ник Над-
зор ног Од бо ра као и ван ред ним скуп шти на ма, ко је Над зор ни Од бор 
са зо ве. Ина че ван ред ним скуп шти на ма пред се да ва онај, ко ји бу де 
иза бран.
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 Чл. 51. По зив за ре дов ну или ван ред ну скуп шти ну за јед но са 
днев ним ре дом мо ра би ти об ја вљен пре ко но ви на, или ће пи смом 
би ти из ве штен о то ме сва ки ак ци о нар на пет на јест да на пред са зив 
скуп шти не.

 Чл. 52. Скуп шти на мо же ре ша ва ти и о пред ло зи ма, ко ји ни су 
об ја вље ни у днев ном ре ду, ако пред ла га ча пот по мог ну нај ма ње 25 
ак ци о на ра са пра вом гла са на скуп шти ни.

 Чл. 53. Ре дов на го ди шња скуп шти на ре ша ва:

 1., о ра чу ни ма, би лан су и по де ли до би ти;

 2., о спа ја њу дру штва са дру гим дру штви ма или по је дин ци ма;

 3., о за кљу че њу уго во ра с дру гим ко јим дру штвом или по је-
дин цем у на ме ри обез бе ђе ња уза јам них ко ри сти (кар тел ни уго во ри);

 4., да се сма њи или по ви си основ на глав ни ца дру ш-
тве на;

 5., да дру штво пре ста не и да се иза бе ру ли кви да то ри;

 6., о пред ло зи ма Над зор ног Од бо ра или по је ди них
ак ци о на ра;

 7., о из ме на ма или до пу на ма овог уго во ра;

 8., би ра Над зор ни Од бор.

 Чл. 54. За ре ше ње тач. 2, 4., 5., и 7, по треб на је и са гла сност 
јав них ор та ка.

 Чл. 55. Ако се пак та са гла сност не би по сти гла, он да дру штво 
при сту па ли кви да ци ји, по што се у то ме ци љу сло же ак ци о на ри, ко ји 
пред ста вља ју јед ну по ло ви ну укуп ног бро ја ак ци ја, и ако од тог бро ја 
бу де гла са ло ¾ за сту пље них ак ци ја за ли кви да ци ју.

 Чл. 56. За ре ше ње тач. 1., 3., и 6. по треб но је да на скуп шти ни 
бу де за сту пље на 1|4 укуп ног бро ја ак ци ја, и да за то гла са про ста ве-
ћи на. То ли ко је исто по треб но за из бор чла но ва у Над зор ни Од бор.

 Чл. 57. На скуп шти на ма три ак ци је има ју је дан глас, 8 акц. 2 
гла са, 16 акц. 3 гла са, 32 акц. 4 гла са, 50 акц. 5 гла со ва, 60 акц. 6 гла-
со ва, 70 акц. 7 гла со ва, 80 акц. 8 гла со ва, 90 акц. 9 гла со ва, 100 акц. 
10 гла со ва, но ни је дан ак ци о нар не мо же има ти по сво јим ак ци ја ма 
ви ше од 10 гла со ва.

 Чл. 58. Ак ци о нар мо же на скуп шти на ма уче ство ва ти и гла-
са ти сам лич но или мо же дру гог ак ци о на ра опу но мо ћи ти за то, али 
јед ног за све сво је ак ци је. Ну је дан ак ци о нар не мо же ви ше за сту па ти 
од три ак ци о на ра, из у зев оне ак ци о на ре, ко ји ма је он при род ни за-
ступ ник. 

 Чл. 59. Прав на ли ца, ако су ак ци о на ри, за сту па ће њи хо ви 
овла шће ни за ступ ни ци.

 Чл. 60. Над зор ни Од бор је ду жан за во ди ти у на ро чи ти спи-
сак све ак ци о на ре, ко ји су се при ја ви ли, да ће на скуп шти ни уче-
ство ва ти. У ње му ће се за бе ле жи ти, ко ли ко ко има ак ци ја и ко ли ко
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гла со ва. Спи сак ће се за кљу чи ти на је дан дан пре са стан ка скуп -
шти не.

 Чл. 61. Ако број при ја вље них не бу де до во љан за ре ша ва ње 
пред ме та, ис так ну тих у днев ном ре ду, он да ће Над зор ни Од бор са-
зва ти од мах дру гу скуп шти ну, ко ја ће се одр жа ти нај да ље у ро ку од 
три да на са оно ли ким бро јем, ко ли ко бу де за скуп шти ну при ја вље-
но и ко ли ко до ђе. Но ипак та ква скуп шти на не ће мо ћи ре ша ва ти о 
пред ме ти ма, за ко је се тра жи по овом уго во ру јед на по ло ви на за сту-
пље них ак ци ја.

 Чл. 62. Да би се мо гло кон ста то ва ти, да ли има по тре бан број 
ак ци ја за ре ша ва ње на скуп шти на ма, во ди ће се за се бан спи сак при-
сут них ак ци о на ра са на зна че њем, ко ли ко ко има ак ци ја и ко ли ко 
гла со ва. Овај ће се спи сак во ди ти на осно ву по ка за них ула зни ца од 
стра не ак ци о на ра, јер ће сва ки ак ци о нар, чим до ђе на скуп шти ну до-
би ти ула зни цу за скуп шти ну.

 Чл. 63. За по зив, др жа ње и ре ша ва ње ван ред них скуп шти на 
ва же про пи си, пред ви ђе ни овим уго во ром за ре дов не скуп шти не. 

 Чл. 64. На сва кој скуп шти ни, би ло ре дов ној или ван ред ној, 
во ди ће се за пи сник, ко ји ове ра ва ју тро ји ца иза бра тих ак ци о на ра на 
скуп шти ни, а пот пи су је га пред сед ник скуп шти не и се кре тар.

 Чл. 65. Ове ра чи за пи сни ка у исто су вре ме и бро ја чи гла со ва.

За вр шни го ди шњи ра чу ни.

 Чл. 66. На кра ју сва ке го ди не ра чу на ју ћи о 1. мар та са ста вља-
ће се ра чун до бит ка и гу бит ка и ра чун из рав на ња.

 Чл. 67. До бит ће се кон ста то ва ти у ви шку укуп не ак ти ве над 
па си вом, а ште та обрат но.

 Чл. 68. За вр шне го ди шње ра чу не јав ни ор та ци су ду жни са ста-
ви ти и по ка за ти Над зор ном Од бо ру нај ма ње на 15 да на пред са ста-
нак ре дов не го ди шње скуп шти не.

 Чл. 69. Ако се на за вр шет ку го ди не по ја ви чи ста до бит, он да 
ће се од ње из дво ји ти за ре зер вни фонд нај ма ње 10%; за тан ти је-
му чла но ви ма Над зор ног Од бо ра 3%; за тан ти је му јав ним ор та ци ма 
15%; и на име тан ти је ме чи нов ни ци ма 2%. Оста так ће се по де ли ти 
сра змер но по бро ју ак ци ја ак ци о на ри ма.

 Чл. 70. Ако тан ти је ма дво ји це пот пи сни ка фир ме не би до сти-
гла су му од 5000 фран., не до ста так до те су ме има им се на до кан ди-
ти из остат ка чи сте до би ти за по де лу по ак ци ја ма.

 Чл. 71. Ди ви ден да ће се ис пла ћи ва ти од мах, чим скуп шти на 
ак ци о на ра одо бри за вр шне го ди шње ра чу не, и из да раз ре шни це чла-
но ви ма Над зор ног Од бо ра.

Ре зер вни фонд.

 Чл. 72. Ра ди по кри ћа евен ту ал них гу би та ка, ко ји би про ис те-
кли из по сло ва пра вил но и до бро пред у зе тих, а ште том окон ча них 
дру штво има свој ре зер вни фонд.
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 Чл. 73. У овај фонд уно си се нај ма ње 10% од чи сте до би ти сва-
ке го ди не, и оста так од осни вач ких тро шко ва.

 Чл. 74. При ход од ре зер вног фон да иде на оја ча ње фон да.

 Чл. 75. Ка пи тал ре зер вног фон да би ће уло жен у до ма ће или 
стра не др жав не хар ти је од вред но сти,  ко је но се ста лан ин те рес.

Пре ста нак дру штва.

 Чл. 76. Дру штво ће пре ста ти да по сто ји у овим слу ча је ви ма:

 1., кад то ре ши ве ћи на јав них ор та ка;

 2., кад скуп шти на ак ци о на ра то ре ши;

 3., кад дру штво из гу би по од бит ку ре зер вног фон да јед ну че-
твр ти ну ко ман дит ног ка пи та ла; али у овом слу ча ју скуп шти на акци о -
на ра по са гла сно сти јав них ор та ка мо же ре ши ти, да дру штво про ду-
жи свој рад;

 4., кад се над дру штвом отво ри ста чај;

 5., кад се дру штво спо ји са дру гим ка квим дру штвом по ре-
ше њу јав них ор та ка и скуп шти не ак ци о на ра и из гу би свој са да шњи 
ка рак тер;

 6., кад јав ни ор та ци от ку пе за се бе све ак ци је дру штве не.

 Чл. 77. Кад на сту пи ко ји од по бро ја них слу ча је ва за пре ста нак 
дру штва где је по треб но да са мо дру штво вр ши ли кви да ци ју, он да ће 
скуп шти на иза бра ти тро ји цу сво јих ак ци о на ра, ко ји ће са јав ним ор-
та ци ма за јед нич ки из вр ши ти ли кви да ци ју.

 Чл. 78. Ко се од по ве ри ла ца не бу де по по зи ву или по об зна ни 
у но ви на ма при ја вио дру штву у ро ку од ме сец да на, да сво је по тра-
жи ва ње на пла ти, ли кви да то ри ће но вац за ње га де по но ва ти су ду.

 Чл. 79. Што бу де оста ло по по кри ћу ис пла та по ве ри о ци ма, 
свих ште та и тро шко ва раз де ли ће се ак ци о на ри ма, сра змер но бро ју 
ак ци ја.

 Чл. 80. Ли кви да то ри ма ће се ра чу на ти 5 фран. днев ни це до 
свр шет ка ли кви да ци је, ако је при овој увек по треб но да при су ству ју 
сед ни ца ма и ра ду.

Из бор ни суд.

 Чл. 81. Сви спо ро ви ко ји би про ис те кли док дру штво тра је, 
или за вре ме ли кви да ци је – из ме ђу дру штва и тре ћих ли ца, или из-
ме ђу јав них ор та ка и ко ман ди то ра (скуп шти не ак ци о на ра) – ре ша-
ва ће се у из бор ном су ду, са ста вље ном од три су ди је. Јед но га би ра 
дру штво од но сно јав ни ор та ци, дру го га про тив на пар нич на стра на, а 
обо ји ца би ра ју се би пред сед ни ка.

 Чл. 82. Пре су да овог из бор ног су да из вр шна је.

______
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THE ATTEMPTS AT FOUNDING  THE SERBIAN MONETARY FUND
IN SKOPLJE TILL 1912

At the end of the 19th and the beginning of the 20th century, the 
Serbian craftsmen in Turkey, mostly artisans and merchants, as well as 
the agricultural tenants, suffered from the shortage of the loans as the 
usurers` interest rates were around 200 % and sometimes went up to 
400 % a year. A partial way out, from the year 1901, in bigger towns, 
was found in the secret church funds which were established under the 
auspices of the Serbian local orthodox churches. In Skoplje, however, 
beside the similar monetary fund, the private monetary organisation 
did not have success under the Old Turkish regime. This paper presents 
the efforts made in this direction in the last years before the Liberation.

The paper gives insight into the great efforts that the Serbian officials, 
especially the General Consulate in Skoplje, made in order to realize the 
idea of the Serbian monetary fund in Skoplje. The financial weakness 
of the Serbian businessmen was the constant and great obstacle to 
achieving it. One could not find in the whole of Skopska eparhija but a 4 
to 5 men which were wealthy and capable enough to establish and run a 
joint-stock company even of a very modest deposit of 200,000 dinars out 
of which half was to be given by the National bank of Serbia. Wealthier 
businessmen from the western parts of the Old Serbia who were 
unwilling to leave their buisnesses and move to Skoplje, were appealed 
to do so. As it was believed that the Serbian bank in Skoplje should, 
beside the economic one, have a national goal, too, the decision was 
finally reached that the Serbian state should secure from its regular and 
special funds 10 to 20 million dinars which could have otherwise been 
secured neither from the stocks nor by the National Bank of Serbia. The 
upcoming war with Turkey stopped further efforts; period from October 
1912 to October 1915 was too short for achieving the lasting solutions, 
so the Serbian bank in Skoplje had to wait for the Liberation of 1918 
and the creation of a new state.

The paper is based on the unused documents from the Serbian Ministry 
of Foreign Affairs in the Archives of Serbia in Belgrade out of which only 
several were published. It is the continuation of the works on Serbian 
banking in Old Serbia and Macedonia under the Turkish rule.
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