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Спасавање трезора Народне банке
у Првом светском рату
АПСТРАКТУМ: Рад заснован на архивској грађи Архива Народне банке представља приказ околности и деловања појединаца
на спасавању имовине (вредности) Народне банке у околностима Првог светског рата. Посебну занимљивост чини то што су
вредности Народне банке чак два пута у року од годину дана
биле озбиљно угрожене и нашле се на рукохват непријатељске
војске.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Народна банка, Први светски рат, имовина,
трезор, Мата Јовановић, Аврам Левић, Стеван Гајић
Контроверзе које собом носе најновији покушаји ревизионистичког
приступа историји Првог светског рата, и посебно одговорности за избијање тог сукоба, не могу довести у питање чињеницу да оперативни део српске државе и државног апарата – њени органи и организације – нису били
припремљени за још један војни сукоб и за све нерегуларности које ће тај
рат увести у редовно функционисање и пословање институција. Централна српска монетарна, емисиона и кредитна установа – Привилегована народна банка Краљевине Србије није у том погледу била изузетак. Институцији тог типа, иначе, не погодују нестабилности и поремећаји ма које врсте,
а посебно ратни, који неретко дезавуишу и разарају основне принципе њеног пословања.
Народна банка је у години пред избијање Првог светског рата, а по завршетку Балканских ратова (1912–1913), тек отпочела активности на укључењу новоприпојених области на југу земље у јединствени монетарно-кредитни систем. Формирање двеју нових филијала – у Скопљу и Битољу –
имало је циљ да тај процес подржи, оснажи и убрза.1 Међутим, развојну
1

Народна банка је свој ангажман у области Старе Србије доживљавала као модернизацију, а своју улогу и улогу других државних органа, као еманципаторску. Више у: Архив Народне банке Србије (АНБ), Привилегована народна банка Краљевине Србије
(1/I), Годишњи извештаји, Народна банка 1913, Београд, 1914, стр. IX-X (доступно и
на: http://www.nbs. rs/internet/cirilica/10/10_2/10_2_2/pretraga/index. html (29. 4. 2014);
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компоненту пословања Народне банке закочиће убрзо сплет међународних
политичких последица које су наступиле после Сарајевског атентата, и претвориће је у егзистенцијалну.
Народна банка је наставила пословање и у условима Првог светског
рата, али је оно, нарочито после напуштања Београда, јула 1914. године,
знатно смањено. Након врло повољних пословних токова које је Народна
банка остварила у првој половини 1914, аустроугарска објава рата Србији
довела је, и поред настојања да се пословни капацитет очува у што целовитијем облику, до знатног смањења обима сарадње са привредом и банкарском сектором,2 акредитирање државе наметнуло се као основни облик активности.3 Иако је пословање са грађанством настављено и у наредном периоду оно је морало бити знатно ограничено, а током боравка у земљи највише је практиковано давање зајмова на залоге (тзв. ломбардни кредити).4
Оскудица новца, неопходног за финансирање ратног напора Србије, а посебно „ситних“ апоена, постала је константа која ће обележити рад банке
током рата.5

2

3

4

5

Народна банка 1884–1934, Београд, 1934, 89–90.
После победа српске војске у лето и јесен 1914. Народна банка је покушала да у већој
мери обнови активности на кредитирању домаће трговине и новчаних завода, али с
обзиром на ратне околности, неизвесност и несигурност и општи застој у сваком погледу то је било сувише слабо да иоле значајније покрене привредни живот. АНБ 1/I,
Годишњи извештаји, Народна банка 1914–1920, Београд, 1920, стр. XIV.
Сем помоћи држави путем непосредног кредитирања и обезбеђивања довољне количине новца у оптицају, Народна банка је знатну подршку ратном напору Србије пружила и у другим видовима, а нарочито у давању гаранција. Тако је само у првих недељу дана новембра 1914. на иницијативу министра финансија Привилегована народна банка Краљевине Србије била гарант за набавку 210.000 пари ципела и
250.000 шаторских крила, која су купљена од двојице атинских трговаца за укупну
суму од 6.210.000 динара (АНБ 1/I, „Историјска архива“, досије 11, јединица 5,
Преписка са Министарством финансија Краљевине Србије, Ниш – део фонда у поступку архивистичког сређивања и обраде). Народна банка је гарантна писма издавала Грчкој народној банци и Банци Италије, а након што је држава измирила дуговања
таква писма су повучена (АНБ 1/I, Годишњи извештаји, Народна банка 1914–1920,
Београд, 1920, XIV).
Народна банка је као залоге узимала разне хартије од вредности, а према расположивој архивској грађи највише су за ту сврху коришћени лозови лутријског зајма, заложнице Управе фондова, обвезнице 4% ренте из 1895, 2% обвезнице из 1881, обвезнице Монопола дувана (дувански лозови) из 1888. године, лозови Црвеног крста и друго. Такви зајмови углавном су давани на краћи рок, ређе на вишегодишњи, а каматна
стопа кретала се 6–8% (АНБ 1/I, „Историјска архива“, досије 7, јединица 3 – део фонда у поступку архивистичког сређивања и обраде). Сем кредита на залога банка је са
становништвом практиковала још примање остава и изузетне есконтне послове, тј.
кредите који су се одобравали на подлози неког будућег потраживања (АНБ 1/I, Годишњи извештаји, Народна банка 1914–1920, Београд, 1920, XIV).
О превазилажењу несташице новчаница и другим тешкоћама у пословању Народне
банке током рата видети: АНБ 1/I, Годишњи извештаји, Народна банка 1914–1920, Београд, 1920, V-XXIII; Народна банка 1884–1934, 89–100; Верољуб Дугалић, Народна
банка 1884–1941, Београд, 1999, 103–117; Верољуб Дугалић и други, Народна банка
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Поједини чланови управе Народне банке и неки њени посленици из
чиновничког окружења показали су завидан ниво способности за предвиђање будућих догађаја, што ће у месецима и годинама које су уследиле одиграти огромну улогу у спасавању њене имовине као вредности не само банчиних акционара, већ и саме српске државе. Аналитички пословно-економски дух који су поседовали руководиоци и службеници Народне банке није
оставио простора превеликим изненађењима.
Полазећи од сећања неких од непосредних учесника тих збивања, забележених или изговорених новинарима више година после Првог светског
рата, а који се чувају у Архиву Народне банке Србије, долази се до закључка
да је та способност антиципације у сагласју са великом посвећеношћу послу и институцијом пресудно утицала на спасавање имовине Народне банке
и спречавање да она падне у руке непријатељске стране, и то чак у два наврата. Иако су извори на којима се темељи овај рад мемоарског карактера и
забележени са дистанце веће од једне деценије, верификовањем кључних
детаља датих у исказима са чињеницама које потврђују архивски документи, долазимо до уверења о њиховој веродостојности. Наравно, лични печат,
који се огледа у наглашавању сопствене улоге у догађајима око спасавања
имовине централне банке не изостаје, али он „не квари“ укупну слику
стварних збивања.6

6

1884–2004, Београд, 2004, 80–90.
Грађа на којој се у овом раду и контексту базирамо односи се најпре на забелешке
члана Надзорног одбора Народне банке, Мате Јовановића (Вучковица код Лучана,
1848 – Београд, 1933), под називом „Народна банка за време рата 1914–1919. године“
(АНБ 1/I, „Историјска архива“, досије 20 – део фонда у поступку архивистичког сређивања и обраде; у даљем тексту: АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића). Извор представља Јовановићева сећања, састављена у рукопису фебруара 1929, поводом 10-годишњице повратка Народне банке у Београд, са неколико прилога (преписи докумената
и оригинални документи), и скупа укоричене. Извор је у скорије време оштећен приликом израде некакве публикације, којом приликом је отцепљен лист са 43. и 44. страном, при чему је остављена фотокопија стране 43. Овај извор је обилато коришћен у
публикацији Бојана Радовановића, Народна банка у Првом светском рату 1914–1919,
Београд, 1996, и послужио је као потка за то дело. Међутим, давање обимних извода
(цитата) није пропраћено научним апаратом ни сазнањима из литературе и информацијама из других примарних или секундарних извора, нити критички анализирано,
тако да је изостао шири контекст појаве. Други главни извор представља новински
напис из дневника Време, од 3. фебруара 1929, а који је у облику прес-клипинга сачуван такође у Архиву Народне банке Србије (подфонд Народна банка Краљевине
СХС/Југославије (АНБ 1/II) серија Администрација главног седишта (АГС), група
Економска изучавања, са библиотеком (17) прес-клипинг Међународне новинске
агенције „Аргус“. Текст под насловом „Како је спасен трезор Народне Банке за време
повлачења 1915“ (у даљем тексту: АНБ 1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне
банке...“) потписује Аврам С. Левић, пензионисани начелник Главног државног рачуноводства Министарства финансија, иначе током рата шеф Државне благајне (1914–
1916). Коначно, ту је и невелика белешка директора Народне банке у пензији Стевана
Гајића (Доњи Милановац, 1863 – Београд, 1950) под називом Неколико бележака о
Народној банци за време великог рата до 1920. године – по сећању, сачувана такође у
Архиву Народне банке (АНБ 1/ I, „Историјска архива“, досије 20 – део фонда у по-
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Управу Народне банке 1914. године чинила је тадашња пословна елита Србије. Гувернер је био (од 1912. године у свом другом мандату) Ђорђе
Вајферт – један од најзначајнијих српских индустријалаца и банкара, али и
велики хуманиста и визионар,7 а вицегувернер његов пријатељ и адвокат
Марко Стојановић – вешт правник и човек доброг образовања и широког
духа.8 У управном одбору били су знаменити трговци, банкари и индустријалци – бивши гувернер Тихомиљ Марковић (Београд, 1850 – Београд,
1921), Манојло Клидис (Београд, 1852 – Београд, 1926), др Јован Ђурић (? –
Београд, 1914)9, Никола Спасић (Београд, 1838 – Крф, 1916), Михаило Павловић (Божурња код Тополе, 1840 – Крушевац, 1915), Милан А. Павловић
(? – 1920), Илија Марић (? – 1921), Андра Ђорђевић (Крагујевац, 1854 –
Крагујевац, 1914), Тодор Мијаиловић и Лука Ћеловић Требињац (Придворица код Требиња, 1854 – Београд, 1929), а у надзорном одбору Коста Д. Ризнић, председник (? – 1923), Живко Леоновић (1846–1918), Мата Јовановић,
Димитрије Ј. Живадиновић (Сокобања, 1863 – Београд, 1938), Игњат Бајлони (Београд, 1876 – Београд, 1935), Давид Симић (? – 1918) и др Војислав
Вељковић (Београд, 1865 – Београд, 1931).10
Овај махом пословни свет, који је своју моћ изградио у претежној мери сопственим радом и предузимљивошћу, знао је за ред и поредак, али је
био спреман за преузимање иницијативе и способан да се суочи с новим и
непознатим. Тај дух иницијативности и спремности да се ризикује играће
битну, чак пресудну улогу у спасавању имовине Народне банке за време Првог светског рата у питању.
Убрзо после атентата на Франца Фердинанда, на дан када је АустроУгарска упутила Србији ултиматум, 10. јула 1914. године (23. јула по новом
календару11), али још пре него што је та нота и стигла у српско Министар-

7

8

9
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ступку архивистичког сређивања и обраде, у даљем тексту: АНБ 1/I, С. Гајић, „Неколико бележака...“). Иначе, Гајић је најпре био чиновник Привилеговане народне банке
Краљевине Србије (1889–1895), потом шеф њеног књиговодства (1896–1910), а од
1920. до 1931. године и директор.
О Вајферту више у: Саша Илић, Соња Јерковић, Владимир Булајић, Ђорђе Вајферт –
визионар и прегалац; Лична и пословна илустрована биографија (1850–1937), Београд, 2010.
М. Стојановић (Шабац, 1844 – Београд, 1923) од оснивања био у Народној банци, као
члан Управног одбора, њен правни заступник, два пута вицегувернер (1890–1902,
1912–1923). Као човек модерних схватања био је заљубљеник у фотографски апарат и
фотографију као медијум за бележење времена у којем је живео, и први је у Србију
донео писаћу машину (80-их година 19. века наручио је у Италији прву ћириличку
писаћу машину). О томе у: Одраз стварности. Изложба фотографија Марка Стојановића, вицегувернера Народне банке (каталог изложбе), аутори Соња Јерковић и Саша Илић, Београд, 2009, 1, 7.
Умро је неколико седмица пре избијања ратног сукоба, 19. јуна 1914.
АНБ 1/I, Годишњи извештаји, Народна банка 1913, V; Народна банка 1884–1934, табеле између 276 и 277.
У раду ће сви датуми бити наведени по старом, јулијанском календару, званичном у
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ство иностраних дела, министар финансија, тада већ стари и болесни Лазар
Пачу, „поверљивим путем“ је обавестио Вајферта о „несугласицама“ са владом у Бечу.12 Том приликом Пачу је препоручио да се покретна имовина Народне банке што пре измести из Београда, предложивши да се трезори сместе у Крушевац, где је планирано и смештање депоа Министарства финансија.13 Не часећи, а с обзиром на неповољан стратегијски положај Београда
и још неповољнији положај Народне банке, чија је зграда тек неколико стотина метара удаљена од Саве и границе с непријатељском Аустро-Угарском,
Вајферт је за исти дан сазвао седницу Главног одбора.
На Главном одбору је одлучено, полазећи од велике сложености које
исељавање имовине Народне банке собом повлачи, а које је тестирано већ
два пута у скорије време (у доба анексионе кризе и током Балканских ратова, када су трезори пресељени у Ниш и Крагујевац), као и безбедносних
услова за чување тих вредности којих изван објекта Народне банке није у
земљи било, да се исели „само готов новац у злату, сребру и новчаницама“,
а да све друге вредности (менице, залоге, оставе, кауције, итд.) остану у
трезорима седишта банке у Улици краља Петра I (раније Дубровачкој) број
12 у Београду. Овом закључку претходило је мишљење Андре Ђорђевића,
професора права на Универзитету и ратног права на Вишој школи Војне
академије, да се према модерном ратном праву приватна имовина сматра заштићеном и „неповредивом“, а како је Народна банка основана приватним
капиталом, то је унеколико њена имовина сигурна. Стога се, сматрао је Ђорђевић, треба усредсредити на готов новац, односно имовину која ће неизоставно бити потребна српској влади.14
Занимљиво је да су чланови Главног одбора, према белешкама Мате
Јовановића, на крају састанка сазнали да је барон Гизл,15 аустроугарски
посланик у Београду, у 18 часова предао ноту са ултиматумом Лази Пачуу,
заступнику председника Министарског савета и министра иностраних дела. Чим је састанак банчине управе завршен отпочело се са паковањем
вредности и до 4 сата изјутра, 11 јула 1914. било је запаковано све злато и
„златне“ новчанице (у вредности од 101.748.235,85 динара). Истога јутра,
већ око 10 сати први воз је са београдске железничке станице кренуо преко
Лапова ка Крушевцу. У исто време друга секција (група запослених) паковала је у вреће монетарно сребро. Због потребе да се вреће ушију и запечате тај се посао одвијао знатно спорије. Ипак, сутрадан, 12. јула у 8 сати
пре подне кренуо је и воз натоварен монетарним сребром и „сребрним“
новчаницама (у вредности од 79.547.000,00 динара). Тако се у Крушевцу, у

12
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Србији током Првог светског рата.
С. Илић, С. Јерковић, В. Булајић, Ђорђе Вајферт…, 53, 55.
Народна банка 1884–1934, 90.
АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 1–2.
Владимир Гизл фон Гизлинген (Wladimir Rudolf Karl Freiherr Gieslvon Gieslingen),
аустроугарски дипломата (Печуј/Fünfkirchen, 1860 – Салзбург, 1936).
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згради Начелства већ 13. јула нашло готовине Народне банке у износу од
181.295.235,85 динара.16
У Београду су под заштитим „модерног ратног права“ остале друге
вредности у оквирном износу од 80 милиона динара, али и добра чију
вредност није било могуће проценити – као што су тестаменти Николе
Спасића, Луке Ћеловића, Тихомиља Марковића и других, пословне књиге,
„важна кореспонденција“, тј. архива, и друго. Постављало се, међутим,
питање да ли ће позивање на модерно ратно право имати било каквог утицаја ако зграда страда у бомбардовању. Нарочито је зграда Народне банке
постала угрожена када су почетком августа 1914. аустроугарски војници
разместили на Бежанијски вис топове великог калибра (са гранатама од преко 200 килограма), а команда српске војске поставила на кров банке своју
осматрачницу.17
Вести које су почеле да преносе лица избегла са окупираних подручја,
превасходно из Мачве, у којима је приказано поступање аустроугарске војске, почеле су да доводе у сумњу исправност идеје о заштити преостале
банчине имовине позивањем на модерно ратно право. Аустроугарско злостављање становништва, обијање и пљачка радњи и отимање свега до чега
се може доћи, о чему је Мата Јовановић слушао од неког Шапчанина који је
пребегао за Београд, нагнали су га да хитно предложи управи Народне банке акцију за спасавање преостале имовине. Јовановић је од 6. августа у Крушевцу покушавао више пута да наметне тему спасавања имовине, али за тако нешто је била потребна одлука Главног одбора, а он се услед раштрканости његових чланова широм земље није могао сазвати.
Привремена „комбинована управа“ Народне банке, састављена од по
једног члана Управног и Надзорног одбора (Л. Ћеловић и Ж. Леоновић) није могла решити питање преноса преостале имовине док главни одбор не
преиначи ранију своју одлуку, што се није десило на седници од 2. августа.18
Према сведочењу Мате Јовановића, он је наставио да тражи пут да се управа Народне банке убеди у неопходност потпуног и хитног исељавања преостале имовине, и у том циљу успео да 9. августа ступи у контакт са председником Надзорног одбора, Ризнићем, који се тада налазио у Крагујевцу. За ту
прилику М. Јовановић је искористио чињеницу што је његов син Војислав
(Марамбо) у том тренутку службовао код професора Слободана Јовановића,
тада шефа Ратног пресбироа у Крагујевцу, у којем се налазио службени телефон неопходан за контакт са Ризнићем. Јовановић је обавестио председника банчиног Надзорног одбора о опасностима које прете преосталој имовини, међутим Ризнић није био од нарочите користи. Изговарајући се на
своју слабост и болест других чланова Надзорног одбора присутних у Кра
16
17
18

АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 4–5; Народна банка 1884–1934, 90.
АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 5–6.
Б. Радовановић, Народна банка у Првом светском рату…, 17.
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гујевцу, а желећи само да са тог одбора скине одговорност, он је тражио од
Јовановића да у његово име напише управи Народне банке меморандум о
угрожености имовине. То, међутим, није могло помоћи у спасавању те имовине коју је Јовановић процењивао на отприлике једну трећину укупне
вредности банке.19
После неуспеха са Ризнићем Јовановић се, како је навео у својим забелешкама, носио мишљу да се упути у Ниш у којем су боравили гувернер
Вајферт и чланови Надзорног одбора В. Вељковић и Д. Симић. У том науму
га је подржао шеф књиговодства Народне банке Стеван Гајић, који је већ раније код Луке Ћеловића инсистирао да се пословне књиге Народне банке
спасу јер би њихов губитак значио „праву катастрофу“. Како нису били
успешни у својим појединачним акцијама на извлачењу преостале имовине
из Београда, то су Јовановић и Гајић одлучили да заједно отпутују у Ниш.20
Одмах након што су код војних власти успели да добију дозволу за
пут, Јовановић и Гајић су се 13. августа 1914. упутили за Ниш и већ исте вечери пронашли су гувернера Вајферта на шеталишту поред Нишаве. Пошто
их је саслушао Вајферт се сложио да је остављање дела имовине и књига
представљало погрешну одлуку, међутим сматрао је да је о томе доцкан говорити јер је због опасности по живот потпуно забрањен сваки улазак у Београд. Оно што је такође колебало гувернера јесте да чак и ако би некако
Народна банка добила код војних власти дозволу за улазак у град „Банка нема право ни од кога тражити да свој живот рескира због њене имовине“.21
Заиста, Београд је тих дана био на удару непријатељских граната и
метака. Ватрена дејства аустроугарске војске нису престајала ни у ноћним
часовима пошто је град осветљаван рефлекторима. Ипак, било је током ноћи
тренутака када су рефлектори искључивани и када је гранатирање обустављано. Јовановић је предочио гувернеру да би у том периоду могло приступити извлачењу преостале имовине и пословних књига, с тим да група људи
буде у близини зграде банке. Још је за ту операцију, осим себе и Гајића,
предложио Душана Шајновића, главног секретара Народне банке и Милорада Ристића, благајника. Прихватајући предложено решење Вајферт је још
инсистирао да отварању трезора, сагласно процедурама, присуствује још
бар један члан Управног одбора. Тако је ускоро решење о начину спасавања
имовине Народне банке, утврђено на шеталишту крај Нишаве, добило свој
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АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 8–9.
На акцију спасавања имовине осврћу се и Јовановић у својим већ цитираним забелешкама (исто, 9) и Гајић у свом реферату (АНБ 1/I, С. Гајић, „Неколико бележака...“).
Док Јовановић прилично детаљно показује и своју и улогу С. Гајића, то Гајић као борца за спасавање имовине апострофира само себе: „Остале банчине вредности, као и
по све потребне банчине књиге, уклоњене су из Београда, и такође у Крушевац пренесене у половини месеца Августа 1914. год. Да се ово учини инзистирао је, и при самом преносу највише деловао, тадашњи банчин инспектор г. Стев. В. Гајић.“
АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 10–11.
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званичан облик. Већ сутрадан гувернер се дописом обратио министру финансија с молбом да код министра војног издејствује да се лицима одређеним за пренос преостале банчине имовине стави на расположење: „У Крушевцу један вагон до крајње жељезничке станице Раље или Ресника. Ту пак
један војни аутомобил за Београд и натраг до Раље или Ресника. На једној
од тих станица један вагон и за вредности и за лица до Крушевца. У Београду пак за пратњу вредности да се одреди потребна стража од стране Дивизије“. Истим дописом Вајферт је за пренос вредности одредио вицегувернера М. Стојановића, члана управе Т. Михајловића, члана Надзорног одбора
М. Јовановића, инспектора С. Гајића, главног секретара Д. Шајновића и
благајника М. Ристића.22
Истога дана, 14. августа 1914. начелник Главног државног рачуноводства А. Левић, по наређењу министра финансија Пачуа, проследио је
допис министру војном, пуковнику Душану П. Стефановићу, с молбом „да
изволи наредити даље шта треба и одређеним лицима стави на расположење шта се у овом писму тражи“. Схватајући озбиљност ситуације, одмах
по пријему дописа министар Стефановић је издао наређење шефу Саобраћајног одељења Штаба врховне команде, пуковнику Милану Ђ. Недићу
(Гроцка, 1878 – Београд, 1946), и већ два дана касније воз је пошао ка Београду. Са ресничке железничке станице банчини чиновници кренули су 17.
августа ка Београду колима, међутим, дошавши у „рејон вароши“ наређено им је да пут наставе пешке, и то сасвим раздвојено „у растуреном строју“ пошто су Аустроугари пуцали на групе. Око зграде банке била је јака топовска и пушчана ватра. Командант војне станице, пуковник Брунцлик,
обезбедио је двоја шпедитерска кола, послугу и пратњу, и већ око 11 часова
почело је у више група паковање вредности. Праћена повременим гранатирањем група је до 17 часова завршила рад, када је наређено хитно повлачење пошто је примећено концентрисање непријатељске војске у правцу Народне банке. До зборишта, које је одређено код „Звездаре“ повише Славије,
транспорт је водио резервиста Алекса Ђ. Биба, избегавајући на сваки начин
непријатељску ватру. Ускоро је са Врачара група кренула колима ка Реснику,
у који је стигла око поноћи.23
Тако су преостале вредности Народне банке и њене пословне књиге
спасене из Београда и придружене осталој имовини у Крушевцу. Ипак,
онима који су у тој акцији ризиковали животе није адекватно узвраћено.
Не само да је било прекорног запиткивања од стране управе због чега је
„требало оволико чиновника“ да се та ствар оконча, већ је и њена важност
умањивана коментарима да је учињен висок трошак „око преноса то мало
заосталих ствари“.24 Иако је ту активност на спасавању имовине требало
22
23
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Допис министру финансија, Ниш, 14. август 1914.
АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 11–14.
Исто, 16. Иначе, рачун је износио 1.300 динара, од чега су трошкови дневница чиновника и управитеља Народне банке били 580 динара, а преосталих 720 динара плаћено
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приказати на Главном одбору, унети у записник као измену одлуке од 10.
јула и адекватно наградити оне који су учествовали – то се никада није десило. То спасавање је прећутано чак и у извештају о раду Управног одбора
за период 1914–1920.25
Колико је, пак, извлачење преостале имовине Народне банке било важно сведочи то што је непријатељ са оним што је преостало, а то су биле
поништене и пробушене новчанице, покушао да дискредитује српску централну банку и њен новчани систем.26
Нешто више од годину дана касније Народна банка и њена имовина
поново су се нашле на рубу опстанка, и поново ће оне бити спасене луцидношћу и иницијативом појединаца, заобилажењем форми и окошталих правила и чак прекорачењем службених овлашћења.
Септембра 1915. Србија је била пред новим изазовом и новом опасношћу. Већ изнурена ранијим (балканским) ратовима и тешким борбама
током 1914. године, српска држава се у рану јесен 1915. суочила са новом
непријатељском офанзивом и здруженим аустроугарско-немачким снагама,
којима се прикључила и Бугарска. Окруженој непријатељима са три стране,
са савезницима који су далеко и с којима нису уређени међусобни односи,
Србији је преостало ослањање на сопствене снаге и у случају крајње нужде
правци ка југу и југозападу за извлачење војске и државног апарата. Бугарски фактор, међутим, представљао је огромну претњу да и јужни правац буде изгубљен.
Још пре него што су отворена непријатељства и почела, на вест о концентрацији бугарских трупа према српској граници (од 7. септембра 1915), а
посебно након проглашења опште мобилизације бугарске армије од 9. септембра, посленици у српским финансијама реаговали су брзо и ефикасно. У
том тренутку трезор Народне банке налазио се и даље у Крушевцу, а Главна
благајна Министарства финансија у Нишу. Иако није формално био овлашћен
за покретање било какве акције, тадашњи начелник Главног државног рачуноводства Министарства финансија, Аврам Левић,27 разумео је озбиљност си25
26

27

је кочијашима и „помагачима при утовару“.
АНБ 1/I, Годишњи извештаји, Народна банка 1914–1920, стр. XII.
Најпре, Аустријанци су, супротно ранијем уверењу професора Андре Ђорђевића, насилно отворили трезоре Народне банке и у њима су нашли архиву и пробушене новчанице. Такве новчанице су „крпили“ и покушали да протуре као важеће, настојећи
да докажу како српски новац не вреди ништа. Према извештају Народне банке растурено је таквих новчаница у укупној вредности од 2,593.420 динара. Исто.
Аврам Леви/Левић (Београд, 1869 – логор Сајмиште, 1941/42). Иако без факултетског
образовања био је вешт организатор и способан књиговођа и као такав временом је
постао високи чиновник у Министарству финансија и одређен за начелника. Током
Првог светског рата водио је државну благајну, а приликом повлачења преко Албаније
влада му је поверила на чување Мирослављево јеванђеље. Смењен је 1916. године
због наводних малверзација при руковању благајном. Био је 1917. уплетен у суђење
Драгутину Димитријевићу Апису. У Краљевини СХС његова професионална каријера
није била истакнута. Убрзо по немачкој окупацији нацисти су га ухапсили и одвели у
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туације о стварну опасност од пресецања комуникације ка Солуну и учинио
„енергичан потез“ на благовременом спасавању трезора Народне банке.
Левић је, како је забележено у једном интервјуу, из дана у дан скретао
пажњу надлежнима на потребу „премештаја наше Главне благајне ван Ниша
и трезора Народне банке ван Крушевца“.28 Своје тражење је свакодневно
понављао председнику владе Николи Пашићу, а овај га је упућивао да се
обрати министру финансија Лази Пачуу (1855–1915), док је Пачу упућивао
Левића на Пашића, с молбом да се први човек српске владе „о томе питању
озбиљно стара и да ту ствар већ једном реши“.29 У то време Пашић је био у
Нишу, а Пачу, већ видно болестан, у Врњцима.
Мата Јовановић у својим забелешкама каже да је он Левићу који је често, идући у посете свом министру у Врњце, био на пропутовању кроз Крушевац, скренуо пажњу на потребу да се трезори банке евакуишу у случају
даљег компликовања војно-политичке ситуације. Описујући Левића као личност од поверења председника владе, али и као врло услужног и исправног
чиновника, Јовановић наводи да му је тражио податке о маршрути којим ће
се Народна банка у случају нужде селити. Пошто је обавештен да је правац
евакуације не само Народне банке већ и Управе фондова, Класне лутрије и
других установа Краљево – Рашка – Митровица, Јовановић је изјавио да таква маршрута није могућа. То је образложио тиме што је имовине Народне
банке из Београда транспортована у чак девет вагона, при чему је количина
вредности у међувремену додатно увећана кованим новцем и новчаницама
израђеним у Француској, као и бројним оставама двора, новчаних завода и
приватних лица, тако да се готово дуплирала. Банка је с великим напором
пренела своје вредности од железничке станице до зграде крушевачког начелства, тако да о транспорту кроз Ибарску клисуру није могло бити ни речи. Било би немогуће обезбедити колону која би износила неколико километара дужине и пронаћи одговарајући смештај током пута. Стога је Јовановић замолио Левића да осигура безбеднији и одрживији правац за извлачење имовине Народне банке. Такође, члан Надзорног одбора банке убедио је
начелника Левића да посете банку. Велики и тешки сандуци пуни злата,
сребра, новчаница и остава деловали су уверљиво. Посебно масивни били
су сандуци са оставама новчаних завода, као и дворске оставе библиотеке,
сребрног посуђа, порцелана и другог. Сваки је сандук био тежак „као да је
наливен оловом, да га једва по 3 и 4 човека могу кретати.“ Ту су била и још
два огромна сандука личне оставе краља Петра I које је банци предао његов
поверених, државни саветник Добра Ружић, „са нарочитом препоруком, да
се на ту оставу обрати особита пажња.“30

28
29
30

логор, где му се губи траг.
АНБ 1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне банке...“.
Исто.
АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 22–25.
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Потпуно уверен у неопходност хитног исељења банчиних вредности
из Крушевца и њихов транспорт алтернативном маршрутом, Левић је својим свакодневним питањима унеколико досадио Пашићу, те га је овај једном
приликом помало љутито упозорио да му више о томе не говори јер тренутно има преча посла, а да ће у потребном тренутку свакако издати налог да
се државна благајна и трезор Народне банке пренесу. Овде треба имати у
виду да је Пашићево строго одбијање Левићевог предлога плод жеље да се
не створи паника, до које би могло доћи у тренутку повлачења имовине централне банке.31
Истовремено и управа Народне банке је слутила опасност од угрожавања комуникације ка Солуну и ризик с којим се њена имовина суочава.
Стога је Вајферт из дана у дан, почев од 15. септембра, долазио код Левића у канцеларију тражећи да се Народној банци изда неопходан налог да с
трезором крене у Битољ, али у Крушевац је могао послати само вест да
наредбе за покрет нема. Напетост се додатно повећавала услед све чешћих
говоркања како Бугари „могу сваког дана напасти“, а посебно откад је Пашић 21. септембра 1915. издао наредбу да ће се смрћу казнити свако војно
лице на положајима према Бугарској које дâ повода сукобу са Бугарима.
Додатно узбуђење у Народној банци изазвао је пријем на чување једног
пакета врло поверљивих докумената који је упутио председник владе. Пакет је био осигуран печатима свих министарстава, од којих ниједан није
смео бити повређен.32
Дани су пролазили, надолазећа опасност се све више слутила, нарочито после здруженог аустроугарско-немачког напада који је отпочео 24.
септембра 1915, а начелник Левић није успео да питање пресељења државних вредности и трезора покрене с мртве тачке. Одсуство министра
Пачуа и његова болест свакако нису доприносили решавању проблема.
Стога је Левић донео одлуку да још једном оде у Врњце на би ли од министра испословао некакав конкретан начин за решавање проблема. Левић је
27. септембра 1915. затекао Пачуа у постељи, већ смртно болесног. Према
Левићевим речима министар му је „болним гласом“ казао: „Молим те, Левићу, уради како најбоље умеш и знаш. Ја одавде с кревета не могу ништа
да урадим.“33 И заиста, Пачу је био толико болестан да је после свега две
недеље преминуо.
У међувремену, почев од 25. септембра грађанство је, под изговором
да „у чаршији нема ситнине“, почело да опседа шалтере Народне банке у
Крушевцу у намери да замени папирни новац за монетарно сребро. Иако је
замена ограничена на једну кесу (1.000 грама) по партији, ускоро је издато
31

32
33

АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 26; АНБ 1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне банке...“.
Исто.
АНБ 1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне банке...“.
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све сребро донето из Београда, као и оно примљено из Париза, у укупној
вредности од око 25,000.000 динара. Паника је сада већ била очигледна.34
Војна и политичка ситуација у и око Србије компликовала се из дана у
дан. Савезничка помоћ, иако најављена, није пристизала, непријатељски
притисак се појачавао и војска је отпочела с повлачењем. Вајферт је тражио
налог за исељење трезора, али Левић се више није усуђивао да се обрати
Пашићу по том питању. Стога је решио, како је сам изјавио, да „на своју руку преузме(м) иницијативу ради спасавања имовине Народне Банке“. Левићеви покушаји да питање пресељења банчине имовине расправи са Врховном командом „као хитно и неодложно“ нису имали успеха. У телефонском
разговору му је одговорено да треба да се обрати министру војним и да поднесе писану наредбу владе Србије у којој ће до детаља бити наведено шта
све „треба да се предузме ради преноса трезора Народне банке“.35
Како се и могло очекивати Бугарска је напала српску војску. После првог сукоба код Кадибогаза, недалеко од Књажевца, 27. септембра, ускоро је
читава граница била захваћена борбама, које су запретиле да пресеку комуникацију Ниш–Скопље, једину ваљану за извлачење имовине Народне банке. Објава рата од 1. октобра и општи напад бугарске војске, ову претњу су
учинили потпуно реалном.
Налазећи се пред дилемом да се упусти у спасавање трезора по цену
прекорачења својих надлежности и наредбе председника владе Пашића, или
да остави „трезор слепом случају“, Левић је 29. септембра 1915. решио да
напише и потпише акт којим ће у име председника владе молити Министарство војно да стави на располагање 13 вагона ради преноса трезора у Битољ
и 3 вагона за превоз особља банке и чланова Управног и Надзорног одбора,
са њиховим породицама. Истовремено у име министра финансија обратио
се и Народној банци обавештењем да је „услед политичких прилика потребно, да се Народна банка одмах исели у Битољ са целокупном својом имовином.“36 Када је Левић о свему обавестио министра Пачуа, овај је само рекао:
„Немој Пашићу о томе говорити кад си већ све то свршио.“37
Тако су следећег дана, 30. септембра 1915. вагони постављени на крушевачку железничку станицу, да би рано изјутра 1. октобра отпочео утовар
вредности. Војска је за утовар вредности доделила банци један вод трећепозиваца, сељака, и потребан број рабаџијских кола са бивољом запрегом.
Проблем је настао око 11:30 часова када је старешина, водник, обавестио М.
Јовановића да војска мора да направи паузу за ручак и одмор. Како је логор
био удаљен, то је водник рекао да се не могу вратити пре 14 часова. Увиђа34
35
36

37

АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 27.
АНБ 1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне банке...“.
Акти Министарства финансија, строго пов. бр. 33.100 и 33.107, од 29. септембра
1915. Цитирано према: АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића.
АНБ 1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне банке...“.
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јући да ће толики прекид у раду довести до тога да се утовар не заврши
истог дана, Јовановић је убеђивао водника да се храна набави у вароши и да
војници не оду у логор на ручак. Понудио је новац за куповину хлеба, сира,
лука и паприке, као и за један крчаг ракије, међутим водник је то одбио позивајући се на наредбу по којој се војници морају вратити у логор. Тек кад је
Јовановић понудио још и по 5 динара сваком војнику за дуван, односно 10
динара воднику, као и спремност да преузме одговорност пред вишим старешинама за неодлазак војника у логор, водник је прихватио понуду. Показаће
се да је та „уштеда“ од неколико сати била пресудна за спасавање целокупне
покретне имовине Народне банке.38
На терену је морао бити решен још један проблем. Наиме, управа из
Ниша није консултовала особље у Крушевцу о обиму (количини) вредности
смештених у здању тамошњег окружног начелства, тако да је тражено (и добијено) 13 вагона. С обзиром на пристиглу имовину (новац) из Париза, као и
примљене бројне оставе, тај број вагона показао се недовољним. Стога је
хитно морало бити пронађено и стављено на располагање још вагона.
Великим трудом и „форсираним радом“ особља банке у Крушевцу и
додељених трећепозиваца утовар имовине Народне банке укрцан је до 18
часова и ускоро је транспорт, скупа са вагонима у којима су били чланови
управе са својим породицама, кренуо пут Ниша. Око „пола ноћи“, како је забележио Јовановић, у воз се на нишкој железничкој станици укрцало неколико жандарма и прикачен је вагон у којем су били гувернер Вајферт и Лука
Ћеловић. Рано изјутра, 2. октобра, на станици Грделица путници су сазнали
да се на српско-бугарској граници „бије очајна борба и да је пруга Ниш–
Скопље од непријатеља угрожена“. Тамошњи саобраћајни чиновник је машиновођи, због несигурности линије, наредио велику обазривост, а жандармима посебну „приправност“.39
Путници и терет су наставили путовање, праћени знатном дозом страха. Ипак, око 18 часова воз је приспео у Скопље. Следећег јутра, 3. октобра,
стигла је у град на Вардару поверљива информација да су бугарски војници
током ноћи, само неколико сати после проласка воза, досегли пругу и освојили Врање, чиме је прекинут даљи железнички саобраћај.40
Влада Србије је питање исељења вредности Народне банке ставила
на разматрање тек 1. октобра, на седници која је почела око 18 часова. Да
није било сталних притисака из Народне банке и Левићеве „злоупотре38

39
40

АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 30–31. У вези с тим Јовановић је записао: „Када
сам доцније видео, да је ових 3–4 часа непрекидана рада, зависила судбина не само
трезора Народне Банке, него и свију нас, који смо трезор пратили, жалио сам што тим
људима нисам дао не по 5. динара него по 5. банки = 50. дин., нарочито јошт и стога,
што су неки од војника у хитњи по рукама искрвавили и прсте сандуцима претуцали
(sic!).“
Исто, 33.
Исто.
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бе“, односно прекорачења овлашћења, товар не би могао пругом да се
упути ка Скопљу и даље ка Солуну. У том случају остао би могућ једино
правац Крушевац–Краљево–Рашка и даље према Албанији, што би била
мисија готово без икаквих изгледа за успех.41 Наметало се уверење да је
сигурност Народне банке била доведена у питање због Пашићеве намере
да сачува чаршију од панике. Посебно је замерено председнику владе
што исто није важило и за крушевачки депо Министарства финансија који је благовремено исељен за Скопље, а да се није бринуло „шта ће рећи
чаршија“.42
Пашић је, према Левићевом сведочанству, питање пресељења трезора Народне банке отворио тек након што су Бугари прекинули железнички
саобраћај ка југу земље. Начелник у Министарству финансија се тада нашалио подсетивши председника владе како је наредио да му се тим питањем више не досађује, тако да се даља наредба још увек чека. Тек када је
Пашић рекао да ће се то питање решавати заједно са питањем преноса државне готовине, Левић је известио првог човека српске владе о својим активностима на преносу вредности Народне банке и прекораченим овлашћењима. На жалост, Левићу је промакло да забележи каква је била Пашићева
реакција у том тренутку.43
Вредности Народне банке су у раним вечерњим сатима 3. октобра
кренуле пут Солуна. Пруга, коју су угрозиле бугарске комите, била је обезбеђена јаком стражом, тако да је транспорт приспео на солунску станицу 4.
октобра око 15 часова. Због раније одлуке да Народна банка не сме да напусти територију Србије транспорт је одмах упућен у Битољ. Међутим, услед
надирања Бугара конвој је задржан у грчкој станици Лерин током наредна
два дана, одакле је враћен у Солун, где је примио и вредности у међувремену евакуисане Филијале у Битољу.44
Имовина Народне банке остала је у вагонима, на једном колосеку солунске железничке станице, све до 6. децембра, када је, због несигурности и
те локације, утоварена на француски војни брод, оклопни крсташ „Ернест
Ренан“, и упућена преко Тулона у Марсеј. У том лучком граду Народна банка ће у филијали Банке Француске и закупљеној палати Муло (Moullot), на
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Левић је у вези с тим изјавио: „Да се Народна Банка задржала само неколико часова
дуже или да сам ја само за један дан задоцнио са издавањем налога, трезор Народне
Банке остао би у земљи и морао би, заједно са државним трезором, да се пренесе преко Албаније. Питање је, како би се уопште могло преносити 14 вагона вредности преко Албаније кад смо ми имали толико тешких момената и несавладљивих тешкоћа
око преноса државног трезора, који је једва имао три вагона вредности. Јасно је да не
би имали ни преносних средстава за то, пошто није било апсолутно могуће наћи, и то
журно, око 600 коња који би били потребни за пренос трезора Народне Банке“. АНБ
1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне банке...“.
АНБ 1/I, Забелешке М. Јовановића, 34, 35.
АНБ 1/II, АГС-17, „Како је спасен трезор Народне банке...“
Народна банка 1884–1934, 91; АНБ 1/I, С. Гајић, „Неколико бележака...“
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Тргу берзе наћи своје уточиште и пријатељско гостопримство током више
од три следеће године (од 20. децембра 1915. до 6. фебруара 1919).45
С друге стране, вредности Филијале у Скопљу, које нису послате са
трезором због потребе да снабдева „чаршију ситним новцем“, остале су одсечене после прекида железничког саобраћаја на прузи ка Ђевђелији, тако
да су 7. октобра упућене према Митровици. Воз са вредностима скопске филијале напали су током ноћи албански качаци, али су, и поред жртава, вредности сачуване и приспеле 8. октобра у Митровицу. Одатле су 3. новембра
упућене воловском запрегом ка Пећи и даље ка Подгорици, одакле су паробродом пребачене у Скадар, и даље преко Сан Ђовани ди Медуа, Бриндизија и Крфа ка коначном одредишту – Марсеју.46
Прикључењем вредности Филијале у Скопљу вредностима централе,
1. фебруара 1916, покретна имовина Народне банке је комплетирана47 и српска централна монетарна установа могла је започети рад у условима избеглиштва и измештености из матице. Започет је рад који је диктиран ванредним околностима, али који је оставио значајан траг по српски народ у емиграцији и по српску државу. Тог трага сигурно не би било без посвећености,
упорности и храбрости свих оних који су учествовали у спасавању вредности Народне банке.
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Народна банка 1884–1934, 91–92; АНБ 1/I, С. Гајић, „Неколико бележака...“, Б. Радовановић, н. д., 49–50.
Народна банка 1884–1934, 92.
В. Дугалић, Народна банка 1884–1941, 110.

