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Айсшракш: У чланку се анализира деловање срйске йривреде у рашним
условима 1914-1915. године. Посе бна йажња йосвећена је реду Народне

банке као и йокушају ценшралних сила да йосле окуйације Србије 1915.
њену йривреду йодреде својим иншересима и йривредним сисшемима
својих йривреда.
Промене у привреди, које настају као последица измењених општих
околности, у овоме случају избијања рата, започеле су још током балканских
ратова 1912-1913. године. То је разлог што се при анализама привредног развоја
Србијепре Првог светског рата као основа за упоређивање стања са неким ранијим
или каснијим, као основа узима

1911.

година, као последња година из времена

мира, у којој је, према познатим подацима, и достигнут највећи позитивни степен
у привредном развоју тадашње српске државе. Према приближним проценама,
рађеним касније за потребе Мировне конференције, када је реч о материјалним
богатствима и приходима (обрадива земља, сточни фонд, занатство, индустрија,
спољна и унутрашња трговина, новчане установе, покретна и непокретна имовина,

шуме, железнице, пловни путеви, пашњаци, државне привредне институције и

вредност народне одбране) добијена је вредност свих добара у Србији у време
пред балканске ратове у износу од седам-осам милијарди франака. Процена, пак,
која се односи на стање крајем 1913. године, обухвата и податке о новоослобођеним
крајевима, када је површина Србије од 48,000 км2 увећана за још 32.000 км2, а
становништво за 1,3 милиона, а с обзиром на просечан степен привредне развије
ности земље, укупна процењена вредност свих добара износила је десет-једанаест
милијарди франака. Буџет земље достигао је 280,000.000-300,ООО.ООО франака. 1
Поставља се питање за колико би требало кориговати ту цифру о процењеној
имовини српске државе ;1ко се у обрачуну искажу и постојећи државни дугови с
1 С.

Stoyanovit5ch, .,Les riclicsse et les revenus economiques de Ја Serblejasqu'aux guerres de 1912-1913." У:
La Serble economique1,• а /а vеШе de /а Cata.strophe de 1915, Paris 1919, р. 11-19.
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којима је земља ушла у рат, као и нови зајмови закључени током рата. Прва
половина 1912. године била је у свему наставак претходног курса у развоју и
постигнутим резултатима у привреди, као и финансијским резултатима. Било је

изгледа да

he

та година у погледу успешности превазиhи и претходну, јер је и

државној благајни на основу прихода од пословања за прву половину године
предато више за 11,3 милиона динара него за исто време 1911. године. 2 Када су већ
почетком друге половине 1912. наступиле промене изазване ратом, осим редовног

буџета за ту годину, а потом и следећу 1913, формиран је и ванредни буџет тзв.
ратни, који је био намењен покриhу трошкова за ратне потребе углавном опрерму,
исхрану војске и остале материјале неопходне за те потребе. 3 У прилог успешном
пословању у предратним годинама треба поменути да је сума за потребе ванредних

буџета формирана делимично из буџетских резерви из претходних година, а
делимично из фондова претеклих од неискоришћеног зајма у 1909. години, а и
позајмица од банака. У 1912. години је и поред ванредних ратних прилика било
моrуhности да се буџетска година заврши без губитака иако је прилив прихода од
пореза услед ратног стања у другој половини године био умањен. Али и у 1913. је

и поред ванредног стања у земљи, буџетска равнотежа углавном одржавана, па и
са суфицитом захваљујући и ванредним приходима од издавања кованог новца за
ратне потребе и ванредних прихода од ослобођених крајева. Међутим, ипак су се
трошкови ванредног буџета за издатке за војне потребе показали на крају већи од

свих прихода, што је регулисано иностраним зајмом.4 Зајам је закључен у висини
од 250,000.000 динара у злату код конзорцијума француских банака, које је заступала
Француско-српска банка у Београду, ануитет зајма 13,550.000 динара у злату,
отплата 50 година, гаранција вишковима прихода од Монополске управе. Новцем
од зајма је исплаћен део привремених позајмица од банака: Управе фондова,
Народне банке, Француско-српске банке, Француско-српског друштва и Ин
дустријског прердузећа за јавне радове, чиме је распоређена цела сума ефективно
добијеног зајма. 5 Добијени зајмови су омогућили пре свега регулисање и набавку
исхране за војску. Ратни губици тих ратова, осим људских жртава, били су велики

и у погледу имовине, уништеног сточног фонда, годишњој производњи уопште и
то како у производним гранама тако и у области спољне и унутрашње трговине

итд. Зато су сви напори у

1914.

години били усмерени на обнову свега што је

најнеопходније за нормализацију живота у земљи, становништва и војске и да се
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Време од непуне године од завршених балканских ратова до почетка новог,
светског рата, било је исувише кратко да се било шта од започетих радова не обнови

и заврши. Све је било погоршано и тиме што су се обавезе српске државе повећале
добијањем нових крајева како у погледу повећања трошкова за организацију

администрације и живота у њима тако и повезивања са привредним животом у
осталим деловима Србије. 7 Због стагнације у спољној трговини изазване ратним
стањем, када је на снагу ступила забрана извоза житарица, стоке и других
намирница ван земље, настала је велика празнина у приходима државне касе од
разних такси и царина. У исто време за тадашње ратне потребе и за обнову војног

потенцијала растао је увоз неопходне робе и први пут је за последњих неколико
деценија забележен дефицит у српској спољној трговини. н Једна од мера економске
политике у време балканских ратова још на самом почетку, било је доношење
Закона о мораторијуму 1.Х

1912. године, чиме је банкама омогућено да престану

са исrmатом новца својим штедишама, а дужницима да исплаћују своје дугове. Иако
је трајање тога закона било предвиђено само до краја јула

1914,

због избијања

новог рата и његовог дугог трајања, мораторијум је продужен све до 1920. године. 9

Упркос раширеном уверењу у нашој литератури, искоришћеност природних
богатстава Србије није била тако значајна, нарочито ако се упоређује са подацима
о привређивању у другим европским земљама истог пространства и броја ста

новништва, јер је у предратном времену била међу последњима у статистичким
прегледима Европе. Иако традиционални произвођач стоке, анализе показују да
капацитет сточног фонда не би могао да подмирује стални годишњи одлив путем
извоза уколико то не би ишло и на рачун потрошње становништва. Статистика

указује и на стално опадање сточног фонда током низа последњих пет деценија

XIX века. Ово смањивање сточног фонда се наставило и током балканских ратова,
када је извоз стоке био најпре смањен па обустављен, а све је опет утицало на
приходе од извоза којим су финансиране неке државне активности. Касније, током
окупације како за време оне прве и краhе, а затим и оне дуже, сточни фонд је
драстично смањиван, што потврђује и податак о стању после завршетка ратних
операција, на основну пописа 1920. године. 10
Летина је у 1914. години обећавала, али је почетком лета пожњевена само
пшеница, а остало је било затечено ратним дејством. Те године је добијено мање
пшенице него током неколико nретходШIХ. 11 Да би се цела летина сакупила, пошто

значајних материјалних резерви и капитала са којима би се могли стално на

је највећи део способне радне снаге био мобилисан, војне власти су дозвољавале
да у ратовима око сакупљање летине помажу и обвезници трећег позива и последње
одбране који су одлазили поврремено кућама или где је то било неопходно, пошто

докнађивати губици, била је у ствари неопходна акумулација претходног пе

се од жена невичних тешким пољским радовима, стараца и нејаке деце није могло

тогодишњег-десетогодишњег раздобља, што би могло да се све опет доведе у

очекивати да тај посао успешно обаве и то баш онда када се од успеха жетве много
очекивало. 12

среди све што је ратом било уништено. 6 За рат који је вођен у условима без

мирнодопско и редовно стање.

7 Исто.

z Заврпmи рачун државних nрихода и расхода Краљевине Србије за 1912. годш~у. Београд, 1914, с. Х.
3

Заврпmи рачун државних nрихода и расхода Краљевине Србије за 1913. годш~у. Београд, 1920. с. Х.

4

Д. Гњатовић, Сшар11 државни дуiов11. Београд,

1991, с. 100.

100, наводи да иако је зајам закључен још у септембру 1913, његов ефективни
2211,875.000 динара слио се у Србију тек почетком 1914. године.

Завршни рачун државних прихода и раСЈ<ОДа за
6

1914.

годш~у. Београд

1923.

С. Stoyanovitsch, ,,Effort financier et economique de Ја Serble en 1912-1913 etjasqu'a la Catastrophe de 1915"
р.

7- 10.

У:

9 М. Гломазиh, Иcilloprtja Државне xuiioiйeкapж, банке 1862-1932. с. 121 и Закон о морашоријуму.
D. Yovanovitch, Les eflets economiques et sociaux de Ја i,'llerre еп Serble, Paris 1930, р. 37-90. Из упоређења
бројног стања стоке у 1914. са оним из 1920. године, умањење код оваца износи 3/4, код коња вшпе
него десет пута, код говеда за 2/3, код свиња за 1/2, итд.
11 Архив Војно Историјског института (АВИИ), Кутија 461, Ф I, бр. 2/2: Принос пшенице у 1912.
години изнео је 21.000 вагона.
12 Пuјемонш, бр. 252, 8.Х.1914.
10

5 Д. Гњатовић, н.д., с.
износ од

8 Исто.

La Serble economique а /а veille de /а Catastrophe de 1915, Paris, 1919.
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Сама држава забринута за што успешнију одбрану сопствених граница
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рата Србији од Аустроугарске био је савет српској држави да одмах ступи у

запоставила је бригу о доношењу мера које ће регулисати унутрашњу трговину у
ратним условима, мада су многи упозоравали на појаву небројаних варалица по
градовима којима је становништво било препуштено на милост и немилост.

офанзиву. Прошло је доста времена док силан уложени труд српске владе и вапаји
за помоћ нису наишли на позитиван одзив. Захтеву за помоћ су се одазвале Русија,
Француска и Грчка, док су остали иако сагласни да је све потребно, ипак

Државна контрола се показала неефикасном и при увозу, где је пролазило и оно
што није било неопходно за живот, јер осим већих количина колонијалних

првенствено имали у виду сопствене интересе и дуго оклевали да нешто учине. У

производа - шећера, пиринча и кафе, увозили су, на пример, и карте за играње и

таквим околностима Србија је заиста мобилисала све своје људске и материјалне
снаге уз највеће тешкоће и борећи се са сопственим незамисливим напорима успела

сл. Када је дошло до затварања границе, увозници су почели са уцењивачком

да избори сјајне војничке победе на Церу и Колубари у јесен

трговином, коју одликују наизменична понуда и несташице, високе цене и висок

представљало истовремено први успех на страни Антанте.15

профит за њене носиоце. У исто време, користећи небригу државе на том сектору,

.
У литератури која се бави проучавањем финансијске стране ратова изречен
Је и закључак на основу обављених анализа, ,,да терет финансирања не пада само
у време када се они воде, већ ће трајати кроз rенерације". 16 После избијања рата
1914. српска влада се обратила Народној банци ради подизања свих средстава на

извесни појединци су упркос забранама, налазили могућности да извезу и неколико
десетина хиљада оваца и друге стоке. Касније је и ту као последица ратних прилика
наступила инфлација цена, а у исто време и велика ограничења у клању стоке за
потребе становништва. Билој е и других злоупотреба, на пример у куповинама за
државне потребе, где су толерисане разне преваре као што је то познато из
случајева при набавкама војне опреме - тзв. опанчарска афера (набавка сирових

опанака), пескарска афера (лиферација брашна помшаног са песком) и афера
намирница (набавка кварног меса и трулог поврћа). Казнене мере које су
предузимане против тих прекршилаца нису одговарале учињеном делу, што је
констатовано и на заседању Народне скупштине.13
Претходна два балканска рата исцрпла су углавном материјалне резерве
којима је земља располагала, међу осталима и за војне потребе. Програмом обнове
и нормализацијом рада у привреди уопште биле су обухваћене и војне потребе.
Било је ипак веома тешко изводљиво у кратком временском затишју обавити
велике радове у областима за које у земљи није било правих могућности. Војна
индустрија која се састојала од једне фабрике муниције и неколико барутана
ограниченог капацитета није могла да подмири потребе за попуњавање ис
пражњених складишта. У томе нису могла да помогну ни финансијска средства,
јер их државна каса није имала, о чему министар финансија Лаза Пачу у своме

писму председнику владе Николи Пашиhу каже: ,.Сви државни приходи престали
су тећи; нити се у старим граmщама може наплатити порез нити се наплаћује какова
било царина, јер увоза нема; нити се монополски приходи наплаћују у знатнијим
износима, јер су и магацини монополски и фабрике дувана ourreheни; нити теку
трошарински приходи онолико колико је то случај у мирно време, а понајмање
још има прихода од судских и монополских такса, пошто судови не раде, тако да

притицање новца у Главну државну благајну сведено је само на монополске
приходе, који на првом месту служе као подлога за исплату државних ануитета.
Услед таквог стања Тhавне државне благајне потребно је приступити свима

ванредним мерама а делимично (и) редовних расхода." 14
Пощто се излаз из тих тешкоћа није могао наћи, а рат био наметнут, српској
влади је преостало да се опет обрати пријатељским земљама, јачим и имућнијим у
сваком погледу, са молбом за помоћ у ратном материјалу и другој опреми, надајући
се да he силе Антанте као њене савезнице одмах притећи у помоћ да обнови свој
ратни потенцијал. Као што је познато, прва реакција тих савезника после објаве

подлогу за и~ суму новца у сребру. Средства од тих првих зајмова су у

14 Архив Србије, Министарство иностраних дела, ПО, Ф Х, пов. бр.
Пачу- председнику владе Н. Пашићу, 19.IX.1914.

6063. Министар финансија Л.

1914.

трошена за ВОЈНе потребе. Стални државни дуг Србије Народној банци је 31.
децембра 1914. године износио 178 и 1/4 милиона динара у злату, односно
160,187.251,47 динара а крајем 1915. године достигао је 240,846.361,93 динара. 18 Тај
дуг је ишао преко Министарства финансија по рачуну привремене размене у сребру.
Што се финансијског пословања тиче, на основу тога је формиран и
реализован државни буџет у првој ратној години, оно је било онемогућено ратним
дејствима у северној и западној Србији, а ни у осталим деловима земље није било
више уобичајених новчаних токова ни када је реч о приходима ни о расходима.
Приходи су остварени нешто више од половине планираних (214,300.000 динара
према 124,300.000), а расходи у сличној размери (214,300.000 динара према
123,900.000 динара). На смањивање расхода је утицало неискоришћавање
предвиђених издатака за инвестициону изградњу, а на терет ванредног буџета
пренета су планирана средства за војне потребе. Слично је било и 1915. године. 19
У ставци расхода су остале само исплате плата и пензија, Врховне државне управе
и Круне, Народне скупштине, али и ануитети државних дугова и инвалиднине.
Иако у ратним тешкоћама, Србија је измиривала ануитете на државне зајмове без
обзира на то што су за то употребљена средства коришћењем добијених нових
зајмова. У току 1915. године добијен је још по један зајам у износу од по 150,000.000
франака од Енглеске и Фрапцуске.zо И ти су зајмови углавном трошени за војне

lS

М. Ђуришић, ,,Неки економски и политички проблеми Србије у ратној 1914. години'', Bojнo-

11cшoplljcкll 'iласник, 4, 1964, с. 38.
16 Harvey Е. Fisk, "The Inter-Ally Debts", У: Bankers Trust Сотрапу, New York, 1924, р. 3-4. Према Д.
Гњатовић, н.д., с.

18

1926, с. 14-25.

што је

које је имала законско право. Србија није у току рата прибегла штампању новца
без покрића, како би путем инфлације финансирала трошкове рата, већ је то
решавала зајмовима :који су имали одговарајуће покриће у националном богатству,
где су, осим злата и сребра, коришћени и зајмови и акредитиви савезника.17 До
краја 1914. године Србија је од Француске и енглеске добила по један зајам од по
110,000.000 франака у злату, уступајући то Привилегованој Народној банци као

110.

17 Д. Гњатовић, Сшар11 оржав,ш oyzoв1t, Беоrрад

13 Д. Лапчевић, Окуiкщија. Београд

1914,

1991, с. 110.

Љ. Косијер, НародНЈ1 банка 1884-1924, с. 474-5.

19

Завршни рачуни државних прихода и расхода Србије за 1914. и 1915.

20

М. Тодоровић, ,Државни дугови Србије из периода I светског рата", Ф11нанс11је, 9-10, 1950, с. 37.
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потребе, а држава је до краја 1915. закључила свега 520,000.000 франака раmих
зајмова, али без посебних услова. 21 У 1914. години су уплаћени сви ануитети на

зајмове закључене од 1881. до 1913. године, у износу од 45:974.950 д~ара. Међутим,
у следећој години изостале су уплате за ануитете за зајмове добијене од банака
непријатељских земаља: Лендер банке у Бечу и Бечког банкарског друштва
(Лутријски зајам из 1881. и Зајам на дуванске лозове из _1888), Берлинског
трговачког друштва (по немачким деловима Конверзионог заЈма из 1895. године и
Зајма за грађење железнице и довршење преоружања војске из 1900. године). Осим
тих је и ануитет на зајмове за покриће трошкова балканских ратова пао на терет
буџета. 22
Године

1914.

и

1915.

су у погледу функционисања привреде представљале

прелазне са мирнодопске на ратну, и то нarno без неких претходних при~рема и
прилагоlјавања. Ратна дејства су онемогућила сваки привредни живот на ПОјед~м

деловима земље, ограничавајући то у 1914. на северни и западни де~ 9'биЈе, а
проширујући се у 1915. и на друге делове државе. Новостворена ситуацИЈа Је носила
и тешке последице, може се рећи за све привредне гране у земљи, почевши ~д

пољопривреде до рударства, занатства, индустрије и спољне трго~ине. Свуда Је
недостајао кадар, а поготово у пољопривреди, где је смањен и броЈ радне стоке,

што је непосредно деловало на погоршавање. могућности за обраду земље. За

индустрију су недостајале сировине, тешкоћу Је предст~вљао транспорт, а исто

тако и одлазак радне снаге у јединице. Слободна трговина Је такође дошла у п~т~ње
не само због робе, које често није било довољно већ и у предности коЈа Је У
снабдевању дата војсци. У трговини је било и нерергуларних токова, велика
поскупљења за потрошна добра неопходна у свакодневном животу, уз сваковрсне

малверзације и трговину на црно. Те су потешкоће снабдевања из домаћих извора,
у земљи која је свој трговински позитивни биланс з~снивала на извозу пољо
привредних производа тада морале да се разрешују чак увозом хране и за

становништво и за стоку, првенствено из савезничких држава, међу првима
Русије.23

•

Аналитичари стања у српској привреди су проценили да Је већ 1915. године

производња у земљи опала за две трећине као последица парализе свих економских

снага која је била скоро потпуна до краја rод~не. Тада ~е дошло и до повлачења

војске и многих становника Србије у емиграцију. Током ЈедногодишњегЕазд?бља
национална економија је исказала дефицит од 700,_000.000 франака. ВоЈНИ и
политички слом је допуњен економским, тако да Је сваки даљи опстанак ~а

територији Србије био немогућ и тако са евакуацијом војске и великог_броЈа
становника завршава једно ратно поглавље, односно поrnавље борбених деЈстава
и за њим почињу друга два

После борби у

1914.

-

окупационо и емиграциона.

.

години, како се војска повла'-mла на нове положаЈе У

новембру 1914. према сувоборском масиву у припремама за нову офанзиву на
21

Завршни рачун државних прихода и расщда Краљевине Србије за 1915. rодинr, Београд 1936, и М.
тодоровић, Државни дугови Србије из периода првог светског рата, ФинансиЈе, 9-10,-1950, с. 37.

2Z М. Тодоровић, н.д., и Д. Гњатовић, н.д., с.

2э Вл.
24

ero· ·

~анче

113.

виh, ,,'-.,.,_варност
Срб!'IЈ·е 1915". У: Научни скуй Срб11ја 1915. zод1ше. Зборник радова,
..-!

4, 1985, с. 18.
с. Stoyanovitch, La Serble economique а {а veille de !а Catastrophe de 1915. Paris, 1919, Р· 7-10.
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Колубари, непријатељ је запоседао територије које су остале пусте. На тим
деловима запоседнуте територије је одмах успостављена окупацијска власт
оснивањем пет окружних команди: у Лозници, Шапцу, Ваљеву, Ужицу и Београду,

са гувернером на челу. За ту прву окупацију се може рећи да је била више
номинална будући даје територија била опустела у највећем делу, а сама окупација

трајала око месец дана. Али ипак то за окупатора није била препрека да и ту
прикупи говеда и свиње намењене извозу за сопствену позадину.25

Друга, пак, окупација је трајала три године, али су у њој претходиле одређене
припреме уочљиве још док су се водиле борбе. Припреме су обухватале расправе
међу ратним савезницима, Аустријом и Угарском, које су повеле рат са једне и
Немачком као најјачом и одлучујућом снагом у томе рату, са друге стране, и
Бугарске која се придружила накнадно. Анализирајући међусобне договоре и
спорове носилаца тих тежњи током јесени 1915. године, Д. Ђорlјевић у својој студији
"Аустроугарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918. године", на основу
непријатељске архивске документације доказује да је тај ратни поход ипак био
раније припремљен,јер су те територије са својим геостратегијским положајем и
природним богатством лежале у основи планова за захватање овог дела Европе. 26
У више својих студија А. Митровић такоlје аналитички прилази тим питањима о
којима су савезници Централних сила водили међусобне преговоре, на махове у
нимало пријатељском и савезничком маниру, пошто је свака од учесница видела
себе као значајну страну у томе рату. 27 У поменутим преговорима махало се
читавим лепезама могућих решења, почевши од анексије коју би над овим
територијама извршила Аустрија и њихове поделе са Мађарском, или расподела
међу савезницима, при чему би немачка страна свакако задржала оне циљане
привредне потенцијале који су већ и раније третирани кад је реч о Балкану као
сировински извори за немачку индустрију. Најзад, и Бугарска никако није хтела
да одустане од неких својих територијалних захтева који су по њеном схватању

били историјски оправдани и у тајном споразуму од 6. септембра 1915. од савезника
Централних сила признати. Међутим, баш на територији коју је желела Бугарска
били су лоцирани привредни објекти за које је немачка mрана била заинтересована,
а том су територијом пролазиле главне саобраћајнице кроз Србију на правцу
Моравско-вардарске долине. Договорима је постигнуто да се територија окупиране
Србије подели међу савезницима Централних сила и то: Аустроугарском, која је
припремала успоставу свог гувернемана западно од Мораве, Бугарске

-

која је

своје окупационо подручје формирала источно од Мораве и, најзад, Немачке, чија
се XI армија повукла, задржавајући за потребе војске извесне објекте у рударству
и железничком саобраћају. И после постигнутог договора, расправе су се
наставиле, јер је свака од страна постављала и накнадне захтеве не би ли у

потпуности њени интереси били заштићени, нарочито када је реч о процентима

~5 Д. Ђорђевић, .,Аустро-Угарски окупациони режим у Србији и његов слом 1918". У: Научни скуйу
йоводу 50-zод111ињ1ще расйада Аусiироуzарске монархије 11 сiиварање јуzословенске државе.
(Зборник, ЈАЗУ), Загреб, 27-28. просинца 1968. године. Загреб 1969, с. 207.
26 Исто, с. 205-226.
7
2 А Митровић, ,,Аустро-угарски окупациони режим у Србији". Исiиор11јски z11асН11к, 1-2, 1977, с. 737; Исти, ,,Ратни циљеви Централних сила и југословенско питање 191~"- ЈИЧ, 1-2, 1976, с. 93127 и исти, Срб11ја у Првом светском paiiiy, изд. СКЗ, Београд 1984, с. 326-408.

Годишњак за друштвену историју

14

1-2/1996.

око поделе територије. То се показало и око појединих објеката, на пример када
су били у питању рудници. Немачка је сматрала да нема никаквих сметњи да њој
као водећој ратујућој снази у оквиру Централних сила, припадне Борски рудник

Даница Mwшh, Привреда и фшюнсије у рату

15

1914.-1915.

Неке од тих мера су предузимане и пре него што је дошло до формалног
установљавања Генералног гувернемана и других окупационих управа у Србији.

У октобру и новембру 1915. године осванули су проrnаси окупатора којима се народ

Мајданпечког рудника и финансијским ангажовањем. Бугарска је инсистирала да

позивао да преда све предмете од бакра, а што се тиче металног посуђа, обећавано
је да ће добити у замену друго увезено из Немачке. Народ у томе није учествовао

јој све што се на њеној територији која јој је дата на управу налази припада и за

добром вољом, тако да је примењивана сила. Предмети од драгоцених метала су

коришћење, што се односило и на Борски рудник, који је лежао на бугарском

често одузимани усред дана на улици, пљачком. Под удар тих реквизиција дошла

окупационом подручју. При расподели железничких пруга немачка страна је
задржала контролу над пругом Смедерево - Велес - грчка граница, а

су и црквена звона, која су предавана за потребе ратне индустрије. 30
Спровоlјење свих тих мера почело је већ приликом продирања непријатељске

Аустроугарска је запосела пругу од Београда до Велике Плане, док је заштиту

војске, када су за борбеним јединицама наступале коморе и друге помоћне службе,

пруге од Ниша до Велеса преузела бугарска армија, а од Велеса даље немачка
војска.28
Свака од заинтересованих страна се припремала да на своме подручју уведе

које су скупљале све што би мorno да послужи за исхрану. На удару су најпре били

Аустроугарска је истицала податке у вези са ранијим учешћима у раду

бољи комади стоке

-

свиња, говеда и оваца, од којих се поготово све могло

искористити. Све сакупљено није било намењено потребама вој ске, већ и позадини

систем управе који је био у складу са схватањима у корист сопствених интереса.

било у Немачкој, Аустроугарској или Бугарској, зависно о чијој војсци и територији

Према немачкој доктрини, коју су прихватиле и остале учеснице рата на тој страни,

је било речи. У листу

окупираним подручјима је била дужност да снабдевају окупационе трупе и цивилно
становништво на својој територији, а део вишкова испоручују за потребе јединица

појавио се извештај о транспорту 7.000 комада свиња из Мачве за правац Берлин

"Vorwarts" веh после првих наступања преко Саве и Дунава,

и Минхен. Становништву је остајало све мање хране, а писци мемоара из Београда

одређеним редом преоријентише привредни живот у окупираним крајевима,

кажу да је недељно једно до два пута на кланици за потребе становништва заклано
понеко мршаво говече. 31 Реквизиција се односила и на коње, чији је број већ био

истовремено са организацијом и у осталим областима управе, у здравству,

умањен прикупљањем за војне потребе српске војске, а током окупације су за

школству и финансијама. То је било предвиlјено и као лекција у настави у вишим

становништво клане само раге.

на фронту. Да би се постигао успех у томе, било је потребно да се систематски,

У строго поверљивом извештају генралштабног официра Франза, који је

војним школама у Немачкој.29 Организација и деловање окупационе управе треба
да теку овим редом:

1.

Све наlјене залихе у земљи без изузетка пренети у Немачку и остале

савезничке силе.

поднео Вишој етапној команди уТечену,јављајуhи се из Ниша 22. децембра

1915,

има доста података о стању у Србији у којој је боравио већ три месеца. Он истиче
исцрпљеност земље и становништва, које је претрпело рат у 1914, затим епидемију

2. Нову жетву осигурати, а потом организовати поновну обраду поља.
3. Добровољно, а по потреби и силом - натерати становништво да обради

заразних болести-пегавца и тифуса у зиму 1915. који су десетковали становништво

земљу ради коришћења потпуног капацитета.
4. Детаљно претрести целу земљу да би се откриле све залихе намирница и

извештаја каже: ,,Офанзива у јесен 1915. године потпуно је уништила и преостале

сировина за даљу употребу у позадини ратне силе.

може сматрати потпуно потученим". 32 У овоме извешгају помињу се и пљачке које

5. Преобратити фабрике и радионице за производњу ратних потреба.
6. Редовно снабдевати тим потребама трупе на фронту и посаду у окупираној

снаге српске армије и тако темељно опустошила земљу да се српско становништво
су починили освајачи, мада он то приписује немачким трупама а не аустроугарским,
тврдећи да су у подручју Треће армије такви догаlјаји реткост. Ме!)утим, у

Крагујевцу је веома много опљачкано иако су тамо немачке трупе као и у већим

земљи.

7. Увести ново средство плаћања.
8. Вишак нађених намирница разделити и савезницима.
9. Тражити ствари од вредности и прибављати их: злато, племените метале,
а плаћање у трговини превести на папирни новац.

10.

и у Крагујевцу и у Нишу, где ниједне куће није било без жртава. У даљем наставку

Увести систем поделе животних намирница становништву, служећи се

градовима у Поморављу који су претходно оштећени артиљеријском ватром. Као

пример наводи догађаје у Смедереву. Он даље тврди да становништво има више

30

следећим методама:

а) ограничење и строга рационализација домаће потрошње,
б) реквизиција и узапћење свих врста,
в) одузимање на бази добровољне предаје,
г) концесионирање и монополиссање појединих привредних добара.
28

Архив Србије, Војни генерални rувернеман (ВГГ}, 1916, ХХ. 375.

29

Кurt Hesse, ,,кriegsfiihrung u. Кriegswirtschaft im Feinland. Schriften zur Кriegswirtschaftlichen Forscbung

und Schulung"

АВИИ, Војно операцијски дневник књ. 31. Прилог: К 178. Економски живот у делу Србије
окупираном од Аустрије. Према писању листа Словенски господар, Марибор,

l.VI.1916,

бр.

185,

реквизиција металшrх предмета вршена је и у појединим областима у Аустро-Угарској, као на пр.
у Крањској, Штајерској, Приморју, Далмацији, Загребу. Изузетна су била само црквена звона
изливена пре

1800. године.

31 Д. Лапчевић, Окуйtщија, н.д., с. 41; и G.

Gratz-R. Schiiller, Der wirtschaftliche Zusammenbruch Oesteпeicb
Ungams. ,,Die Tragiidie der Erschiipfung, Серија: Wirtschafts und Sozialgeschichte des Weltkrieges,
oestungariscge Serie" Camegie-Sfiftшigfur /11/eresse F1·iede11. Wien 1930, с. 306: наводе се да је већ током
прве, краткотрајне окупације из Србије извожено roвelje, свињско и телеће месо, како за војне

тако и цивилне потребе.
32

АС, МГГ, ХХ, 369. Bevollmiichtiger Generalstabsoffizier desAOК/G.Q, Ор. Nr. 2702, Verhiiltnisse in SerЬien.

An das k.u.k. Etappenoberkommando in Teschen, Nisch,

аш

22. Dezember 1915. Потпис: Franz, m.p.
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симпатија према аустроугарским трупама, јер су на своме терерну средили питање

операције и доt,е до окупирања, била је и фирма

реквизиције узимајући у обзир потребе становништва. Он је дошао до уверрења

железничко друштво, закупац великих рудника и топионица у Аустроугарској. Оно

STEG - Привилеговано

да је то за војне интересе директно пожељно без обзира на то како је поступила

је подсетило Министарство рата на своја већ раније стечена права над српским

српска влада у питању рата, јер ако би се становништву све одузело, подстицао би

рудницима, што би требало да се узме у обзир када се ти рудници убудуће буду

се отпор. Он даље упозорава на то да несигурност у позадини једне армије у овако

додељивали на коришћење окупационим зла.стима. Министарство рата је преко

пространој окупационој области штети јако интересима трупа и слаби њихову

Министарства спољних послова код Врховне команде предузело кораке како би

снагу, јер би морале да буду употребљене за смиривање залеђа.
Међутим, у неким српским мемоарима из времена окупације има и других
оцена о понашању немачке војске, наводећи да су између њих и становништва
успостављени скоро пријатељски односи, јер су неке јединице чак водиле рачуна о
гладном становништву из аустроугарске зоне, а осим тога и реаговали на случајеве
немачке и бугарске казнене политике. 33
У привредним интересима Централних сила у односу на српску територију
неоспорно осим прехрамбених производа, а вероватно и више од тога, значај су
имале одређене дефицитарне сировине потребне за рад њихове ратне индустрије,
у првом реду метали. Србија као друга на листи увозника бакра из европских
земаља на листи Централних сила пре рата, била је свакако занимљива због тог

се још пре завршетка ратних операција поделиле будуће окупиране области,
односно права на рад у рудницима. SТEG је страховао да то подручје не окупирају

немачке трупе, чијој би ратној индустрији добро дошао нови извор сировина и да

би доказивање његових права у погледу предности због ранијих улагања у тим
рудницима дуго трајало. Предлог се састојао од тога да се у том случају SТEG-y
признају стечена права и путем уговора утврде услови под којима би немачка
царска влада имала право да своја предузећа постави у овим рудницима.37

Како је каснији ток догаt,аја показао, мада је жеља за обнављањем рада код
свих савезника била веома јака и заједничка, они се дуго нису могли сложити у

несташица најбоље је било обезбеђивање трајних извора, по могућности на

појединим битним питањима, при чему је свакако највише труда уложено око
расподеле надлежности за поједине од рудника, доказивањем приоритета због
значаја учесника у рату, затим предност у погледу могућности финансирања и
инвестиција, све до правног положаја и права својине. Појавило се и питање права
на нове концесије за новооткривена лежишта руда, а током наредних година и
питање перспективе развоја свих тих рудника у послератном времену, полазећи

европском континенту, што је наводило на тражење могућности за коришћење

од претпоставке да ће Централне силе победити у рату.

рудника у балканским земљама. Одговарајући научни и стручни апарат у земљама

После завршених ратних операција, немачке власти су убрзо заузеле извесне
руднике у северној Србији, организујући пре свега производњу бакра у Борском
руднику. Интервенције са аустријске и угарске стране су настављене и даље, што
је 23. новембра и довело до споразума међу заинтересованим странама, с тим да 2/
3 прихода Борског рудника иде у корист Немачке, 1/3 у корист Аустроугарске, којој
припада цео приход од Мајданпека. Заступајући интересе STEG-a, Аустроугарска
је тражила измену, наиме да се права SТEG-a изједначе у погледу Бора, истичући

метала, али и других руда које је она мorna да испоручи управо у времену рата
када је била повећана непоузданост превоза тих сировина из прекоморских земаља,

уз истовремену повећану потребу у ратној индустрији. За ублажавање тих

Централних сила стављен је у службу тих циљева, наиме да припреми ис

траживачке резултате и за постојеће и евентуално нове руднике. Упоредо са
развијањем ратних операција у јесен 1915. године чији је циљ био присаједињење
тих области, стручне публикације и дневни листови су отпочели са објављивањем

вести о рудним налазиштима у Србији и околним областима. Написи у Montan
Zeitung-y из Граца јављају се и пре но што су били освојени одређени делови Србије.
Ту се објављују подаци о Мајданпеку као највећем произвоt,ачу пирита, а и о

његово искуство у сличним пословима, развијену рударско-металуршку индустрију

рудницима антимона у Подрињу. На седници Немачког друштва топионичара

са 16.000 радника у Јужној Уrарској.38 У тим комбинацијама нису узимали у обзир
и Бугаре који су такође инсистирали на своме учешћу у коришћењу рудника. 39
Прва фаза тих тројних преговора закључена је војним споразумом између три
заинтересоване стране у децембру 1915. године. 40 SТEG је запосео Рудну rnaвy, а
потом и Мајданпек, касније и руднике угља Костолац, Вршку Чуку и неке мање,
ближе и даље руднике угља на територији Србије. Тиме је аустроугарска страна у
тој фази постиг.ла циљ, а послови у њено име прешли у руке STEG-a. У оквиру
аустријске војне управе ускоро је организовано и посебно одељење за рударство
"Bergamt", на челу са познатим геологом др В. Керном, тада на дужности армијског
капетана. Одељење је располагало и одговарајућом лабораторијом. Почетак

метала у Берлину, професор Кrusch је држао предавање о рудницима у Србији и
њиховом значају за Централне силе. 34 Непосредно после завршених ратних
операција на терен су упућиване екипе истраживача

-

инжењера, рудара, али и

фабриканата, агената, трговачких путника и других колониста. 35 У октобру 1915.
године аустријско Министарство рата је екипу на челу са директором за рударство
отпослало у рударске области северне Србије ради њиховог рекоrностирања на

терену Треће етапне команде, која је имала седиште у Београду.36
Један од подстрекача не само за истраживање већ и за рашчишћавања
ситуације у погледу судбине рудника меl)у заинтересованима када престану ратне
33

34

D. Yovanovitsch, ,,Les effc:ts economiques et sociaux de \а guerre en SerЬie". PuЬlication de la Dotation Carnegie
pour la paix international. Paris 1930, с. 19-21.
Кrusch D.,Die nutzbarenLagerstiiten Serblens und ihre wirtschaftliche Bedeutungfiirdie Zentralmiichte. Meta\1und Erz, 1922, 22.11.1996. Предавање о истој теми одржано на седници друштва Deutsche Metall-hiitten

u. Bergleute, 16.ХП.1915.
35 Срйски zлос1шк,
36

.

38

Haus, Hofund Staatsarchiv, Wien, Adm. Reg. 70/4. Serblen 2, 4-23.!Х.1915, 1.Х.1915, Nr. 95 111.
HHStaW, Adm. Reg. 70, Gesellschaften, SerЬien 2, 9.XI.1915. Министар инострани;,~: послова Тиса Миuистру Бурману.

39

HHStaW, Adm. Reg, 70/4, SerЬien 2. Седиште Вр;,совне Команде, 20.ХП.15 и Министарство иностраних
24.XII.1915, Аустро-угарском посланику у Софији.

дела у Бечу,

28.IX.1917.

Д. Милић, CiiipШlи кailuiiiaл у рударсшву Cpбllje оо

37

40

1918. Београд 1970, с. 448, нота 9.

HHStaW,Adm. Reg. 70, Gesel\schaften, SerЬien 2, Staatseisenbahngesellschaft- STEG.
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средстава за доградњу и одржавање рудника све док Министарство рата није

Кучајни и Блаrојевом камену није се радило. Испиран је песак из Пека, мада су
rлавни радови обављени знатно касније. На налазишту Јелашничка река било је

притекло у помоћ. Пошто је домаћа стручна ратна снага из рудника отишла на

радова за време окупације, али резултати нису познати. 43

фронт, у заробљеништво или избеглиштво, доведен је известан број _стручњака
из Аустроугарске и већи број ратних заробљеника - Срба, Руса, Италијана. После
брзе поправке моста преко Саве већ 27. децембра је био могућ саобраћај. То је
олакшало добављање потребних делова са стране, јер је требало обнављати
оштећене руднике током рата. Убрзо су један за другим још у децембру отпочел~
рад на рудницима антимона у Крупњу, олова у Бабама и Рипњу, лигнита у Влашкој,

поузданошћу тврдити да ли су планови немачке војне управе били део неких даљих
и опсежнијих циљева, касније када је дошло до стварања конзорцијума немачких
банака, то се показало сасвим тачно. Тим договором немачких банака је на неки
начин прејудицирано решење мировног уговора. То је желела и аустроугарска војна
управа иако је она изабрала друге начине да то постигне не само у рату веh и у

бакра и гвожђа у Мајданпеку.
Немачка војна управа је имала највише брига око успостављања рада у
Борском руднику и рудницима угља, а било је и сметњи са аустроугарске стране у

претњама да ће забранити превоз руде преко своје територије уколико им се не

одобри учешће у поменутим рудницима, а бугарска страна је спречавала немачке
инжењере и стручњаке да дођу на рад у Бор. Једним споразумом са бугарском
владом предвиђено је да ДО краја новембра 1917. Борски рудник бrде У по:еду
Министарства рата Пруске, при чему бугарска влада неће сметати. 4 А~стријска
страна се обавезала да ће све до краја трајања тога уговора њене воЈне снаге

обезбеђивати рудник и чувати ратне заробљенике у њему. У вези са борским
рудником, који је био у власништву акционарског друштва чији су учесници били
грађани из земаља које нису биле у рату, на пример Швајцарска, није могао да :е
води никакав поступак у погледу промене власништва. Бугарска страна Је
покушавала касније да секвестром над власништвом акционара при~воји Борски
рудник, бар једним делом. Осим тог рудника бакра, немачка управа Је имала под
собом и тринаест рудника угља везаних за функционисање Бора, снабдевање угљем
електроцентрале у Београду, управе водовода, железничког саобраћаја у Србији
и немачке флоте на Дунаву и Црном мору. Неки од тих рудника су отвор~ни тек за

Иако се на почетку окупације у јесен и зиму

1915. године још није

могло с

миру. Ратно време у коме је на располагању била јефтина радна снага великог

броја заробљеника, било је повољно да се јефтино развију поједина рудишта и
дође до резултата под веома повољним условима.
У раније поменутом извештају аустријског официра Франца из децембра
1915. године било је речи и о томе шта би све требало предузимати па да се са
српске територије добије много више приноса у жетви него до сада, о чему касније
има података и у једном опсежном извештају генералног гувернера и организатора
привредног живота у окупираној СрбијиНugа Kerchnawe-a, објављеног 1928. године
у Бечу. 44 Одмах на почетку док војна управа као генерални гувернеман још није
функционисала, пришло се организовању радних бригада састављених већином
од ратних заробљеника, интернираца и кулучара, уз надзор војних органа. Так.о је
војна управа убрзо обезбедила 14.000-20.000 радне снаге која је у условима војне
дисциплине дала корисне резултате у рудницима, на градњи' путева, сечи шума,

техничким службама, транспорту стоке, пребројавању становништва и др. Та радна
снага је најпре I<Оришhена за обраду напуштених државних, црквених и приватних
имања. Међу руководиоцима службе су били и стручњаци из официрских редова,
подофицири и војници сељачког порекла били су надзорници. Они су касније чак
обављали дужност инструктора на терену. Те бригаде су радиле и на сабирним

време окупације, па су као рудари коришћени првобитно Бугари, а касније Немци,

тачкама за прикупљање хране, сировина и метала. Заробљеници су углавном

мада су сви они били на бугарској окупационој територији. Споразум о сарадњи

обављали пољске радове, што је обезбеl)ивало бољи принос првенствено коришћен
за потребе окупатора. Тај рад је давао добре ефекте и при оспособљавању
саобраћајница, чиме се објашњава и релативно брзо пуштање у погон тих објеката
и извесна нормализација у битним привредним гранама у служби ратне привреде.
Тежа је била ситуација у сеоским газдинствима, где је највећи део терета пао на
плећа остарелих сељака, раду невичних жена и нејаке деце, алије то веh тема која

немачке и бугарске стране био је доста дуго добро чувана тајна, коју је аустро
угарска страна и поред бројних покушаја делимино успела да_ открије тек пред
крај рата. 42 То су били следећи рудници: Пољаница у Грделичкој глисури, отворен
1915, Ртањ (Бугари, па Немци и заробљеници), Подвис и Тресибаба од Бугара
прешли на Немце, затим Вина - Добра срећа, Алексиначки рудници (велики број
војника заробљеника и стручних радника). Ту је и Сењски рудник мада нера
ционално коришћен, затим Ресава у Равној Реци, Боговина, Јелашница, Сисевац

се са много више података може исказати за живот под окупацијом током следећих

година, када је потпуно заживео смишљени план ратне привреде, заснован на

и Костолац.

експлоатацији побеђених, потчињених и немоћних. 4$

су порицали корист од њих, док су Бугари тврдили супротно, чему се мо~ веровати

43

У немачкој интересној сфери била су и налазишта злата, опет на бугарској
окупационој територији. О раду у тим рудницима мало се знало у јавности. Немци
пошто се радило на територији коју су они контролисали. У сваком случаЈу, власник
Нереснице, познати истраживач српских рудника Феликс Хофман умро је већ 1914.
године, тако да су остали само његови наследници који су, будући аустроугарски
поданици, тражили изузеће тог рудника у своју корист. У оближњим рудницима

41 Д. Милић, н.д.,
42 Иста, н.д.,

484--5.

488-9.

44

Д. Милић, н.д.• 493-4.
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Као што су претходна излагања показала, привреда је у Србији током само
неколико година прошла три фазе трансформације: ратну привреду у балканским
ратовима 1912-1913, затим мирнодопску обнову током осам месеци 1914. године,
па ратну привреду током 1914-1915, све до непријатељског окупирања. Тада се
јавља нова организација ратне привреде окренута потребама непријатеља, односно
Централних снла, почевши од јесени 1915. до јесени 1918. године, када настаје
нова фаза обнове ратом опустошене српске народне привреде. Паралелно с тим
догаl)ањима у земљи, избегли део српске војске и становништва, администрације
и управе радио је још од краја

1915. године на стварању услова за преживљавање

емиграције, али без ослонца на сопствено тле, ослањајући се у том случају на
савезнике и пријатеље. О првим месецима избеглиштва нема много података о
акцијама ширег замаха, како ће се видети из историјата наредних година, али је
зато приметно оно што је у том тренутку било најважније - борба за пре
живљавање. У томе од самога почетка учествују и Српска народна банка и Управа
фондова, које преузимају на себе улогу посредника у добијању и распоређивању
средстава страних зајмова као једног дела спасене домаће имовине у новцу.
Успешан привредни развој у првој половини 1914. године је следио и
финансијски повољан ток у погледу прилива прихода у државну касу, стварајући
уверење да је могуће савладати наслеl)ене тешкоће из времена балканских ратова

и без ангажовања готовине од 25,000.000 динара сребреног кованог новца којије
Министарство финансија депоновало код Народне банке.46 Међутим, почетком
другог полугођа, када је због надвијања ратне опасности над земљом забринути
министар финансија Лаза Пачу тражио да се због безбедности почне са склањањем

драгоцености, а првенствено највећих ноивчаних завода, већ је 11-12. јула и 1718. јула обављено пресељавање имовине и књиговодственог материјала Народне
банке у Крушевац у зграду Окружног суда. Гро имовине је износио 181,000.000
динара у металу и новчаницама. Једно одељење Банке, задужено за пословање са
Државном благајном, разменом папирних новчаница у метални новац и пријем

нових банкнота које су пристизале преко Солуна, наставило је свој рад у Нишу,
где су у то време боравили и Главни одбор и гувернер Народне банке. Са уласком
Бугарске у рат и упрадом преко источне границе Србије Ниш је постао непоуздан
као боравиште за Народну банку, па се сеоба наставља 27. септембра пругом Ниш
Скопље, а одатле даље према Солуну, где после успутних задржавања, стиже на

станични железнички колосек и остаје све до 6. децембра. Пошто су у Солун стигли
и чланови Тhавног одбора, одржана су два састанка, 10. и 15. новембра, на којима
је донета одлука о спасавању те имовине пошто је читав терет из вагона претоварен
у једну француску торпиљерку, која је успела да тај драгоцени терет до 16. децембра
пребаци у Марсељ, где је био смештен у палату Muollot и Bank de France. Састанак
управе је одржан тек 1. маја 1916, када су они сви стигли у Марсељ. Много је тежи
био пут филијале Народне банке из Скопља која је тамо остала дуже због
финансијских трансакција, замене новчаница за сребрни новац, тако да су у
емиграцију кренули тек

5.

Даница Милиh, Привреда и фшшнснје у раiиу

1914.-1915.

фебруара је та филијала била способна да послује као део Народне банке у
Марсељу. 47
Ратно пословање Народне банке се разликовало од уобичајеног и у погледу

односа са државом, јер је сваки зајам дат држави према прописима морао да буде
покривен депозитом одређене количине сребра и злата на име гаранције. У ратним
условима држава је уместо тих сопствених драгоцености, издавала на име гаранције
новац добијен у девизама на име зајма од Енглеске и Француске, или, пак, њихове

акредитиве. И тако је током целог рата Народна банка своје новчанице емитовала
само по "привременој размени" за покриће у злату или девизама, односно
акредитивима, што је омогућило да сачува вредност српског новца и у промету и
тезаурисаног. 48 У време рата су везе Народне банке са привредом бивале све мање
иако је било покушаја да се кредитима у појединим фазама, на пример после ратних
успеха у 1914, помогне обнови трговине иностраних институција, али због опште
ситуације то ни тада ни у 1916. години - није успело. На име потрошачких кредита
одобрено је по меничним зајмовима, по ломбардним зајмовима, а и за потребе
београдске општине, домаћим заводима за враћање улога на штедњу, избеглицама
ван земље уз гаранцију српске државе и избеглицама из Аустроугарске у Срему

свега 8,491.945 динара. 49 Са ратом су наступили нови моменти у пословању Народне

банке. Она је због потражње кованог новца била принуђена да своје сребро из
трезора замењује за новчанице пошто је метални новац више одговарао потребама

војске._У 1914. години емигована је количина од осам милиона сребрних динара,
затим Је у 1915. години исковано у Француској још петнаест милиона динара и
издат налог за још једну траншу од петнаест милиона динара, мада је евакуација
већ била отпочела. 50
У јулу 1914. године је Управа фондова, по нареl)ењу владе, из Београда изнела
готовину и друге банчине вредности, сместивши један део у Крушевац, а

канцеларије за рад у Ниш, где је наставила пословање са изузетком одобравања
зајмова и продаје заложница и обвезница. У септембру 1915. у Ниш је пренет део
архиве из Крушевца, што је омогућило да се тада са'-m:ни биланс о пословању 1914.

године. Услед ратних дејстава 1915. године Управа фондова је исељена из Скопља
и враћена у Краљево у зграду Среског начелства, а током евакуације сели се даље
са војском и стиже на Крф, где наставља да ради као одсек Министарства
финансија, водећи евиденцију о уплатама у чиновнички и пензиони фонд, о исплати
пензија лицима у избеглиштву, али и онима који су остали у земљи.
Дефинитивна организација те Крфске канцеларије завршена је у априлу 1915,
када је тачно одређено чиме ће се она бавити у том ратном времену, где није било
услова за пословање у вези с.а хипотекарним зајмовима, посебним облицима штедне

службе и др. После образовања Солунског фронта, Министарство финансија је
1916. године у Солуну основало филијалу Крфске канцеларије, где је она наставила
да обавља све поверене јој послове како за део становништва у емиграцији тако и
онога у земљи.s 1

октобра, али због тога што су путари пресекли пругу

према Солуну транспорт је узео други правац и преко Косовске Митровице, Пеhи,
Подгорице, Скадра и Скадарског језера, San Dovani di Medua, Бриндизија и Крфа,
најзад италијанским бродом "Cita di Bari" стигао до Марсеља 9. јануара, а већ 9.

47 Исто.

46 Народна банка,
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Serhian War Есопоту and Finances in tlte 1914-1915
The paper analyses functioning ofthe Serbian economy and finances during the first
phase of the war. А survey of the changed conditions after the Balkan wars (enlargement of
territories and 1,3 million ofnew inlшЬitants) has been presented in the paper for better understanding of the war situation. The expenses of wars in 1912-1913 exerted influence on the
economy and finances of Serbia who apart from its fonner successful policy in those spheres
was compelled to ask for loans from foreign counti·ies. Eшbargo on exports aggravated the
situation in economy and diminished the state revenue which brought to negative changes on
the market.
Breaking out ofthe 1914 war complicated functioning ofthese two sectors. War operations prevented efficient finishing of the harvest. Fonner wars exhausted reserves of ar_ms
which were produced Ьу only one factory in Serbia while the state treasury, due to cessatюn
ofinflow of money from taxes, lacked the means for obtaining new supplies ofwar materials.
SerЬia did not print unsecured money for covering war expenses but obtained loans abroad
(France, Great Britain). 1914 & 1915 were years of sudden changes from peaceful to war
economy. Economy in the most developed parts of the country was devastat~d and every
activity in that direction was made impossiЫe. Period after the Austro-Hungaпan Anny had
been thrown out could not secure reconstruction of all economic functions. The occupation of
SerЬia Ьу the Central Powers brought new negative changes in the already ruin~d and exhausted Serblan economy. Occupying powers tried to impose their own econom1c systems
robЬing mercilessly territories under their administration. They fought among ~emselv~s
over the most important economic structures and resources (for example the Bor mше). Th1s
paper pays special attention to the work ofthe National Bank under war conditions and in
exile.

,,Слика непријатеља":
Српске теме у берлинском
сатиричном часопису

"Kladderadatsch" 1914 - 1915.

године

Айсшракш: Рад је йосвеhен 'iраЬењу, ширењу и уйошреби неiашивних
сшереошийа о Србији у Првом свешском рашу. Овај йроцес аналиаи
ран је на основу ликовних йрилоiа берлинскоi саiйиричноi часойиса
,,Кladderadatsch ", објављиваних шоком 1914. и

1915.

iодине.

Амерички германиста и историчар медицине Сендер Л.Гилман (Sander L.
Gilman) истиче, како "сви ми мислимо у сликама о стварима којих се бојимо или их
обожавамао. Те слике никада не остају у области апстракције: ми их разумемо

као припадајуће стварности и испуњавамо их описима, да бисмо их разликовали
од нас самих. Ми градимо 'стереотипе". 1 Стереотипи настају на подлози предрасуда,

као особени вид процењивања заснованог на "погрешним, искривљеним, или
редуцираним представама о некој појави, појединцу или групацији". 2 Стварање
негативне пројекције "другог" објашњава се (и оправдава) потребом јачања
унутрашњег јединства заједнице. Овај процес, на другој страни, подразумева

постојање идеализоване слике о себи и својој заједници. Подела "ми" и "они"
сведена је па оштро разrраничен биполаран однос два супротстављена принципа,

као две супротности, позитивног (,,ми") и негативног (,,они"). Стереотипи, као

крајње поједностављене представе о себи (аутостереотипије) и другима
(хетеростереотипије) добијају простор и постају посебно раширене у време
великих политичких, идеолошких, верских и свих других сучељавања и сукоба,

претварајући се у опасно пропагандно оружје са дуготрајним дејством, чији је
отровни утицај тешко неутралисати. У екстремним ситуацијама у комплекс "ми"
укључене су као "подгрупе" и позитивне стереотипије о оним политичким,
етничким, и другим групама и личностима које се сматрају савезничким

- све до

тренутка када нека од савезничких страна одлучи да промени свој став (на пример

Италија у Првом светском рату). Слика другог је, у ствари најчешће пројектована

1

Sander L.Gilman, ,.Was sind Stereotype, und wie kбnnen Texte bei ihrer Untersuchung dienlich sein?". У:
Rasse, Sexualitat und Seuche. Stereotype аш der Jnnenwelt der westliche11 Kultur, Нamburg, 1992, стр:7.

2

Senka Kovac/Edit Petrovit, ,,Stereotipije u narodnoj kulturi", Etnoantropoloski prohlemi, св. 9 (1992), стр. 59.

