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ПИВАРА БОРБА ВАЈФЕРТА 

Од средине XIX века занатска произ

водња пива у Србији, применом тековина 

индустријске револуције, прелазила ј е на 

виши ступањ производње засноване на ма

ШИНСКОМ раду. Стара Кнежева пивара у 

Београду, основана 1839, у којој ј е произ

водња обављана у радионици заснованој 

на кооперацији рада, била ј е почетна фаза 

будуће велике ВајфеР'l'Oве пиваре. У Вај

фертовој породици стручно пиварство, и

зучamано у највећим минхенским пивара

ма, преносил.о се генерациј ама . Њихова 

Парна пивара у Панчеву била је позната 

у Аустро-Угарској. Ђорђе Вајферт је та

кође изучио фабричку производњу пива у 

Минхенској пољопривредној школи. Њи
ХОВ отац Игњат поверио му је управу над 

закупљеНQМ Кнежевом пиваром, у којој је 

извесно време настављено варење пива у 

бачвама уз помоfi ручних машина. 

Затечени начин лроизводње у Кнеже

вој пивари није одговарао растућој тражњи 

на тржишту у Србији. Перспективна рен

табиЈ1'НОСТ овог посла навела је Ђорђа Вај
ферта да приступи модернизацији произ

водње. Стога је седамдесетих година про

шлог века отпочео да гради на купљеном 

имању близу Сењака, на падинама Топ

чидерског брда, модерну фабрику пива. 
Временом су у фабричком кругу грађени 

НОви објекти, опремљени савременом ма-

шинеријом. Крајем ХIХ века Вајфертова 

пивара имала је модерне машине, набав

љене углавном из Немачке: машине по

знате фирме Аме-Гизеке-Конеген, парну 

машину Машинске фабрике у Нирнбергу 

(МАН) , парни котао система Штајнмилер 

итд. Ледара пиваре имала је модерну опре

му фабрике Линде . Вајферт је такође имао 

фабрику вештачког леда у Костолцу и У 
Нишу. 

Пивара је 1897. године имала уложени 
капитал у износу ад 1,280.000 динара и то: 
у обрту 240.000, у зградама 860.000, у ма
шинеријама 180.000 динара. Укупна парна 
погонска снага износила је 75 кс. У пи

вари је било запослено 68 радника са про
сечном најаМFJlИНОМ од 3,50 динара и рад

ним !Временом од 12 часова. Вредност про
изводње износила је 672.000 динара. Пре

дузеће је било оптерећено државном ТРО

шарИ!ном од 20 динара по хектолитру пива 
и ОПШ'I1Инском трошарином од 10 динара. 

Дјве 'београдске пиваре - Вајфертова и 
Бајлонова - производиле су више него све 

остале пиваре у Србији. Укупна производ

ња пива свих пивара у Србији износила је 

1908. године 108.398 хл, а од ове произ

водње отпадало је на поменуте две бео

градске пиваре 72.456 хектолитара. Вај

фертсхва и Бајлонова пивара имале су те 

године 232 запослена радника, а све остале 
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129 радника. Остварени приход Вајфер

тове и Бајлонове пиваре износио је 2,564.426 
динара, а све остале имале су свега 335.337 
динара. 

• 
За време првог 'Светског рата Вајфер

това пивара била је делимично оштеhена 

од бомбардовања. Обнова оштеhених дело
ва .пиваре извршена је у току 1920-1921. 
године делимичном накнадом ратне одште

те од немачких репарациј а. Проширено тр

жиште на знатно већој територији Југо

славије, као и конкуренција 30 постојећих 
пивара у земљи, захтевало је повећање 

производње пиваре увођењем савремене 

технологије са врло великим инвестиција

ма. Стога је 1921. године, на Вајфертов 

предлог м његових 6лисжих сродника, осно

вано акционарско друштво под називом 

"Прва српска парна пивара Ђорђе Вај
ферт а.д." са капиталом од 20 милиона ди

нара. Као власник пиваре, Вајферт је унео 

у Друштв'о, уместо готовог новца, своју пи

вару и фабрику слада у Београду, заједно 

са земљиштем, зградама, машинама, стова

риштима у Нишу, Пожаревцу, Градишту и 

Смедереву. У накнаду за све ово Вајферт 
је \добио од друштва 20 милиона динара, и 
то 10 милиона у акцијама и 10 милиона у 
готовом. Главни акционари, поред Вајфер

та, били су: др Фердинанд Грамберг, Фер
динанд Мајер, др Воја Вељковиh , Љу6. 

Ле}шанин, др Драг. Лроrnh и други. 

у статуту акционарског друштва про

писан је задатак предузећа да развија и 

унапређује пиварску IИндустрмју у земљи, 

да прерађује и продаје сировине потребне 

за производњу пива, слада , леда и да ове 

производе продаје на тржишту. 

До велике економске кризе 1930. године 
предузеhе је проширивано НОВ:ИМ зграда

ма, машински уређај је стално модерни

зован, број запослених радника је повеhа

ван, капацитет производње пиваре и фа

·брике слада је утростручен. Вајфертова 

пивара је заузела готово водеће место у 

Ј уrославиј.и . 

Предузеhе је имало 52 одељења. Ма
шине су набављене од најпознатијих стра

них, особито немачких фабрика. У одеље

њу парних машина биле су две машине: 

пар на машина од 250 хс са генератором од 
220 kW једносмерне струје од 220/ 110 W и 
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са компресором од 300.000 калорија. Друга 
парна маши.на од 350 кс, са компресором 

и генератором исте јачине као код прве 

парне машине, служила је такође као из

вор поганске снаге за време .сезоне, када 

је пивара радила с повеhаним обимом 
производње. Једна од ових парних машина 

служила је за време несезонских радова 

као резервна машина. У оделењу су се на

лазиле две разводне 'Габле за струју. Ло

жионица је имала 3 парна котла система 
"Штајнмилер", сваки IЮ 210 м2 загревне 

површине, 8 м2 површ<Ине огњишта са 13,5 
атм. притиска са аутоматским ложењем, 

један економајзер и 4 парне сисаљке за 
воду. 

Сладионица је заузимала велики про
стор: у подруму 2 велике ваге за мерење 
јечма, 5 транопортера за слад и 3 елева

тора. У приземљу: 16 бубњева за клијање 
јеч:ма, 2 сисаљке с моторима и један три

јер. На 1 спрату: 4 е'ксхаустора, 2 сисаљке, 
2 радиоратора. На П спрату: 8 оправа за 

квашење јечма, 5 трансформатора, 4 вен
тилатора. Од ПI до VП спрата биле су про
сторије за смештај јечма и слада. Од IV 
дО приземља налазила се апаратура за чи

Шћење слада и јечма. Из подрума до IV 
спрата водила је дизалица ад 250 кг носи
вости. 

Варионица је такође пространо инста
лисана. У подруму су доводне и одводне 

цеви и погон појединих ·котлова за варење 

ш!ва. У приземљу су 4 котла за кување 

пива; на 1 спрату 2 силоса за млевени слад, 
резервоар за топлу воду и др. На II спрату 
·инсталисана су 2 резервоара за хладну во
ду, млин са 6 ·ваљака (и 'Вакуум-сисаљка, 

на IП спрату апарат за чишh.ење сла:ца и на 

IV спрату силос за слад. 
Врионик је смештен у приземљу и на 1 

и II спрату. У IПриземљу је било 18 каца 
за врење пива; на I спрату 5 каца, тако
ђе, за врење, затим, преса, апарат за пра

Љ(> :марамице од филтера, хладњак за воду, 

2 сисаљке, 2 апарата за хлађење пива, 2 
пумпе за пиво и казан за стерилизовање; 

на II спрату 2 резервоара за воду и 2 хлад
њаче за пиво. За IПроизводњу леда служи

ла су 2 генератора капацитета од ло 2 ва

гона дневно . 

у просторији за отакање пива у бурад, 

пивара је имала апарат за отакање, 3 фил
тера, 1 ваздушни компресор, 2 справе за 



прање масе са филтером. Отакање пива у 
флаше вршил'о се у посебном одељењу ко

је је имало: апарат за прање флаша, апа
рат за отакање, апарат за О'Imарање фла

ша, апарат за етикетирање флаша, апарат 

за пастеризовање пива и компресор за 

ваз'дух. Постојала је посебна просторија за 

прање буради, ~oja је имала разне апара

те: за прање, за вађење чепова, за испи

тивање буради помоћу ПРИ11иска и машину 

за на:биј ање обруча. 

Оточено пиво у флашама стављано је 

у засебну просторију са вештачrким хлађе

њем. За'IlИМ је готаво пиво , смештано у под

земни подрум дужине 69,6 м и ширине З1,6 
м са 16 одељења од .којих су 6 одељења 
била са дрвеним бачвама, 6 са бетонским 

танкови:мrа (и 2 са алуминијумским танко

вима, а ЊИХ'ова укупна запремина износи

ла је 24.500 хектолитара . 

Пивара је имала 2 занаЂске радионице: 
тесачку радионицу са тезгама, пантљика

стим тестерама, с машинама за рендиоа

ње дасака. Смолисање буради вршило се 

у посебној радионици која је имала 2 апа

рата засмолисање, одговарајући број бу

ради и дизалицу од 2,5 тоне. Постојала је 
и посебна качарс.ка ращионица с потребним 

апаратима IИ ручним оруђима. Добро о

премљена лабораторија служила ј е за раз
не анаљизе и опите. 

у остале објекте спадали су: бункер са 
пумпом 'и мотором, апарат за производњу 

IfIлина из бензина, магацин за бурад и за 

лед, бункер са елеватором за угаљ, резер

воар за воду, гаража за теретна кола, а 

Биси'на димња'ка износила ј е 56 метара. 

' Пивара је располагала с већим бројем пут
ничких аутомобила, имала је 40 коња, 19 
теретних кола, 6 шпедитерских кола, З ко

ла за лед, 12 железничких вагона. 

Број запослених радника мењао се пре

ма мањем или већем коришћењу хапаци

тета tПроизводње, јер је пивара, tпо приро

ди своје производње, радила углавном се

ЗОНСКlи. За време ,сезоне, која је трајала од 

1. априла дО ЗО . септембра, број запосле
Hor управног особља и радника, при нор
малном капацитету производње од 44.000 
хл пива, био ј е: 15 СЛУЖЈбеника за управ
не послове IИ 140 радника . За коришћење 

пуног капацитета 'производње од 120.000 хл, 
пивара је могла да запосли 220 радника и 
18 службеника. Радно време се мењало у 

ПИВАРА Ћ. ВАЈФЕРТА 

доба сезонских и вансезонских радова. За 
време сезоне радно време било је 8 часова, 
а од 1. актобра до 31. марта радно вре

ме схраћено је на пет дана у недељи по 7 
'tfaCOBa. Предузеће је имало 19 удобних 

станова за те~ничко и друго особље, а за 
раднике З велика одељења касариског ти

па са по 37 кревета. 
Стварно уложени .капитал, рачунајући 

зграде, зеМЉИIIIте, машине, апарате и ре

квизите, бунаре, резервоаре и филтере, 

бачве и каце, пивске флаше и сандуке, 

транспортна средства, намештај итд. изно

сио је 1934. године 37,939.820 динара. 
Гла'вни производ пиваре бил·о је пиво, 

а у опоредне спадали су слад и лед. Поред 

индустријског објекта у Београду, преду

зеће је имало добро опремљене ледаре у 

Новом Саду, Шапцу, ПеТlРОВЦУ на Млави, 

Нишу, Косовској . М'итровици И Скопљу. 

Пун годишњи К'апацитет производње био 

је: 120.000 хл пива, 140 ;вагона слада и 

250.000 табли леда. Главно стовариште на
лазило се у Београду, у Де'tfаrнској ул . 

бр. 16. 
llросечна гадишња потреба материјала 

при пуном капацитету производње и ОСМО

'tfaCOBHOM раду захтевала је: 220 вагона 

слада, 27.000 .кг хмеља и 60.000 мз воде. 

Осим тога, као помоћна сировинска сред

ства требало је: З15 вагона пиварског јарог 

јечма за производњу 220 BarOHa слада ; го

риво, :мазиво и др.; за ПРОИЗВОДЊУ погон

ске снаге 14.400 тона угља (лигнмта), 15.000 
кг разног мазива и ЗО.650 мЗ воде. 

Вајфертова пивара имала је разграна

ту мрежу заСТj7Iпника ,у Југославији за про

дају пива у <следећИiМ местима: Алексинац, 

Аранђеловац, Брза Паланка, Велико Гра

диште, Ваљево , Гроцка, Доњи Милановац, 

ЗемУ'Н, Инђија, Нови Сад, Крушевац, Кра

гујевац, Краљево, Косовска Митровица, 

Лозница, Ниш, Обреновац, Пожаревац, Пе
тровац, Паланка СмедеревсК'а, Рума, Ра

жањ, Рача КрагујеваЧiка, СуБО'llИца, Сме

дерево, Сопот, Скопље, Текија, .Апатин, 

Бешка, Ба'tfка Топола, Бачка ПалаНК'а, 

ВИНКОВl1jИ, BY~OBap, Мали Иђош, Стари 

СИiвац, Секић, Сента, Сремски Карловци, 
Тител, Црвенка и Ш·ид. 

* 
До појаве економске кризе 19ЗО. године 

пиварска индустрија у Југославији, као и 

привреда у земљи уопште пролазила је 
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кроз цикличне фазе послератне инфла

ционе коњунктуре, 'краТК'отрајне рецесије 

1924. године изазване кредитном контрак
цијом у вези са спровођењем дефлационе 
политике, 1925-1926. године наставила је 
своје узлазно кретање, а од 1927. улазила 
ј е све више у вртлоге кризе која је избила 

свом жестином 1930. године. 

'у првој послератвој пословној години 

1921- 1922. Вајфертова пивара, још недо

вољно опорављена од ратног разарања, са 

слабим капацитетом производње и скром

ним уложеним капиталом, јер су се тек 

тада окончавале формалности око претва

рања предузеhа у акционарско друштво, 

остварена добит износила је свега 3,018.459 
динара. По одбитку разних .издатака, "ЧИ

ста добит износила је свега 150.922 динара . 

Следеhе, 1923. године OC'IlВapeHa добит из
носила је 4,941.335 динара, а чиста добит 

нешто .мало је повеhана II1рема претходној 

l·ОДИНИ. Дивиденда акционарима повеhа-

на је на 200 динара по акцији. Наредне, 
1924. године предузеhе је продало пива за 
16,939.568 динара, али због повеhаних адми
нистративних трошкова, пореза и других 

расхода, а 'и због недовољно расположивог 
капитала, није могло да оствари већу чи

сту добит од 5,006.467 динара. Ради пове
ћања производње, која би могла да покри

је све већу тражњу на тржишту, 'Управни 

одбор предузећа одлучио је новембра 1925. 
године да повеhа акционарс~и капитал са 

20 на 30 милиона динара. 

Повеhање акционарског капитала у из
носу од 10 милиона динара коришhено је 
највеhим делом за модернизацију техно

лошког iПроцеса производње набавком но

вих машина, поглавито од немачке фирме 

МИАГ. Тих година, 1926-1927, привреДm1 
циклус достигао је висок степен узлазног 

кретања. Потрошња пива и осталих пре
храмбених производа повеhана је у Југо

славији у знатној мери. Вајфертова пива-

Прва српска парна пивара Ђорђа Вајферта 

Тће First Serbian Steam Brewery ој :f)orlte Vajfert. 
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Заzлавље " за пословна писма, карте и рекламе пиваре Ђорђа Вајферта. 

L etterhead рарет for business correspondence, picture postcards аnа advertising material о! the 
brewery ој f)ord:e Vajfert. 

ра је у пословној 1926- 1927. години про
дала 115.524 хл пива, постижуliи вишак 

продаје од 3.147 хл према претходној го

дини . Новчани ефекат овог повеliања од 

продаје пива био је 24,246.536 динара у од
носу на 16,939.568 динара у претходној 

1925- 1926. години. То се одразидо и на 

чист добитак предузеliа, :који је 1926- 1927. 
био за 2,482.620 динара !Бем од претходне 
године. Тиме је и акционарима повеnана 

дивидента у износу од 300 динара по акци
ји, а тантијема Управном одбору предузе

ћа на 700.000 ·динара. Висина радничке на

јамнине остала је иста као и раније. 

Симптоми економске кризе О'IШочел~ су 

нарушавање система капиталистичке при

вреде веn почетком 1928. године у развије
ним европским и ваневропским земљама, 

па и у -привредно неразвијеним земљама 

као што је -била Југославија. Отпочео је 

умерени пад цена пољопривредних и ин...; 

дустријоких производа, опадање радничке 

најамнине, незапосленост, финансиЈске те
шкоhе презадужених држава итд. Пивар

ска индустрија у свету, као важна грана 

прехрамбене индустрије, била је прва по

гођена привредним нескладом на тржишту. 

Опадање потрошње доводило је до опа

дања производње и других све тежих по

следица. 

У таквој ситуацији налазила се пивар

ска индустрија и у Југославији. Вајферто
ва пивара је у пословној 1927- 1928. го

дини .продала свега 96.300 хл пива, што је 

представљало мањак од 19.224 хл У односу 
на претходну годину. Од продаје пива до

бијено је 22,968.413 динара, тј. :м:ање за 

1,278.123 динара од претходне године. Томе 

је допринео донекле и увоз пива од јако 

картелисане пива-реке индустрије из ино

CTpaHc:IЋa. 

Под таквим условима управа Вајферто

ве пиваре покренула је, као и остале ве

лике пиваре у земљи, питање заједничке 

одбране пиварске \Индустрије од насталих 

тешкоh.а, затим питање утврђивања једин

ствених продајних цена пива поделом до

маћег тржишта међу lПостојеhим великим 

пиварама, отклањање међусобне конкурен
ције, чиме би · се, поред осталог, постизао 

повољнији положај према конкуренцији 

иностраних пивара. Све ове и друге мере 

водиле су, у ствари, оmrnвању пиварског 

картела у Југославији. Тиме ће се и ПQЛО-
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жај запослених радника погоршати, јер ће 

се наћи пред јачим отпором ·својих посло

даваца . 

у току следећих година (1928-1930) ста
ње у nиварској индустрији све се више 

погоршавало . Продаја пива Вајфертове пи
варе била је у опадању. У 1928. продато је 
73.646 хл, тј . мање за 17.654 хл у односу 
на 1927. годину. Мали вишкови продаје 

у току 1929. и 1930. године нису могли да 
надокнаде раније губитке. Поред тога, пре

дузеhу је отежан положај повећањем др

жавних дажбина које су, донекле имале 

да санирају, државне губитке . У децембру 
1930. године државна трошарина повећа

на је за 50 процената, а нови окупии по
рез на пословни промет повећан је про

сечно за 80 процената. Услед ових нових 

терета, управа предузеhа предузела је 

опсежне мере штедње, које су у крајњој 

линији ишле на штету запослених рад

ника. 

Продубљивање лротивречности између 

неограничене произ'водње и аграничене 

потрошње, која је представљала један од 

главних узрока економске кризе, достигла 

је у развијеним капиталистичким земља

ма ;кулминацију 1930. године и довело је 

до највеће економске кризе икад познате у 

историји капитализма. Економска криза у 

овим земљама имала је снажну реперку

сиј у на привреду Југославије, коаа је била 

прожета и својим сопственим унутрашњим 

тешкоћама. 

Криза у пиварској индустрији Ј угосла

вије достигла је кулминацију 1931. године. 
Продаја !]ива Вајфертове пиваре опала је 

за 19,830 хл, за 22,20 процената у односу 
на претходну годину, док је производња 

пива опала за читавих 38,5 процената. Раз
ни дужници дуговали су пивари преко 7 
милиона динара, а повериоци су потражи

вали око 11 милиона. Управа предузећа 

морала је да одустане од плаћања диви

денде акцианарима и тантијеме Управном 

одбору и службеницима . Отпуштање рад

ника и смањење најамнине било је не

миновно. 

Следеће, 1932. године стање се погорша

ло. Потрошња пива у Југославији опала је 
у већИ!М .размерама него у претходној го

дини. Све пиваре у земљи продале су 1932. 
свега 229.460 хл, што је у процентима из

носило 32,60 мање него 1931. године. Про-
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даја пива Вајфертове пиваре onала је за 

читавих 21.127 хл, или за 30,94 процента. 
Управа предузећа морала је све издатке 

пиваре да "компримира до крајњих грани

ца", како је наглашено у годишњем изве

штају. 

У току 1933. године стање у пиварској 
индустрији није ее изменило . Продаја пи
ва у земљи је опадала. Вајфертова пива

ра морала је, као и раније, да отпису је 

знатну суму пропалих потраживања. У 

току 1934. и 1935. године потрошња пива 
у земљи је и даље опадала. За првих 9 
месеци 1936. године продаја пива Вајфер
тове пиваре подбацила је за преко 3.000 
хеКТОЛИТЗlра. 

Поред свих својих тешкоћа са опада

њем куповне МОћИ становништва, пивар

с.ка индустрија у Југославији била је из

ложена конкуренцији познатих пивара у 

Чехословачкој, Аустрији и Мађарској, ко

је су имале повољне трговинске уговоре са 

Југославијом. Тако је 1931. године допун
ским уговором Ica Чехословачком увозна 

царина !На пиво смаљена са 60 на 30 ди

нара, а дonунским уговором од 1936. сма

њена је ·са 30 на 20 динара по хектолитру. 
За 5 годива царине-ка заштита, коју је у

живала .индустрија пива у Југославији, 

смањена је за ·преко 66 процената. 
Ову бенефицију чехословачхој инду

стрији пива, могле су да користе Аустри

ја, Мађарока и друге земље, које су у сво

јим трговинским уговорима имале клаузу

лу 'највећег повлашћења. Ооим тога, стра

не државе ПО'Епомагале су своју спољну 

трговину демпинзима, .извозничким преми

јама и другим дискриминаторским мерама, 

које су ј угословенској индустрији, особито 

индустрији пива, отежавале реализацију 

производа на свом домаћем тржишту . 

На све ове тешкоће надовезала се још 

једна у а'Вгусту 1936. године када су бео
градски гостионичари и кафеџмје обуста
вили продају пива у својим локалима, због 

сукоба са бакалим:а >који су точили пиво 

муштеријама у ,својим радњама . Власти 

нису успевале да зашт.ите гостионичаре од 

ове конкуренције. 

Смрт Ђорђа Вајферта 1936. године те
шко је погодила пиварство, рударство и 

друге гране привредне делатности, за које 

се толико залагао и потпомагао Н:МХОВ раз-



вој. У пивари је основан "Добротворни 
фОНД Ђорђа Вајферта" ОД 100.000 динара. 
Приходи -од овог фонда, који су се сваке 

године 'Повеhавали, служили су за одева

ње и делимично издржавање деце сирт.ш

шних службеника и радника. 

у другој половини 1936. године отпочео 
је у Југославији, као и у другим кanитали

стичким земљама, циклус привредног у

спана. Разорне снаге економске кризе по

степено су савлађиване дејством унутра-

ПИВАРА Ћ. ВАЈФЕРТА 

шњих 'снага IкапитаJIlистичке привреде. По

кретао се постепено механизам оживљава

ња .привреде, успостављане су пропорције 

које су дотле биле нарушене. У овом оп

штем !Привредном успону пиварска инду

стрија је заузимала видно место. Вајфер

това пивара је постепено повеhавала своју 

произвоДњу, оовајајуhи продајом своја ра

нија тржишта. Уочи другог светског рата 

налазила се, 'као и раније, међу водеhим 

пиварама у Југославији.* 

BREWERY OF DORDE V AJFERT 

Dr. Niko!a Vuco 

From the mid- 19th centwry iћгоugh the 
applkation о! achievements о! the Lndustri'al 
НеvоlutJiоп рroduс'Ьiоп о! Ьеет ~il1 Serbia rose rto 
а higher stage о! 'produo'bion based оп macmnes. 
Such was ФЬе [.ruitial development о! the brewery 
of f)orde Vajfevt in Belgrade. Не lea.rnt the 
craft of brewilIlg Ьеег ,in GeI'lmany thus continuing 
the tгаdri,ti'СЖl of bls апсеsЮг.s. With а needed 
capi·tatl he built ms brewery equipped with 
moderm mасhliпеs at Senj.a:k, <ј..n the outskirts о! 
Be1g,rade. Ln 1897 the mvested capital aroount
оо ,to DiIn. 1,280.000, :tnstalled power was 75 НР, 
nUffi'ber of emp10yed workers 68, v,alue of the 
produobion Dirn. 67,2.000. 

D11IrШ.g the Fri'l',эt W'orld Wa:r the bтewery 
w.as considerably destroyed Ьу bombs, but im
medi>ately аН-ег the war Hs repadring took place. 
Те meet Ње gгowling demand irn the enlarged 
Yugos1av market а jomi stook оomрапу was 
f·ounded .aпd ПЭЈmеd »Prva Sтpska Pivara Dor
de Vajfert A.D.{{ with а capital of 20 milHorn 
dJiIШИ'S which was dincreased to 30 milHc:rn dinars 
after severa'l уеагв. ]јп 1934 the brewery had 
52 dерЗ1Гtnlеnts ,iln which the wh'ole business 
dotng was carried Qut: produc'bion о! Ьеег, malt, 
ice, repair of шасhiпеs, craft service, admin.is
t-rative offices etc. Steam engilI1es, steam boi1ers, 
mасhъпеs m the malt house, brewery, irn the 
seoti:ons о! dесanФilIlg Э!Ild preservi!ng the prod
ucts, were the latest word in ,the then Geгman 

В' 

brewery technique. WHh real :i.nvested capital 
of 37 mil1ion dinars, wИh installed power of 300 
HP an'd VJlith 220 workers, the brewery produced 
120.000 heoto1iters of beer, 140 caxloads of malt 
and 250.000 јсе ba,f\S, wh'ich was suffioient to 
meet the demand lin а РЭJrt of the market јп 
Y.ug:oslav.ia. 

Gгез't Depression in 1930gravely struck 
Ьеег riJndusky Qn Yugosl<avia. In the brewery of 
f).orde Vajfert rtohe produo1Jion was 1n declirne, 
sales deoreased 'day Ьу day, the пшnЬег of 
w,orkers was Teduced Зlпd the shar-e holders did 
not 'get their dividends. Though, the enterprise 
succeeded to overcome the crisis with m1nimal 
tlosses. In 1935 а пеw cycle of economic r·ise 
started iln YugoslaV1i·a. Vajfert's brewery grad:u
ally recovered an.d lin ihe eve IQf the Second 
W'or1d War dJt had, as prevI1ously, а leadlng place 
ю Yugoslav beer dln1dustry. 

.;. За овај рад коришћена је грађа из сле
дећих архивских фондова: 

Архив Србије - Кнежева канцеларија, 
Државни савет, Министарство унутрашњих 
дела, Министарство финансија, Министарство 

народне привреде. Архив Јуzославије - Ми
нистарство трговине и индустрије: (а) инду
стријска предузећа; (б) зборска акта. 






