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НАРОДНА БАНКА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 
Поводом стогодишњице оснивања

У доба оснивања Народне банке осам- 
десетих година прошлог века, привредни 
развој Србије са територијом проширеном 
на Берлинском конгресу 1878, улазио je y 
нови период узлазног кретања. Потреба за 
кредитом била je један од главних услова 
будућег привредног раста. Тада je y Срби- 
ји, поред Управе фондова (1862) и окру- 
жних штедионица (1871), било неколико 
приватних новчаних завода с несигурним 
пословањем и скучегош капиталом, недо- 
вољним за веће подухвате.

Први новчани завод y Србији, под на- 
зивом „Прва српска банка", због прена- 
прегнутог пословања, убрзо je пропао, 
1871. године. Тада су основани следећи за- 
води: Београдски кредитни завод, Смеде- 
ревска кредитна банка, Ваљевска штедио- 
ница, нешто касније Шабачка штедиони- 
ца (1880), Српска кредитна банка и Бео- 
градска задруга (1883). Акционарски капи- 
тал свих ових новчаних завода (3,250.000 
динара крајем 1884) није задовољавао све 
веће кредитне захтеве привреде Србије y 
развоју.

Било je потребно створити централну 
кредитну установу која би повол>нпм кре- 
дитом потпомагала привредни развој, ство- 
рити, y ствари, уз државно учешће еми- 
сиону установу, која би на подлози злата и 
сребра, повучених из оптицаја и сачува- 
них y трезорима, издавала сразмерно злат- 
не и сребрне подлоге, потребан број новча- 
ница. Тиме би ce домаћи капитал увећа-

вао, кредит би постајао јефтинији, a исто- 
времено би нова установа, по примеру еми- 
сионих банака y развијеним земл>ама за- 
падне и средње Европе, водила заједно са 
државном управом, кредитну политику y 
Србији као слободној, независној и модер- 
ној држави.

Још 1875. године влада je тражила од 
Народне скупштине да одобри концесију 
каквом друш тву y землзи или y иностран- 
ству за оснивање емисионог завода, које би 
домаћим или страним капиталом оствари- 
ло ову замисао. Слични предлози достав- 
љани су y току следећих година, a сви су 
тада заснивани на учеш ћу страног капи- 
тала, јер ce y државним круговима сма- 
трало да ce таква емнсиона установа не 
може оснивати домаћим капиталом.

Оснивање такве банке, која би јефтиним 
кредитима снабдевала постојеће и будуће 
банке, a истовремено би утврђивала виси- 
ну каматне стопе, наилазило je на отпор 
код трговаца зеленаша и код оних банака 
које су ce бавиле зеленашким кредитира- 
њем. Имућни слој трговачко-индустријске 
и занатске бурж оазије y Србији био je, 
међутим, супротног мишљења y погледу 
учешћа страног капитала, сматрајући да 
je домаћи капитал ипак способан за та- 
кав крупан гтодухват оснивања емисионог 
завода. Овакав став био je  y складу са ра- 
спрострањеном идејом y Србији о потребк 
еманципације од економског притиска су- 
седне Аустро-Угарске.

93



Ђорђе Вајфврт, гувер н ер  (1890— 1902; 1912—
(1926)

Dorde Vajjert, governor (1890— 1902, 1912— 1926)

Настојећи да ce ово крупно питање што 
пре реши, влада je крајем 1882. године 
поднела Народној скугтштини Пројект за- 
кона о Народној банци, који je најзад у- 
својен 30. децембра 1882, a потврђен 6. ја- 
нуара 1883. године.

Народна банка je основана као приви- 
легована приватна установа типа акцио- 
нарског друштва, с правом емисије новча- 
ница и обављажа разних банкарских по- 
слова. Држава je имала јак надзор над 
банчиним пословашем. Акционарски капи- 
тал (главница) утврђен je на 20 милиона 
динара y злату, с тим да прва четвртина 
првог кола акција од 10 милиона динара 
буде одмах уплаћена. Ове и друге повла- 
стице имала je Банка v трајањ у од 25 го- 
дина.

Крупно питање уплате банчине главни- 
це домаћим капиталом требало je да ce ре- 
ши приликом допошења банчиног стату- 
та. На конференцији имућних привредни- 
ка (150 учесника), лозната под називом 
..М ајске конференц 1ГЈе“ , изабран je ужи 
одбор који je развио живу акцију за упис

акција код имућног становништва, општи- 
на, еснафа и других удружења. Упис акци- 
ја Народне банке домаћим капиталом пре- 
вазишао je сва очекивања. Уместо 20.000. 
уписано je укупно 38.051 комад акција. Та- 
ко je Народна банка отпочела с радом са 
капиталом од 2,946.625 динара, док je 
акципнарски капитал свих постојећих при- 
ватних новчаних завода тада y Србији из- 
носио укупно 3,250.000 динара. У Београ- 
ду je 1.490 лица упигало 26.990 акција, a y 
евим окрузима Србије су 2.183 лица упи- 
сала свега 12.060 акција. Привремене акци- 
је Народне банке израђене cy y Бечу.

На првом збору акционара (26— 29. фе- 
бруара 1884) изабрани су чланови Управ- 
ног одбора, и то: Јова Крсмановић. Ђорђе 
Вајферт. Никола Рашић, Михајло Терзи- 
башић, Јефта Павловић, Јован Антула. 
Марко Стојановић, Коста Месаровић и Ми- 
лан Бранковић, сви из Београда, a y Кон- 
тролном одбору: Илија Марчетић из Бео- 
града, Алекса Баић из Шапца, Манојло 
Клидис из Београда, Лазар Лазаревић из 
Ваљева и Тихомшв Марковић из Београ- 
да. Управа ce конституисала 16. марта 
1884. године и тај дан ce сматра као дан 
конституисања Народне банке.

За смештај Банке закушвена je зграда 
браће Кумануди на углу Кнез-Михаилове 
и Дубровачке улице (касније Ул. краља 
Петра), a 2. јула 1884. године Народна бан- 
ка отпочела je с редовним радом. Када су 
касније банчини послови постали разгра- 
натији, покренуто je питаже зидања бан- 
чине зграде. У томе циљу купљено je зем- 
љиште y Дубровачкој улици. Почетком
1887. године усвојен je план зграде који je 
пројектовао познати архитект Константин 
А. Јовановић. У априлу 1884. положен je 
камон-темељац, a крајем 1889. године згра- 
да je била довршена. Банка je усел.ена 15. 
марта 1890. године.

Србија y то време није имала стручша- 
ка за организацију пословања Народне 
банке, Стога je ангажован Шарл Бошман, 
шеф књиговодства Белгијске банке, који 
je тада сматран једним од најбољих струч- 
п.ака за организациу емисионих завода. 
Белгијска банка уступила je једну од сво- 
јих резервних новчаница од 100 франака, 
која je y Београду донекле прерађена и 
тако постала прва српска новчаница од 100 
динара y злату.
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У току банчиног рада њено пословање 
донекле je мењано и доггуњавано закони- 
ма од 1885, 1893. и 1908. године. Одустаја- 
ло ce од ранијих послова, нескладних са 
емисионим обележјем Банке, a увођени су 
истовремено нови банкарски послови y ве- 
зи с новим потребама привредног развоја 
земље. Али, све до 1920. године Банка je 
задржала свој основни циљ, да јефтини- 
јим кредитима и добро уређеном кредит- 
ном политиком унапређује трговину и ра- 
диност y Србији.

Поменути закони прописали су следеће 
банчине послове: издавање новчаница; ку- 
повина и продаја злата и сребра; есконт и 
реесконт меница и гаранта; давање зајмо- 
вг< на залогу сребра, злата и хартија од 
вредности; давање зајмова новчаним заво- 
дима по текућим рачунима; есконт купона 
државних зајмова или гарантованих од др-

жаве; примаше новца на текући рачун; 
наплате y земљи и иностранству; вршење 
исплата и наплата за рачун држ аве; по- 
средовање при закључивању зајмова др- 
жаве и других јавних установа; куповина 
и продаја за туђ рачун злата, сребра, бер- 
занских папира и других трговинских 
вредности.

Закони су, такође, прописали послове 
с којима ce Банка није смела бавити, ради 
осигурања шене солвентности и ликвидно- 
сти. Банка није смела: учествовати y по- 
љопривредним, трговачким и индустриј- 
ским предузећима; куповати непокретна и- 
мања сем за обезбеђење својих потражи- 
вања или за сопствене потребе; одобрава- 
ти хипотекарне зајмове; куповати сопстве- 
не акције или акције ма које друге банке 
или предузећа y земљи; бавити ce берзан- 
ским спехуладијама за свој рачун.

Зграда главног свдишта Народне банке y  Београду  

The building of the Head Office of the National Bank in Belgrade
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По угледу на Белгијску банку, управа 
Пародне банке имала je следеће органе: 
гувернера, вице-гувернера, Збор акциона- 
ра, Главни одбор, Управни одбор, Надзор- 
ни одбор и Есконтни одбор.

Седиште Народне банке било je y Бео- 
граду, a могла je  одобрењем владе да отва- 
ра своје филијале или агенције по Србији. 
Прву филијалу отворила je y Нишу, a ка- 
сније филијале y Скопљу и Битољу. Др- 
жавна управа вршила je преко свог коме- 
сара надзор над целокупним банчиним по- 
словашем. Комесар je нарочито водио кон- 
тролу о промету банкнота и о јниховом  
металном покрићу. За поједине одређене 
проблеме Банка je  морала да тражл сагла- 
сност државних органа. С обзиром на ibe- 
не важне функције, она je имала многе 
повластице које су јо ј донекле олакшава- 
.е пословање.

Народна банка отпочела je с радом под 
врло неповољним привредним приликама 
y земљи. Државне финансије биле су не- 
срсђене, државни буџет закључиван je де- 
фицитима, двогодишње ратовање исцрпе- 
ло je  привреду Србије, a при томе je ау- 
стро-угарска политика економског прити- 
ска теш ко погађала привреду земл>е.

Први и најважнији банчин задатак од- 
косио ce на емисију новчаница. Закон од 
1883. године установио je  систем златног 
покрића по којем су новчанице, тада утвр- 
ђене на 50, 100, 500 и 1.000 динара, морале 
бити y свако доба на захтев исплаћиване 
y злату. Емитована je и новчаница од 10 
динара замешива за сребро. Тако je 31. де- 
цембра 1885. године било y оптицају: нов- 
чаница од 10 д y сребру за 1,931.340 д, нов- 
чаница од 50 д y злату за 702.600 д и нов- 
чаница од 100 д y злату за 866.700 динара.

У складу с привредним развојем и због 
ратова 1912. и 1914. повећавао ce оптицај 
новчаница:

Година

1885. г. 
1895. г. 
1905. г. 
1910. г. 
1912. г. 
1914. г.

y сребру 
и злату

3,500.040 д 
24,586.940 д 
37,085.200 д 
49,654.630 д 
93,625.300 д 

103,438.570 д

°/о по- 
крића

54,46
48,31
70.51 
74,43
85.51 
63,57

с другим банкарским операцијама, утица- 
ла на организовање домаћег новчаног тр- 
жишта. Зајмови по есконту меница, по те- 
кућим рачунима и на залоге, повећавали 
cy ce из године y годину: 1885. године из- 
носили су свега 1,540.000 д; 1895. године 
8,573.000; 1905. године 13,847.000; 1914. годи- 
не 35,141.000 динара.

Укупан износ одобренгих кредита гт з
есконту меница и по текућим рачун..... i ~ri-
кође ce рапидно повећавао: 1885. г. 5,939.000; 
1905. г. 18,945.900; 1913. г. 49,743.000 динара.

Прва новчаница од 100 динара y  злату 

The first banknote of 100 dinars in gold

Београд je знатно више користио кре- 
дите по есконту меница и по текућим ра- 
чунима, него унутрашњост:

Година

1885. г. 
1895. г. 
1913. г.

Београд

3.497.000 д
7.240.000 д 

34,885.000 д

унутраш њост

2.442.000 д
6.755.000 д

14,858.000 д

Банка je са јефтиним кагтиталом, уре- 
ђеним кредитом, есконтованим меницама и

Београд je y погледу одобрених креди- 
та новчаним заводима имао до 1903. годи- 
не релатизну предност, a од 1903. потпуну 
предност над знатно већим бројем новча- 
них завода y унутрашњости:

1888. Пеоград 3 новч. завода 1,025.000 д 
,, Унутрашњост 28 новч. зав. 1,730.000 д

1900. Београд 9 новч. завода 2,145.000 д 
,, Унутрашшост 49. новч. зав. 3,131.000 д
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1903. Београд 15 новч. завода 3,380.000 д 
,, Унутран>шост 52 новч. зав. 3,203.000 д 

1908. Београд 30 новч. завода 11,375,000 д 
„ Унутрашњост 71 новч. зав. 5,260.000 д

1913. Београд 26 новч. завода 23,300.000 д 
„ Унутрашњост 42 новч. зав. 7,875.000 д

Банчина интересна стопа по есконту и 
ломбарду за новчане заводе повремено ce 
мењала према привредним приликама. Та- 
ко je интересна стопа 1888. године по

Новчаница Народнв банкв од 20 динара y  
злату

The banknote of the National Bank of 20 dinars 
in gold

есконту y сребру износила 5,5°/о, y злату 
7,0, no ломбарду y сребру 6,5, y злату 8,0. 
Од 1894. до 1914. године интересна стопа за 
новчане заводе износила je y сребру 5,0, a 
y злату 6,0— 7,5, a изузетно je износила 
1908— 1909. године 8,0. Спуштање интере- 
сне стопе имало je за циљ да појачава пла- 
сман банчиних средстава, a повремено по- 
дизање стопе да заустави одлив злата.

Мада je Народна банка имала за зада- 
так да јефтиним кредитима унапређује 
привреду, она није успела да искорени зе- 
ленашење y Србији. Видели смо да су при- 
ватне банке обилно користиле кредите На- 
родне банке. Добар део тих кредита слу- 
жили су појединим паланачким банкама за 
зеленашење. Код већине новчаних завода 
y Београду, кредит je добијен по каматној 
стопи од 8 до 12%. Ситни новчани заводи 
y унутрашљости захтевали су највишу за-

коном дозвољ еку кама-пну стопу од 12°/о, 
али су многи на прикривен начин, под ви- 
дом трошкова, провизија и сл. наплаћива- 
ли знатно већу камату, која je  достизала 
преко 30 процената.

Да би ce спречио овај вид зеленашења, 
влада je  1908. године (допуна чл. 6. Зако- 
на о Народној банци) проготсала, „да ће 
Народна банка моћи давати кредите само 
оним дамаћим заводима, који од својих ду- 
жника ни под којим именом, не буду на 
дуг наплаћивали више од 3%  преко инте- 
ресне стопе, колика год буде код Народне 
банке за приватне дуж нике“ . Дозвол>авана 
je, према томе, 3%  разлика између камате 
коју je завод плаћао код Народне банке 
и коју наплаћују од својих дужника. У до- 
ба када je донет овај законски проттис, било 
je y земљи 84 завода новчана, која су ста- 
јала y пословним односима с Народном 
банком. Од тога броја пристала су на по- 
стављени услов свега 44 завода, a остали 
су ce ограничили на свој капитал, или су 
узимали кредите код већих банака, које 
нису спречавале ситним заводима да од 
својих дужника траже висину камате по 
своме махођењу.

Кредитираше земљорадника и занатли- 
ја наилазило je  на тешкоће, јер земљ орад- 
ња и занати нису имали своје слецијали- 
зоване новчане установе преко којих ce 
могла спроводити ефикасна контрола над 
дужницима. За земљораднике нађено je 
донекле решење кредитирањем Савеза зем- 
љорадничких задруга, док занатлије нису 
имале такав савез, те je ово питање оста- 
ло нерешено.

Народна банка имала je важну улогу y 
валутном питаљу. Одржавање стабилности 
курса новца вршила je  куповином и про- 
давањем злата ради нивелисаша ажије, a 
држава je  са своје стране предузимала ре- 
стрикције оптицаја новчаница y сребру. 
Валутном питању посвећивана je  већа па- 
жња y доба побољшаша привредних при- 
лика y Србији 1903. године. Државна упра- 
ва успела je да смањи аж ију продајом на 
полеондора. У Закону од 1908. године, ко- 
јим су продужене повластице Банци, пред- 
виђена je сарадња Банке и владе на регу- 
лисању валутног питања, када ce за ово 
укаже прилика.

Поред својих редовних послова, банка 
je имала да обавл>а и многе споредне no-

13 97



Н И К О Л А  ВУЧ О

слове, и то: благајничку служ бу за држа- 
ву; посредоваше при закл^учивању држав- 
них зајмова; кредитоваље општина; уче- 
шће y испорукама кованог новца; прима- 
н>е остава « а  чуваље; сузбијањ е фалсифи- 
ката итд. Банка je учествовала y оснивању 
Црногорске народне банке на ЦетшБу 190о. 
године, материјално je  помагала сиромашне 
крајеве настањене српским становништвом 
y суседним земљама, помагала je нацио- 
налну пропаганду y освојеним јужним кра- 
јевима, одобравала je  кредите трговцима и 
занатлијама y тим крајевима, оснивала je 
фондове y Призрену, Куманову, К осов- 
ској Митровици —  фондови који су после 
ослобођења ових крајева претварани y 
акционарске новчане заводе.

Народна банка имала je  разне ттрихо- 
де од којих je «а јваж ни ји  био приход од 
емисије новчаница, тј. од давања на зајам 
новчаница издатих сразмерно металној 
подлози. Поред овог главног прихода од 
камата по меницама, текућим рачунима и 
по залогама, Банка je  имала зараде од ко- 
мисионих послова за рачун иностраних 
оанака, од разних остава чуваних y сво- 
јим трезорима, од провизије издатих че- 
кова, банкарских налога, кредитних пи- 
сама итд. Банчини расходи покривани су 
20— 40 процената од бруто-прихода. Њени 
већи губици настајали су за време ратова 
1912. и 1914— 1918. године, али и они су 
благовремено санирани.

Закон од 1883. прописао je и начин по- 
дсле банчине добити. Од чистог банчиног 
прихода најпре je  одбијана сума од 6°/о на 
име накнаде акционарима на уложени ка- 
питал. Од остатка одвајано je до 15% за 
резервни фонд, до 10%  за награде особљу, 
a од остатка одвајано je  државној благајни 
20%  и 80%  акционарима на име дивиден- 
де. Акционари су, према тсхме, неоправда- 
но имали двоструку ренту од својих акци- 
ја, a највећи број акција имали су члано- 
ви Управног и Надзорног одбора. Закон 
од 1908. године повисио je  државно учешће 
y добитку са 20 на 30 процената и изри- 
чито нагласио, да ce друга одбијања од до- 
бити не могу учинити без сагласности др- 
жавне управе.

Осим резервног фонда, Банка je  време- 
ном оснивала нове ф ондове дотиране од 
своје чисте добити: фонд за амортизацију 
непокретности, фонд за куповину злата, 
фонд за потпомагање пољопривреде, фонд

за зидање антрпоа y Београду, фонд за 
попуну дивиденде и фонд за потпомага- 
ње пол>опривредне стручне ггублицистике.

Банчини приходи, почев од о с н и в а 1Б а  до 
1914. године, тј. за 29 година непрекидног 
пословања, били су углавном y успону. 
Године 1885. бруто-приход износио je све- 
га 174.081 динара расходи 95.101, a чиста 
добит износила je 78.980 динара; 1894. го- 
дине бруто-приход je 954.998, a no одбит- 
ку свих расхода чиста добит износила je 
517.346 динара; 1914. године бруто-приход 
je 2,532.212, расходи 941.698, a чиста добит 
1,190.514 динара. Највећи део прихода ишао 
je на исплату камате и дивиденде акцио- 
нарима. Тако je 1894. године акционарима 
исплаћено 370.000, a 1913. године 1 300.000 
динара.

Уочи првог светског рата привреда Ср- 
бије достигла je висок степен развитка. 
Земљорадња и сточарство обећавали су ве- 
лики извоз y јесен, индустрија je достигла 
леп успон, државни буџет био je уравноте- 
жен, приходи од порезе и царина бшги су 
добри, држава није сасвим користила бан- 
чине кредите. Рат je прекинуо овај постиг- 
нути развој, a Народну банку приморао да 
своју имовину хитно пресели из Београда. 
За два дана (11. и 12. јула 1914) сав новац 
y злату, сребру и новчаницама транспор- 
тован je y Крушевац и смештен y зграду 
Окружног начелства. Заостали део банчи- 
« е  имовине, оставе, књиге и друге вред- 
ности евакуисане су неколико дана касни- 
је под јаким бомбардовањем Београда, па 
je и све ово пренето y Крушевац. Међу 
сакупљеним банчиним вредностима y К ру- 
шевцу, вредност метала и новчаница из- 
носила je преко 180 милиона динара.

После пада Београда и нове непријател»- 
ске офанзиве y јесен 1915. године банчи- 
на имовина пресељена je возом y Скопл>е, 
затим y Солун, где je, због несигурности, 
одлучено да ce све пренесе y Француску. 
Банчине вредности су утоварене на један 
француски торпил>ер, који je приспео y 
Марсеј 16. XII 1915. године. Веће банчине 
вредности смештене су y марсејску фили- 
јалу Француске банке.

За време рата банчин рад ce огранича- 
вао на најуже тадашње потребе. Влада ce 
лалазила на Крфу, a српска војска на со- 
лунском фронту. Давала je потрошачке 
кредите избеглим Србима којима je новча- 
на помоћ била најпотребнија. Давала je
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зајмове Београдској општини за њене по- 
требе, домаћим заводима за враћање штед- 
них улога, зајмове спрским избеглицама y 
иностранству и српоким избеглицама из 
крајева тадагшве Аустро-Угарске.

Пословање Банке са државном управом 
y избеглиштву имало je специфично обе- 
лежје ратне привремености. Банка je код 
француског државног трезора била акре- 
дитована са 40 милиона франака, те je на 
основу ове подлоге издавала влади суме y 
сребрним новчаницама за разне расходе, a 
за покриће добијала je било y кованом 
злату за све суме добијене y Енглеској, 
било y француским францима на основу 
поменутог акредитива. Она je и даље еми- 
товала новчанице на основу ових прима- 
ња. Свака њена емитована новчаница била 
je, y ствари, покривена одговарајућим про- 
центима злата, сребра, девизама и акре- 
дитивима.

Вредност српског новца мењала ce пре- 
ма разним околностима. За време повлаче- 
ња кроз Црну Гору и Албанију своју вред- 
ност задржао je  само новац кован y злату 
и оребру, док су новчанице знатно губи- 
ле своју вредност; за новчаницу од 10 ди- 
нара добијано je свега 3— 4 д y  кованом 
сребру. У избеглиштву динар je y односу 
на страну валуту био јако депресиран и

мењан je  далеко испод свог даритета пре- 
ма драхми, лири и франку.

Одржавање вредности динара вршено je 
на подлози финансијске помоћи коју je  Ср- 
бија добијала од својих савезника. Доби- 
јени кредити коришћени су делимично за 
размену валуте за динар на бази 80 ф ра- 
нака или 88 драхми за 100 динара. Овај 
тзв. „званични државни курс“ примењи- 
ван je  до краја рата преко Централне ко- 
мисије за размену динара y Паризу. Ову 
акцију замењивања динара за франке по- 
магала je y извођењу Народна банка.

Пробојем солунског фронта, 2. септем- 
бра 1918. године, Србија je  после непуна 
два месеца ослобођена од непријатељске 
окупације. Банчина зграда са својим тре- 
зорима била je  оштећена и тек су крајем 
јануара 1919. довршене све оправке. Ди- 
ректним возом  из Марсеја превезене су све 
банчине вредности y Београд. На дан 16. 
фебруара 1919. године смештена je Народ- 
на банка y своју  зграду, после скоро пет 
година проведених ван Београда. Законом 
од 26. јануара 1921. године Банка je  преузе- 
ла послове на проширеној југословенској 
територији под новим називом „Народна 
банка Краљевине Срба, Хрвата и Слове- 
наца“ , оставл.ајући за собом преко 35 го- 
дина корисног рада.
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TH E N A T IO N A L  B A N K  OF TH E K IN G D O M  OF SERBIA 
A  H undred  Y ears o f  Its Foundation

N ikola V uco

The National Bank of the Kingdom  of Ser
bia, founded in 1884 as a privileged, private, 
m onetary establishment of joint stock company 
type, had the task to promote trade and in
dustry, to issue money and to carry on other 
banking operations set by law. The govern
ment supervised transactions of the bank and 
shared in its profit.

Until 1914 changes, imposed by law, took 
place in the business doing of the bank so that 
a better adapting to the then economic develop
ment of Serbia might be attained. The main

banking operation was the issue of banknotes 
according to a fixed proportion of the backing 
in gold and silver.

With its very branched out business doing 
the National Bank largely contributed to the 
development of banking, organizing of the home 
money market, development of trade and in
dustry, maintenance of the rate of value of the 
dinar and activating other matters significant 
for the promotion of economic life in Serbia 
until the First World War.
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