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БАЈАОНОВА ПИВАРА У СКАДАРАИЈИ 1880-1941 

Европеизацијом варошк,ог начина живо
та у Србији, после Qслобођења ОД Турака, 
пиво је постајало све Qмиљеније пиfiе ва
рат.ког, особи'Го 'београдског стаНQвништ.ва. 
Снабдевање су обављале углавном земун
ске пиваре, које су тад'а Iимале савремену 
тех.ничку опрему. 

Пораст лотрошње и УНОСИ-QСТ JIWBapCKor 

заната, побудили су, тридесетих година 
прошлог века .интересовање за отва·рање 

малих пиварских радионица у Србији. У 

БеОI1раду ј е први приступио овом занату 
ПQзна'Ги млинарски -стручњак ВајlНхапл из 

Митровице, који је, на ПОЗИВ кнеза Мило

ша, 1837. године преправљао и модернизо
вао правителст,вене млинове. Пиварство га 

је привлач.ило 'Као узгредан IИ уносан lПосао. 

Кнежевом дозволом отворио је малу ради
оницу за варење пива 'и отпочео његову 

производњу 1839. ГОДИјне. 

Капацитет производње ове радионице, 

заснО'ване :на ручном рщцу И називане због 
тога "ручном пива:ром'\ био је врло мали. 

Застарели начин производње ове rpучне 
ПИiваре био је већ ода'в.н.о напуштен у разви
јелим европским зеМЈЬ'ама . Две године ·ка
сније, подигнута је у Београду, У Са,вамали, 
близу зграде Држав:ног СЭffiета, већа и са
временије опремљена ;JIИБара у влаСRИШТВУ 

кнегиње Љубице, познате под !Називом 
"Кiнежеве пиваре" . 

Државна управа била је заинтересована 
з-а развој домаће производње и lIIотрошње 

пива, због прихода од повластичарсхих за

купнина и так'са на 'Гочење овог пиhа ши
ро'Ке [10трошње. По 'Указу од 1839. ·Године, 
Праf8итељс1'ВО је имало овлашhење да из
даје дозволе за изградњу пивара, али је 
мо:рала да избегава њихову локацију у ви
НQградарсњим окруаима, \Ца потрошња пива 

не би ишла iНa штету потрошње вина и тиме 

довела у питање развој 'и :напредовање ви-

ноградарства у земљи. Пра,вителство је мо

рало, такође, да оцењује теХ!ничко уређење 

ПИlВара ,струч.ност запослених ,манипулана

та и квалитет производње.! 

Вајнхапљова пивара била је тешк,о пого
ђена .к'оtНкуренцијом Кнежеве пиваре, која 

је под управом КОНС'Ilантина Хадије, позна
'Го г земун скот ПИlвара, била технички знатuю 
боље опремљена. Штавише, кнеже.ва при

ватна економија, у к,оју је, после одласка 

кнеза Милоша, спадала и пивара у Сава
мали, зат.ражила ј е 1841. ГОДИlне од Попе

чителства финансија искључиво право про
изводње пива у трајању од 15 година, с мо
тивациЈом да Ве даљим у лагање:м капитала 
и модернијим уређењем Iпивара биl1'И спо

собна да задовољава потребе српског тржи
шта. Овај монополски за.хтев :на'ишао је на 
јак 'отпор к·од надлежних упра'ВIНИХ органа. 

Државни ,савет је омат,рао да се привиле

гије, са .искључивим rnравом производње, 

могу давати једино, људима од iНa'y.кe, "који 
својим знањем и зна'l\'Iенитим изумима до

приносе бољем развитку чО'Вечјег живота) 
а не IТFроизвођачима ,обичних ПРОИGвода у 
које спада и пиво". ДржаlВ'НИ савет био је 
ПРОТИiв пиварск·ог монопола Кнежеве пива
ре и због тота, 'што би ·се тиме нанела не
правда Вајнх'апловој пивари, IKao првој у 
Београду' 

Иако је Вајнхarплова ручна пwвара има

ла заста'рели уређај , она је з-начај:на по томе 
што је с њом, после ослобођења, отпочео 
развој домавег пиварства у Орбији и што је 
била 'зачетак будуhе модерне пиваре Игња
та Бајлониј,а и његових СЈ1нова у CKa~ap
JIији. Пословање ·ручне пиваре 'Није, међу
тим, напреДОlВало. Јака <конкуренција Кне
жеве пиваре приморала је В ајнхапла да 
напусти овој .пив'арски занат. Ра,сх,одовани 

уређај његаве пиваре користио ј е, по свој 
прилици, касније Филип Ћорђе'ВИћ за Qпре-
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му своје мале пиваре, подигнуте у дољем 
делу Цетињске улице, педесетих година 
прошлог века. 

Те:х;ника производње Ћорђевиhеве пи
варе, засноване та.кође на ручном раду, св,о

дила се !На обичан начин превирања јечма 
преврта·њем и заливањем .воде, те је греја

њем добијан слад, а хидролизираlНИ ск.роб 
куван је с хмељом и оставља н да се фер
мен'Гира. Због овог малог капацитета, Ћор

.ђевиhев,а ручна пивара .називана је у Бео
граду ,,'малом пиваром", а Кнежева пивара 
"великом пиваром". 

Капацwгет производње ,;велике и мале 
пиваре" постајао ј е ,временом недовољан за 
подмирење потрош,ње растућег оорошког, 

особито београдског СТ3IНО'вништва. Од 
оснивања ових пивара до седамдесетих ~o

дина прошлог века, становништво Београда 
се готово утроструч.ило. Велики удео у сна

бдевању ,ва-рошког C'I'ановништва имале су 
пиваре из оуседне Аустрије. Освајајуhи 

српско ~ржиште и .к.аристеhи царинске 
олак.шице из раниј их тргов'Инских уговора, 

закључених с ПОp1l0М, власници аустријске 
ПИlВарске И1Н!Дустрије могли су по ВОЉ'И да 

диктирају цене. Под таЈ<.оВИМ условm.'[3, до
мапа производња пива, савременије опрем

љена, била је у МО'ГУћНОСТоИ да ,повољ:но на
предује. Инвестwрање у ову грану инду
стриј е постајал.о је 'врло рентабилно. Ме
ђутим , носиоци 'I!рговачког каrrитала у Ср
бији нерадо су се тада упуштали у такве 
веnе подухвате. 

Напуштање о'вог пасив:ног става насту
пило ј е после доношења Трговачког закона 

од 1860. I10дине, ,к'ојои је у il10гл.аlВЉУ о орга
низ-ацији предузеhа установио rи: облик ак
ционарског ДРУШ'J'lва, с правом 'На добит и са 
ограниченим ризиком у висини уложеног 

акционарског удела. Овај облик ущружива
ња rкапитала, са ог.раниченим јемством, ре
лоз'Ilивно брзо се Ctдом'а.fiио у Србији. 

Тако је и у ПИВ3Iрству облИоК а'КЦИО!lар
ског д'руштва имао к,онкрет.ну примену. 

Иницијативом групе имуnних београдских 
трговаца основано је 1871. године у Београ
ду "Прво српско пиварско акционарско 
друштво", с капиталом од 50.000 ду.к,ата це
сарских и са циљем "да удружени'М каiПИ

талом унапреди ПИВЗЈрску радњу npоизво

ђењем доброг пива и ради све послове к-оји 
су по овојој природи ,нераздвојни М ове 
радње". Најглавнији ,акциона'ри овог преду

зећа, познати представници ИМУћlНОТ слоја 
трговачке буржоазије, били су: Илија Ко
ларац, М·илан Ж. Ћорђевив, Јаков Бајлони, 
Мијаило РИСТlИћ, Јован Па'нђела, Њикола 
ЏaIН Гa., Велимир Протић., Лука Величковић, 
Сима д. Миленковић., Јован Дил.бер, Н. Д. 
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Пра.порчетовиh , Коста Лаза.ревић, Рашиh и 
Спири;цоновић., Наун С. Науновиh, Д . А. 
ЋорђеВИћ и др. Мала пивара Ћорђевиhа, на 
углу Цетињске и Скадарске улице, прешла 

је, као Ћорђевиhев а.кциО'нарски у:цео. у 
власниш'Г'во Пиварског друштва.3 

По статуту овог друштва , 'Одобреног од 
стране министра народне привреде 14. V 
1871. године, првобиТоНИ капитал од .50.000 
дуката цесарских уплаhиван је иэдањем 

5.000 ,I«)мада 3ЈКција, а свака акција стајала 
је 10 дуката цесарских. Друшт,во је било 
конституисано по законским правилима а'к

ционарског друштва , са управним одбором, 
скупштином акционара и друг-им друштве

ни·м телима. Чиста ост-варена добит делила 
се: 5 процената за резервни фонд; 16 про
цената члановима управног одбо-ран,а име 

награде; 3 процента председнику управног 
одбора на име награде и 7 процената акцио
нарима на име ,дивиденде. Као што се види, 

готово цела чиста добит ишла је н-а награде 
и дивиденде, врло мали процент на .резерв

ни фонд, а ништа није предвиђено за амо.р
тизацију инвентара, за његову Qбнову и 

друге ставке неопходне за добро напредо
ваље предузеhа. 

Један део уписаног акционарског капи
тала коришhен је за обнову уређај а и на
бавку бољих постројења, али је производ
ња и даље обаlВљана углавном ручним ра
дом, па стога· није ни могла пост.иhи веh·и 

значај. 

Обновљена пивара почел·а је да ради 15. 
јануара 1872. године, па је до 1. -априла 
1873. скуваоо свега 177 казана пива , тј. 
7.965 а.кова; од :ове 'количине продато је 
свега 4.858 акова за 393.000 I1РОШt3 чаршиј
ских. 'у наредној пословној години (1 . IX 
] 873-27. VIП 1874) пивара је произвела 
5.750 акова ПИlва, допунила је мањак КУПО-

о вином 250 акова 'страног пива, ради о.држа

. вања муштериј-а, те је од тога лродала 5.061 
аков за 379.095 гроша чаршијских. Чиста 
добит те пословне године износила је свега 
35.063 гроша чаршијских". 

Слаби по.словни резултати у току llBO
годишњег рада Пиварског друштва припи

сују се економској 'Кризи кОј'а је тада изби
ла у Cpeдrњoj и Западној Европи и имала 

доста јаке реперкусије у Србиј и. Поред то

га, и мањак од 273.294 граша чаршијских, 
за који је председник управног одбора 

Сима МилеНКОВЈ1n био одговоран, па .и суд

ски к.з.жњен, д-овео је друштво у тежа.к фи
нансијски положај , јер је nОК'риhе ове суме 

вршено задуживањем по 'високој каматној 
стonи.~ 



БАЈЛОНОВА ПИВАРА У СКАДАРЛИЈИ 1880-1941. 

Осuuвачu фUР.!tе БајJtонu Les fondateurs de La firme BajLor~i 
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По:ц таквим условима, већина члwно:ва 
Управног одбора, с Ј'аЋЮЂОМ Бајлонијем на 
челу, наС'Dојала је да се пивара изда у за

куп. Око тога се водила борба међу расва
ђеним групама, кој-а је ипак окоrнчана да
вањем пиваре у закуп Бајло.новом рођаку 
Ј,овану Брабецу, у трајању од три године 
(од 1. V 1877. до 1. 1 1880) по укупној за
КУЛНЈини од 101.750 гроша чаршиј,сК'их. 

Ни овај трогодишњи закуп није оства
рио повољне резултате. Према друштвеном 
била.нсу, а.ктива је износила свега 809.630 
гроша чаршиј ских (!Вредност инвент.ара 
164.194; вредност грађеВИНiа пиваре и стам
бене зграде 645.436 гроша чаршијскlИХ, док 
је штета у току ОВ,ОГ трогодишњег ра1да до
стигла 62.395 гроша чаршијских). Ниварско 
друштво било је пред 'стечајем. Стога је 5. 
октобра 1880. године, .оку.пшти-на акционара 
ПИВЭЈрског друштва ,одлучила, 'да се пивара 
прода фирми Игњат Вајлони и Синови. 

Игњат Бајлони IИ ње:rIOВИ еин ови, врло 
преду.зимљ'Иви :и ПQ;СЛQВНИ љу.ди, рођени у 
Чешкој, убрајају ·се у најстариј е оониваче 
млиноке и пиварске индустрије у Србији. 

Игњат је poђ~ у Литомишлу, У Чешкој, 
где је с братом оба1вљао .кожарски занат. 
Тежеhи да овој занат развије и стеюне бо
гатС'Гво, Игњат одлучи да оде у Америку, 

али по наговору његовог зета Ант.о,на Не
меца, познатог млинарск.QГ ст.ручњака, iНa

стаЊ8НОГ од раније у Србији, 'дође са женом 
и синовима у Београд 1855. :юдине .и наста

ви 'свој занат. Најстарији оин Ј,аков изу
чио је бачварски занат у једној бечкој ли

вари, а у Беот~раду је једно време :радио 

KO~ бачвара Кинцела, чија се .радионица 
налазила код Малих басамаК'а у Високо
-Фрушк,огорској ул.ици. Други Игњ'атов син 
Антон IИзучио је ,млинарски 'за.нат код ,свог 
ујака, 'Који је држао под закуп државни 

мл"Ин на Мла'Ви, у селу Братинцу, код По
жwревца. 

Инициј ативом Антона Немеда откупље
на је недовршена зграда МилосаlВа Пазар
ца код пијаце на Хајду.к-Вељковом венцу 

и у тюј згради, довршеној 1858. године, 
отворена је !Нешто касније позната го'стио
ница Бајдони, с великом сал,ом у приземљу 
и на спрату, где су одржаоване заба'Ве и 
концерти, <свадбени :и други :руч:кови; на 

спрату 'су биле и собе за пренohиште. У 
гостионици су неуморно послуживаљи Иг

њат И њеI10ВИ ·синови Јаков и Ба1са, а ку
хињу је водила жена Ј аКОВЛiева - М·ари
ја Валухова, 'синавица Велимира ВаДQ}КИ

ћа, ПОЗiНатог беотрадског књ'Ижара. 

Уносан ГО 'СТИОНИЧаЈРОКИ пооао, вођен до 
1878. године, оМ'огућио је Игњату да 1869. 
купи напуштену држа'Вну воденицу на 
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Млави, у Малом Црниhу, за 2.500 дуката. 
Под у'пра:аом Игњатовог сина Антона, који 
је своје млинарско знање 'Допу.нио вишето
Дишњ'ОМ праксом по млиновима у ино

странству, подигнут је на ,месту 'старе 'ВО
денице модеран млин. Млин је 1871. годи
не ПрО'Ilок'Олисан :под 'фирмом "ИI'њат Бај
ло-ни и СИНОВИ", те је сталним увођењеi\I 
савремене опреме постао један од н,ајбоље 

уређених и највећих парних млинов'а у Ср
бији. Фирма је 1883. године купила за 
15.000 дукат·а и парни млин у Беоrграду, ко
јег је, око 1850. године :подигао кнез Алек
сандар КарађорђеВИћ на Топчидерском 
друму, поред фабрике ЖИI1Ица и марк.арн.и

це. Мл-ин је, такође, модернизован, али ј е 
за време првог оветског рата ПОТlпуно уни

штен. 

'Тежња за већим богатством навела је 
фирму Игњата Бајлонија да се, поред мли
нарства, посвети и Iпиварској индустрији. 

Акција је отпочела, како смо видели, ОТКУ
пом иале пив'аре :на углу Ска,дарске IИ Це

тиљске улице ОД пропалог "Првог пивар
ског акцио.нарског друштва". УПlрављањз 

ОВОМ ПИ8Э1ром поверено је Ј,акову, са задат

KOIМ да од ње C'IЋори вел'ику и модерну пи

вару. Отада почиње снажан успон Бајло
НО'Бе пиваре у Скадарлији. Ради прошире

ња фабричке зграде, ,0тК'упљена су околна 
имања, на·бављена је ·модерна пивraрска 
опрема из Чешке и Немачке, куповњне су 
велике количине хмеља из Чешке и јечма 
ОД трговачке куве Браhе Крсмановиh на 
КЈредит. Бајлоно,ва фирма ужива.ла је вели

ке кредите К·ОД Народне банке, задужива~'1а 
се и код дворског кувара Михајла, а Фран
цуск.о-српска банк·а из Париза, по OCHwвa
њу своје филијале у Београ,ду, ОТIВорила j~ 

фирми готово неограничен кредит, ради 
концентрације свих њених дугова . 

Јак'ов Бајлони је рел,ативно брзо доспеu 
до врха ужег слоја трговачк.о-инду..стријске 
буржоазије у Србији. На првом збору ,ак
ционара Народне баrнке 1884. rrО~ИlНе, иза
бран је за члана управног о.дБОр'а и остао 
је на том положају до 'своје смрти, 1902. 
године. Био је један од оснивача Српског 
бро:царског друштва, дуго је :и:опуњавао 
функције по·тпредседника тота друштва, а 
једно .време био је и члан Управе држа'вних 
монопол-а. Имао је 'дВа сина: Игњат.а, ,који 

је заlВРШИО 'I1рговачку школу 'у Београ.ду и 

абитуријентски курс у Бечу, и млађег сина 
АlНтоиа, млинарског стручњ'ака, ожењеног 

ћерко:м !Неког имућног чешког мнду,стријал
ца. Игљат је од 1897. године У1прављао ли
варом, а .оД очеве СМРТИ, 1902. године и 
осталим предузеhима ове имуhне фирме. 
Бајлонови су куповали куве у разним кра-



ј еви:ма Бэограда, а сазидали су велику јед
НОСПРD.Н-IИцу у Карађорђевој улици, до 

пристаништа, какве оу тада биле го'оподске 
куће И'муhних беы'радских трговаца - Ха
џи Томе Опула, Димитрија ЋИРКОВiиhа и 
Илије Антоновиh.а-Хаџи Ђорђа, између Је

ротиј еве ,кафанице "Код голуба" .6 

Игњат Бајлони ишао је ст·опама свога 
оца Ј акова. Ожењен ћерком иму.hно!Г бео
градског трговца Димитрија Ћирковиhа, 
брзо ј е продирао у кругове крупног трго

вачког и фина.нсијског капитала. Поред 
управљања пиваром и другим предузећи

ма, активно је учествовао у рад.у разних 
удружења и но.в-ч:аних установа. ГОДИlне 
1905. изабран је за -ч:лана управе Српског 
бродарског друштва, 1909. за -ч:лана управе 
Народне банке, а касније постаје њен ви
цегувернер и дуго .остаје на положају гу

вернера . Прилике'м .оснивања УД1ружења 
индуст'ријалаца 1908. године, Игњат поста
је председник, затим председник филијале 
Прве хрватске штедионице у Београду итд. 

Умро је 1935. године. 

* 

Преласком пиваре у влааRИШТВО фирме 

"Игњат Бајлони и Синови", 1880. године, 
отпо-ч:иње модернизација nроизводње и њен 

сталан успон . Набављене ·су машине .од нај
познатијих немачких фабрика, које су и

споручивале машинске уређај е 'и пиварама 
у Ауст-ро-Угарској. Тако је од фаб.рике 
Атте, Giesecke und Konegen .из Браун

швајга .купљена .механичка :и.нсталација за 
превоз слада, .која је могла за један сат да 
превезе 6.000 кг слада. Исто тако, набавље
на је аутоматск.а машина за чишhење и 
сортирање је-ч:ма (Gerstesortieranlage). Так
ву 'машину имала је .и Вајфертова пивара у 
Београду. Главне машине покретане су, 

преко трансмисије, па.рном МЭiшином. Пи
вара у Скадарлији је међу првим фа.брика
ма у Београду к,ористила електричну енвр

гију Београдоке електричне централе и и

мала је електри-ч:ни вентилатар у :НОВОМ 

гвозденом димњак:у, ради рационалниј ег 
сагоревања.7 

Нови гвоздени димњак, подигнут 1911. 
године и сна.бдевен електричним . МОТОРОМ 
ради боље вентилације, ,сметао је суседи

ма, збаг лупе и зујања мотора. Стота су они 
12. марта 1911. г.o~~e jIIПУТИЛ:И жа,лбу ми
нистру унутрашњих дела, са зах.тевом да 

се вентилаrrор у.клони. Око тога је настао 

читав спор. Главни санитетски савет два

пут је комисијски прегледао нови димњак 

и вентилатор, те је ·коначно ,одлу-ч:ио "да ОД 
мот,ора не може бити таквог потреса и шу-
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ма, да шкоди здрављу околних ст·ановни

ка. Електрични вентилатор у новом оџаку 
- на,води се у комисијском извештај у -
изазива саврш~ије сагоревање горива на 

огњишту, а 'Тиме смањује и Дим, ла се то:-а 
ради м'оже сматрати баш као добит са 
здравственог гледишта".8 

Бајлонова пивара производила је црно 
пиво ја-ч:ине 16 степени и бело пиво јачине 
14 степени, сли-ч:но познатом пилзенском 
пиву. ПРОИЗВОДЊЋ је 1892. године знатно 
повеhа·на. НаРОЧИ'I'а пажња обраli.ена ј е 
продаји пива у флашама; 1892. пивара је 
продала 280.000 флаша пива . Тако је од 
мале ру-ч:не пиваре, -ч:ији је капацитет изно

сио свега 5.000 хл годишње, израсла стал
ним увођењем тековина индустриј.ске рево
луције велика парна пивара, која је, уочи 
првог све-тск,ог рата, убрајана у највеће и 

:најмодерније пиваре у Србији.9 На великој 
Светској изложби у Паризу, 1900. године, 
Бајлонова пивара добила је запажену на
граду.10 

* 

По завршетку првог еветског рата, Бај
ло-нова пивара, у rrроширеним Ј1раницама 

нове државне заједњице, имала је знатно 

пространије тржиште за реализацију своје 
производње. Али, с друге стране, она је 
морала да саrвлађује јаку конкуренцију 
многобројних пивара у ,осталим ј УГОСЛО13ен

ским покрајинама, међу 'којима је било не
колико модерно опремљених и добро орга

низованих пиварских индустријских пре
дузеhа. Према званичној -статистици, Југо

славrија је по завршетку првог 'светског ра
та имала 34 пиваре, са уложеним ,капита

ЛОМ ОД 335,430. 000 дикара, са 2.629 радних 
места и укупном погонск.ом снагом од 

4.299 КС" 
Повољна привредна КЈонјунктура од 

1922-1924, затим ОД 1926-1928. године, на
водила је Бајлонову пивару, а и·ст·о као и 
друге пиваре у земљи, ,да од ,остварених 

профита и зајмова инвестирају знатна <Н.ов

чана оредства у обнову фабричКiИХ уређа
ја, увођењем савремене теХ!нике која је у 

великој мери мехаНИЗ;Qвала процес рада и 

повеhавала капацитет производње овог 
производа ш.ироке потрошње. 

Бајлонав,а фирма протокољисана је по
ново ПО новим југословенсК'и.м -прописима 

30. јула 1931. године под називом "Парна 
пивара Игњат Бајлони .и Синови". Власни
ци пиваре били су тада: Фрања Ј , Бајлони, 
AЋТtOH Ј. Бајлони и Јаков И. Бајлони, а ко

маНДитори ~ Игњат Ј. Бајљони и Отокар 
А. Бајлони, сви југословенсКlИ држављани. 
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НИКОЛА вучо 

Седиште 'вођства предузеhа, како ЛИ'Бcuре , 
тако и млина у Малом Црниhу, Iбило ј е у 

Београду, у Цетињској улици бр. 15. 'Уло
жени капитал у пивару износио је ,.,ада 
32,500.000 дИ'нара, и то; у зграде и друге 
непокретнине 17,500.000, затим у маши.нска 
постројења 9,000.000 и у прибор и инвентар 
6,000 .000 динара" 2 

Пивара је имала велики број одељења 
за разне ступњеве процеса производње ; 

слад,ару, ·сушару, lВарионицу, ,ВРИОНИЦУ, 0-

дељење за отакање буради, одељење за 

отак-ање пива у флаше, одељење .за казане, 
за парне машине, за локомобилу, за дина
мо-маш·ину, одељење за израду буради, за 

прање и смолисање бу-ради итд. 'у фабрич

ком кругу налазиле су се све радионице за 

разне потребе пиваре. 

Пивара је имала властиту пого.нску сна
гу која је, са две парне машине од 536 КС, 
служила ИСКЈЬ'учиво за фабричку машине
рију. Поред ове погонске снаге, пrИВЭЈра се 
изузетно служила градском 'C'I\pyjOM за сит
није послове и у ту 'сврху располатала је 
дизел-мотором од 50 КС. За к-оришhење 
пуног К'апацитета фабричких постројења 
било је ,потребно зими 150 КС, а лети 'Мак
симално 300 КС. 

Стари парни котлови, 'од пре првог свет
ског рата, замењени су после рат,а НОВИМ 

котловима. Ова потребна пара производила 
се у ОВИМ 'но,вим котловима, смештенИоМ у 

непосреРјној близини ДИМfflака , и то: један 
котао од 200 м3 система "Бабкок и Вил
КОКС" (Babckok Wilcox) и други од 300 мЗ 
система "Борсиг" (Borsieg) од 17 аtJ'мосфера 
и прегрејану пару и са аутоматсюим по

креТ!нИ'м 'роштиљима. Ови котлови налази
ли су се у одељењу XCIV (види ПРИЛQoжени 
план пиваре). За греј'ање котлова употреб
љаван је домаћи I1рашасти мрюи угаљ. 

Вода за целу пивару добијана је из ду
боких сопствених ,бунара. Специјалним 
'I1у,мпама , инсталисаним у {щељењу ХХIХ, 

вода се доводила у велике резервоаре из

над .одељења XXXVI, где је пречишhава
на, ·а 'Вода за котлове поново је пречишћа
вана 'апаратима система "Нек,ар" у самој 
котловници. 

Произведена ,л·ара служила је у разне 
сврхе. Најпре за дуплу компауlНД стабилну 
'Парну машину ,од 276 КС, ,смештену у оде

љењу XXVI, и за полу-стабилну локомоби
лу "Лан ц" од 280 КС. Лок;омобила је имала 
сопствени котао, те је у зимским месецима 

покретана паром, произведеном у сопстве

ном кют'лу. Сем тога, 'произведена пара 
справодила се у варионицу (одељеље 
XXIV), ради куваља пива и у специј'алне 
апарате за производњу 'вруће Боде (одеље-

ње XXXV). Врућа И хладна вода СПРОВОДИ
ла се м,г~,о,гобројtНИ'М цеВИtма у сва одељења 
пиваре, а у нека одељења и B{)д~a пара. 

Општинска вода КЮРИIШћена је само за пи
ће .и за производњу вештачког .леда . 13 

Погснска снага парне машине и локо
!\юбиле преношена је на четири динамо
-машине. Парна машина покре1'ала је ге
нератор марке АЕГ, Берлин, 80 KW, напон 
220, и генератор марке "Sachsenwerk ", 
Дрезден, 85 KW, напон 220. л.окомобила је 
rroкретала генератор АЕГ, 63 KW, напон 

220 и re.нepa'I'0p "Sachsenwerk", 82 KW, на
пон 220. Пренос -по ганске снаге парне ма
шине -11 локомобиле на динамо-машине вр
шио се преко разводне Тtабл е, која се нала
зила у машинској згради (одељење XXVI) 
на елеКТРОМQ.торе у ·свим одељењима, као и 

за осветљење одељења . 

Готово rrоловину произведене ПОГ.Qнске 
снаге трошиле су машине за хлађење (,оде

љење ХIХ) , које су лети радиле 24 часа не
прекидно. Пивара је, уочи другог светског 
рата, користила и електричну енертију 

Београдске елеКТРИЧ1Не централе. Тако је у 
1939. години ·купљено 704.250 KWh, ОД тога 
је утрошено за осветљење 16.900 KWh и на 
МОТОРНИ погон 687.350 KWh.14 

Производња слада и пива обављала се 
на тада врло савремен начин. Поједини 

процеси 'ове фазе производње били су у -ве
ликој мери аутоматизова-ни. За сла1довање 
употребљавана је еамо 1 класа јечма, кој а 
се добијала t.lишћењеl'o'I и сортирањем про
леhног јечма специјалним машинама. Очv.

шhени јечам квашен је у великим плеха
ним резервоар има с водом кој а се налазила 

више клијаре (одељење VПI) . о.ва·ко на,ква
шен јечам ПРОС'I'иран је по клијарама, пато
сан им бетоном, уз стално обртање ,гомила 
ради спречаваЊ'а сувишног заI1реј.авања . 

Пивара је , при нормалном раду, могла да 
наквас.и дневно 7.000 кг јечма , од -којег се 
ДQбијало, према квалитету, 75-85 процена
та слада. 

Процес клијања трајао је око 7 дана, \Да 
би клице достигле равномерну потребну 
висИ/иу. Јечам се, затим, аутома'I'ОКИ дово

дио у сушару (одељење IV), где 'се вруhим 
rваз:цухом од око 70 ·степени суши-о, чиС'Гио 
од клица IИ постепено остављао да 'се хла

ди. На овај начин добијан је слад. Макси
мални капацитет производње у току 'сезон

CКiQг рада (окroбар-март) износио је 1.500 
тона слада. 1 5 

Производња пива .вршена је по принци
пима та:цашње теХЈRологије, Хмељ, 'к,ао 'си
ровина" поред слада, употребљаван је у 
потпуно свежем и LаромаТ1ИЧНОМ стању, а 

нези 'Воде обраћана ј е оообита пажња . Мле-
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вење слада до степена гриза обављана је 

модерним ваљцима система "Сек" . Самле
вени слад пуштан је у К'азане за кување 

пива (одељење XXIV). Пивара је имала 
дуплу варионицу са 4 посуде које 'су слу

жиле за Куй3·ање и избистрarвање пива. Ка
пацитет варионице износио је 130-150 хл 
по једном кувању, за које је употребљава
на око 2.700 'Кг слада и 40 кг хмеља. Варио
ница је могла за 24 часа да обави .три КУ
вања. 

ВРУће .пИБО је, затим, сила.но аутомат
ске·м пумпом у тепсије смештене више ври

он.ице (.одељење XXXIX), ради природног 
расхлађивања у Ђрајању од ,некоЛiИКО часо

ва. Овак'о расхлађено ПИБ'О спроводило се 
К!роз ,модеран апарат за хлађење на око 4 
степена у подруме СНаЈбдевене бетонс.ким 
кацама. У свакој каци могло је да ст,ане 

пиво 'из два кувања, ·са у.куп-но 5.200 хл за
премине. Овде се додаје :ювасац који произ
води врење. По завршеном главном врењу, 

које траје оюо 10 дана, пиво ·Се спроводи у 
подруме, те се у затвореним 'бачв·ама, под 

притиском ОД око 0,5 атмосфера, завршава 
врење. 

у подрумима је ,пивара имала осам оде
љења, и то: једно .одељење са цемеН1\НИiVI 

'" 
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бурадима запремине 4.235 хл; једно са ал у
минијумским бурад.има запремине 5.270 хл; 
G одељења са дрвеним бурадима запремине 
6.400 ХЛ. ПОД температуром од 1- 2 степена 
пиво је лежала највише 6 недеља. 

За отакање Iпива у транспорт.ну бурад 11 

флаше, Iпива,ра је располагаЈlа с иајмодер
нијим машинама. Ова фаза процеса рада 
била је 110ТП)'lНО аутоматизована. Сазрело 
пиво пролазило је кроз филтер (одељ. XIV), 
те је машином за отакање, кроз 4 славине, 
пуњено у транслортну бурад која су прет

ходно lIранз аутома.тском машином и СМО

лисана. На овај аУТ.Qма'I1СКИ н.ачин могло се 
дневно оточити око 500 хл пива . Исroвре

мено се вршило аутоматско отакање пива 

у флаше ПОМОћУ две К·ОМПЛ€'I1не инсталаци
је за прање, пуњење и затварање флаша. 
Једно такво постројење могло је да пуни 

ок·о 2.500 флаша на сат, а друга мања ин
с'Галација око 1.000 флаша. Флаше наме
њене транспорту, пастеризоване су на тај 
начин, што су затворене флаше излагане 

постепеном загревању у ВРУћој води ОД 80 
степени и поатепеном хљађењу. ПИ'Вара је 

имала апарат за 3.000 флаша. једно пасте
ризовање трајало је око 6 час·ова. 16 
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Ледара пиваре cal1paIJeHa ј е још 1901 . го ·· 
дине, са скромном опремом и коришhењем 

једног ком.пресора од 40.0 ЈО калорија. По

сле првог светског рата инсталисан је KO::vI
пресор од 100- 150.000 калорија (одељ. 

X IX), а нешто касније јQШ један компресор. 

Потрошња ПОI'O'Нске снаге ових ка.мпресора 

износила ј е око 180 кс. Сва три 'амонија-ч
на компресора служила су за хлађење 'Ври

онице и подрума, а производила ·су лед као 

пратећи производ. Хладна слана вода до

бијана је из једног испаривача ОД 150.000 
калорија, те се ОДа!Гле разводила це'Вима по 

свим подрумима и свуда где је у пивари 

било потребно хлађење. У већем генерато

ру могло је да се произведе око 700 табли 
леда СД по 12,5 'Кг при једном вађењу (Qдељ . 

X IX), а у мањем генератору око 200. У 1939. 
ГОДИНИ ПРОИЗ1водња је износила 162.015 та

бли леда у нето вреднооти од 508.776 дина
ра. Од материјада, утрошено је амонијака 

750 кг (18.000 дин.) , соли 10.000 кг (9.761 
дин . ) и амонијачне соде 4.720 кг (12.555 
дин.)У 

Пивара је имала 7 занатских радионица 
за разне потребе: ба-чварску радионицу за 

производњу, оправку и ·одржавање транс

портне буради; к,олаРСКу,столарску, сара ч

ку и ковачку радионицу за опраlRКУ кола, 

поткивање .коња, шивење фабрич'Ких каи

шева !и за друге потребе; меха'ничарску ра

дионицу са два струга, са бушиЛ'ицом, 
швајс-апаратом и другим алатима; електро

техн:ичку РЗiДио.ницу, са стручним радници

ма, опособним за све обичне оправке на 

машинама. 

Прев·озна ,средства била су, такође, Iброј 

на: 7 lfIиварских затворених 'Вагона од \ло 10 
тона; 6 старијих камиона; 3 Д'Вопрежна 

шnедитерска кола; 17 једнопрежних Jl.ГПе-

дитерских кола и 8 двопрежних затворених >t 

ледарск:их кола. 

Сировину и по"Моhrни материјал фабрика 
је наба'Вљала нај веhим делом у земљи и 

неш'I'О у :иностранс'I1ВУ. У земЈЬ'Ј1: 'Сву ~оли
чину јечма, м·ање КОЛИЧИiне хмеља и сиро

вине које чwне саставни део производа; ма

териј-ал који је служио .:юао iI"10моћно сред

ство производње - запушачи за флаше, 
врањеви за бурад, флаше, амониј а·к, дена

туриеане соли, а1мониј аЧЈИУ соду, кристал 

eo~y, ,сла-мне завоје, угаљ, зеј':tИiН, мазива и 

бензин. Из иностраНС'I'ва 'Н·ај-више је купо
ван познати хмељ из Саца, у Чехословач
кој, пива.река 'смсла и специјалне флаше. 
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Просечна годишња потреба јечма и хме
ља, при пуном капацитету и ,осмочасовном 

раду, била ј е 1934 . године: 27 кг јечма и 0,3 
кг хмеља по једном хек'Голитру пива, тј. 

2,700.000 кг јечма и 30.000 кг хмеља за ко
личину ОД 100.000 хектолитара. Просечна 
годишња потреба смоле , при пуном капаци-



тету у осмочасовном раду, била је 2-3 ва
гона; флаша око 10 BarQHa; запушача за 

бу-рад око 200.000 комада; запушача за фJlа
ше 3,000.000 к.омада; горива око 600 вагона 
угља и 3 вагона мазива. 

Пуни годишњи к,апацитет произ'водње 
пива, при оомочаСОВНQМ раду, IИЗНОСИО је 80 

БАЈЛОНОВА ПИВАРА У СКАДАРЛИЈИ 1880-1941. 
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до 100.000 хектолитара; леда еко 1.500 та
бли од 12,5 кг дневно, односно годишње нај
више 200.000 табли; ,слада само за сопстве

ну потрошњу. Отпаадак -од КУ'вања - тре
бер (око 200.000 кг) прада<ваи ј е краВЭЈрима 
из .околине Београда за исХ!рану сто.ке. Исто 

тако, и о'Гладак од сладовања - сладна 
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килица (око 100.000 кг) продаван је за про
изводњу ш:пиритуоа и за сточну храну.18 

Пивара је могла максимално да упосли 

200 радника и управног осоБЉ'а. У фабрич
ком кругу становали су сви стручни мајсто

ри с породицама и стално запослени рад

НИЦИ. Пивара је имала 6 стансхва за струч
не мајсторе и 10 'соба ,разних величина са 
110 лежаја за смештај радника. Оct.'iочасов
но rрадно IВpeMe ва:жило је, по правилу, пре
ко целе године, сем за раднике у машин

ском 'Одељењу који су радили у три смене 

ради хлађења подрума. 

Стручно особље са'Чињавали су у мањем 

броју страни паданици, махом из Чехосло
вачке: Ем ил Ш'ишка, техни'Чки директор из 
Ла-ВОЂа, у Чехословачкој; Јан Жибек, глав
ни 'МашИiНИСТ из Велике Кадловице , у Че

хословаЧIюј; Рене Нуро, електромеханичар 
из Лијона, .у Ф.рЊ1iцуској; Јозеф Хицл, ма
шwн-бравар из Велике Ка;дловице и други. 
Од домаh.их стручних ма}ст.ора било је : 3 
електричара, 3 брЭ'вара, 4 пивара, 2 КОЂача, 
4 бачвара, 1 lКолар, 1 дреер и 2 шофера. Не
квалифиюованих радника било је 60-70, 
а сезонских неквалификовањих ·ОКО 10. 

Бајлоново пиво имало је у периодима 

r:ювоJыеe привредне коњуктуре дост·а ве·· 

лику потрошњ.У у земљи, а продавано ј е у 
маљој количини и у иностранству. Преду
зеће ј е имало врло разгра1нату продајну 

мрежу, с многобројним стовариштима. У 
сопственој режији им'ало је сroваришта у 

Земуну, Великом Градишту, Радујевцу и 

Младеновцу. У туђој режији било је 48 ,ста

lВа.ришта у разним местима Србије, Војво

дине, Босне и Хрватске: Азања, Аранђело
вац, Бешка, Брчко, Бачка 'l\опола, Ада, 

Вуковар, Велика Плана, ВлашК(l Поље, Ва

љево, Велика Кикинда, Доњи Милановац, 
Жабари, Кладово, Кула, Краљево, К'рагу

јевац, Књажевац, Крущевац, Лозовик, Ла
пово, Инђија, Мало Црнуће , 'Мол, Нова Ка

њижа, НОВИ Бечеј, Нови Сад, Обреновац, 
Петровац, Пожаревац, Перлез, Путинци, 
РаЉ'а, Сента, Стара Пазова, Стапа р) Србо
браи, Суботица, СQ!1l.fбор, Степојевац, Сви

лајнац, Сопот, Сланкамен, Смедерево) Ста

ра Кањ'Ижа , Трстеник, Торжа и Шабац. За
ступства и стоваришт.а у иностранству Бај

лоново предузеh.е Iније имало. 

• 
Као што се види, Бајлонова пивара у 

Ск,а:дарлији, ,по свој-ој модерној тех.нмчкој 

опреми и СТРУЧНОСТИ запосленог људства, 

по свом 'кanацитету ,и раЗГРЭlНатом продај-
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ном систему, спадала је између два светска 

рата у највеће пив-а:ре у земљи, а могла се 
упоредити И с великим пиварама у земља

ма ј уroисточне Европе. 
Пословање овог добро организованог ,ИН

дустријског предузећа кретало се, међутим, 
неравномерно, као и у свим привредним 

предузеhима у Југосла'Виј-и између два 
све.тска рата. 

Неравномерност привредног кретања, у
словљена повременим про"менама коњунк

турних привредних прилик'а, са својим уз

лазним и силазнИl\'I променама, које су на

стајале као последица дубоких против реч
НОСТИ капит.алистичког привредног система, 

била је главна .юарактеристика привре;цних 
осцилација између два светска рата. Позна
те су ове цикличне осцилације: повољна 
послераЂна инфлаторна к'оњунтура 1920-
1923; монетарна стабилизација и кратко
трајна стаnнација изазвана дефлационом 
полит.иком 1924~1925; ожи.вљавање и у

спон привреде 1926~1928; велика економ
ска криза 1929~1933; поновно ожи-вљав.а
ње привреде 1934~1936; К'раткотрајна eKQ

но:мска криза 1937 ; успон привреде 1938-
1939. године. 

ПОIД утицајем .ових честих привре\д'НИХ 
промена, мењало се и пословање БајЛОLНове 
пиваре: њена производња, њени позитивни 

и негатИIВRИ биланси, њено особље и рад
:''i'иштво . ПРОИЗВQдња је расла или <>падала 
према К'ретању ПОТiрошње на тржишту; о

стварена добит 'Предузећа се повеh.авала 
или смањивала; раднишТ1ВО је запошљава

но или отпуштано, а најамнине су стагни
рале или опадале. 

Послера'I\На инфлаторна коњуктура у 
ЈУГОСЛЭlВији била је праћена, после оскуд
не 1919. године, сталним порасТiОМ по.тро
шње у овим сектор.има. Тако је и пот.рошња 

пива нагло расла све до краја 1927. године, 
са изузет.ком 'Контракције тржишта, иза

зване дефлационом :nолитик,ом 1924-19.25. 
године. Може 'се реh.и да је овај период 
био нају.ноонији за Бајлонову пивару. До 

1927/ 1928. фискално оптереh.ење пивн, ра
чунајуhи државну он самоуправну трошари

иу и 'порез :на пословни промет, износило .ie 
свега 100 динара по хектоли-тру. Од реали
зован-ог профита, ·руко.водство пиваре је 

сваке године обиа18љало по које одељење 
набавкомсавршениј.их машина и других 
фабрич.к.их уређаја. Порастом потрошње на 

тржишrгу, пйвеh.аВ-ЗIНа је и производња пи

варе. 

Велика све-тска економска криза од 1929. 
до 1933. године, која је у ЈУIlОславији траја
ла !Дуже него у развијеним капиталистич

ким земљама, довела је Бајлонову пивару, 



као и сва друга привредна предузећа, у 

врло теж,ак положај. Изазва'на против:реч

НОСТЈ1ма између неограничене производње и 
ограничене потрошње, криза је падом цена 

и ширењем ;незапослености, довоДtил·а до 

сталног опадања .ку-повне СМ:ОћИ ШИРО.ких 

слојева сеоског и градског ст,ановн.иштва. 
ОЛЭЈдање куповне мОћИ праћено је опада
љем потрошње и све већОМ контракщијом 

промета на тржишту. У 110КУ кризе 'Опада
ље кулО'Вне моhи .и потрошње имало је ка

тастрофалне размере. Ник·ада капитали
стички систем није у својој историји био 
тако ·снажно .пољуљан и у основи nоткопан, 

као што је то било тих roдина. Овакав ток 

имала је криза и у Јуrославији. 

Опадаље потрошње јако је захватило 
пиварство. Индустрија пива била је овом 
КРИЗОМ јако погођена. Све rn1!В·ape у Југо
славији смањивале су 'nРОИЗЋОДЊУ, смањи

вале -су број за'после,Н'ИХ, сниж·аiВэле њихове 
најаЈ\tнине, а поједине пиваре обустављале 
су и рад. У 1933. години пиваре у погону 
продале ,су свега 229.460 хл пива, што је у 
процентима представљало мањак -од 32,60°/0 
према продаји у преТХ'ОДНОј, 1932. години. 
Опадање продаје настављено је и следеhих 
година, достижуhи 1936 . . најнижу ст.опу, тј. 
ни трећину од ,оне из 1927. I1QДИlне. При том 
је погрешном економск,ом ПОЛИ1'иком др

Ж'Э'вне управе трошарина на пиво стално 

п()већавана (1930. године 50%; 1936. на 
100°/0), а скупни порез на :ПОСЛОВНlи промет 
је rrpогреСИВНQ растао. Ова пореска пове

Ьања, која ·су имала за циљ .,ца повећају 
државне приходе, изазвала су смањење по

трошње. 

Ради одржавања високих цена својих 
производа, па тиме 'и одређен lНиво профит
не стопе, пиваре ·су имале картелне спора

зуме . Ово .вештачк'о юдржавање !Високих 

цена пива .ишло је на терет мал'Опродаваца. 
а у к.рајњој линији ·на терет пот.рошача. 
Због тога су кафеџије у Београду .и у 3е:-.ту
ну, у августу 1936. године, обј.а;виле бојкот. 
Велике залихе ·пива у БајЛОНО80ј и Вај
фертовој п~вари, на стоваришту у Београ
ду , остај але су нереализоване, а власници 
ових пивара морали су да попусте ,пред '0-
па'сношhу потпуне продајне контракције. 

Тешко финarнсијско стање за време кри

зе довело је у питање опстанак iП'редузеhа 
фирме Игњата Бајлонија и његових СИНQ

ва - њих,ову пивару у Београду и паWIИ 
млин у М,алом Црниhу. Дугови к<од ба,нака 
тешко ·су отплаћивани. Санирање једног де
ла ОIВИХ 'Дугова преузела је Народна банка, 
а прику,пљање додатних НQвчаних средста

ва , потребних за раздуживање и за текуh.и 
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L ' en-tete des lettres d'affaires de la Нтте BajLoni 

фабрички рад, замиwљено је лре'I'варањем 
предузеhа у акционарс.к'о друштво. 

Одобрељем ,МИЈнистра трговине и инду
стрије од 20. маЈа 1936. године, ст.аро пи
варско пред.узеће претворена је у акц,ио: 
нарско друштво, под називом "Парна пива
ра И. Бајлони и ·СИЈноаи а .>Д.", или ckp-а'Ьено 
"Пивара Бајлони а.д. ". Циљ овог акциоњар
ског друштва био је, да подиже, развија .. И 
усавршав·а :индустрију rПiива, ,слада и леда 

у постојеhој пивари, у CКiaдapcKoj улици. 
Основни капитал је утврђен на 20,000.000 
динара, подељен у 20.000 акциЈа од по 1.000 
динара номиналних. 

УписИ'в'ање овог Э!кционарског Кiапитала 
вршено је на тај !Начин, Ш'I'O је претх,ощна 

фирма "Иг.њ·ат Вајло_ни и Синови" у Бео
граду уступила новом основаном аlКционар

ском друштву 'СВУ актИlВУ и пасиву своје 
парне лив-аре у Београду, са целокупним 

уређајима и 'Свим .постојеhим стоваришти
ма, заступњиштвима, 'Инвент.аром, робом, 
потражива'њима, дуговањима и свим ње

њи-м непокретним имањима, која су се .на-
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лазила у Београду, Шапцу, Новом Саду, 
Торжи, Младеновцу, Паланци , Смедереву и 
Великом Градишту - у укупној вредности 
од 20,000.000 динара. За овај уступ , 'власни
ци старог предузећа добили ,су 19.900 ко
мада друштвени х акција у вредности 

19,900.000 динара и 100.000 динара у гото
вом. Oc~aTaK акционаРСКQГ капитала имао 
се уписати. уплатом у ~OTOВY 100 к-омада а!< 
циј ,а у вредности од 100.000 динара . 1I1 

Као што се види, ранији влаlСНИЦИ пива

ре, укључујући и чланове њихове уже и 

шире породице, држали су го'Гово целоку

пан капитал основаног 'акционарск·ог дру

штва. Укључивање и других, врло имућlНИХ 
чланова :разгранате породице Бајло'ни, има

ло је за циљ .да и они, као ·акционари дру
Ш'flва, учествују у добити, да својим акцио
нарским уделом потпомажу 1l1 0СЛQвање 

пиварск·ог предузећа и својом личном имо

вином, у границама -овог акционарског уде

ла, гара'нтују евентуално за.кључивање зај

мова. На првом збору акционара, ~OTOBO све 
акције друштва, ради учешhа на збору и 
осигурања по~ребног зак·онског кворума, 
депон.овали су чланови породице БајЛО;Ј·Ш: 
АнТОН Бајлони, Нада А. Бајлони, Јаков И. 
Б.ајлони, Јела И . Бајлони, Димитрије И. 

Бајлони, Фра1ња БајлоНlИ, Мица Ф. Бајлони, 
Босиљюа Ф. Бај лони, Марија Бајлони , Со
фија Ф. Бајлони и поједини зетови.2О 

Управни одбор, као извршни орган ак

ционарског друштва, састављен од члЭЈНО

ва породице Бајлони, главних \ВласниК'а ак

ција овог друштва , давао је прав·ац цело
купном раду, бирао је .и запошљзвао осо

бље и раднике, закључивао је с њима уго
BQpe, УЂВрђивао им делокруг рада, одређи

вао им пљате и наднице, за.ступао је дру
штво пред државним властима и треЋИ;d 
лицима. За овај рад, чланови УIIl РЗ'ВНОГ од

бора, поред дивиденде кој у су !им доносиле 
бројне а·кције ДРУШТ\8а, имали су право IHa 

један .део чисте добити , а ову добит о.дре
ђ-ивао ј е збор акционара, тј. ·остали члано·ви 
по-родице Бајлон:и. Надзорни одбор био је, 
такође, саст.ављен 'веhином ,ОД чланова ове 

породице. 

О "Смењивању чланова управног и :над
зорног ·одбора одлучив·ао је, Ћакође, збор 
акционара , с ТИМ ·што је на збору морала 
би'I'И заступљена н-ајмање половина ,акци

ја и да 'се за ту измену добије 3/4 акцио
нарс.ких гласова. Ово се тотово iИ ниј е могло 
десити, јер су чланови упра'вног "и надзор

ног .одбора држали знатно 'Ви-ше од пропи
сане половине акција. УIJ1Iра~и одбор је 
предл.аnао, а збор ·акционара је ·одлучив:ао, 
О висини награде:и тант.ијеме члановима 
упра,вног -одбора. 2 t 
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у доба оснивања акционарског друштва 
и настављања рада у пивари у но;вој орга

низационој форми фебруара 1936. године, 
економска криза у 'Развијеним к.апитали

Стичким земљама била је савлада на, али је 
привреда Ју гославиј е још једнако била 
притионуЋЗ разорним последицама ове rнe

запаl1t'IЋене кризе. Наведене године лотро
шња пива у ЈугославиЈи износила је свега 
211.921 хл, према 219.176 хл у 1935. години. 

Пре:м:·а зв·аничним статистичким -подаци
ма, 1939. f1ОДина спадала је у најслабије по
слера1iне године за домаћу пиварску инду

стрију. Поновна молба Са'веза пиварске ин
дустрије на'длежним органима, ради сма
њења трош·арине lН'a nравичну меру, ост,ала 

је безуслешна. Пиваре су он даље одржава
ле 'Високе картелне цене у велепродаји. 

Бој.lЮТ точења пива ОД стрзrне београдоких 
и зе.iVIУНСКИХ кафеџија, који је трај ао 14 
дана, довео је Бајлонову пивару у тежак 

положај. Продаја њеног пива те године 
спала је на 17.229 хл, тј. за 1.443 хл мање 
него претходне, 1935. г·одине. 

Према годишњем билансу за 1936, пре
дузеhе је имало следеhу паоиву: сировине 
и потрошни материј ал 1,056.217,36 дин.; 

трошарине и порези 1,213.934,27 ДИiН.; пла
те и наднице 750.128,83 дин.; опш1'И И адми
нистративни трошкови 1,082.222,10 ДИiН.; тј. 
укупно 4,103.502,56 динара. На име добитка 
пивара је ОД продаје ПJ1lва имала 3,205 .245,25 
дин. и 'Од осталих прихода 905.314,71 дин., 
тј. у,купно 4,110.559,96 динара, што значи .да 
је чисти добитак, по одбитку трошкова, из
носио све-га 7.057,40 динара. 

Већ следеhе, 1937. године, у условима 
привредног оживљаlвања и ПОНОШiог ци

кличног успона привреде у Југосл,а,вији, 
Бајл-онова пивара је повољније послов).ла. 
Потрошња пива у Југосла'вији (fIопела се на 
270.914 хл, према 211.421 хл у прет"одној, 
1936. години. Иак,о је тиме 'Ilости nнуто из

весно поБОЈЬ'шање, ипак 'Висина потрошње 
[]iива била је још у;век испод половине IHOP
малне потрошње, 'која је постојала пре еко
номске кризе . 

У окладу с поменутим оживљавањем 
привреде и повећањем потрошње, повеhала 
се и продаја пива Бајлонове пиваре, која 
је 1937. године \достигла 24.623 хл lЛив·а, тј. 
за 7.394 хл више lНeгo претходне 1936. го
дине. У билансу за 1937. годину, по О'NIису 
амор'Гизације уређај а у износу 011\ 1,403.506 
ДИН. и сумњ'Ивих потраживања од 232.985 
дин., остварена добит исказана је у 'висини 
од 264.595 динара, што се, у поређењу 
с претх,одном годином, могло сматрати ре

лативно успешнијим пословањем.22 



у roдинама које су претходиле април
ском рату 1941, при-в реда Јуroславије има

ла је \Повољну привредну коњунктуру, која 

се позитивно одразила и на пиваре-ку ин

дустриј у. У 1938. години ПОТРОIUња пива у 
Југославији повеhала се за 21,89°/ (1 у одно
су на претходну, 1937. годину. ТЮ{iQ је и 
Бајло,нова пивара имала већу продају : 
28,847 хл пwва, према 24,623 хл у 1937, го
дини. Ради успешниј е реализациј е произ
водње, управа :пиваре ј е подигла ·_св-ој пави

љон на Београдс~ом сајму и ПО'l'луно је ре
новирала своју пивницу. Са амортизацијом 
фабричких зграда и У'ређаја (2,131.408 дин . ) 
и отписом ,нена,плативих потрю,и:ивања 

(283.137 дин. ) , постигнута добит износила је 
55 1.900 ди",ара. 

у 1939. години, порастом опште потро
шње у земљи, ишла је упоредо и пот.рошња 
пива: 410.000 хл, тј . за 18,3% више него 
1938. године. Бајлонова пивара имал.а је, 
такође, већу продају своје производње , која 
се тих годњfi'.З стално ловеЋавала: 36.002 хл , 
према 28 .847 хл у 1938. години, тј. повећање 

процај е за 24,8"10. Добит пиваре од 532.772 
динара није, међутим, била пропорционал

на пcmеhању продаје, због пораста цена 
хмеља, угља, мазива и ,извесног ловеfiања 

плата особљу и ,надница радницима. Поред 
'ГОга, на ову диспропорцију утицала је из-

БАЈЛОНОБА ПИВАРА У СКАДАРЛИЈИ 1880-1941. 

мена Закона о порезима , која је повеhала 
све порезе и увела нови скупни порез на 

сл ад, произведен и утрошен у самој пивар:и. 
Међутим, и поред тога, исплаhена су а,к

циона1РИ-МоЗ 4 процента од добити на 'ИМе 
дивиденде. Чланови управног и надзорног 

oдUopa добили су добре ,награде ,и тантије
ме, предвиђене друштвеним праrвилима.23 

Последња, 1940. пословна година била је 
за пивару врло ПОВОЈЬ'на. По'Г.рошња пива у 
Југославији наставила ј е и ове г-одине свој 
пораст, достижући повеhање од 300/0 у о:д
носу на 1939. годину, а продај.а Бајлонове 
пи-варе и'Зносила је 45.508 хл , тј. 26,50/0 у 
односу на 1939. roдину. На ово повећање 
продаје, поред пораста КУПОЕне МОћИ ста
новништва, утицала је ДОЋекле .несташица 

B~н-a и ракиј е. Али, с _друге -стране, мате
ријалњи издаци пиваре повеhањи су за 500/0 
у односу на 1939. годину. Али, ипак је по
стигнута '-{Ји ста добит, ло обрачуну износа 

за амортизациј у зграда и уређаја (2,264,000 
дин.) и отпису ненаПJllативих :потраживања 

- изнела 1,183.83 1 динар . Дивиденде ак
ционарима знатно су повеh-ане. 

Априлски рат 1941. године прекинуо је 

успон аве пиваре, .која је модернизацијом 
процеса производње ·и организацијом рада, 
успела да достигне ранг тадашњих позна

тих пивара у земљ-ама ј УГОИС1'очне Европе. 
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LA BRASSERIE BAJLONI А SKADARLIJA DE 1880 А 1941 

Nikola Vuco 

Лvес l'europeanisation de lа vie citadine еп 
Serbie apres sa delivrance des Turcs dans les 
аппеез vingt du х!хе siecle lа Ыепе est de
venue ипе boisson populaire des habitants des 
villes et tout particulierement des Belgradois. 
I ; approvisionnement se faisait generalement par 
les brasseries de Zemun_ 

L'accroissement de lа population des vil1es, 
l'augmentation de lа consommation de lа Ыепе 
et les gros benefices realises dans sa vente ont 
provoque lа production de lа Ыеге dans le pays 
mёmе. Cette production avait аи commencement 
ип caractere nettement artisanal. La premiere 
installation de се type pour lа >icuisson« de lа 
Ыеге а соттепсе sa production еп 1839 а Bel
grade. C'etait ипе petite "brasserie тапиеl1е« 
avec des machines desuetes dont lа production 
etait fort petite. 

Deux ans plus tard ипе autre brasserie fut 
construite а Belgrade, cette fois Ыеп mieux 
equipee, semblable а cel1es de Zemun. Cette 
brasserie appartenait а lа princesse Ljubica, 
femme du prince regnant Milos, et etait соппие 
sous lе пот de >iBrasserie princiere«. Le direc
tcur de cette brasserie avait demande еп 1841 
аих autorites publiques lе droit exclusif de рго
duction de lа blerre mais il а ete refuse avec 
motivation que lа petite brasserie serait гијпее. 

Ли тШеи du siecle dernier ипе autre petite 
brasserie fut elevee а Belgrade а l'angle des rues 
Cetinjska et Skadarska. Еllе etait aussi primitive 
que lа premiere mais cel1e-ci аига ипе longue 
histoire. 

Ли cours de lа deuxieme moitie du XIXc 
зјесlе lа population de Belgrade s'etait ассгие 
гарidеmепt. C'est pourquoi lа production de lа 
Ыепе des trois brasseries п'а ри satisfaire 1a 
demande de plus еп plus grande, оп у а remedie 
par l'importation се qui а, vu l'augmentation 
sans cesse de lа consommation, sensiblement 
greve lе bllans commercial de lа Serbie. Les 
investissements dans lа production de lа blel'e 
etaient rentables. Cette situation а атепе ип 
groupe de commer~ants belgradois riches а 
fonder еп 1871 lа »Fremiere зосјНе апопуте de 
brasserie« avec ип capital initial de 50.000 паро
Ieons d'or. Farmi les fondateurs de cette societe 

апопуте se trouvait lе proprietaire de lа petite 
brasserie de lа гие Skadarska. Sa contribution 
avait consiste а attribuer la petite brasserie а 
lа societe апопуте. La gestion des affaires de la 
societe de brasserie n'allait pas Ыеп, c'est pour
quoi apres quelques annees d'insucces lа petite 
brasserie de lа rue Skadarska fut vendue аи plus 
gros actionnaire de lа societe Ignjat Вајl0пј. 

Еп devenant lа propriete d'Ignjat Bajloni et 
de ses fils lа petite brasserie prospera rapide
ment. Avec l'installation des machines modernes 
et lа modernisation du processus de production 
lа petite brasserie de lа rue Skadarska devint 
ипе grande brasserie а vapeur. А lа vеШе de lа 
Рl'етјеге guerre mondiale еllе etait ипе des plus 
grandes et des тјеих equipees brasserie еп 
Serbie. 

Pendant lа Premiel'e guerre mondiale lа 
brassel'ie а ete еп рагНе endommagee, mais 
apres lа guerre еl1е а ete aussitOt герагее et 
pouvait reprendre lа production. Profitant de 
!'expansion economique еп Yougoslavie de 1923 
iI 1928 les proprietaires de la brasserie ont јп
vestf des sommes importantes, gains et credits, 
роиг аgгапdiг lа brasserie et атеНогег le рго
cessus de pl·oduction. Le cadre professionnel 
comportait plusieul's techniciens tcheques speci
alises dans lа fabl'ication de lа Ыепе. 

La crise economique des аппеез trente а 
toucbl~ gravement lа brasserie ВаНопј. La соп
sommation de lа bierre est tombe tres bas, lа 
pl'oduction а suivi lа baisse. Роиг assanir les 
finances et sortir de lа crise les proprietaires de 
lа brasserie lа transformerent еп societe апопу
те sous lа designation de i}Вгаssегiе а vapeur 
Ignjat Вајlопј et ћlз S. А . «. Quand тете 
presque toutes les actions resterent dans les 
тајпз de lа nombreuse fаmШе Bajloni. 

La creation de lа societe апопуте а јиsqu'э 
ип certain point assaini les finances de lа bras
serie mais c'est surtout lа reprise des travaux 
еп general qui а remis sur ses pieds lа nouvelle 
societe апопуте. La vente et donc lа production 
n'ont cessee d'augmenter jusqu'a lа Deuxieme 
guerre mondiale, c'est-a.-dire jusqu'au bombar
dement de Belgrade еп avr il 1941. 


