
НИКОЛА ВУЧО 

читавог 

поред остаљог, 

текст.илнарадИlНОСТ 

заДОВ-ОЉ'аЈвала главне 

Текстилна 
ДРУI1ИМ ГРс1l1~ама се из 

нижег -ступањ техничюог усаlВрша-

вања. радионице, засно,ваlНе на 

или ПРИ1\lDи'Гивне 

ре ПОКiретане BOДНiOМ сиаI1ОМ, чиниле су по-

OQН()IВy за с модерним 

МЗUШИFDЭЈlI..rа, ПОЈК:ре'I\аЈНИЈМ napН1Ol"III IИ 

елек:т'[>w:з:ном по.ганск,ом CHaI10M. У 
ове 

и 

имале ау теК!C'I\илне 

и њеr.овихсИ)Н!ова на 

Као и други припадници 

п~m:()'БЈ1'I\]~И капитал 

капараш:к:ом ТРГОВ:И!НОМ, зеденашКtИМ 

Беоzрада 
- 1975. 

власништву мале групе 

успешно су 

локално т,ржи:ште. 

угледу на њих, по:дигао Коста 
1890. годи

селу 

КО1р.и~~е~ћи вод

ПОД 

;ва је 'делат.НiОСТ >ових 
ра њиховим lВЉа\ОНИ1ЦИlма ЦJa,ip(Ym~ClКje, 

пореске и 

је 
остаде 

о потпом.агaiЊУ 

речима K-СtМI1СЈ1] C~K(~Г ,J1[3BeUIT8l] а, 

СИСТем -справа 

покретан дирек'Гню 

вев.ег цe.нTpa.mнoг :мс;.Тоnа 

се-

мицама :и другим пословима. љЗ\нка;ма ИЗ ОКЮЛИlне, уз 

иЗ!Водња у овим 
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ДР НИКОЛА ВУЧО 

власника 

глав

ни власници ООfl]ИlваЂИ ;Fюва и знаТiНЮ већа 

године с капиталом 

је савремену опрему 
ЫU"(\(''Т'1'''I, <:><'t)r(''''''"O '" а њихови влаСRИ[цу[. 

гла:ВiНУИlмао 

,су 'од држ'аве царинс:ке, 

ге ола,кшице} 3а;к,сщ()м 
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ЛеСRюв'ачка била је за 
Илића солидна 'основа за даље инве-

с немачКiИМ капи

године под 

Михела 
царинске} 

ГЈЈРедвићене за-

Л1ОМ !l1)DДИI1а:о 

rnрераду кудеље у - ,,"·-~~-.1 

ова била су посл'оввю повезана. 

динара. 

ШИЈНЈа од 90 ks. 
набављеlне ,су углацном 

аНИЛ11ЈНске и хеМЈспоке 

без плаћања 

енглеоке текстилне 

ским увозним царинама. 

Косте к:а.о r ла'В!}1И 
ци поменуто'г мешов'Итого.ртаКЛј11ка, 

су з,аинтересо:ва;ни за .ове модерно 

on\pe~MJъeHe мале текстилне фСlЩ)И1{е. 

СОЛИДFЮМ 

~~'~I~~."'" домаће т.ржиште. 
повла'стица 

добили ОД државе. 
1906. 

:везани пословно за 

"~'I~'-"Џ~'~ решење. 

са ЗГРalда'ма} маШИl,На-

им,ов:иНl:)М, от,:к:упом у 

власништв,о основу пред-



ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА НА КАРАБУРМИ од 1897. до 1941. 

лога министра народне :nр:ивреде и rЮ!IЮЉ

ног мишљења Државног са'Бета, Министаip
ОКiИ еавет је решењем од 5. ј:ануара 1907. 
године. одобрио пренос МихелО'ве повла-сти
це од 1897, са овим правима и 'обавезама, 
на Благо] а, Милана, Сотира и Вла.,цу Или
ћа, с тим да ПРОТОКtолишу фирму lПод на
зивом " ф/аЈбрика ву.неН\их Тtка:нина Касте 
Илиhа Синова и Комп".Ј1 

CТiВ·opeHa је на тај на'чин 'важна основа 
за даљу ек.опшнзијlУ тек.С'l'иљне .индуе'Dpиј е 
синова старог 'му.мџије, на челу с Владом 
Илиhем, 'К/оји је 'I1И'ме ·отпочео да ,остварује 
СЋ'оју амбицију iБеJIlИк.ог ,индустријалца та
дашње мале Орбије. О'шrуп МихеЛОiВе фа
брике, зајед\но с преносом ДРЖЭЈВ.не IliOвла
отице Јна &раћу Илиh, на:иша,о је на јак 

отпор и на ·огорчење 'К'ОД 'оста љих ,ортака 

леСК·ОtВачке текстилне фабрике, јер су, са
СВИМ разумљиво, стра:х:овали ,ОД iК·OН'К,ypeн

ције београдске фабрике. Њих{)ве жалбе и 
тужбе против Кјосте Илиhа, roога су ома
трали за гла:вног кривца настале ситуације, 
остале су безуспешне. 

По прелаоку фабрике у ново власни .. 
штво, приступило се одмах .преуређењу по
стројења, допуни машинеких Ј71ређэја, ПOlВе
ћању ПРOlИзводње и ефика.онијој lорганиза
цији рщца. Ф.абриюа је .:већ Iследеhе 1908. го
дине tИмал~ 60 .модерних разБОј'а, 3.000 .нре
тена "штрајхгарна", ПtогонсК!у .снагу од 300 
ks iИ 250 затю:слвних !РЭ1Д!НiИlюа. Bpe~[Нo'CТ 
целокупне 'Инсталације ·оцењена ј.е на 
600.000 динара (само .машИНСК'И део око 
400.000 дин.). Вредност годишње производ
ње П:О1Зеhана је на 1,500.000 ДИIН·ара. "У\Воз 
стране вуне износио је 1908/1909. ГОДИЈНе 
око 700.000 ДlИН:аЈра. МИН1имаљне и макси
малне наднице ,из.но·оиле оу: 2--4 дин. МУ
ш~их одраслих раДНIика, 1,80-2,50 'д'ин. Oiд
раслих радница. На име haj-аМНИlНе изд.ато 
је у 1908/1909. години 270.000 динара. Обра
зован ј е болесничк.и рar,цН:ИЧЈки фонд с капи
талом од 4.300 динара којим је руководила 
УПРаЈва фабрике. ИЗ!lрађerно је 6 рад;ни;чких 
станова, аљи веhина Ра\дника ста:нювала је 
у вароти. УправЋ фаЈбрике је .имала тада 
у плану да ПОДIИ!lне :модерну ка:мгаРН-iП'ре

диоњицу у 'Вредности ад 200.000 динара, а 
ист·о тако и раДlничке станове з·а 30 поро
дица. 12 

За проширење rЮСТоојеhе фабрике и из·~ 

градњ:у велике фабрике ву.неких т,к,ањина. 
опремљене најмадернијом техником, билз 

су rютребна знатна 'и'н\весТ'ициюна средствCi. 
Стога ј е приступљено IIIре'I1ва;рању коман

ДИ'I1ног ортаклука у аКЦИОНiароко ДРУШ'I1Во, 

по посто ј ећем закюнским прописима О О,В,QМ 

савременом типу индустриј ских предузе-

ћ!а. ГЉа'ВНИ ИJRициј.а'DОР овог подухвата био 
је Вла~а ИљиЋ. У представци УtПlуhеној ми
IЊИСТРУ .народне привреде 12. јуна 1910. 1'0-

дине осН!ивачм друштва даЈЈЈИ су убедљиве 

разлоге: "Разло'г к,оји нас је РУК'ОlВоди.о да 
наnry доса.дању о:ртачку pa,!liН)y претворимо 

у акци.о\НаРСК/О друш'l1ВО потиче OTy~'·a, што 

смо наме.рни наше Пlредузеhе проширит.и и 
у'Веhат:и у стилу великих светоких фабри
ка, те би у м,огуЋ.'rюсти били страну конку
ренцију у вуненим тканинама оузбити".13 

ДРУШТlВена правила, с који.ма се СЛО,ЖИО 
П!рив!редНЈИ СаЈВет, ПlОО1врдrио ј е МИНЈИЈСТ<ЭЈР на
родне привреде 5. ·а'Бгуста 1910. ГОДИlне. 

Правила а,кцио.на;рек.оог ДlРУШ'Dна " ф абри
ке вуненмх тканина Кюсте Илиhа CWНOBa 
а.д. у Београду", ЛОС'I'ављају предузеhу 

врло .обиман задатак формулациј.ом, " .. . ;ца 
разsиј а, подиже и УСаЈВршана тек.стилн.у 
производњу, а нарочито :вун.ену 11iНДY'Стрију 
у Србији". "Др.УШТВ'О ве, 'С'l'Qји у ЧЛ. 9. nра
Била, подизати фа:брике, израђиватоИ ом про
давати све Вtpcтe преДИЈва и т.канина, ка:о 

и осталих 'СЛWi'них производа ·юој и се моту 
у ДРУШТ\В'EffiИМ фабри:юама оИзраДiИТИ; нада
ље ће вршити сва:юоврсне 'Иlндустриј .ске и 
трговачке послове, к,оји ·се односе на .разIВИ
ј3Јње ове индустрије, а .служе унanре!:Јењу 
друштввне цељи". Предузеhу је 'На тај на

ЧИН дата IIшtрока законска 'MoгyЋiHOCT К'ОН
центрације текстилне :ИНlдустрије под сво·

јим окrpиљем. 

Основни каnит-ал акционаРСКQГ друштва· 

ут-врђе.н је (На 3,000.000 динара у злату . 

Главни акцио'Нари били су браfiэ Илиh, а 
велики удео 0iД 960.000 динара упла'Dиља је 
Филиј ала Орпоке банке у Будимпеш'DИ, ко

ј·а је .истовремено имала зна'I'Э!И уложен к·а

питал у 'I'екСТ'илна индустриј ска предузеtiа 

у Угарској. 

УпраЈВ'НИ .одбор фЭiбрике ПРИСТУПИО је 
одмах припремН'им :радтама за ЛРOUIире

ље ·Н подизање нових фа6рич-ких з,nрада. 
Поручене су 'НО'.ве :машине ради потпуне мо
дерниз'ације процеса производње. Израђени 
оу (Ј]ШШЮiВИ ·И скице .по К1ој.имасе IY ТОКУ 
наредних година имала вршити изг,ра.дња 

нове фабрике; наРОЧЈИ'!lа паЖiња обраhЭlна је 
на лО!Кацију .нових грађеВ11!на 'и на љихово 
по.везив.ање, ради рационалнијег усмерава-· 
ња целок.оуп.ног процеса произв'о,цње . Изв,р
шен:а ј е Ј]оруџбиНlа целокупне lопреме за 
кам.гарн-лредив-о roод н.ај!П'ознатијих фабри
.юа у ЕНlглеоюој. МОН'm11РЭlЊ'У IмаШИiна при
стyrпил.о се яовембра 1910. год\И,не, 'а 'Маја 
1911. преди-оница је ПОТПЈ71НО постављена 

с нај-модернијим уређајем. Накнадно је на
БЭЈВљена врло ,м:одер:на троделња машина з·а 

фино гребенање вуне (Dreikrempe1satz) и 
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Фабрuка 8уnе1{их Т1<:ДНU'I-La Косте И.л.uћа Сиnойа а. д. 

Текстu.л,nе фабрике Косте И.л.uћа Снnова а. д. 

La fabrique de Lainages, »Les FiLs de Kosta Пi5 ад.« 

L'usine textiLe, »Les FiLs de Kosta Ilic а. d.« 



ДР НИКОЛА ВУЧО 

енглеоке 

повереник 

по

п;роCtr.раку 

за '1жање платна и друnих тка-

нина С позна"гим енглеског 

прон: ал'аза ч а .на 'ОIЗ;ОМ 

.модерном lНoг.aмa, а го-

ТОВИ ка<JIеми, омотани с П<YDКОМ, ум.:етани су 

те се одмах могло присту[ъагги ра

ј е :на овом MOI1aiQ за осам 
истка 40 rм:eтaJpa nљaT:НJa. 

f-,;."',Г\."'n'~lrn.,;r имаља је у почеТI:К.'V 

ва 'а дав,ала 

ромаш'НЈИМ ткаља:ма и ткачима на ОТIIЛ'а-

откуп 

тка:чке раДИQН!ИЦе 

vЈЈlt:Д,t:nt: У:КЉУЧИЈвање малих теКСТИЛRИХ 

у концерн ИЛЈић 
1911. гоД,ине куповином 
СРПСКОГ'ДРУШ'I1ва тек,стилну 

"А1'L1П'!У~7.r>'f'ТК;П" у имало др-

рама и 

да неДОC'Ilатха ка

привреде сло-

КV'l1!С)П1Јо;цаi·оо~ преносом 

пренос 

и 'стицањем њих;ов'их др

Ж'ЭJВIних ПОlВљаСЂИЦа. Обе КУ1пље:не 
радионице iИ модернизо-

Бане ;цoтrYНCKOM опрer.юм. 

Текстилних Фа~орика КЈосте Или-
па Синова а.д. i.Имала велике планове за 

;нових ,одељеља на 

спадала 

предионица за памучнеот.па:тке, оде·· 

љење за 'и штампање преДИlВа и тка

нина, (и нов,а ткачница ,платно и друге 

памучне производе. 

ке 

и~~щ~a:.r~:ња предион:ице за паlllryчне О'Dпат-

1910. и завршена 
ПI)е,ZJ~ИСiIНJijща је има

у-

и штампање 'тканина пуштено 

рад 1912. I1ОДине. За НЈове 
зграде olВOГ одељења утрошено :дО' Кipa-

1911. ГС1Дине 135.588 динара. Ма,шине за 
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ово одељење 

x,~:t,vI')()"THr за 

1Ilюдера:н 

ДИН., з'ат,им 

оонО'ве и за праље и ТК'alН1iIiНia, пет 

ба!ка~'Р1iiИ:Х 'М'aJlI1Иноюих iВaљaKa, разне тран,с·· 

и друге памОЋне машине. За MCil1Ie~D
ПOtгонске снаге спро:ввдена 

год. елеК'Ђрична 

lН!их "Ш{3.'ЊИНiа, ДОЗ'В'ОЈ:ЮМ 

не. Эа ТКIЗ,ЧН!ИЦУ (Наl}alВЉ'etНJО' .из 
100 
је 

из

к'ао 

'Т"'--~.J~~~- oe-СИ'iраiдске ф.:tБЈ)'И][{е, за:ДОВ;QЉЭЈва

ла производњом таМOIпње тржиште, 

а у перио:щима КРУI1!НlИХ ДРЖatВних ПОD,vпб,и-

на допуњавал;а централе. 

га управа, орв.щиНQlМ к,упила 

у земљишт.е дулума, 

по цени од 8.500 дин а'Р а. м.ашиноки уре-
ове су од 

маШИIН<Ске ЗI1раде, IКУПОВИНУ 

и iПЭ:р\нОГ казана, износиле су 

8а.21 

ТекстиЛ!НЈИ 

м псстatВ.ск\ог ПЈ.rа'1[1Ю:.t, 

шато:рских :юрила. У току 
:ручено ,текстилне 

посло-

сти o:n; 'дин.; за IFpIвих месеци 

године испо,ручено је платна, 
крила И друге вредНЈОСТИ ОД 

дин., а П5риватним ТрI10вцима ПРО'ДМО' 



ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА НА од 1897. до 1941. 

зне за 198.600 
балкаifШКИХ ратава 

су 

СТlИЛН10М опремом. 

rюсло:вање цеН'I'pаЈ]Н!о.IГ nре

а. д." остварило 
од 250.573 динара. 
нос-не дивиденде. 

Како. се 
ва К,оете 

велико.г 

им,али у-

СИ:НО~ 

по.стигле су 

те:xrничк,им К b-ал:и.теТQ м 

ПРОИЗ'Вiодње, ,рада iJiI по-

словањем, !Великих средњоевропок'Их 

текстилних примитивне 

наре на 

два авет

t:K,a рата имала као и другим капита

ЛЈИСТИ"t.I!I{ИМ земљама, неравнсхмерЭЈН с 

ЦИКЛWЧНЈИМ 'У СГЮIН!ИМ а , засто-
и кризама, 'ПЈРОУЗРОRЮВalНИМ протИiВ

реЧiНQ,стима к Э!питалистичкюг привредна г 

система. Па ЗаЈврmет.ку ПЈрвогсвеТСХ1аг рата 
цривреда имала .по.lваљНЈУ ИF.[ФлЭlТЮРВ[V 

1920-1924. 
стагнирала 

палитике, а за 

овет'ске е:к-ономске кризе у 

1929--1934. била па'Nl'УНЮ ПО1Р e:J!;re.t'i.e на. 
r:юстепеню је ,о.ЖЈИЈвљавала, 

ратну 

привредне I1paHe имале СУ 
т,ак:ва ЦИКЛИЧЈНо. к;ретање. У {)К!Виру ИЈНДУ-

оообито. је текстиљна 
Л8Јгана 'ОIВИМ наглим 

текст.иљне на 

имале ове неР8ЈВнамерне :к-оњунктур-

,теЮC"N1Jl!не 

К(i,р,~t)'\Т'D:МИ 'Имале ,су 'IIЈ;юстрано. 

I]раиз:воџ~ње, 

Ф!3!Ul)и:ка 'V>""'UСl!Л,OI,НИ ве

'м()д~~р;н:изаЦJl[ј,v 11роиэводње, 

ЮРе'диrrа, на 

:к:ао ГЉа!ВНОГ потроша

КОНiН!урентних 

је у-

у Ле-
::НЮQИља .Н1аI3ИВ 

.vJ.~!JJYJ:,[:I;i::1 ОиНiQВИ IИ КЈОIМП. ,а. д.« 

По ЗаЈвршетК'у 

вунених тканина. 

обнављана од раЗаЈрања 
средствима, 

неМlач;кiИiМ 

о:6ештећење 
к,оначно 1921. roдине на 
динара. q;:>,::I,О]:>:И:ЦИ је у,ступљеН1а IИ ратна ште-
та додељена Iюсестрими -
ТекстиJLН:ИХ К:осте Илиhа 
а. JIE:Q:fCOlJ3UV - у iИ3НО,СУ ОД, 

ДИН., пошто је {~BY 
сирала и њеним 1Посл()в:и:ма \р\r.:ю()1~,I),п'ил:а 

ОД њенаг 1910. 
1922. 

тканина је године од 
.м.,щс)д'не банке -ва:н.редни менич:ни кредит од 

vvv.\J'VU динара ради ,О1бнаве.25 

ов;и)м :новчЗЈНiИМ 'СрЕщств.има, 

:вунених т'К:аiНИiн:а 

на-

немачке 

цела lМаЈШЈИ1НјQюа iИIfI1ст.а

Д. Д. у Ва
раЖ1ДlИiНУ за из~аду []а:ЗШМ'а!н.Т4~piJiIје и панrr

љика по цени ,ОД 150.000 ДИIН.; :купљена је 
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заТlИМ рarднич,КЈИ 'СТЭЈНQВИ мањи 

МЛИrН. елект.рична ценшрала 

штВ'у 

чу, за <Износ 'ОД 

У две Itосл.ератн€ годише 1920-1921 
ПРИВР€i,Цних прилика земљи, 

вунених т.кани.на, \Недовољно 

оопос.обљеаа ,ОД ратних iраЗаЈраља, мо-

гла rrроизLВ'ОДЉУ. 

тва. 

ћи НЕШОlкретност.и, машине, сировину, 

РЭЈтну одште:ту, 

вредности и пот.ражива:ња 'ОД дужника, из

носила је 1921. 11Q1дине 

поотигла теМiТJЮ 

И3~МЕ:;Јуу два свет:ска !рата, како 

НЈОВ8ЈНlИХ ТВОРfНiИца и В€Л1ИЧИ1Нlи УЈюжеНlDГ К:а-

питала, так'о по \Величини погонске снаге 
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радних места. У току ОВIQ,Г 'УНН,"-'''Н'''
замаха, текстилне 

постизале ВРЛ!Q IЮ-

'Il:ражља.на 

ља. ј е глагв.не 
изградњи велике и модерне преДионице. У 
том циJыy купљена је комплетна rrреДиони

ца за је имала 5 
по 450 вретена 

имала :комплетан 

предспре:мНЈИ аСЮРТИiман од 5 rrасажа и 

фСI"рти.нмаЈIШi{>Н(~", 4 са 

. За НOlВy пре-rю 148 вретена и 2 ,,}liЩЈJt)с~кс:а 
Диањицу подигнуте по:ред 'Гкач:;нице, но-

ве и потпуно модерне ЗI1раде на 4 ,спрата 
армираног бетона м и ширина 

17 износила је 

је биља зав'ршвна 
l'одине. За сушару је по

ред 'осталог, на-бављена 'и машина 

ње СУ/Ена капацитета и 

са 6 спраТQlва и 4 поља, си
стема М. Rudolf Уат.3О 

тканина о,rлед\а 'се 

је 1922. години достигла 
а'кщионарrима исплаћена ни-

ДЈ':ЕВИ;l1;€F.rда у юд ди-

Ф,3.iо:рике на,ставио ј е СВО-
полиТ"'Ику имовинске 

друга теКСТИJIна 



ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА КАРАВ1iРМИ од 1897. ДО 1941. 

.вазне 

und ..'-..LCHHAC;J.':> 

Нi3L]'ВИ!][lИ ,степен, 

је ГDроиз-
промету у.спехе. 

љено зидаље чет.ВОРОСfFратне преди-

о:нице, је' сушара,дов'ршене су 
ПОДИIlI:'IIуте r::y 

НQiВничке 'и радНЈичке стамбене ЗI1ра~е. Ин

не 

ове изнооиле JlОДИ

\динара. На.багвљенесу ДС)IПУ'нске 
у вредно

динара. Ф:аЈб'lрика 'вунених 

проширена и 

эахтев,.ало нова инвести-

циона средства, ла аRщионароки КВi;ПЈ.1т.ал 

повећан са 5 на 

зна'I'lН!О се по

на пр етХ"оД!Н у ·Г{)ДИJiУ: 

разних п}:;И]3:атнrих 

код ДРЖаЈве. 

попела на те 

де-ида аКЦiиона.рима повећана на 

у наредне 
ВОЉIНОГ привредног 

оветске економоке кризе 1929. године, 
q;J'iа:t)lDи:к.а вунених тканина на 

зю:tТЈјЮ !l110.Вј:;ћ::Lна у односу на 

преотанка ЦаЈриноке 

'и виооке 

кредитима 

годину, 

'ПiOВЛ::Lстице 'Из 

:roBi!МI=tTJHe :стопе IHa ра

Н'овчаних за-

Велика еветска економска криза 
'Изазвана про·тивреч:нюстима 

не<ограничене производње 'и 'Оflраничене по-

МИ1vюишла ни :к.о-

друге капиталистичке земље, 

узроке 

Текстиљна qA",L:rтr'{1.(>' .... "'ТA'_ 

је тешко 
Многе текст-илне 

смањивале саовим 

СТа!вљале проиЗ!вюДњу велик,ог паЈДа це-

'у земљи и lиностранстlВУ, 

потрошње 'Dржишту. 

као мерило 

је тих 
у сталнorм аrrащању. 

вунених ТКf1,НiИiна, 

велике акциоrнаРИLlVIа\ спа-

ла је 1931. динара, а 1932. 
исплаhива .. 

,године 

Финан-
С'I1ање ТМХ година 

S'рЛ·О лоше. Изл.азак из OIBOr ·СТЭЈња помогла 
банка :меничн.им 'К'редитима, ко-

је упра!ВаКlOIристила :fЮНЈВеРТОВ1ање сво-

у 000 СТ аЈВљ аљем ПРОПОРЦИ
ПОlВећа:њем .:куповне М'оhи широких сло

становништвај -отпочиње OV-\ средине 
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_~flE?r::J1f(fl B:(.(leHY;X TJ(f1HI1f1f1 110ПЛ f/лui1 C"~()R:~ /1.4 . .УбеоГРЯ4;; 

CH7Y'/)tJJ-:,оf-iJf' !l.rтп.ч 4:/000 Ко..2 IJГ?t='/.l Бр. 1~9 
.sРt'iЛЕ? )(.J7Jf;'lR y.r. БР.'f<' 

СuтуаЦUО?-iU nда'Н. по zдобаJt'Н.ој nа.ме'Н.и 

1935. године ож,ивља'ВЭЈње' привреде и по
но-вни ЦИКЛИЧНИ успон привреде 'у Југосла
виј:и. Индустријока криза је спорије ишче
за'вала него у другим земљама. Из.весно 0-

живљавање о~почиње, доду'ше, 'Од крај а 
1935. године, али се .оно споро креће, осо
бито у текстилној идустрији. Фа6рика ву
нених тrк.анина Hq Кара6урми, после cTarHa
ције од три године, пав.ећанала је произво~
њу, али је реализација на 'I1РЖИШТУ споро 
напредовала. То се Iвиди и по остварен,ој до
бити: 1936. године износила је 177.775 дина
ра; 1937. год. 332.701 дин.; 1938. год. 608.327 
динара. Предузеhе је .имало теШКОће због 
јаке cт.p~.e конкуренције, зБО'г олра>Н1ИЧа
вања банкарског креДИ'1'а и rювећања стопе 
укупног пореза ·на ПОСЛОВНИ промет за 25 
одсто.37 

Ка'ко смо раниј е наlВели, тек,стилна ИН
дустрија у Југославији имала је .по(В,ољну 

июњунктуру избијањем рата у Бвропи 1939. 
ГОДИiНе. Држа'Вне поруџбине за воје-ку биле 
су тада врло велике. Било је, додуше, те
шкоhа с набавком оировина. Фабрика ВУlне-
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них тканина ј е те године знатно повеh.ала 
ПРОИЗВОДЉУ, те је промет достигао 71,826.797 
динара. Чист'а добит, после претх'одних к:ри
зњих година, опе').' се гюnећала ДОQ'I'и,гаIВШИ 

близу 2 милио.на динара.38 

По\ц условима :РаЈтне психюзе, праћене у
брзaIН'И'М наоружањем 'које је предстЭ!Вљало 
ј едан од ГЛЭIВНИХ фактора привреДFюr успо
на каrnиталистичких земаља ПQoсле е коно,м·· 

оке кризе, фабрике и предузећа, везана за 
производљу вој,н,О'г материј.ала и опреме, 
о,бнatВљала су и ДОПУЊЭlВала св,оЈа построје
ња ради испуњеља државних Iи ,дРУГИХ по

треба. Тако су и Текстилне фабрике К'оете 
ИЛИћа Оинооа на Караiбурми, у годинама 
које су претх'Одиле другом светском ,рату, 

усавршавале технологију процеса ПРОИЗlВод
ње. у тlOlМ погледу Фа6ри:к:а ,в ун ени х ТКlЗ;нм
на достигла је виСок техничк,и н и.в о, који се 
може упоредити ·с техничкИiМ ДОСТоИI1нући.ма 
познатих оредљоевропоких текстилних фа
бrpик·а. О томе пружају ДРаЈгоцене гюдагтке 
ПОПJ1lCи ј'УГОСЛОlВеНlOке 'ИНЈДУО'11рије, кюје је по 
налогу МlИнистаРС11ва војног, вршило Ми-
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нистарство трговине и индустрије 1934-
1939. године. Из следећег описа фаб:ричких 
Зl1рада, 'Одељења и мaruина, према прил.о

женом ситуационам плану 1, 'види ,се цело
!Купна 'структура Фабрике :вунених т,кЭ!НИЈна 
на Карабурми ,и технички напредЭ!к .који је 

Ta~a постигла: 

Зграда 1 Ka-н,'Це.љарuје. - Два o~eљeњa бла
гајне 

На 1 спрату канцеларије Владе 
ИЛИћа и 3 одељеља за књиговод
етво 

Зграда 2 Прuзе.м,ље. - Магацин боја 

1 спрат. - Магацин гребена и ре· 
зервних делова 

Зграда 2" Прuзе.мље . - Три одељења, мага
цин гребена и канцеларије фар
бара 

Зграда 3 Прuзе.м,ље. - Једно одељење вра
тара и 1 одељење стоваришта 
I спрат. - Четири одељења 'тех
ничке дирекције 

I 
11 

11 

11 

11 

I 

i 
I 
! 

I 

I 

I 
1 

I 

Ј 
Le plan de situation selon ta destination globale 

Зграда 4' Стовариште разног материјала 

Зграда 4 Фарбарн.u'Ца 

Машине покретане електромотором 
од 20 кс И пренос трансмисијом; 
Предионица "Левиатан" са 4 базе ... 
на 

4 каце за ручно бојење 
4 апарата за бојење комада 
2 апарата за бојење вуне 

1 центрифуга за исцеђење воде из 
вуне 

5 сушара са грејним цевима и веп-
тилаторима 

Зграда 4~ Одељење за емуђење гајтана 

Зграда 4~ Одељење за електромотор 

Зграда 4d Одељење за прање гајтана 
1 ваљавица ("хамеревалке") 

Зграда 5 Ваљавица 

Зграда 6 3zрада -н,а 4 спрата 
Прuзе.м.ље. - Чешљарница и вла
чаре и на 4 спрата предионице. Све 
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електромотором 

Зграда 6 ВЈ1дч.ара ("креплсац'I). Машине 
покретане електромотором од 38 
КС помоћу трансмисије 

са по 

ширина 190 см, 
1 са 3 
рина см, 120 жица. 
не су за фини материјал 

Зграда 6 

Зграда 6 1 спрат. Предuо%uца 

Зграда 6 

Зграда 6 

1 електромотор 50 кс, покретан 
трансмисиј ом 

2 са по 475 вретена (за 
материјал) 

6 са по 

материјал) 
а 450 вретена за 
јал 

II ПредUО1tи'Це 

електромотор од 51 кс, покретан 
трансмисиј ом 

4 440 за 

предилице са по 420 за 

материјал 

З са по вретена 

материјал 

ЈП спрат Предuо%uца 

1 електромотор од 38 КС, покрета-
ље помоћу трансмисије 

4 машине за извлачеље вуне 
3 машине за дебље 20 
вретена 

З ма шине за дебље предење по 30 

4 машине за финије предење 
вретена 

за финије предење по 
вретена 

Зграда 6 IV спрат Одељеље за израду 2ај
та%а u nоза.м.а%терије 
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1 6,5 кс, покретан 
ТТГ'lЋА"n.t.~r трансмисије 

машина за израду пантњике 

4 главе 

Зграда 

машина за 

вретена за 

1 машина за основу 

са 6 

15 Х З машина за гајтана 

7 1 машина за израду гај-
та на 

5 машина за израду qЛ1:ТЈt1ЈЕ.а 
30 ци-

машина за 

електромотором 

нована С премотачем 

пертли са 

КС, комби-

1 машина за намотавање конца на 
клубад 

1 машина за са 20 
вретена 

са 48 
вретена 

машина за премотавање 20 
вретена 

1 машина за премотавање З2 
вретена 

машина за премотавање 16 
вретена 

б; у 
са електромотором 

покреће 2 влачаре 

Зграда 1 спрат. - Маzа'Цu% за резерв'ме 
лове 

Додата.к за мотор од 51 хс за по
кретаље 4 влачаре у згради 6 

Зграда 6Ь за електромотор од З8 ке 
покреће 4 влачаре у згради 

бр. 6 
1 трсшс(:tюt)матор 

Има приземље и 3 спрата 
Покретаље 
не машине 

директно од пар

конопа ца 

Прuзе.м,ље. Аnретура сува 

4 машине за шишање комада од 
200 ширине 

финиш-декатурмашина за паре
ње и за извлачење паре 

Аnретура 

пеглање помоћу воде-

1 машина за четкање с парним сто
лом 

2 стола за савијаље комада 

7 1 спрат 
33 разбоја ширине 270 см 

и др. 

ћебад 



Зграда 

Зграда 8 

Зграда 9 

1I спрат. - Тr<:.а'Чfiuца 

разбоја ширине 210 см за бољи 
материјал 

111 спрат. Одељење за С'1iовање 

1 

nре.мотавање 

за штиркање основе са 

сушаром 

за ручн:о снов:аЊ.е 

:и с:у:кно 

маmине сноваљке за бољи 
ријал 

машина за пре:мотавање 

вретена 

мзшина за премотавање 

вретена 

hебад 

мате-

50 

са 11 

М@(ШИfJlа за премотавање потке 

вретена 

1 џ.1aIПИliа за премотавање потке 

60 вретена 
машина за премотавање потке са 

60 вретена 
разбоја 

за Садр-

машина за намотавање основе за 

ћебад и сукна 

1 казан за парење патке 

Два тха'Чх:а одељења 

покретани електромотором 

КС, трансмисијом 

Зграда 10 ПредUО'liuца t/, тха'-Иiuца 

Зграда има приземље и 3 спрата 
Покретаље ПОМОћУ трансмисије 
парне машине у приземљу 

2 са 3 машине, ширина 170 
см, жица за средњи материјал 

влачара са 3 машине, ширина 
60 см, 120 жица за средљи мате
ријал 

1 влачара са 2 машине, ширина 

1 

1 

1 

19'0 см, 1 ОО жица 
ријал 

машина за оштрење 

машина за отварање 

см ширине 

машина за отварање 

см ширине 

Зграда 10 1 спрат 

конца 180 

конца 140 

1 влачара са 2 машине) ширина 190 
жица 100 

машина за оштрење гребена 

ФАБРИКА од 1897. ДО 

тезга сарача са алатом 

оправку каишева 

2 предилице по 400 врете-
средњи материјал 

1 са 308 врете-

II спрат 

1 145 

2 440 вретена 
1 :витло за сновање ћебади 

сукна· 

Зграда 10" пренос трансмисијом 

Зграда 10Ь Прuзе.id,ље 

1 

11 

троq:,азни генератор V 2100, А 137, 
са 10 трансмисија парне 

504 кс 

(Волф) 

за цепање парчета 

веш'I'аЧКV вуну) 

Зграда 11 Ваљави'Ца u nерUОfiuца 

Зграда 12 

приземље и спрат 

су покретане парном ма

шином) трансмисијом 

1 машина за чешљање ћебади 
гребенима 

1 машина за чешљање са 

биљним кардама 

прање комада 

1 центрифуга за цеђење воде из 

за спремање 

1 

мешање 

за чешљање ћебади 2 

1 машина за чешљање ћебади 
с једним бубњем 

ЛОЖUО'1iuца 

1 котао Вабкок-Вилкокс 300 м2 зэ
гревне површине с прегрејаче1vr 

129 



ДР НИКОЛА ВУЧО 

и механичким растовима. Елек
тромотор од 3,5 кс, 13 атмосфера 

2 "Тишбајн" котао 170 м2 загревне 
површине, 11 атмосфера с пре·
грејачем, ручно ложење 

1 "Ланкаширов" котао без прегре
јача, ручно ложење, 7 атмосфера 

1 "економизер" загревач за воду 
1 "ексхаузтор" за извлачење ди
ма као помоh димњаку 

1 електромотор од 13 кс 
1 вентилатор за дување под ро
штиљ; електромотор 13 КС 

1 вентилатор за дување под ро
штиљ; електромотор 10 кс 

1 ларна машина од 25 КС с гене

ратором од 30 KV, 220 V. Ова 
ова парна машина служи за 

осветлење када већа парна ма
шина не ради 

1 димњак од 37 м висине и 110 см 
унутрашње ширине 

Зграда 13 Сушара u к.арБО1iuзuрање 

За покретање машина служи елек
тромотор од 25 кс 
1 гумир машина 
1 фиксир машина 
1 сущара за развлачење са 6 оде
љења. Грејање ПОМОћУ топлог 
ваздуха 

1 машина за извлачење воде из 
комада 

1 каца са раствором сумпорне ки·, 

селине 

1 центрифуга за цеђење 
1 сущара 

Зграда 14 2 машине за прање сумпорне ки-

Зграда 18 Ко в а'Ч.1iuца 

Покрет. електромотор од 1,5 кс 

1 . дувалица за ватру и комплетан 
алат за поткивање, за оправку 
кола и др. 

Зграда 19 БраваР1iu'Ца u струмрница 

Алат за 5 бравара 
1 фрезмащина за израду зубчанн-
ка 

2 струга (дребанка) 
1 тестера за метал 
1 тоцило за ножеве 

Зграда 19' Одељење за разне резервне делове 

Зграда 20 Одељење за вратара 

Зграда 21 Одељење за nречuшћ.авање воде 

Зграда 22 

1 електроцентрифугална пумпа 20 
кс за 40 мЗ Боде 

1 електроцентрифугална пумпа 25 
кс за 60 м3 воде 

1 уређај за пречишhавање дунав
ске Боде 

Одељење за пумпе. - Извлачење и 
ЧИШћење дунавске воде 

1 центрифугална пумпа 8 кс за 40 
мЗ воде 

1 центрифугална пумпа 7 кс за З5 
мЗ воде 

Зграда 23 Маицин сиРО8ина 

у подруму се налазе две центрифу
галне пумпе - 10 КС за ЗО мЗ во
де и ЗО КС за 250 м8 воде 

селине из комада Зграда 24 СТО8арuште ZOToae робе 

Зграда 15 У овој згради налази се једна дуп
ла парна машина с кондензациј ом 
780 КС, М 96. Иста машина, ПОМОћУ 
10 трансмисија, покреће генератор 
и снабдева струјом одељење у што
фари, конфекцију и одељења 7, 10, 
10Ь , 11 и 16. V 2100, 235/135, 200 
KV А, А 58, 490, 42 
1 дизел-мотор од 40 КС 

Зграда 16 2 машине курјак (Волф) за раски
дање вуне 

Зграда 17 СТОЈlдр-н.и'Ца 

1 дизел-мотор од 40 кс 
1 комплетан ручни столарски алат 
1 комплетан ручни коларски алат 
1 комбинована машина (ренде, те-

стера и бушилица 

Зграда 17" Шуnа 
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Зграда 25 Стоварuште ?,отове робе же1iС'lCе 
?Со'Њфе'!С1.~uје 

Зграде 26, 
27, 28, 29, 32, 
33, 34, 35, 36, 
38 Станови за 'Ња.Аtеште-н.uке u радnи%е 

Зграда 30 Стоварuште hебадu 

Зграда 31 Одељење за "tuшћ.ење сировин.а од 
отnада?<:а 

1 електро:мотор 20 кс 
1 машина за испрашење Буне 
1 машина за чишhење отпадака 
1 машина за испрашење 
1 машина за раскидање и чишhе
ње сировог памук а 

1 машина за чешљање вуне 
1 машина курјак (Волф) за памуч

не партије 



ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА НА КАРАБllРМИ од ДО 1941, 

Зграда 37 Шуnа за СЈ,tештај 
MO~Tиpa~иx маиtиuа 

Зграда 39 Маици% за сuровиuе 

Зграда 40 Приземље и З спрата 

u 

Прuзе"и,ље. Одељеље за 'Ч€1Uља-
ље трuк.отажnе робе 

електромотор 14 

З машине за чешљање ("раумаши
не") 

машина за превртање комада 

1 машина "флах-рендерЦ 

'у при земљу таКОђе Вuрк.ерај 

1 електромотор 7 кс 
рундвирк -мащине 

1 флах-рендер 
1 рунд-рендер 

5 
5 столова 

Зграда 40 IП спрат. 
завеса 

Трuк.отажа: 

Трtи<:отажа u одеље-

12 обичних шиваhих машина са 
електромотором 2)5 кс 

6 трик.отажних шиваhих маwина 
4 обичне трикотажне машине 

33 ТРЈ,1кота}Ј[{не и специјалне щива-

5 кројачких столова 

Одељеље завеса 

5 шиваћих машина с НОЖНИМ по-

столова за рад 

са електрич- Зграда 

Зграда 10 1 спрат. Р аиtљерај nре.мотавање 

1 електромотор 25 КС 
1 машина 

10 
чешљање вателина 

машина за премотавање свиле 

са 40 вретена 

1 парни котао од 6 м2 загревне по
вршине, V 2,5 за парно грејање 

Зграда 41 Прuзе.мље 

Стаја 

1 

теретне коње 

Магацин за сировине 

2 машине за премотавање свиле 
са по 24 вретена Зграда 4Р ПрuзеJ.tље Стаја за парадне ко-

1 ручна штрикаhа машина 
3 машине за премотавање до 40 

са електромотором од 

КС 

1 машина за премотавање пређе 
са вретена 

2 машине за сновање 

З шиваће мешине за израду капа 

Зграда 40 II спрат. Одељење КО'liфекцuје 

17"" 

1 електромотор 2)6 кс 18 ком-
бинованих шиваhих машина 

1 електромотор кс за 10 КОМ-
бинованих машина 

5 специјалних мешина за рупице 
и 

1 4,5 кс) 18 комби-
в:ованих шиваћих :ма-
шина 

електромотор 4,5 КС, 2 специјал
не шиваће машине 

машина за кројење са електро
мотором 1,4 КС 

1 машина кројење, електромо-
тор 0,2 ручна 

2 пеhи за грејање пегле са по 12 
пегли 

1 маШИНа" за пеглање помоhу паре 

ње 

Као шт,о се вунених ТК:З.-

нина имала је у годинама ау п:ретхо\ди-
ле ДP;YJ:101М oвeTcKOIМ .parгy врло .мо\дерну тех

нwчку По изласку из економске 

qJС3ЮР'И'К:i;i је у 1935. години имала с:ве
раiДНЈ:ИЈюа, и 

в·аних 

м разних тканина и 12.000 м: 
произвеiЦене к·оличине продато 

одсто и Т·О: држаЋНИМ'И самоуправн:им: те

лима 60 0/о и приватним 'Купцима 400/0, Ко
наба.вљене у земљи, износи-

147.287 кг а 

година ратне 

запослених радниК'а стал

је у 1938. Г()l~И било 
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Ситуацнонн n./1дН фабрu"i'КUХ зzрада, одељења п џltаШU1iерuје. Le ptan df 

просечно запослено 476 у пр.едианици и 483 
ра~ниrка у ткачн.ици. Ращничка .најамнина 
К'рe-nала се према к:вал<ификаци}а:м-а 'Радни
ка. Тако је 1939. ГQдине на име IПла:т,а и над
ница 'Исплаhеню 15,855.508 . 'ДИiНајра, 'а на име 
ооцијалног допритнюса 745.970. Те године би
ло је мање запослених .р.адника нег,о 1938. 
го\дине. 4О 

Фабрика вунених тканина ни коњун
ктyrpних година, које ·су претх'одиле другом 
светоком рату, 'није .к'орис'Гила пуни кала
цит ет своје ПРОИЗВQдње. ДНе!ВНИ .к·апацитет 
пре1ДИОRИце, ПРИ беспрекидном раду ОД 24 
часа, пу/ном оптерећ.ењу 'машинских постро
јења и упослењу rrот.ребног броја љу.дства, 
износио је 3.600 кг :предива, ·а капацитет 
ткач'ЊИце 2,800 метара тканине . 

* 

Друг·о тек,стилно предузеhе бр.аће ИЉИћ 
на К.арабу!р:мЈИ ("Тек,стилне фаБР:иЈКе ~OCTe 
Илиhа СИНЮ(БИ 'а. д. ") (r.nролаЗИЈ]О је, 'юэо и 
ПРВiO предузеhе (Ф.а6риК'а ВУНе!НИХ ,ТКG.lнина 
Ко-сте Илић.а СИНОВИ а, д.), ;,КIрОЗ исте улаз

не 'и (Њизла3lне в.ариЈащије цикличњог 'К!рета
ња привреде између два оветска рата. Про
изв,одња њене фабрике плаТlна била је на
мењена нај'Веhим делсм ПО'Ilребама држав
них установа, а у зна'I1НО мањо;ј мери пот-
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рощњи ПрИ1ва'ГНЈИХ купаца . С тим циљем ј е 

1910. године основана, истовремено .ка,да и 

ФаБР;ИЈка вунених ткаНИiна. Пословање .i~ 
стога за(БИСИЛО ОД ДРЖаЈВНИХ по:руџБИ\на, ко

је су та.кође варирале према кољункту,рним 

приликама у земљи и према војн:о-rюљитич

КИМ приликама -ван ње. 

За време првог свет·ског рата ·обе фабри
ке овог другог предузеhа - фабрика плат-, 

на на Карабурми и фабрика филијале у Ле·
ско.вцу, биле су }ЭЈк'О ,оштећ.ене. ДосуђеНа 
ратња штета ·од 20,881.586 динара уступље
на ј е, како смо 'видели, ФаБрици вуне:них 
ТКМ:lина, која је у оуштини руководила по
словима фабрике платна, с обзиром на ·ТО 
да су акционари -били ГОТОВО исти, а Влада 
:Илиli био председrНИК једног -и другог управ
ног одбора. РеКЮlНструкција оштеhених .де
љова фабрике ПЛCl<'l'ња !и,шла је 'опоро, Iи тек 
су у току 1921. ГОДИlне 3/4 ткачк'ог 'одељења 
сспоообљене и пуште.не у рад, ДОК је о·де
љење за бељење, бојење и штампаље оста
ло дуг.о неопраlвљено. Оштеh.ене машине 
слате ·су у Немачку 'на опра'ВКУ, и тек су 
крајем 1923. године враћЕше у исправном 
стању.41 

у поqет!куобновљеног рада у фабрици, 

'Управа предузеhа .имала је 'Велике тешкоhе 
збот промена цена СИРОБОГ памука ,на свет

ском ТРЖИШТУ, збот нерешеног валутног 
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batiments de fabrique , des usines et de La machinerie 

питања у земљи и јаке стране конкуренци

је прилик.ом држ,авних лицитација. Држава 

се није држала .старог Iпра'Била о уступЭlЊУ 

поруџбина домаћИМ произвођаЈЧЈима ,ДО пре
кюрачења 10 О:Д:СЋО т:юнуђених љици'[\ираних 
цена . 

ПОВ'ољна Иiнфлат,()Iрна коњунктура 'од 
1922-1923. године била је врло 'Ун-осна и за 
ово друго предузеће текстилног к'онцерна 
бра,ће Илиh. Државне установе знатно су 
I1iовећlaJI3'але 'своје !]OIруџБИlне ради снабде
вањаовојих оску.дних слагалишта. У нај

главније спадали су Министарство војоске и 
морнарице, МинистЭ!рство Hap0дlЊoг здрав
ља, Држа(]3оњи монопол, Дирекција ,државних 

желез.ница, Санитетско слаг.алиште у Зе
муну, Ба:рута.не А'р'm1љеријОк'D-т~хнич,к.оI' 
ЗClJноща у Крагујевцу итд. Прве веће пого~
бе lиЗ!В!ршене ·су пючеТКIQМ 1922. године. Та
да је управа .фабрике плат:на закључила и
споруку 400 .000 метара америкаон-платна за 
војску, В6в.у К'оличи.ну болеаничких и ле·· 
ка-рских мантила, разно.г рубља за болеснм·
це ИТД. Исте године повеfiан ј е а,кц!ИонарсIКИ 
КаЈпитал предуз.ев.а с ј-едног на два милиона 
динара, а 1923. године на 5 милиона динара: 
Ус.пех пословања ,види се и по 'OCTJ3apeh-о] 
чис'Гој добит.и. Док је 1921. чиста добит из
носила свега 215.073 динара, она се Бећ 1922. 
гади;не попела на 549.184, а 1923. године на 
1,550.045 дина'ра. Фабрика платна снабдева-

на је памучном пређОМ од најпознатијих 
предузев.а у Ау,ст.рији, Х,оландији м Ита

лиј.и.42 

у току 1923. године предузев.е је ОСТ'Б~
рилoQ врло ПОВОJМrе резултате . Израђен,о Је 
робе у IвреДно'С'I1И од 16,952.972 ДИiнара, куп
љено ј е од 'I'качtНИце у Преболду .робе за 
5,719.147, ПРИiмљено је ~oд филиј-але у Ле
ок,овцу :робе у .вреДНОС11И од 7,512.333, а на 
лагеру је било рабе за 3,210.411, тј. свеукуп
НО 33,394.864. ДИlнара . У'куп-ни разни трош
к·о.ви и ут.рошак материј ала износили су 
27,525.709 динара, те је бруто добиrr на роби 
изнела 5,869.155. По одбитку разних трош
кosа, камата, дотациј,а, отписа ~ других ТУ
битака чиста добит достигла Је , как'о оио 
видели', 1,550 .045 ,динarра.4 3 

Технич.ко унапређење 'гк·ачнице платна 
ВИДИ се по вредносТtИ зграде , мarпИiна м ос

тl3.лю[' rnрибора, lисхаз-аlнюј УУ iРlаЈчу1НУ \Израв
Њ'аЈња П!р~узећа на јДан 31. децембра 1923 . 
године, и то : зграде 1,014.079 дИ\Нара, м.аши
не у погону 1,330.989, резервне маwине 
44.133, алат 27.437 и 'l'.IOаЈЧК'И прибор 119.4~3 
динара. у лесжовачкој филијали повећан Је 
број разбоја у .раду са 60 на 142 'раз60ја. 44 

Стално [юв-ев.ање ДРЖаЈВНИХ поруџбина 
захтевал.о је јачање ПРОИЗВ-ОДНОГ капаците
та 'I1каЧiнице пла'I1на и о,стал,их њених оде

љења, па је стога акционарски капитал са 
5 милиона ПQlвећа.н Iaa 8 милисхн:а ДИlнара. 

Добар де-о OBor КClJпитала :инвеС'I\ираћ.е ·се ка
,ониј~ у набarвку НЈових МЮIИ1Јна. 

Крат.котрајна дефлациона депресија 
1924. године .изазвала је и к,од .оног преду
зећа ст.агнацију пословања и своођ-ење про
изво!Цње на готово половину -производног 

капацитета . Неrювоољаю је утицаю пад цена 
производа у размери стабилизов-а.но.г дина
ра, појача.на КОНЈкуренциј а 'На ј аЕНИМ др
ж,а;вним лицитацијама и закаш·њаЈВање др

жавних уллата за испоручену робу. Чиста 
ост:ва1рена добит у 1924. години, с лреносо:м 
једног дела добити из 1923, iИЗ1·юсила ]е 
890.539 динара, тј. мање за 659.506 'од прет
ходне 1923. го·дине. Но,ТО .није смет·ало ~-
пр.а-В'НОI\!I ·одбору да од чисте .добити одво.ј,и 
на име дивиденде акциона.рима преЈдузеhа 

износ од 800.000 динара.45 

Суж-а:вање iНовчанот проме.та , због стаби
лизације ДИiнара, наlвело је УПРClJву преду
зећа ,да повећа акционарски ,капитал са 8 
на 1 О милиС!на динара, који се има'о .кори
стити за повећање произВ'одње по·сле УС'ПtO
ста,вљања равнотеже цена с Iвредношhу ста

билизова.Н'ог дИ'на:ра . 

С располо,живим новчаним средствима 
управа фабрике је 1925. године допунила 
постројења НОВИЈМ ма·шинама. У .нај lважни-
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електромютlОР >ОД 2 
<1, уљни ПQЮРWЭiЧ 
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ДИНЭЈра, ШЈТО 

ревалоризованим Д1ИЈНаЈрима преДСТЭiВљало 

више нето чиста добит претх:одне године, 
изражене у !Националном НОВ

цу. На тржишту су с'ЛВ'орени 
слови за .даљи успон rrr''''''11'П'~''''''h'~ 'у току 

1926. год:и:,не пословање ТеКЛО лов.ољrнo, 
поред ВИСОКИХ ДРЖЭIВНИХ пореза и 

државним 

је ове веће 
ОД Д1РЖаЈве~ производња 

""'-Н"'".LНkН''''", наплате ·од !државе биле 
AL,.,'V...,,"'" , ..... приваТiН'ИМ ку;пцима 

претходне. 

вредности од 

купцима 

према 

го.дињи. 

пословаља 

тех;н:ичко У;l'шr:r.р,~ђl~н:,е а:Ј,аIDD,И-

'у 'ТОКУ ОВИХ неК<QЉИКЮ ПОIВОЉНИХ ",г-..'"",.".тn 

су претходиле ,веЛЈ%[К()l 
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кризи, мати-нека .()II]peMa ф''iО-рике плат,
·стално 

гrщине света 

Оживљооање привреде у 
је отпочело последљих месеци 1936. r1О

година разорне кризе, има

(На IЮСЈювање 

ГО~НИ успело 

за 

Вев исте године, условима 
ПОlњне моhи СТalн>С>зниш'ГВа и веn.их 



нара. 

производња плаrl'-

Г'G!Дине 'ОСТВа:ЈЈ,е.:н:а 

попела се на 207.017 ди-

рата у 1939. године 

rrpоизв,с,ди -
ља је за pa::lНe установе 'Врло 
количину ,опреме: за маоке, ре-

деничке па'Нтљике, шатор'ска крила, 

ФАБРИКА КАРАЕУРМИ ДО 1941. 

за отплату 'Дугова, 

пv'биоз:них потраживања, 
ре з е'ј:}ВFЮг и других []'о:з,ИII;ИЈа. 

овим успехом, управа ф,'1;D,]рике 

1940. године припремила 

Ј]Ј:ЮJi:[ЗЕ~щ(ње. као што 

'а.(Щ'Ј1IrИ ву;нених тка'нина, али 

априлсК'и рат 1941. године. 
то 
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LES USINES TEXTILES DE KARABURMA 

due 
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Dr Nikola Vuco 

voie 

fabriques 
iТ11"" ... ·L:>C' avec leur instal1ation mecani

de travail et reseau de distri
niveau eleve des fabriques texti1es 

de l'epoque. 
L'origine ces deux .'>lnY'llrrl'''''''' 

de passementerie, muni 
fonctionnant а commande 

en 1890 sur 1а 
Kozare, pres 

et commercant 
а:S~ЮСlеs passementiers. 

L'efficacite de cet atelier de 
се genre de 

region, avalt 

Leur 
llic е! ses 
textiles 
tionnement, 
construction 
Serble, 

еп 1897, еп 
commer~ants de 

soute
douanieres, 
Се fut lа 

des futures 

guerre mondiale les 
Karaburma ont ete gravement 

bombardements et les 
occupantes lors de lеит 

credits de la R,,,nr;,,,;:> 

moyens et, еп 



ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА НА КАРАБУРМИ од 1897. до 1941. 

1es dedommagements de guerre allemands, 1е::; 

fabriques sont reconstruites et mises еп fonction
nement еп 1920. 

Apres 1а guerre, lа conjoncture есопотјчие 
еп Yougoslavie avait Ьеаисоир favorise l'effica
cite de ces fabriques. L'acheteur principa1 dc 
leurs produits fut l'Etat, avec ses institutions 
mi1itaires et autres. Celles-ci avaient souvent 
cede аих fabriques de grosses commandes dans 
1es adjudications. Leurs principaux produits etai._ 
ent: les draps pour les besoins militaires, les dou
blures, les couvertures, 1es tentes, 1es manteaux 
sanitaires etc. Avant 1а crise economique de 1930, 
les profits des fabriques augmentaient raplde
ment et leurs actionnaires, 1es freres llic notam
ment, еп tiraient des dividendes considerables. 
Leur administration, deja etroitement liee avec 
1es capitaux etrangers, avait continue sa ре
netration, еп achetant des actions des petites 
fabriques textiles, surtout еп Voivodine. Lез 
affaires florissantes et 1а modernisation du pro
cessus де production, grace а 1'acquisition des 
machines modernes et аu rachat des installa
tions mecaniques de certaines fabriques textiles 
du pays, avaient mu1tiplie les capitaux des actl
onnaires de 1а societe. 

La crise есопотјчие de 1930-1935 а grieve
ment frappe les entreprises des fabriques de Ка
raburma. La baisse des prix des produits texti1es 

18 

et du pouvoir d'achat, ainsi чие lа reduction des 
commandes d'Etat, ont provoque ипе diminution 
rapide de lа production et, par 1<1, de lа тајп 

d'oeuvre. Les profits furent reduits аи minimum. 
L'etat des finances de l'entreprise etait si de
savantageux, чи'еllе пе ри1.. etre sauvee de la 
fаiшtе чие par les credits considerables de lа 

Вапчие nationale. 
Avec le renouvellement de 1'economie du 

pays, entame аи mШеu de 1936 apres une crise 
devasteuse de cinq ans, соттепсе lа nouvelle 
resurrection de ces fabriques. Les nouveaux in
vestissements ont ete entrepris, апп de moder
niser leur equipement. La Fabrique de lainages 
а ete particulierement modernisee, се чи! lui а 
permis de concurrencer avec les fabriques texti
les 1es plus conues de l'Europe тоуеппе. 

Dans les annees чи! precederent la Deuxieme 
guerre mondiale les commandes de l'Etat deve
naient de plus еп plus importantes, notamment 
еп 1939 l'annee ои 1а guerre eclata en Europe. 
C'est alors que lев deux fabriques tirerent de 
tres profits, les plus grands ~epuis 1еит e::ciste!lce. 
Encouragees par ces succes, 1eurs dlrectlOns 
avaient prepare еп 1940 d'importants projets de 
reconstruction comp1ete et de modernisation de 
l'equipement, mais 1а guerre d'avril 1941 et l'ос
cupation de 1а yougoslavie par 1es hordes па
zies, les ont empeche. 




