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ПРВИ И ЈЕДИНИ НОВЧАНИ ЗАВОД У МИОНИЦИ – 
КОЛУБАРСКА БАНКА

Апстракт: Oве године навршава се 100 година од покретања иниција-
тиве за оснивање, а идуће и сто година од оснивања првог и јединог нов-
чаног завода у Мионици - Колубарске банке. Ти велики јубилеји права су 
прилика да се подсетимо како је дошло до њеног оснивања, ко су били њени 
оснивачи и најистакнутији чланови, шта је она и како радила. Посебно да 
сагледамо шта је она значила за развој Мионице и њене привреде, па и мно-
го шире. Међутим, јако мало писаних докумената о њој је сачувано, а и оно 
мало што их има разастрто је по бројним установама и породицама. У из-
ради овог рада коришћена су документа која се налазе на чувању у Архиву 
Југославије - Фонд Министарства трговине и индустрије, Међуопштинском 
историјском архива Ваљево - у Збирци поклона и код малог броја поједина-
ца. Пре свега, пронађена су Правила банке и неколико докумената о њеном 
пословању.

Кључне речи: банке, новчани заводи, новац, капитал, привреда, тргови-
на, занатство, Мионица, ваљевски округ

Као што се зна Мионица је једна од шест општина Колубар-
ског округа. Њена територија простире се на споју између ни-
ског Колубарског басена на северу и планинског залеђа Маље-
на и Сувобора на југу. На Маљену је познато туристичко место 
Дивчибаре, а планина Маљен је и развође сливова Колубаре и 
Западне Мораве. На југоистоку мионичке општине налази се 
Бања Врујци.

Површина општинског атара износи 329 квадратних кило-
метара, са рељефним контрастима заталасаних предела побрђа 
и брдско-планинских подручја, испресецана речним токовима 
и долинама. Попут шумадијске регије овај простор чини 66,1% 
пољопривредно, 28,1 шумско и само 5,8% неплодно земљиште. 

UDK=336.71(497.11 Мионица) 
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Општина Мионица има 36 насеља у 35 катастарских општина, 
међусобно зависних и функционално повезаних. Просечна ве-
личнина насеља је 9,1 квадратни километар. Само је општинско 
средиште варошица, а све остало су сеоска насеља.

Три године након последњег пописа становништва у Мионич-
кој општини је живело 16.043 житеља или њих 49 на један ква-
дратни километар. У општинском центру живи нешто мање од 
3.000 становника. Целокупно становништво општине Мионица 
концентрисано је у 5.400 домаћинстава, са структуралним об-
ележјем од 71% пољопривредног становништва у 3.500 газдин-
става, док се остало становништво углавном бави услужним, а 
мањи број индустријским делатностима. Последњих деценија 
бележи се пад наталитета и раст морталитета, као и учестале 
миграције. Посебно забрињава чињеница да просечна старост 
житеља износи 43 године.1 

Вредни људи Мионичке општине баве се свим гранама пољо-
привреде а највише земљорадњом, сточарством и воћарством. 
Поред плодног земљишта и шумских комплекса, овде је и долина 
вода и не мало рудно благо. Последњих година све више пажње 
се поклања развоју трговине, угоститељства, занатства, па и ин-
дустрије. Природа Мионичке општине је лепа и очувана, нема 
већих загађивача, па се све више развија и туризам. Ваздушна 
бања Дивчибаре и термални извори Врујци и Лепеница са ку-
палишним базенима представљају идеална места за поклонике 
очуване природе и одмора. Са мноштвом природних занимљи-
вости, цркава и других верских објеката, културно-историјских 
места и споменика овде је и све више услова за интензиван раз-
вој сеоског туризма. У побрђу има доста разноврсне дивљачи 
(зец, лисица, срна, дивља свиња, фазан, препелица, дивљи голуб, 
дивље гуске и патке). У овдашњим рекама и речицама (Колуба-
ри, Топлици, Лепеници, Манастирици и Паклешници) има рибе.

У овом крају су се одиграли многи значајни историјски до-
гађаји. Своје трагове оставио је праисторијски човек, Келти и 
Илири. Био је под римском доминацијом, затим у саставу српске 
средњовековне државе, живело се под турском петовековном 
доминацијом, па и аустроугарском и немачком окупацијом. Де-

1 Милорад Радојчић: Завичај војводе Мишића – Мионичка општина, Бео-
град, 2008, 48 - 88.
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лимчно на овим просторима одвијала се чувена Колубарска бит-
ка. У његовој ближој околини почетком II светска рата почела 
су се развијати оба антифашистичка покрета (четнички и пар-
тизански) који су се касније међусобно поделили, водили бра-
тоубилачки рат и довели до великог раздора у народу. О свему 
томе сведоче бројна археолошка налазишта, остаци некадашњих 
градова, старе цркве, стара здања и бројна спомен-обележја..

Народ у овом крају давао је увек јак отпор сваком непри-
јатељу. Посебно бурни догађаји одиграли су се у Првом срп-
ском устанку, Првом и и Другом светском рату. Под вођством 
кнежева Грбовића из Мратишића, Јовице Милутиновића из 
Санковића, Раке Тешића из Мионице и других устаника уче-
ствовало се у многим борбама и другим акцијама. Мионичани 
су се храбро борили и у Првом светском рату за своје нацио-
нално ослобођење. Чувени војсковођа из Великог рата, војвода 
Живојин Мишић, рођен је у мионичком селу Струганику, за-
уставио је јединице Прве српске армије на мионичком мосту 
а потом их трансформисао и извојевао величанствену победу 
у Колубарској бици која се и даље изучава на многим војним 
школама и другим сличним установама у свету.

Мионица се развила у атару истоименог села, које се први пут 
помиње у писаним историјским изворима 1735. године када су у 
овим крајевима владали Аустријанци. Пошто је, поред Ваљева, 

Мионица између два светска рата
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постала значајан економски и политички центар горње (ваљев-
ске) Колубаре, Мионица је проглашена за варошицу.2 Од тада 
почиње њен интензивнији развој. Дуго је овде било седиште Ко-
лубарског среза у Округу ваљевском. Нажалост, ни то није било 
довољно да се Мионица и њена околина брже и боље развијају па 
се оно и даље убраја у недовољно развијена подручја.

Зачеци банкарства код нас

За време вишевековне отоманске окупације стање у привреди 
је било на ниском нивоу развоја, па нису постојали ни услови за 
успостављање финансијских организација, као што су новчани 
заводи, банке, штедионице, сличне установе и организације које 
би могле подстаћи њен бржи развој. Привреду је чинила уситње-
на занатска и еснафска производња, ситно занатство, сточарст-
во и земљорадња. Самим тим, банкарско-новчани робни посло-
ви међу сељацима и другим ситним посединцима били су нераз-
вијени и заостајали су за земљама у окружењу. 

Ипак, новац као платежно средство био је потребан локалном 
становништву за измирење разних обавеза, као што су: харач, 
куповина соли, разних оруђа за рад, посуђа за јело итд. До новца 
се најчешће долазило продајом сопствених (пољопривредних) 
производа и извозом стоке, меса, сира, коже, дрва и грађе. Како 
ни тих производа није бивало довољно, а био је и отежан њи-
хов пласман, то је излаз тражен у кредитирању. До половине де-
ветнаестог века је доминирао робни кредит који се одвијао тако 
што су трговци из мањих места на пролеће добијали потребну 
робу из Београда, Ваљева и других већих места с обавезом да 
је плате у натури после жетве. Кредитирање сељака се одвијало 
кроз стварање резерви у пољопривредним производима за слу-
чај слабе жетве и глади.

Према писању проф. др Богумила Храбака, средином XIX века 
Србија је у погледу увоза и извоза била подређена Аустрији.3 

2 Као што се зна постојала је и доња (београдска) Колубара око Лазаревца у 
адиминистративно територијалном смислу углавном је припадала Београд-
ском округу. 
3 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
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Истовремено су у Србији владале тешкоће у погледу кредити-
рања привреде. Излаз из новчане кризе Српске новине тражиле 
су у оснивању Српске народне банке, као централне финансијке 
(новчане) установе, која би уједно била и емисиона банка новца.4 
Идеје се, међутим, нису могле остварити без подршке банкар-
ских кругова у Пешти и Бечу. Преговори су закључени 4. марта 
1869, на основу којих је образована Прва српска банка, чију је 
управу сачињавало осам београдских акционара и три представ-
ника Пештанске банке. Одмах затим, основане су прве четири 
пословне банке – Београдски кредитни завод (1870), Смедерев-
ска кредитна банка (1871), Пожаревачка банка (1871) и Ваљев-
ска штедионица (1871). Октобра 1871. усвојен је закон којим су 
основане окружне штедионице у Смедереву, Крагујевцу, Чачку и 
Ужицу. Као што се види Ваљево је међу првим варошима у Ср-
бији добило новчани завод у виду штедионице 

Оснивање тих банака и њихови пословни успеси покренули 
су многе имућније људе (пре свега трговце, занатије, па и поје-
дине интелектуалце) и у другим местима на мобилисање својих 
средстава и оснивање сличних новчаних завода. Ширење мреже 
банака и других новчаних завода требало је да допринесе убрза-
нијем развоју мале (ситне) привреде, занатства и трговине, па и 
њиховом бржем повезивању у окружењу. 

Дакле, за бржи и разноврснији развој привреде била су неоп-
ходна финансијска средства, па су се први приватни новчани за-
води појавили још 1871. године у Београду, Смедереву и Ваљеву, 
а затим и почели множити.5 Недостатак новца током Царинског 
рата са Аустроугарском створио је на новчаном тржишту Србије 
повољне услове за појаву великог броја есконтних банака. Већ 
до краја 1908. године број новчаних завода нарастао је на 140, са 
уплаћеним капиталом од 47 милиона динара, а само три године 
касније њихов број се попео на 162.6

зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег поме-
на Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993.., године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 333.
4 Српске новине, Београд, 18. јуни 1845. године. 
5 Митровић А: Стране банке у Србији 1878-1914, политика, прогрес, европски 
оквири, Београд 2004, 33.
6 Бецић И. М. Власотиначка трговачка банка, Лесковачки зборник, св, LVI, 
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За време Првог светског рата многи новчани заводи у Србији 
били су оштећени, опљачкани и ометани у пословању. Зато је по 
окончању рата број банака на простору Србије био мањи за око 
трећину, а неке од њих нису биле у стању да наставе са радом. 
У Србији је пред избијање Великог рата било око 200 новчаних 
завода, док се њихов број 1919. године свео на 132, oд кojих je 
45 радило нa простору Београда, a 87 у унутрашњости Србије. 
Већ из ових података јасно се види да неколико десетина бана-
ка није било у могућности да настави са радом и престале су да 
постоје, мaдa сe дeo њих спојио са неком јачом банком или су се 
две и више банака сличне финансијске снаге удруживале и тиме 
створиле један, али финансијски јачи новчани завод. Потребе 
тржишта новца утицале су на то да се већ до краја 1922. године 
број банака у Београду повећа на 48, док је у осталом делу Србије 
број банака нарастао на стотину.7 

 И локални новчани заводи оснивани на територији Србије 
претрпели су значајну материјалну штету у Великом рату. Не-
ретко, она је била праћена и људским жртвама, а број пострада-
лог становништва на простору Србије тада је процењиван на 25-
30 oдсто, док je материјална штета представљала вредност бруто 
државног производа за више година. Oнo штo oкупационе снаге 
нису могле однети било је уништавано, тако да је српска војска 
приликом ослобођења домовине наилазила на празне домове, 
рушевине, демонтиране и уништене фабрике. Ратна штета коју 
је Краљевина Србија претрпела у Првом светском рату најпре је 
процењена на пет до седам милијарди златних франака, док је у 
банкарству износила 100 милиона златних франка.8

Интензивиране активности на обнови ратом опустошене зе-
мље тражиле су знатно већа финансијска средства, али и анга-
жовање што већег броја грађана. Отуда на иницијативу мудрих 
и писмених људи већ у првим поратним годинама долази до oс-
нивања привредних банкарских, културних, спортских и других 

Лесковац 2016; Kраљевина Срба, Хрвата у словенаца, Алманах 1921-1922, I, 
Загреб 1922, 125
7 Бецић И. М. , Краљевски трговачки кредитни завод, у часопису Наша 
прошлост, Краљево,. св.16, 2015. 44
8 Чалић, M. Ж: Социјална историја Србије 1815–1941, Успорени напредак у 
индустријализацији, Београд , 2004: 203
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организација и удружења која су се активно укључила у обнову 
и развој земље. На тим основама развијена је и мрежа банкар-
ских организација и новчаних завода, који су допринели бржем 
и већем промету новца, али и напретку привреде, занатства, тр-
говине и других делатости у новоформираној држави. 

Иницијатива за оснивање Колубарске банке

Између два светска рата у Ваљевском округу постојало је десе-
так новчаних завода – банака. Једна од њих звала се Колубарска 
банка и скоро четврт века радила је у Мионици и располагала са 
основним капиталом од милион динара.9 Циљ њеног оснивања 
био је помагање привредника и пољопривредника повољним 
кредитима, али и развијање духа производње и штедње. Мада је 
од престанка њеног рада прошло више од пет и по деценија о њој 
се у овом крају, па и шире, још увек врло мало зна, па и говори 
и пише.

Нема писаних података о томе ко је 
непосредно иницирао њено оснивање. 
Има индиција да је то урадио Вићентије 
Вића Матић (Ратковац, Лајковац, 1865 
– Ваљево, 1957) са својим пријатељима 
и познаницима. На то указује и чиње-
ница да је прихватио да буде њен први 
књиговођа, па и чињеница да је највише 
био информисан о раду сличних бана-
ка. Као што се види он потиче из поме-
нутог лајковачког села које је тада при-
падало Колубарском срезу, у Округу 
ваљевском. Завршио је ратарску школу, 
те и био први и вишегодишњи срески 

економ у њему. Уз то, био је веома активан у Српском пољопри-
вредном друштву и председник њихове подружнице у Миони-
ци. У то време био је посланик Радикалне странке овог среза у 
Народној скупштин (1921 - 1927), секретар Министарства пољо-

9 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 
1919- 1941, Ваљево, 1981, и Милан Трипковић: Привреда ваљевског краја 1800-
1941. у књизи Подрињско-колубарски регион, Шабац, 1982..

Вићентије Вића Матић
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привреде и вода, па и већник Дринске бановине у Сарајеву. По-
знато је да је и раније покретао и водио неке сличне акције, те да 
је радио на оснивању Среског расадника у Мионици и да је дао 
значајан допринос његовом развоју. Био је учесник балканских 
и Првог светског рата, а заробљен је 1915. године у Лепосавићу и 
интерниран у Немачку у заробљеништво, где је остао до његовог 
окончања. Био је сарадник листова Тежак, Одјек и Самоуправа.10

Његови најближи сарадници на овом значајном послу били 
су: учитељ Миливоје Пауновић (1869, Санковић – Мионица 
1963), који је своје ученике учио разним пољопривредним радо-
вима (калемљењу, пчеларењу, савременом повртарству итд), а и 
сам је био напредан пољопривредни произвођач и организатор 
бројних акција и активности; тадашњи срески економ Стојан 
Гладовић11 (Комирић, Осечина, 1886 – Уб, 1932), који се поред 
систематског рада на унапређењу пољопривреде доста ангажо-
вао и у друштвеном животу ове локалне средине, а нарочито 
на популарисању и организовању културно - забавног живота 
у коме је учествови као редитељ и глумац)12. Ту иницијативу су 
прихватили и свестрано подржали: најпре трговац гвожђар-
ски потом трговац колонијалне робе Милан Тодоровић, који је 
био и председник Мионичке општине; Јаков Милиновић Чавра 
из Санковића, трговац текстилом и производима од текстила 
и власник узорног винограда; чувени кафеџија Велимир Веља 
Обрадовић (1865 -1945), родом из села Роге код Пожеге, чија је 
супруга Милка била вишегодишња председница Женске подру-
жине у Мионици и иницијатор више акција међу којима је и от-
варање женске школе и припрема изградње подружинског дома; 
економ Милутин Поповић, раније управник филијале Бабајић, 
који је у два мандата био председник Општине варошице Мио-
ница; Љубомир Новчић, трговац пољопривредним производи-
ма, досељен из Ракара и још неки. 

10 Милорад Радојчић: Вићентије Вића Матић, лист Запис, Мионица, 15. сеп-
тембар 2005, 14 и З.Ранковић: Матић, Вићентије, у Биографском лексикону 
ваљевског краја, Ваљево 2007/2008, књ. 3, 7-8
11 З. Ранковић: Гладовић, Стојан у Биографском лексикону ваљевског краја, 
Ваљево 1996/1997, књ. 1, 231.
12 Временоm он се повукао из твих активности због преласка на професио-
нални рад у Уб.



Први и једини новчани завод у Мионици – Колубарска банка

107

У молби коју су 23. априла 1922. године послали Министарст-
ву трговине и индустрије Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
22 житеља Мионице и још неких насеља у Срезу колубарском 
Округа ваљевског затражили су да им се одобри оснивање Ак-
ционарског друштва Колубарска банка у Мионици, наглаша-
вајући да у њиховом срезу не постоји било какав новчани завод. 
Ту молбу су потписали већ поменути: Миливоје Ж. Пауновић, 
Милан Тодоровић, Љубомир М. Новчић, Милутин М. Поповић, 
Јаков Р. Милиновић, Велимир П. Обрадовић, Стојан Гладовић, 
Вићентије Матић, али и Миладин Ив. Драгићевић, трговац; Дра-
гомир Обрадовић, механџија; Раденко Живковић, економ; Ми-
лутин А. Ђорђевић економ, сви из Мионице; Милорад С. Мило-
шевић, свештеник из Пауна; Лука Р. Ђуричић, економ из Рајко-
вића; Стојадин С. Читаковић економ из Горњег Мушића; Милан 
Ж. Павловић економ из Маркове Цркве; Урош Б. Читаковић, 
економ из Горњег Мушића; Чеда Драгутиновић, ковач из Горње 
Топлице; Јоксим Миаиловић, економ из Попадића; те Војислав 
Ковачевић, економ и Нинко Милић, књижар из Мионице. Они 
су својим потписима потврдили да су сложни у намери да оснују 
наведено акционарско друштво. Међутим, касније се испостави-
ло да су од тога одустали Војислав Ковачевић, Јоксим Миаило-
вић, Стојан Гладовић, Раденко Живковић и Милутин А. Ђорђе-
вић, па се и не помињу међу оснивачима.13

У образложењу своје намере они наглашавају да је вероватно 
познато да је варошица Мионица богата са својим привредним 
производима а нарочито добрим шљивама, за које се нарочито 
као суве узимају милиони, а тако и са осталим воћем и стоком. 
Како су и ове године добри изгледи за обилат род шљива и како 
се наш народ још није навикао да по подмирењу нужних домаћих 
потреба, вишаак као сваку резерву оставља за старост за ван-
редне потребе и рђаве године, већ претекли новац или немили-
це за разне луксузе троши или их чува у својој кући, те не само 
што новац бесплодно држи, већ тиме себе и све укућане излаже 
опасности од напада рђавих људи, са чега се дешава да поједини 
домаћини своје производе иако су квару и ризику изложени не про-
дају да не би тиме привикули пажњу рђавих људи. Да би и грађа-

13 Милорад Радојчић. Колубарска банка у зборнику текстова Мионица и Ми-
оничани, Ваљево 1995, 87. 
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ни овог среза сав претек своје јесење готовине могли без великог 
пута и трошка улагати на сигурном месту на приплод, те се 
тако и почели навикавати на штедњу, а у пролеће опет без већег 
трошка уложени новац по потреби узимати, чиме би се помо-
гла како штедња, тако и привреда и трговина, па молимо г. ми-
нистра да нам на основу чланова 5. и 9. Закона о акционарским 
друштвима изволи одобрити оснивање акционарског друштва, 
а по прописима истог Закона које ће се звати Колубарска банка, 
јер у овом срезу ни један новчани завод не постоји’’.14

Припреме за њено оснивање

На основу одобрења министра трговине и индустрије, бр. 2 
485, од 1. јуна 1922. године приступило се образовању Оснивач-
ког одбора, припреми друштвених правила и упису акција. У 
њеном Оснивачком одбору су били Милан Тодоровић председ-
ник, а чланови Миливоје Пауновић, Милутин Поповић и Љу-
бомир Новчић. Дужност првог књиговође обављао је Вићентије 
Матић, а благајника Велимир Обрадовић. Договорено је да глав-
ница банке износи 1.000.000 динара, која је подељена у два кола 
са по 2.500 акција, а свака акција вредела је по 200 динара. Акције 
су гласиле на доносиоце. Сваку акцју требало је уплатити у року 
од једне године. При упису акција полагало се и по 20 динара на 
име уплате и 10 динара на име основних трошкова за сваку ак-
цију. Пошто због слабог рода шљива и других пољопривредних 
производа упис акција није окончан у договореном периоду – до 
краја 1923. године, он је продужен и у 1924. години.

Правила Колубарске банке потврђена су 1. јула 1922. године 
а планирано је да ова банка траје 50 година. Предвиђено је да 
одговара својом целокупном имовином и резервним фондом, за 
све своје обавезе према трећим лицима, а акционари само до но-
миналних вредности својих акција. Банчини органи су: Управ-
ни одбор, Надзорни одбор, Збор акционара и службено особље. 
Управни одбор сачињавало је седам изабраних акционара стал-
но настањених на подручју Среза колубарског. Занимљиво је да 
су чланови Управног одбора били дужни пре ступања на дуж-

14 Архив Југославије, Београд, Фонд Министарства трговине и индустрије, 
бр. 5, фасцикла бр 1332, дос. 2316,
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ност банци положити по 20 акција ове банке. Чланови Управног 
и Надзорног одбора за присуство седницама добијали су по 30 
динара, а чланови Управног одбор за дежурство у банци дневно 
и до 40 динара. Чланом 17. био је предвиђен избор управника 
банке а чланом 16. било је регулисано да председник Управног 

Насловна страна Правила Колубарске банке
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одбора врши дужност управника до његовог избора и да зато 
има дневницу до 50 динара.15 И поред више покушаја нисмо мо-
гли утврдити да је било кад изабран управник банке, па изгледа 
да је и ту дужност стално вршио председник Управног одбора. 

Утврђено је да је једини запослени 
чиновник у Колубарској банци био 
Душан Трипковић, рођен 1903. године 
у породици Милана Трипковића (Ба-
рајево код Београда, 1875 – Мионица 
1938), дугогодишњег свештеника - 
проте у Крчмару, Горњем Лајковцу и 
Мионици,. Као најбољи ученик своје 
генерације Трговачке академије у Бео-
граду добио је стално заполење у њој 
и ту провео цео радни век. И поред 
урођеног ивалидитета, веома вредно 
и савесно обаваљао је све књиговод-
ствене и благајничке послове. Упоре-
до са радом у банци бавио бавио се и 
новинарством. Тим поводом, његов 
синовац Милан Трипковић, магистар 

историјских наука и архивски посланик је записао: „Импресио-
нира обимом свога рада, лепим стилом и питком речју, разноврс-
ном тематиком. Његови дописи су студије у малом, а нарочито 
у економским, културним и политичким темама. Уз то он је 
оснивач Културно-просветног друштва „Милован Ђ. Глишић“ и 
његов први председник (1936). Покушао је и да издаје новине у Ми-
оници. Вредан је пажње и његов рад на писању књиге „Ваљевска 
Колубара“, коју је замислио на 300 – 400 страна. На жалост ни са 
новинама ни са књигом није имао успеха.“16 Његови чланци – до-
писи објављивани су у 19 листова и часописа у Ваљеву, Београду, 
Сарајеву и још по неком месту, а до сада се зна за око 750 њего-
вих објављених прилога. Бавио се и писањем драмских текстова, 
а једна од његових драма изведена је на програму Радио Београда 

15 Међуопштински исзоријски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
16 Милан Трипковић: Писана реч о историји Ваљевске Колубаре у зборнику 
текстова Мионица и Мионичани, Ваљево 1995, 222. 

Душан Трипковић, 
банкарски чиновник и 

новинар
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пред Други светски рат. Био је у браку са Лепосавом Недовић 
(1895-1977), домаћицом из Мионице, али деце нису имали. По-
сле дуге и тешке болести умро је 12. септембра 1977. године у 
Мионици, где је и сахрањен.

Други Миланов син, Милорад Трипковић, такође се бавио 
финансијским пословима, али као порезник, порески инспектор 
или шеф пореске управе. Радио је у више места, а своју радну 
каријеру и живот окончао је у Ваљеву. Његови синови, а Душа-
нови синовци, су били познате и успешне јавне личности. Зоран 
Трипковић, дипломирани социјални радник и спортски нови-
нар, био је дугогодишњи директор, главни и одговорни уредник 
Радио Ваљева, који се уз то бавио и спортском историјом Ваље-
ва и околине. Већ поменути Милан Трипковић био је магистар 
историјских наука, гимназијски професор и просветни савет-
ник, а извесно време и архивиста и директор Међуопштинског 
историјског архива Ваљево. Познат је и као аутор више књига и 
других вредних радова из завичајне историје. 

Оснивање Колубарске банке

По писању новинара Здравка Ранковића, по рођењу Миони-
чанина, у хронологији под називом „У 19 и 20. веку – Летопис“, 
која је објављена као прилог књиге Љубомира Недељковића 
„Мионица, од куће до куће“ пише: 1922, 23. април – Основана је 
у Мионици Колубарска банка са капиталом од 1.000. 000 динара 
(5.000 акција по 200 динара.) Почела је да ради 24. јануара 1924. 
године.17 

Није реално да се датум предаје захтева за одобрење Правила 
Колубарске банке у Мионици прихвати као датум њеног осни-
вања. Тим пре што се зна да је тај Захтев примљен и заведен у 
Министарстсву трговине и индустрије Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца, под редним бројем 2 485, од 3. маја 1922. године. Та-
кође, познато је да су та Правила Колубарске задруге у Мионици 
одобрена тек 1. јуна 1922. године.18 

17 Здравко Ранковић: У 19 и 20. веку – Летопис, који је објављен као прилог 
књиге Љубомира Недељковића Мионица, од куће до куће - уочи Другог свет-
ског рата, Ваљео, 2006, 153.
18 Међуопштински историјски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
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С тим у вези треба подсетути да је 19. јануара 1924. године у 
Мионици, у Кевића кафани, одржан први Збор акционара Ко-
лубарске банке. Присуствовало му је 238 акционара са 4.120 ак-
ција и с правом на 1.813 гласова. Међу акционарима највише је 
било имућних трговаца, занатлија, и сељака али и државних чи-
новника којима је за пословање био неопходан капитал већи од 
оног којег су поседовали или су желели да још више оплоде онај 
који су имали. Поједини акционари били су из Београда, Ваљева, 
Обреновца и још неких места. Другим речима њих 146 живело 
је ван Мионице. После варошице Мионице највише акционара 
било је са подручја бившег колубарског среза. Међу њима најви-
ше је било житеља села Мионице, Санковића, Осеченице, Горњег 
Мушића и Дучића.19 

Осам акционара имало је по више од сто акција, па су доми-
нантну улогу у раду ове банке имали: Јаков Милиновић (са 244 
акције), Вићентије Матић (194), Иван Степановић (184), Љубо-
мир Новчић (180), Милан Тодоровић (164), Велимир Обрадовић 
и Милутин Поповић (по 147) и Мирко Марјановић (100 акција). 
Са другим члановима својих породица они су имали чак 1.848 
акција, што јасно говори о њиховој снази и утицају у њој. 

19 Милорад Радојчић. Колубарска банка у зборнику текстова Мионица и Ми-
оничани, Ваљево 1995, 88-89. 

Keвића кафана уочи II светског рата
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Међу акционарима ове банке било је и веома познатих лич-
ности и других угледних грађана, као што су: Марко Ђуричић, 
родом из Ваљева, министар у више влада, члан и председник 
Државног савета у Београду; Коста Алексић, трговац и народни 
посланик из Јовање код Ваљева; Драгомир Самокресовић Џема, 
грађевински инжењер, народни посланик и радикалски лидер из 
Ваљева; Вићентије Вића Матић, о коме је већ детаљно било речи; 
Милорад Милићевић, начелник Колубарског среза итд. Уз њих, 
било је и бар десетак председника општина, свештеника, учи-
теља и других школованих људи. Њихово присуство омогућава-
ло је установи „добар глас“, али и њима политички и сваки други 
утицај на клијенте банке. 

Занимљиво је да је међу акционарима било и других чланова 
породица најимућнијих, па и мале деце коју су уписивали њихо-
ви родитељи. Неки од њих су касније постали и веома познати, 
попут, сада већ покојних др Александра Аце Обрадовића, лекара 
и фудбалског ‚’мага’’ и др Бранислава Пуше Драгићевића, чуве-
ног лекара - хирурга и професора Медицинског факултета Уни-
верзитета у Београду и других. 

Међу акционарима ове банке највише је било присталица Ра-
дикалне странке. Кафеџија и трговац Велимир Обрадовић, учи-
тељ Миливоје Пауновић и трговац Јаков Милиновић годинама 
су бивали и радикалски прваци у Колубарском срезу. Тврдило се 
да су они користили свој утицај у Колубарској банци на остале 

акционаре, па и друге кориснике бан-
карских услуга да би на парламентр-
ним и локалним изборима гласали за 
кандидате радикалне странке.

На оснивачком је збору, коме је пред-
седавао учитељ Миливоје Ж. Пауно-
вић, а записник водио Светислав Ми-
лисављевић, деловођа из Горњег Му-
шића, изабран и први Управни одбор 
ове банке. У њега су ушли: Велимир 
Обрадовић, Милан Тодоровић, Вићен-
тије Матић, Иван Степановић, Љубо-
мир Новчић, Јаков Милиновић и Ми-
лутин Поповић. Први Надзорни одбор Миливоје Пауновић
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Колубарске банке сачињавали су: Миливоје Пауновић, Милован 
Ђорђевић, Чеда Драгутиновић, Бранко Димитријевић и Власти-
мир Ћосић. Дакле, први председници Управног и Надзорног 
одбора постали су акционари који су приликом гласања добили 
највише гласова – Велимир Обрадовић и Миливоје Пауновић.

Тако је 19. јануара 1924. године образовано Акционарско 
друштво Колубарска банка у Мионици, са седиштем у Улици 
Војводе Мишића бр. 40.20 Неки аутори погрешно пишу да је 
управник те банке био банкарски чиновник Душко Трипковић. 
Према писању учитеља Миливоја Крстића ова банка била је сме-
штена испред берберске радње Раше Гогића и кафане ‚’Берза’’ 
Рада Жиловића. Дакле, била је смештена у најужем центру ове 
колубарске варошице, у једној од две куће Драгића Миливоје-
вића (Дрлаче, код Љубовије, 1864 – Мионица, 1918) познатог ми-
оничког трговца колонијалном робом.21 У првој радила је банка, 
а у другој био је Драгићев локал. Пре него што је почела са радом 
протоколисана је код Ваљевског првостепеног суда. Од почетка 
рада ова банка је есконтовала менице, давала зајмове на хартије 
од вредности, примала улоге на штедњу и обављала друге посло-
ве новчаних завода. 

Организација рада

Према члану 8. Правила Колубарске банке она је вршила ове 
послове: 1) Ради потпомагања земљорадника у кредиту, оснива 
по општинама Земљорадничке заједнице од својих акционара. 
Начин оснивања ових зајеница прописаће Управни одбор пра-
вилником; 2) Даје зајмове појединцима и члановима Земљорад-
ничких заједница на текуће рачуне, на подлози залога, менице, 
солидарног јемства и на друге начине које Управни одбор пропи-
ше; 3) Набавља пољопривредне справе и алате, приплодну стоку 
и семење, и даје на кредит у првом реду својим акционарима и 
Земљорадничким заједницама потом и осталим земљорадни-
цима; 4) Посредује у продаји земљорадничких производа и за-

20 Љубомир Недељковић: Мионица, од куће до куће - уочи Другог светзског 
рата, Ваљео, 2006,, 36-37..
21 Милорад Радојчић: Мионичани у ратовима 1912- 1918. Поменик ратним 
жртвама, Мионица – Београд, 2020, 532-533.
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натских прерађевина, прима их у комисион и даје зајмове на ову 
робу; 5) Набавља храну оскудним акционарима, нарочито акци-
онарима Земљорадничких заједница и даје на кредит; 6) Ради на 
развијању пољопривреде, индустрије, заната и трговине у месту 
и околини, потпомаже учешћем и кредитом; 7) Прима улоге на 
штедњу; 8) Врши и друге банкарске послове. Било је предвиђено 
да ближе одредбе о свим овим пословима детаљније пропише 
Управни одбор правилником.

Без дилеме добро су сагледане потребе грађана и јасно утврђе-
ни најважнији послови и задаци које би ова банка требала да 
извршава. Нажалост, пошто није сачувана целокупна архива о 
њеном раду и пословању, нисмо у могућности да детаљније са-
гледамо шта је, колико и како од прописаних послова Колубар-
ска банка извршавала. Стиче се утисак да се некима од њих није 
ни бавила. Тако на пример сва наша настојања да утврдимо да ли 
су реализоване одредбе из првог става 8. члана њених Правила 
о оснивању Земљорадничких заједница нису дала било каве ре-
зултате па верујем да оне и нису биле ни осниване. 

Управни одбор је орган Банке, који Банку пуноважно засту-
па према властима и сваком другом лицу. Он има овлашћење да 
врши све послове који не улазе у делокруг Збора и Надзорног 
одбора саобразно правилима. Управни одбор чини седам иза-
браних акционара а њихов мандат траје три године. Прве и дру-
ге године иступају коцком по два члана, а треће и остали. Члан 
који иступи могао је бити поново биран. На случај смрти или 
добровољног одступања њихова места се попуњавају на првом 
идућем збору. У случају да се њихов број толико смањи да Управ-
ни одбор не би могао доносити пуноважне закључке, дужност 
Надзорног одбора је да у року од десет дана касније сазове Збор 
акционара како би се то питање адекватно решило. 

Надзорни одбор чини пет чланова које бира Збор из редова 
акционара банке на три године. И њихова замена је као и чла-
нова Управног одбора. Он води надзор над целокупним радом 
Управног одбора, саобразно прописима Закона о акционарским 
друштвима. Он испитује и коначно утврђује биланс и о томе 
подноси сваке године извештај редовном збору акционара.

Чланом 26. Правила Колубарске банке предвиђено је да збо-
рови акционара могу бити редовни и ванредни и да се увек држе 
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у Мионици. Редовне зборове сазива Управни одбор сваке годи-
не, најкасније до краја месеца марта. Позив на збор са дневним 
редом објављује се у Службеним новинама најмање три пута на 
месец дана пред збор. Три акције дају на зборовима право на је-
дан глас, али нико не може имати више од десет гласова, па ма 
колико акција имао. О предлозима акционара који имају право 
гласа, може се на зборовима , које сусазвали Управни или Над-
зорни одбор, већати и решавати само онда, ако су дотичне пред-
логе поднели Управном , односно надзорном одбору на десет 
дана пре састанка Збора. Да би прелози били узети у разматрање 
неопходно је да их и на збору подржи најмање десет акционара.

Посебно је занимљив члан 30. Правила ове банке који регули-
ше да ко жели учествовати на збору дужан је положити код Банке 
своје акције најмање на три дана пре збора.На положене акције 
добија признаницу и улазницу на збор. На признаници мора бити 
означено: име и презиме акционара, колико је акција положио и 
на колико гласова има право. По завршетку збора депоноване ак-
ције се враћају сопственицима уз повраћај дате им признанице.22

Акционар може на збору учествовати у гласати само лично, 
или може другог акционара опуномоћити за то, али једног за све 
своје акције. Један акционар не може овако више заступати од 
једног акционара, изузев оне акционаре којима је он природни 
заступник. Збор је пуноважан, ако је на њему заступљено нај-
мање половина друштвених акција. Ако за први збор не буде 
депонована половина друштвених акција, и због тога буде од-
ложен, биће дужан Управни одбор у року од десет дана сазвати 
други збор, који ће пуноважно решавати, па било колико акција 
буде депоновано.

Ванредне зборове сазивају Управни, односни Надзорни од-
бор, кад то за потребно нађе. На овим зборовима председава 
председник оног одбора који је збор сазвао.

Конкуренција

Посебан вид кредитних установа биле су задруге, особито 
сеоске. Оне су биле деоничарски, акционарски заводи, само су 
имале знатно ужи делокруг рада: биле су штедионице и касе за 

22 Међуопштински исзоријски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
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узајамну новчану помоћ. Једна таква поратна установа у Ваље-
ву била је Ваљевска чиновничко-потрошачка задруга, основана 
1919. године. Десет година касније у Ваљеву је основана и Задру-
га државних службеника за набавку кредита која је била учлање-
на у Савез набављачких задруга државних чиновника. Пошто су 
се чиновници дотад искључиво задуживали код индивидуалних 
кредитора оне су требале да „врате достојанство и независност 
државних службеника у вршењу јавне службе“. Скупштина зад-
ругара одређивала је висину позајмице.  

По писању проф. др Богумила Храбака23 оснивању Колубарс-
ке банке последњих дана 1919. године предходило је формирање 
на неодређено време Мионичке земљорадничке задруге, чија 
су правила одобрена 10. јануара 1920. године. Задруга је осно-
вана на уделе, али деоничар одговара по основу солидарности 
за своту десет пута већу од вредности свог удела. Прву гарни-
туру (први сазив) Управног одбора те задруге сачињавали су: 
Љубомир Обрадовић, Пантелија Пајић и Војислав Марић сви из 
Мионице. Задруга је у већим количинама набавила средства за 
производњу и потрошњу задругара и примила је од њих аграрне 
производе да би их пласирала на тржишту. Сакупљала је и штед-
не улоге задругара. 

Као и све остале земљорадничке задруге штедно-кредитног 
типа и она је имала задатак да кредитира своје чланове, да даје 
позајмице онима који то заслужују и који су кадри да позајмље-
ни новац врате; да буди и шири свест о потреби штедњи и прима 
штедне улоге, а могла се бавити и набавком и продајом средста-
ва потребних земљорадницима, било за готов новац или на от-
плату. Према томе земљорадничко-кредитна задруга ове врсте 
није била кредитна задруга строго специјализованог типа. Друга 
карактерисика задружних правила је да члан кредитне задруге 
не може бити у исто време учлањен у другу задругу овог типа. 
Од осталих карактеристика ове врсте земљорадничких задруга 
треба истаћи да те задруге нису делиле добит члановима, већ се 

23 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег по-
мена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993, године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 354.
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сав вишак прихода уносио у резервни фонд; у случају гашења 
задруге – резервни фонд има се предати Савезу српских земљо-
радничких задруга који га чува док се у истом месту не оснује 
задруга истог типа и карактера.24 

Тих година у Мионици је основано и Удружење занатлија за 
Срез колубарски, а нешто касније јавила се и Занатлијска задру-
га за кредит и штедњу. На иницијативу мионичких занатлија и 
трговаца отворена је у Мионици Занатлијско трговачка школа. 
Њом је управљао већ више пута помињани учитељ Миливоје Ж. 
Пауновић, а наставу изводило пет наставника, у већини мио-
ничких учитеља. Радила је до 1931. године.25

За оснивање сеоских задруга били су заинтересовани богати 
сељаци и ојачали људи средњег имовног стања, тзв. средњаци, 
док су сиромашни земљорадници брзо увидели да земљорад-
ничке задруге не испуњавају њихова очекивања. Задругом су до-
некле могли избећи зависност од капиталистичких банака, али 
се преко њих падало у подређеност кулачком слоју.26

Колубарска банка уживала је многобројне повластице. Поред 
осталог, ако дужник о року не измири свој дуг, банка је имала пра-
во да се пре свих повереника и без судске помоћи наплати из оних 
предмета који су јој ради безбедности дуга дати у залогу. Она их 
продаје јавном лицитацијом. Ако што претекне по наплати глав-
ног дуга, интереса и трошкова, вратиће се подносиоцу залога. Та-
кође је било предвиђено да у свим споровима где би Колубарска 
банка основала тужбу на изводу својих књига, ти изводи ће има-
ти снагу полудоказа ако их фирмовођа овери својим потписом и 
печатом. Уколико се менице које су есконтоване код Колубарске 
банке не наплате на време, судови су на захтев банке пресуђивали 
интерес који је означен за те менице на есконтној листи. 

24 Милорад Радојчић: Задруге 1905 – 1941. у књизи Мионица и Миониччани, 
Ваљево 1995, 81- 87.
25 Здравко Ранковић, У 19 и 20. веку – Летопис, који је објављен као прилог 
књиге Љубомира Недељковића Мионица, од куће до куће - уочи Другог свет-
ског рата, Ваљео, 2006, 153.
26 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег по-
мена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993, године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 354.
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Пословање

У првом извештају Збора акционара, одржаном 1925. годи-
не, наглашава се да је банка на почетку свог рада имала много 
проблема. Поред извесних несналажења њен рад је отежавала и 
све израженија новчана криза, три узастопне градоносне године, 
неродица шљива итд. Током прве пословне године ова банка је 
примила на ‚’приплод’’ 90.682,50 динара, чиста добит износила је 
23.583,80 динара. Збор акционара је одлучио да се читава добит 
не дели већ да иде у резервни фонд. Чланом 35. Правила регу-
лисано је, пошто се измире сви трошкови, да се од чисте добити 
задржава 10% за резервни фонд; 2 % за пензиони фонд банчиних 
чиновника; 8% на име тантијема члановима управног одбора; 4% 
на име тантијема члановима надзорног одбора и 3% на име тан-
тијема банчиним чиновницима. Остатак чисте добити употре-
бљаван је према посебним одлукама Збора акционара. Такође, 
регулисано је да се дивиденда, која се не подиже за пет година, 
уноси у резервни фонд Банке

Нису сачувани многи завршни рачуни Колубарске банке у 
Мионици, па није могуће потпуније сагледати њено целокупно 
пословање. Последњи сачувани завршни рачун ове банке у Ар-
хиву Србије и Црне Горе27 у Београду је за 1928. годину, поднет 
Збору акционара 24. фебруара 1929. године. Из њега се види да 
је укупна имовина ове банке на дан 31. децембра 1928. године 
износила 2.200.053, 98 динара, од чега у готовом у благајни било 
је 4.264,48 динара. Како је банка тада у намештају имала 24.863, 
40 динара, може се претпоставити да је била солидно опремљена 
за ондашње прилике. Трошкови пословања у тој години су из-
носили: порези и прирези 49.990,50 динара; плате 30.000 дина-
ра; тантијеме 26.084,40 динара; административно-канцеларијски 
трошкови 25.084,40 динара и општински прирези и кулуци 
24.966 динара. Добитак је износио 354.990,50 динара; по основу 
камата 202.264,50 динара и по основу провизије на разне послове 
152.726 динара. У области камата, 148.706 динара остварено је 
по основу камата од есконтованих меница, 18.462,50 динара од 
зајмова на залоге и 35.096 динара по текућим рачунима.

27 Архив Југославије, Београд, Фонд Министарства трговине и индустрије, 
бр. 5, фасцикла бр 1332, дос. 2316, 
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Табела о делатности Колубарске банке у Мионици у основним 
сегментима била би следећа:28

Колубарска банка имала је доста проблема у текућем посло-
вању, нарочито после 1927. године, пошто су Београдска задруга 
и Извозна банка повукле дате зајмове па се она морала задужи-
вати и на другим странама под неповољнијим условима. Зато је 
одлучено да се кредитирају само они пољопривредни произвођа-
чи који су своје обавезе измиривали благовремено и потпуно. То 
је изазвало драстичан пад интересовања за рад Банке и за њене 
акције. Тако је збору 24. фебруара 1929. године присуствовало 
само 140 акционара, тек нешто више од половине, мада је међу 
њима било само 13 акционара који су имали мање од 30 акција, 
што показује да је дошло до значајнијег прегруписања капитала 
и веће концентрације моћи појединаца. 

Oд 1928. године евидентан је осетан пад и у пословању Ко-
лубарске банке а њена зарада бивала је све мања, a умртвљени 
капитал услед ненаплативих примета је 1930. године, кaдa je њи-
хова више него дупло повећана, што би да је било активно доне-
ло знатно већу камату. Уз велико пореско оптерећење Банка се 
нашла у ситуацији да није могла наплатити потраживања и по-
степено је постајала неликвидна. Додатан проблем представљао 
пласман расположивих средстава, а да би привукле клијенте, 
банка је смањила стопу.

На жалост, нема потпунијих података о пословању Банке у 
време најжешће економске кризе у свету, после 1929. године, али 
се основано претпоставља да је имала још веће проблеме, пошто 
су сви новчани заводи у ваљевском крају, па у целој земљи, 1932. 

28 Богумил Храбак: Банке и акционарска друштва у Ваљеву и округу између 
два светска рата у књизи Ваљево - постанак и и успон градског седишта, тј. 
зборнику саопштења са начног скупа поводом шест векова најстаријег по-
мена Ваљева у историјским изворима одржаног 8-10. октобра 1993, године у 
Ваљеву, Ваљево, 1994, 353.
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године били у кризи. Настало је неповерење у улагање новца у 
банке, нагло су подизани штедни улози, дошло је до опадања 
обима пословања и смањења каматних стопа.29 

Ликвидација Колубарске банке

Било је извесних дилема до када је постојала и радила ова 
Банка. Зоран Јоксимовић30 закључује да „ова банка није постоја-
ла све време између Првог и Другог светског рата. Иако се ова 
реченица може двосмислено тумачити јасна је асоцијација да 
она није радила до почетка Другог светског рата на нашим про-
сторима. У прилог томе иде и казивање једног од старијих Ми-
оничана – бојаџије Павла Поповића31 веровало се да је она пре-
стала са радом пре 1941. године, највероватније 1937/38. године. 

Према писању Зорана Трипковића, новинара из Ваљева, те 
дилеме су разрешене, пошто је у сачуваној заоставштини њего-
вог стрица Душана Трипковића пронађен драгоцен материјал о 

29 Милан Трипковић: Привреда ваљевског краја 1800-1941. у њизи Подрињско-
м колубарски регион, Шабац, 1982.
30 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 
1919- 1941, Ваљево, 1981. 
31 Казивање Павла Поповића, бојаџије из Мионице 11. фебруара 1995, године.

Зграда у којој је радила Колубарска банка
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делатности Колубарске банке у Мионици32. Из њега се види да 
током Другог светског рата (1941-1944.) Банка није радила. Про-
сторије нису биле обезбеђене, па су многа документа и намештај 
нестали или пропали. После ослобођења, решењем Министарст-
ва финансија ФНРЈ, од 10. октобра 1946. године, именован је њен 
Ликвидациони одбор у саставу: Веселин Николић судија, Душан 
Трипковић банкарски чиновник и Милутин Дукић финансијски 
стручњак, који је 2. јануара 1947. године примио дужност од Ја-
кова Милиновића, председника Управног одбора банке и члано-
ва Миливоја Ж. Пауновића и Милутина И. Поповића. Предаја 
је извршена на основу завршног рачуна са стањем 31. децембар 
1946. године. Према сачињеном записнику актива је тада изно-
сила 1.599.166, 98 динара, пасива 1.722.370, а рекапитулација ак-
тиве и пасиве 123.253, 41 динар. Тада је укупан банчин капитал 
износио 92.805,75 динара, а фондова није било.

Ликвидациони одбор је имао доста посла јер је требало тач-
но установити чињенично стање, наплатити банчина потражи-
вања, санирати постојећи губитак, обештетити оштећене штеди-
ше и припремити њен Завршни ликвидациони рачун. Изгледа да 
је упоредо са тим пословима банка и даље радила са странкама, 
посебно акционарима, а о чему сведоче и спискови са уплата-
ма новца на штедњу из тог периода.33 Током рата највише штете 
претрпело је шездест шест штедиша и то 60 физичких и шест 
правних лица. Највеће штете имали су Одбор за подизање спо-
меника војводи Живојину Мишићу и Фонд за подизање Трго-
винског дома у Мионици. Слично су прошли и Говедарска зад-
руга у Мионици и Мионичка женска подружина пошто су све те 
инстутуције после рата угашене.

Дана 30. јуна 1948. године Ликвидациони одбор добио је 3% 
обвезница конвертованог дуга у износу од 64. 608. динара и по-
траживање од Народне банке 3% конвертованог дуга у износу 
од 7.184. динара на име датих у супергаранцију још пре рата за 
133 обвезника од 2 1/2 ратне штете и 40 акција Прив. агр. банке. 

32 Има индиција да је то материјал који се сада чува у Збирци поклона Међу-
општинског историјског архива Ваљева који су Архиву поклонили Душано-
ви синовци Зоран и Милан Трипковићи
33 Међуопштински исзоријски архив Ваљево, Зборка поклона – Правила Ко-
лубарске банке.
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Истовремено, Народна банка их обавештава да је те обвезнице 
предала на конверзију Државној инвестиционој банци, а које до 
тог дана нису примили.

Према подацима пронађеним у доступној архиви установље-
но је да потражиавања по залогама - ломбарду износе 3 419 ди-
нара, а да као покриће за то служе обвезнице 3% конвертова-
ног дуга у износу од 6 500 динара. Међутим, установљено је да 
је поред осталих књига током рата уништена и књига зајмова 
на залоге, те се услед тога не зна тачно која лица дугују по овим 
залогама. На оглас Ликвидационог одбора јавио се мали број.

Ликвидациони одбор правио је спискове дужника и писаним 
путем их позивао да измире своје обавезе. Тако је 2. септембра 
1947. године писаним путем обавестио Милку Обрадовић да је 
њен покојни муж Велимир Обрадовић, бивши кафеџија и трго-
вац из Мионице на дан 31. децембра 1946. године имао укупна 
дуговања од 47 982 динара, а то износи по текућем рачуну 26 762 
и по меничним обавезама 21 220 динара.

Овде се налазе и разни спискови дужника и по различитим 
околностима и са различитим износима, ликвидациони табак са 
обиљем најразоврснијих података, бројна објашњења различи-
тих ситуација насталих током вишгодишњег пословања ове бан-
ке. Ту је и део решења Среског суда у Пироту од 30. марта 1937. 
године којим је стављена забрана на исплату 1/3 плате дужника 
Живка Степанића, шефа Пореске управе у Пироту за надокнаду 
главног дуга од 1 000 динара са 6% интереса од 19. септембра 
1935. године, па до наплате 24. динара досуђених платним на-
логом, 20 динара на плаћене таксе и 70 динара на име осталих 
трошкова 

Када је већина планираних послова обављена и урађен Заврш-
ни ликвидациони биланс Колубарске банке она је 1. јула 1948. го-
дине и званично престала са радом. На дан 30. јуна 1948. године 
њена актива је износила 141.187,75 динара а пасива 67.457. Тако 
је њен укупан биланс износио 73.730,75 динара, што значи да је у 
то време Колубарска банка у Мионици била без губитака.

Било је и неких недоумица у погледу висине камата које су 
банке наплаћивале. Према писању Зорана Јоксимовића у књи-
зи Револуционарни раднички покрет у Ваљевском крају 1919-
1941, најнижа камата код банака у ваљевском крају била је 36 
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процената. Међутим, 28.јануара 1935. године Колубарска банка у 
Мионици писмено се обратила Министарству трговине и инду-
стрије с молбом за тумачење да ли је каматна стопа од 16% коју 
наплаћују неки новчани заводи у Ваљеву и још неким местима 
законита и питају како је и они могу примењивати, када је њима 
одобрена само стопа од 11%. Изгледа да Јоксимовић пише и о 
додатним каматама које су примењивале све банке по основу об-
авезног осигурања, откупа акција итд.

 О улози и доприносу Колубарске банке у Мионици постоје 
различита, чак и врло опречна мишљења. Уместо било каквих 
коначних закључака, подсетићемо прво на неке изјаве и запа-
жања. Говорећи о њеном пословању Живко Лаловић из Санко-
вића, припадник револуционарног покрета и први председник 
илегалног Народноослободилачког одбора у Мионици 1941. го-
дине, констатује: Том банком су управљали Миливоје Пауновић, 
Миилутин Поповић, Веља Обрадовић и Јаков Милиновић. Сви 
људи су билин задужени, па чак и они који су били акционари са 
села. Неки су остајали без ичега па су им вршене и принудне на-
плате дуга. Због тога је та банка изгубила поверење људи са села. 
Од оних који су били презадужени код ове банке можемо помену-
ти Сретена Текића, Стојана Милиновића и Војислава Коваче-
вића. Било је планирано и подизање споменика војводи Мишићу, 
али кад је банка ликвидирана онда су ови који су руководили том 
банком ликвидирали и тај новац који је био прикупљен за тај 
споменик, ишчезао је и од споменика није било ништа.34.

Аутори публикације Мионица35 између осталог пишу: Бан-
ка није помагала привреди. Новац је позајмљиван сељацима и 
занатлијама са каматом и провизијом и од 24%, сељак се био 
толико задужио да никоме није могао да плаћа. Новинар Зоран 
Јоксимовић36 иде и даље па тврди да ни једна од банака у ваљев-
ском крају није директно кредитирала сељака. Кредитирањем 

34  Милорад Радојчић. Колубарска банка у зборнику текстова Мионица и 
Мионичани, Ваљево 1995, 92,
35 Мионица, Мионица ,1976. припремљена за јавно снимање ТВ серије 
Знање имање Радио телевизије Београд. Податке прикупили Чедомир Про-
тић, Миливоје Нинковић и Радиша Станковић а за штампање приередио 
Зоран Јоксимовић 
36 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 
1919- 1941, Ваљево, 1981. 
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села углавном су се бавили трговци дајући сељаку деобу, ређе но-
вац на менице које су одмах реесконтоване у банкама. На све то 
др историјских наука Момчило Исић37 додаје. Услед тога, скоро 
сваки трговац држао је у свој фијоци десетина бланко меница, 
које је сељак потписивао пошто узету робу није могао да плати 
у готову. Колике су камате у оваквим случајевима сведоче и при-
мери да је дуг од 2. 500 динара за неколико година нарастао чак 
на 28. 000 динара.

 РЕЗИМЕ

У периоду обнове и изградње ратовима порушене земље, у Србији се 
осећала велика „глад“ за новцем. Отуда су банке настајале и у варошицама 
где их раније није било јер је сељак у новонасталим приликама био при-
сиљен да се задужује како би превладао пљачке и отимачине извршене током 
окупацијских дана за време Првог светског рата. То је отворило могућност 
имућним људима да успешно оплођују своју готовину. Варошки богаташи 
су то чинили преко банкарских деоница док су сеоски оснивали задруге по 
селима или се бавили зеленашењем мимо институција. У првим годинама 
после рата камата је у ваљевским селима износила 50 пара на банку (10 ди-
нара) месечно (годишње 60%). Касније је висина интереса износила 24 - 30% 
док је код лихвара она износила 50 - 200%.

Како ни банкарски систем у Србији није био довољно развијен, а ни адек-
ватно организован, по угледу на многе друге вароши у земљи, а посебно у 
окружењу, Мионичани су излаз покушали да нађу у образовању сопствене 
банке. На иницијативу образованих и добро информисаних људи, коју су 
подржали имућнији трговци, занатлије па и пољопривредници, кренуло се 
у оснивање тог новчаног завода. Учинили су то у уверењу да ће брже и лакше 
доћи до тако жељеног новца па самим тим га брже обртати и оплођавати.

По угледу на сличне банке припремљена су и усвојена Правила банке 
која су сасвим коректно обухватила сва питања од битног интереса за њено 
функционисање. Први проблеми се јављају што планирана организација 
никад није била изведена до краја, а стиче се утисак да се није ни довољно 
радило на њеном публиковању и омасовљењу. То је итекако утицало на њен 
персонални састав, па се у њој окупио углавном онај имућни сој чланова 
који се пре свега руководио својим интересима. Врло брзо прикупљена сред-
ства нису била довољна да задовоље присутне захтеве.

Озбиљан проблем је био недостатак стручних кадрова. Ангажовање само 
једног професионалца, без обзира на његову стручност, вољу и радне нави-
ке, није било довољно с обзиром на обим послова које је требало обављати. 
Уз то, не треба губити из вида и чињеницу да он није имао довољно искуства 

37 Момчило Исић: Сељаштво ваљевске области 1929-1941, Ваљево, 1985.
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у раду на тим пословима, па и чињеницу да је он услед свог здравственог 
стања, али и непоседовања моторног возила, имао веома отежано кретање. 
Томе треба придодати и чињеницу да изгледа никад није био изабран и по-
стављен управник банке већ су његове послове обављали председник и чла-
нови Управог одбора који су тих дана дежурали. А и кад је у питању састав 
извршних органа (управног и надзорног одбора) намеће се оцена да ни они 
нису били довољно стручни, али и старији и веома заузети људи који су мно-
го више водили рачуна о својим бизнисима и интересима него о банци. Без 
сумње, све ово је утицало на смањење обима пословања, али и асортиман 
банкарских услуга. Свака част људима који су иницирали и организовали 
банку, али чињеница да су се неки од њих због старости, других обавеза, 
нарушеног здравља, презасићеносзи и преморе-ности свакодневним обаве-
зама, а вероватно разочаран начином функциони-сања и резултатима које 
остварују постепено пасивизирали, а по неко и повукао из рада банке,.

Не треба губити из вида ни основну карактеристику српског банкарства 
у време њеног битисања, а то је постојање великог броја новчаних завода, 
што јасно говори о њиховом локалном карактеру и жестокој конкуренцији, 
те груписању економских и политичких истомишљеника по новчаним уста-
новама. У недостаку сопственог капитала, многе мале банке, па и ова, посло-
вале су првенствено захваљујући повољној каматној стопи Привилеговане 
банке Краљевине Србије, која је износила 6 %. Постојање банке, па и више 
банака (пример Уба који је имао чак четири банке) у скоро свакој српској 
вароши, утицало је и на то да је број филијала средњих и већих банака био 
изузетно мали, па је каматна стопа под којом су локалне банке давале новац 
на зајам била релативно висока.

На овакав рад имало је одраза и укупно стање у друштву, а посебно по-
зната економска криза. Такође и економско стање како на територији земље 
тако и на локолном нивоу. На овом подручју нису били покренути па ни 
подржани неки већи послови, па и они који су реализовании због недовољ-
не банкарске подршке нису успели да се значајније развију, па и на просто-
ру Мионице није било већих привредних колектива (предузећа) који би на 
било који начин (финансијски, технички, кадровски...) могли да помогну 
даљи развој банке па и локалне заједнице у целини. Органи јединица ло-
калне странке су били у сличној ситуацији, па су одавали утисак потпуне 
незаинтересованости за њу.

Пошто је сачувано јако мало архивске грађе тешко је извући генералну 
оцену и дати конкретније и аргументованије закључке. За то су потребна и 
дубља и комплекснија истраживања, што наравно тражи упорније и струч-
није истраживаче, много више времена и средстава. Ипак, сматрамо да тре-
ба констатовати да је добро што је ова банка била основана и радила. Мање 
или више она је остварила прокламоване циљеве. Она је двадесетак година 
успешно радила и остварила позитивне резултате како за привредне субјек-
те тако и за појединце. 

Имајући све то у виду може се закључити да се пословање Колубарске 
банке у Мионици, као уосталом и већине других новчаних завода у нашој 
земљи у то време, сводило на давање зајмова и убирање профита, што им је 
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доносило корист и давало зеленашки карактер. Пословни дух као да је за-
тајио, избегавани су подухвати који подстичу бржи развој средине, доносе 
већу добит, али и већи ризик, мада је нешто од тога и најављивано у захтеву 
за одобрење оснивање ове банке. Но, било како, сигурно је да је Колубарска 
банка имала одређени значај за мионички крај, па заслужује да буде и пот-
пуније сагледана и да се што адекватније вреднује њен рад.




