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P R E D G O V O R

Objavljivanje ovog izdanja o razvoju bankarstva u Senti je omogućila 
saradnja Vojvodanske banke-osnovne banké Senta i Udruženja prijatelja 
muzeja i arhiva »Dudaš Đula«. Objavljuje se iz dva razloga. Prvi je što 
Osnovna banka öve godine proslavlja 30-godišnjicu svoga osnivanja i 
sticajem okolnosti podudara se sa 120-godišnjicom osnivanja prve ban- 
karske organizacije u Senti, pa i u potiskom regionu, odnosno to je početak 
bankarske delatnosti našeg užeg zavičaja. Obeležavanje dva tako značajna 
datuma u istoriji finansijskog života Sente i Potisja nesumnjivo je povod 
da se objavi jedna takva publikacija u kojoj se prikazuje prošlost i današ- 
njica naših bankarskih organizacija i možemo odati i dužnu poštu j priz- 
nanje našim starijim i neposrednim precima, finansijerima, bankarskim 
stručnjacima, a i manipulativnim radnicima banaka iz davne j novije proš- 
losti za njihov marljivi i uporni rad koji su vršili kontinuirano i perma- 
nentno kroz skoro jedno i četvrt stoleća. Ujedno, odajemo najveće priz- 
nanje i poštovanje osnivačima, radnim organizacijama i njihovim radnicima, 
radnim Ijudima koji predstavljajući plodonosni rad, svojim proizvodnim ili 
neproizvodnim radom, odnosno aktivnim učestvovanjem u upravljanju i 
rukovođenju bankom, svakodnevno doprinose uspešnom poslovanju naše 
banke i doprineli su u našim uspesima.

Drugi razlog objavljivanja ove edicije je i približavanje termina 
izdavanja Monografije Sente i što imperativno ijziskuje istraživanje i sas- 
tavljanje u pisanoj forrni istorije finansijskog života grada Sente. Istra- 
živački rad od više decenija Geze Tolmačija, direktora banke u penziji, 
pokazao se pogodnim u tu svrhu, pošto stodvadesetogodišnji razvoj finan
sijskog života Sente i Potisja prikazuje veoma poučno i za stručnjake sa 
tačnim podacima i vrlo pregledno, stavljajući glavno težište na razvoj 
posle oslobođenja i na rad i napore naše Banke i njenih pravnih prethod- 
nika na socijalističkoj izgradnji i društvenoj stabilizaciji.

Ovo izdanje, međutim, može da računa i na interesovanje šire čita- 
lačke publike —  nestručnjaka, stranaka naše Banke, jer i pored svoje 
preciznosti i stručnosti vrlo živopisno i zanimljivo opisuje ekonomski 
razvoj našeg zavičaja, kao i ulogu mesnih bankarskih organizacija na táj 
razvoj, a i istorijskih događaja i ličnosti sa objašnjenjem tadašnjih pravnih 
institucija na veoma popularan način.

Zbog ovih vrlina rada Geze Tolmačija ohrabren sam da ga preporučim 
na čitanje stručnjacima i ostalim, svim našim poštovanim poslovnim pri- 
jateljima, komitentima i strankama, a u prvom redu budućoj generaciji, 
današnjoj školskoj omladini, našim nekadašnjim sledbenicima, nosiocima 
budućeg razvoja, kako bi ih podseéao da novac ima i još će dugó imati 
veliku ulogu i važnost u privrednom životu, a i u životu pojedinca, ali 
željene efekte daje samo racionalnom upotrebom i promišljenim poslo-



vanjem. Želeo bih da mladi čitaoci i iz öve knjige nauče da je štednja 
jedini način koncentrisanja, akumulacije, obrtanja, oplođivanja i investi- 
ranja novca, te u tóm smislu neguju i razvijaju sve one progresivne tra- 
dicije kője smo na planu finansijskog života nasledili od naših marljivih 
i promišljenih predaka.

DELI LASLO, ekonomista, 
direktor Banké



FINANSIJSKI ŽIVOT ZA VREME AUSTRO-UGARSKE

Pre sto dvadeset godina, 11. decembra 1868. godine, je odobreno pod 
brojem 19.448 otvaranje prve senćanske banke: Senćanske štedionice.

Banka je upisana pod navedenim brojem u registar firmi kod Kraljev- 
skog suda u Subotici 1869. godine. Predmet poslovanja je bio prihvatanje 
uloga i obavljanje kreditnih poslova.

Štedionica je počela sa temeljnim kapitalom od 120.000,—  forinti, 
a polovinu ovog iznosa su akcionari odmah uplatili. Akcionarski kapital se 
sastajao od 1200 komada deonice, čija je pojedinačna vrednost bila 100,—  
forinti.

Banku su zastupali Ištvan Mihalkovič, direktor —  predsednik, a po 
njegovom odobrenju članovi Upravnog odbora: Imre Kon, Lajoš Mešter, 
Sándor Rotman i Ferenc Cejzner. Imena akcionara nisu nam poznata, ali mo- 
žemo zaključiti ko su oni bili —  mada ne za sve —  prema imenima izab- 
ranih članova Upravnog odbora koji su bili birani svaké godine. U regis- 
tru firme se nalaze imena onih članova Upravnog odbora koji nisu tokom 
godine stekli pravo na potpisivanje firme. Tako, u narednim godinama, re- 
dom nailazimo na sledeéa imena, kako su se rukovodioci smenjivali: István 
Mihalkovič, Imre Kon, Lajos Mester, Sándor Rotman, Ferenc Cejzner, Sá
muel Kon, István Dudás, Marton Tolmači, Jožef Zetin, Miklós Fišer, Vazul 
Vuić, Adolf Dajč, Ignác Kon, ml. Đerđ Pecarski, Đerđ Vuić, Karolj Presli, 
Alajoš Guelmino, Janoš Vuić, Mikša dr. Fleš, Vilmos Braun, Simon Kis, Dé
nes Salamon, Nándor dr. Husak, Ižo Braun, Mihalj Pustai, Deže Haberman, 
Pál Vuić, Iži Barkoci, lleš Dajč, Deže Štolc, Adolf dr. Glikstal, Farkaš Ru
dié, Laslo Kovač, Mikša Fišer, Peter Hever, Andor Mešter, Vilmoš Dajč, 
Lipot Štajner, Ištvan dr. Zakó, Simon Hiršfeld, Marton Fleš, Miodrag Slav- 
nić, Geza Đetvai, Milivoj Lolin itd.

Vremenski rok deoničarskog društva skupština je prilikom osnivanja 
odredila do 31. decembra 1888. godine. Kasnije je taj rok produžen na još 
30 godina.

Mnogo je vode proteklo Tisom dók su prilike sazrele da se i u Senti, 
odnosno u tadašnjoj Mađarskoj —  kojom je upravljano kao sa provincijom 
Austrijske Imperije —  dođe do formiranja prve finansijske organizacije.

Daćemo kratak pregled tadašnjih političkih i kreditno-političkih prili- 
ka, kako bismo shvatili i u dovoljnoj meri ocenili sve teškoće koje su ta- 
da i te kako sprečavale osnivanje finansijskih organizacija u Mađarskoj.

Početkom dvadesetih godina prošloga stoleća bečki dvor je smatrao 
da je došlo vreme za ukidanje mađarskog Ustava. Ovu težnju je ispoljavao 
Meternik, svemogući državni ministar cara Franca koji je već posle beč-



kog kongresa izradio plán apsolutističkog upravljanja jedinstvenim Aust- 
rijskim carstvom i sa svom svojom snagom pokušavao da svoj plán i 
sprovede.

Od godine 1812. nije dozvoljavao sazivanje parlamenta kako se ne bi 
mogle izneti povrede zakonitosti. Deo županija je doduše pružio otpor, 
odbio izvršenje nezakonitih naredbi kője su u međuvremenu izdate, me- 
đutim táj otpor nije imao velikog efekta, pošto su naredbe silóm sprove- 
dene.

Otpor je ipák imao uticaja i cár je 1825. godine morao sazvati parla
ment. Naročito je bila važna transformacija privatnopravnih odnosa, i po- 
boljšanje položaja kmetova nije se više moglo odlagati.

Na ovoj skupštini su se partije grupisale još na bazi politike povre
de zakonitosti i pored sanacije učinjenih nezakonitosti nastojale su da Iju- 
bomorno sačuvaju nepovredivost staleškog Ustava. Na samom početku öve 
skupštine nastupa István Sečenji koji, kako na političkom tako i na društ- 
venom planu, krči pút ka ostvarivanju svog velikog projekta: društvenog 
i ekonomskog preobražavanja Madarske.

Težište svoje politike je preneo na ekonomski preobražaj i nije se 
obazirao na temelje tradicionalne madarske politike: na javnopravne po
vrede.

Pokretanje privrednog života u Mađarskoj isključivo je njegova zas- 
luga, ali njegove težnje su shvaćene sporo i teško. Njegove ideje su uti- 
cale na događaje tog dóba. Ideja nacionalne države je sve više uzbrkala 
javnost, a rešavanje pitanja kmetova postalo sve hitnije.

Ma kako je plemstvo ljubomorno branilo u parlamentu svoja prava, 
drevni Ustav se morao menjati, te čim je ovo saznanje postalo opšte, doš- 
lo je vreme i za Sečenjijeve ideje. On naroőito urgirao na menjanju privat
nopravnih odnosa, a plemićka prava na posed, na kuluk, na nasledivanje, 
koja su dotad smatran nepromenjivim, kao preduslov temeljitog ekonoms
kog preobražaja, sazrela su za reformu.

U to dóba posednički stalež, i pored svojih velikih poseda u zemlji 
u nekretnini i stoci, nije raspolagao obrtnim kapitalom, gotovim novcem 
za dalji razvoj svojih poseda, a nije učestvovao ni u opštim državnim iz- 
dacima.

Ekonomski radovi Sečenjija su značili putokaz u borbi protiv feudalne 
zaostalosti. S aspekta naše teme treba izdvojiti njegovu knjigu „Kredit” .

Pored primarne proizvodnje u zemlji se razvila i neka industrija, ali 
zbog oskudice u kapitalu, uporedivši sa Zapadom, bio je to tek začetak in- 
dustrijalizacije. Najveća prepreka, dakle, u ekonomskom razvitku je bila 
okolnost da za obavljanje trgovine i industrije u većem obimu, za preradu 
poljoprivrednih proizvoda u zemlji, odnosno za potrebne investicije predu- 
zimač nije imao potrebna obrtna sredstva ili kredit, nigde nije mogao da 
dobije zajam u tu svrhu.

Na teritoriji Madarske, iako bi tu i tamo bilo nešto podobnog viška 
kapitala, davanje zajma je onemoguéavala okolnost da, radi eventualnog 
prinudnog naplaéivanja, nije postojao u zemlji odgovarajući menični zakón 
kako bi potražnja mogla brzo i potpuno biti naplaéena. Ako bi naime pos
tojao menični zakón, onda bi u slučaju neplaćanja menica na overenom 
mestu mogla biti protestovana i osporena i tako bi se dug za kratko vre
me naplatio putem dražbe.



Komé je bio potreban veći iznos kapitala morao je koristiti preskupe 
inostrane zajmove, ako ih je uopšte dobio zbog nepotpune sigumosti kre- 
dita. U protivnom, morao se obratiti nekom od domaćih zelenaša koji su 
davali svoje zelenaške pozajmice uz kamatú od 20— 40. a često i po još 
višem procentu.

U Austriji, gde je menični zakón donet véé 1763. godine, usled si- 
gurnosti kreditiranja, i trgovina i industrija su se razvijale paralelno sa 
zapadnim državama, i nije se pojavila oskudica u kapitalu. Kreditni poslo- 
vi u Mađarskoj nisu bili utemeljeni čak ni u prvoj polovini XIX véka. Priv- 
redni život zemlje je to i te kako osetio.

Industrija i trgovina u Mađarskoj ne mogu se uporediti sa austrijskom, 
niti sa industrijom i trgovinom zapadnih država, čak ni sredinom prošlog 
véka. Konkurencija sa njihovom, pa čak ni sa austrijskom razvijeniiom in
dustrijom, nije bila moguóa, a kakva je bila zaostalost, u tóm pogledu je 
karakteristično da u pretežno poljoprivrednoj zemlji nije proizvedena ni jed- 
na kosa, u zemlji-proizvođaču vina ni jedna prskalica protiv peronospore, 
a samo za obuću isplaćeno je Austriji više puta deset miliona kruna. Zem- 
Ija je ekonomski bila zavisna od zapadnih država, a naročito od Austrije.

Već i na skupštini 1843/44. godine živo se diskutovalo o carinskoj 
politici bečke vlade, na osnovu čega je Austrija takoreći budzašto uvozila 
iz Madarske sirovinu, a svoju industrijsku robu je preterano skupo natu- 
rila mađarskoj industriji.

U to dóba Mađari i Srbi su se zajednički borili protiv te nepravde.
Zakonski član XV/1840. napokon je uzakonio menički zakón i u 

Mađarskoj i s time je izazvao korenitu promenu u privrednom životu Ma
darske.

U Mađarskoj su učinjeni prvi koraci za kodifikaciju meničnog prava 
1779. godine kada je Kuriji poverena izrada trgovinskog i meničnog zako- 
na. Izradeni projekat je iznet ored parlament 1791. godine. ali nije bio raz- 
matran. Komisija, koja je postavljena na osnovu zakonskog člana VIII 1827, 
izradila je projekat pod naslovom: „Codex cambio merkantilis ensique ordo 
processualis” . Parlament je 1839. godine postavio novu komisiiu za iz- 
radu meničkog zakona, te član XV/1840. je rezultat navedenih radova koji 
je delimično izmenjen zak. članom VI/1844.

Posle ugušenja bűne 1848/49. 1. maja 1850. godine, stupili su na 
snagu opštenemački menični propisi koji su bili na snazi pored delimiőne 
važnosti materijalnog dela i potpune važnosti formalnog dela madarskog 
meničnog zakona do 23. jula 1861. godine, tj. ponovnog ispostavljanja ma- 
darskih zakona.

Donošenjem meničnog zakona kreditiranju je vraóena sigurnost, go- 
tov novac nije trebalo više čuvati u sanducima ili držati na raznim depo- 
zitnim mestima —  opštinskim upravama, kod crkvenih i župskih vlasti, u 
manastirima.

Nakon donošenja meničnog zakona na celoj teritoriji zemlje jedna za 
drugim su osnivane štedionice i banké kője su unapredile privredu zem
lje. Öve finansijske institucije su obično nastale u centrima bogatijih pod- 
ručja.

U oktobru mesecu 1841. godine je otvorena prva madarska banka (os- 
novali su je peštanski trgovci) pod imenom Peštanska mađarska komerci-



jalna banka „da bi —  kako su to osnivači u svojoj molbi naveli —  ustano- 
vili takvu instituciju čijim posredstvom bi za trgovinu i s tim za do- 
maóe preduzetnike nabavljali izvestan kapital koji će, upotrebljavajući se 
jedino za trgovinu, u našoj zemlji umnožiti obrt novca, ohrabriti revnost, 
olakšati tačno izvršenje prihvaćenih dugova i najzad postaviti jači temelj 
ličnog kredita i s tim sprečiti zelenaštvo kője je do sada bilo tako opasan 
protivnik marljivosti” .

Mađarski trgovci iz Pešte su još 1830. godine tražili osnivanje prve 
Mađarske komercijalne banke, prema molbi Peštanske trgovačke komoré. 
U maju 1830. godine su uložili molbu austrijskoj guverneriji, a uspeli su da 
pridobju i „visoku zaštitu” palatina, nadvojvode Jožefa. Industrija i trgo- 
vina zemlje u to vreme su bile upućene na privatno kreditiranje. Peš- 
tanski zelenaši i bečki bankari podjednako su koristili situaciju i preskupo 
naplaćivali kredite. Inicijativa Peštanske komoré naišla je na živ odjek, te na 
listi za upisivanje deonica gomilali su se potpisi.

• 1846. godine istovremeno su formirane štedionice u Pečuju, Sekeš- 
fehervaru, Segedinu, Velikoj Kanjiži, Miškolcu, Komaromu, Eperješu, Ban- 
skoj Bistrici, Vespremu itd. i koje su duže ili kraće fungirale.

Radi uspešnog delovanja finansijskih organizacija bila je potrebna 
prethodna transformacija nekih privatnopravnih odnosa. Kada je par
lament u Požonju sazvan, program opozicije —  u konceptu Ferenca Deaka 
—  između ostalog tražio je pored ukidanja feudalnog naslednog prava i 
osiguranje kredita i sticanje imovine.

Bečka vlada, kako bi sprečila napade opozicije, morala je i sama da 
stavlja u svoj program rešavanje više reformnih pitanja. Grozničava težnja 
za reforme tada je već obuhvatila čitavo obrazovno mađarsko društvo. Čak 
je carev predlog predvideo među ostalim izmenu zakona o sticanju i pre- 
nošenju imovine, usklađivanje večnog otkupa kmetova sa imovinskim pra- 
vom, kao i izradu predloga zakona o razvijanju unutrašnje trgovine, saob- 
raćaja i industrije.

Opozicija u parlamentu je međutim svoje urgentne žalbe i zahteve, i 
pored carevih predloga, koncipirala još sažetije i jasnije. Tako, na primer, 
pored političkih želja, između ostalog tražila je nov carinski sistem na ba- 
zi potpune uzajamnosti između zemlje svete krune i naslednih zemalja, 
zaštitu njihove postignute industrije zaštitnim carinama, poboljšanje sred- 
stava saobraćaja: „željeznu prugu” (železnicu), izgradnju kanala i javnih 
puteva o državnom trošku ili putem obveznica sa obezbeđenjem kamaté, 
uvođenje državnih kreditnih institucija i katastera, ukidanje prava feudal
nog nasleđivanja, obavezan stalni otkup pomoću države itd.

Pravo nasleđivanja je načelno ukinuto sa zakonskim članom XV/1848, 
međutim važenje je prestalo stvarno tek tzv. javnom naredbom o nasle- 
đivanju, izdatom 29. novembra 1852. godine.

U čemu je ustvari bio problem nasleđivanja? Tražilac kredita u zemlji 
je mogao doći do kredita jedino ako je stekao poverenje bogatog prijatelja 
koji mu je poverio, jer nekretnina nije mogla doći u obzir kao pokriće. 
Zemlja, ta dobra, masna, crna, blagorodna, bogata zemlja naovamo od 
reke Lajte bila je dobra spahiji svom, ali poveriocu kao pokriće nije vre- 
dela ništa. Zato austrijski poverioci nisu baš rado plasirali svoj novac u 
Mađarskoj —  bez zakonskog osiguranja eventualne naplate —  ni uz poza- 
mašne kamaté.



Zemlja, naime, u to vreme nije se mogla opteretiti prema zakonu o 
nasleđivanju sa hipotekarskim kreditom, niti staviti na stečaj, jer zemlja 
je u slučaju smrti posednika prešla na potomke, u nedostatku njih na 
pobočnu granu srodstva, sve dók se i jedan od njih mogao naći. Ako nije 
bilo nikoga, onda pravo posedovanja prešlo je na kralja, tojest na državnu 
riznicu. Individualni posednik nije imao čak ni slobodu zaveštavanja, šta 
više za otuđivanje među živima bila je potrebna pismena saglasnost krvnih 
srodnika.

Naši posednici na taj način mogli su voditi samo ekstenzivnu priv- 
redu, a svoje proizvode, hteli —  ne hteli, morali su prodavati susednoj 
Austriji za prinudne cene.

Svaké godine su terana čitava stada goveda u Beč. Prerada poljo- 
privrednih proizvoda iz naše sredine se svela na mlinsku industriju, na 
mlenje najpotrebnijeg, svakodnevnog žita za hleb.

Pored već prikazanih privrednih i finansijskih teškoća u prošlom 
veku je tri puta došlo do osiromašenja zemlje. Tri puta su bili primorani 
građani našeg grada da sa krajnjim naporom i svojom poznatom marlji- 
vošću opet se nađu na nivou koji je omogućio da u drugoj polovini veka 
prohodaju na putu koji vodi ka nekoj donekle građanskoj dobrobiti.

Nažalost, za to je imao neke izglede i mogućnosti samo posednički 
i trgovački stalež —  zahvaljujući svojim zemljišnim posedima, odnosno 
imovini koja se lako mobilisala i spašavala, a zbog njihovih stremljenja, 
u tóm pravcu, otvorio se sve veći jaz između posednika imanja i kapitala 
i nastajućeg proletarijata.

Da vidimo zašto je osiromašilo mađarsko društvo sredinom prošlog 
veka čak u tri maha, kako bismo mogli još više ceniti njihovo materi- 
jalno jačanje.

Uticaj velike francuske revolucije promenio je mišljenje podjarmlje- 
nih naroda. 28. februara 1848. godine opet je izbila revolucija u Francus- 
koj. Bura revolucije je prešla preko Švajcarske, Italije, nemačkih država, 
Belgije i Austrije.

Poznato je da su ratovi u prvoj polovini stoleća progutali zlato i 
srebro habsburških zemalja, tako da je bečka vlada bila primorana da 
novac od plemenitog metala zameni papirnim novcem. Na vest pariske 
revolucije naglo se poljuljalo staro uverenje prema novčanicama bečke 
banke.

Pročulo se, naime, da je banka radi zadovoljavanja potrebe austrijske 
vlade na metalni fond od 6 miliona emitovala papirne navčanice u vred- 
nosti više od 200 miliona forinti. Javnost, kojoj je ta okolnost bila poznata, 
plašila se da će zbog smutnih spoljnopolitičkih događaja, papirne nov- 
čanice banké doskoro izgubiti svoju vrednost, i kako bi dakle spasila svoj 
imetak od pretpostavljenog propadanja, navalila je na državne blagajne 
kako bi svoje novčanice promenila u zlatni j srebrni novac.

Domaća tržišta je zahvatio talas skupoće i neizbežno je došlo do 
devalvacije.

Ona je izvršena na taj način što je vrednost novca smanjena prvo 
na jednu petinu, a kasnije bečka vlada se rešila da papirne novčanice 
vrede dva i po puta manje od srebrnog i zlatnog novca. Ko je, dakle, 
imao 100 forinti papirnih, nakon prvog uređivanja dobio je svega 20, a



posle drugog 8 forinti u plemenitom metalu. Mnogi su tako izgubili 
skoro celu imovinu, a široki slojevi naroda su dospeli u tešku materijalnu 
situaciju. Razvoj industrije sasvim je zastao, a puno zanatlija je prešlo 
na zemljoradnju ili delilo sudbinu gradskog proletarijata.

Zato je Košut urgirao na sednici donjeg doma 3. marta 1848. godine 
na »obračunavanje statusne potrebe, stavljanje državne finansije pod 
ustavno rukovodstvo, uvođenje samostalnog mađarskog finansijskog mi- 
nistarstva«. »Inače —  rekao je —  tuđa vlast koja raspolaže s nama, a 
bez nas, može naše finansijske prilike neizmerno pobrkati, a ako pák 
imamo svog odgovornog ministra finansije, možemo mi sami da se sta- 
ramo o potrebi zemlje i o izvršavanju zakonskih obaveza sa celishodnim 
poslovanjem, a finansijske prilike naših sugrađana možemo obezbediti od 
svih opasnih fluktacija.«

Ujedno je zahtevao »da se preduzmu mere u celoj zemlji za promenu 
papirnih novčanica —  srebrnim novcem«.

Jedva su se oporavili naši gradani posle tog privrednog sloma, usle- 
dila je nova tragedija našega grada, potpuni materijalni slom, zbog čega 
su opet mnogi došli na prosjački štap.

To je bilo za vreme bűne 1848/49, kada je dobar deo stanovništva 
Sente izgubio život, mnogi su pobegli, a veliki deo grada je postao žrtva 
plamena.

Uskoro je došlo vreme da izgubi svoj preostali mali imetak i táj 
koji je preživeo to krvavo i burno dóba.

Za vreme mađarske bűne za pokrivanje troškova samoodbrambenog 
rata izdavali su tzv. Košut-banknote, međutim posle ugušenja bűne one 
su izgubile vrednost i bile su spaljene. Tako je opet osiromašio čitav niz 
porodica.

Kada je deklarisano oslobodenje kmetova, spahije su izgubile deo 
svojih imanja odredenog od kmetova. Za opštetu —  kasnije —  su dobili 
obveznice sa kamatama, tzv. obveznice za rasterećenje zemljišta. A pošto 
su, prema zakonu o jednakom oporezivanju, od tada i plemidi morali pla- 
ćati porez, dospelo je u tešku situaciju i dosta plemičkih porodica.

Još teže je pogodila naredba o jednakom oporezivanju tzv. plemiéa 
opančara (maloposednike) koji su imali samo kmetovski posed, ali kao 
plemići pre nisu piacaii porez. Takvih je i u Senti bilo prilično.

Preuzimački düh pod takvim prilikama sasvim je klonuo. Nakon ma- 
darske bűne i to malo volje i začeci privrednog napretka su zamrli. Posle 
devalvacije ljudi nisu imali ni novca, ni volje za početak novog indust- 
rijskog poduhvata, ili veéih srazmera.

Napokon, krajem oktobra 1858. prešlo se na novu monetu, austrij- 
sku srebrnu forintu, od čega 1 forinta =  100 krajcara =  50 groša.

Pogodba sa Austrijom 1867. godine je otvorila konačno mogućnost 
za neki veći ekonomski uspon i sazrela je situacija i u Senti za formiranje 
jedne finansijske institucije čiji bi zadatak bio propagiranje ideje štednje i 
pomaganje zajmotražioca.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u 1863. i 1866. godini u čitavoj 
Bačkoj, pa i u okolini našeg grada, prinosi su bili veoma loši. Óva okol- 
nost je isto požurkivala, ili bar potstrekivala, razmišljanje o osnivanju



jedne štedionice u Senti koja je u to dóba véé raspolagala jakom poljo- 
privrednom i značajnim zanatstvom.

Merodavni su dobro znali da u slučaju elementarnih nesreća, loših 
prinosa ili nestačice zaliha mogu se osloniti samo na sopstvenu snagu 
i u takvim prilikama čak je i preduzimljivi gazda primoran da koristi zajam, 
a to može dobiti samo iz mesnih izvora kako bi svoju finansijsku situaciju 
što pre povoljno sanirao. Tako je sve više i više sazrevala situacija za 
formiranje jedne mesne finansijske institucije, dók je 1868. godine —  
istovremeno sa prvom subotičkom finansijskom institucijom, Štedionicom 
i Narodnom bankom —  i u Senti oformljena Senćanska štedionica, na 
mestu sadašnje Vojvođanske banke-osnovne banke Senta tačno pre sto 
dvadeset godina. Ovo mesto je u gradu, izgleda, večito mesto za banku, 
jer tokom sto dvadeset godina na ovom mestu se otvaraju sve nóve i 
nőve banke.

A u štedionici su radili kao članovi upravnog odbora, službenici i 
stranke Mađari, Srbi i Jevreji u najveóem prijateljstvu i potpunoj slozi. 
Senćanska štedionica je 1927. godine fuzionirala sa Privrednom bankom 
Subotica DD i nastavila svoj rad kao filijala iste. Prestala je sa radom 
nakon drugog svetskog rata.

Mesni kapital, videvši uspešnu konkurenciju novca i početne uspehe 
prve štedionice, veó 1870. godine osniva novu finansijsku instituciju pod 
imenom Opšta senćanska štedionica sa 2098 deonica sa pojedinačnom 
nőm. vrednošću od 50 forinti, sa ukupnim deoničarskim kapitalom od 
104.900 forinti. U inače veoma kišnim godinama 1876. i 1877. velike pop- 
lave su pustošile širom Bačke, pa tako i u Senti. Veliki i Mali rit, napri- 
mer, dve godine, i leti i zimi, bili su pod vodom, nisu dali rod, a óva 
ogromna, neprekidna vodena površina, koja je izgledala kao jedno golemo 
jezero, dala je samo jata riba. Slično su prošli i ostali posedi na nižim 
mestima, uglavnom vinogradi i bostani pretrpeli su stopostotnu štetu. Po 
inače suvim površinama mnogo štetu su nanele i podzemne vode.

Ovaj događaj je dao razlog i priliku formiranje nőve finansijske insti
tucije, a mobilizacija novog kapitala bitno je doprinela zadovoljavanju 
novih kreditnih zahteva usled nastalih šteta.

Tako je oformljena treća finansijska institucija 1882. godine pod 
nazivom Štedionica DD Sente i okoline sa 1200 deonica sa pojedinačnom 
nominalnom vrednošću od 50 forinti, ukupno sa 60.000 forinti deoničar- 
skog kapitala.

Istovremeno, sa osnivanjem öve štedionice, tekla je podela hatara 
(nepodeljene feudalne svojine), na osnovu čega je pretežni deo gradskog 
zemljišta prešao u privatne ruke. Spor oko podele, odnosno sama podela 
odigrala se u godinama od 1875— 1882. Prikazivanje istog je predmet 
posebne studije i ne spada u našu temu.

Na táj način pružila se dobra prilika da novo oformljena štedionica 
udovoljava zahtev za kapital —  tražioca kredita, i takođe korisno obrée 
svoj deoničarski kapital.

Tako je, do tada neiskorišćeni mesni kapital, upotpunjen sa upisa- 
nim deoničarskim prilozima iz unutrašnjosti i prestonice, našao mogućnost 
efikasnog korišćenje i ulaganja u Senti i okolini. Ujedno je bitno doprineo 
unapređenju industrijskih i trgovačkih ulaganja krajem prošlog j početkom



našeg stoleća, kao i donekle poboljšanju finansijskog stanja već ranije 
zaduženog zemljoposedničkog društva.

Navedene tri finansijske institucije su od poslednje trećine prošloga 
veka neprestano radile i samo usled novog novčano-bankarskog režima 
socijalističke Jugoslavije prekinule svoje poslovanje.

Primetan privredni uspon krajem prošlog i početkom našeg veka 
tražio je pored postojećih i nova sredstva, nov kapital.

Zbog povoljnih uslova preduzimački duh je dobio nov polet, jedno 
za drugim su se formirala razna deoničarska društva pored sve brojnijih 
privatnih firmi, javnih društava i zadruga.

Koncentrisanje i plasiranje viška kapitala putem štedionica u obliku 
deoničarskih društava pokazala su se podobnim kako za vlasnike deonica, 
tako i za tražioce kredita iz više razloga. Senćanske finansijske institucije 
su srećno obuhvatile svojim poslovanjem delokrug i nadležnost dotadaš- 
njih retkih samopotpornih zavoda, kreditnih udruženja i štedionica koje 
su se bavile svim granama bankarskog poslovanja.

Većim ili manjim industrijskim poduhvatima osnivanje deoničarskih 
društva bilo je veoma korisno, a stanovnici našega grada su i koristili tu 
mogućnost.

Postojeći, veoma prikladni zakoni, koji su se odnosili na to područje, 
obezbedili su veoma povoljne uslove za deoničare. Vlasnici deonica su 
bili odgovorni samo do vrednosti svojih deonica. Deoničarsko društvo, u 
smislu zakona, smatrano je trgovačkim društvom i u tom svojstvu su mu 
pripadale sve zakonske povlastice.

Pitanja osnivanja, osnovnog kapitala, deonica, kontrolé i odgovornosti, 
bila su regulisana i obezbeđena nizom zakona na veoma prihvatljiv način. 
Tako su odjednom bile rešene koncentracija kapitala, jačanje preduzimač- 
kog duha, obavljanje svih grana bankarskih poslova, davanje kredita na 
lak i jeftin način, pomaganje i osnivanje novih industrijskih i privrednih 
poduhvata, svestrano unapređenje ekonomskih interesa grada.

Deoničarska društva su obezbedila vlasnicima deonica veoma visoku 
dividendu, predstavljala su rentabilno i sigurno ulaganje. Deoničari su 
članove upravnih odbora birali uglavnom iz svojih redova, imali su neposre- 
dan uvid u poslovanje, sami su obavljali poslove deoničarskog društva, 
neposredno ili posredno su uticali na razvoj industrije i trgovine. Često 
su iz političkih razloga birali reprezentativnu ličnost za člana uprave ili 
na rukovodeću funkciju deoničarskog društva koji je inače samo simbo- 
lično bio vlasnik nekoliko akcija. Ta ličnost, sa strane momentalnog poli- 
tičkog režima, mogla je da obezbedi dosta prednosti za deoničarsko 
društvo.

Trgovci, zanatlije, veliki i mali poljoprivrednici, isto su imali koristi 
od takve asocijacije, od štedionica lakó i brzo su mogli nabaviti kredite 
i steći imetak.

Naše stanovništvo je dobilo volju za nőve industrijske i finansijske 
poduhvate, a ovo raspoloženje je u velikom razvijala i pomagala gradnja 
drvenog mosta (1873), zatim železnice (1889), a napokon 1895. godine 
postavljanje prvih električnih generátora u Senti.

Za vreme starog brodarenja na vuču centar trgovine sa žitaricama 
ovoga kraja bio je u susednom Sanadu, jer duboko korito reke Tise bilo



je sasvim blizu sanadske obale i teretni brodovi su mogli bez ikakve teš- 
koće pristajati uz obalu, omogućivši lak istovar i utovar žitarica, a izgrad- 
njom železnice centar trgovine sa žitaricama postala je Senta.

Redom su se formirala razna deoničarska društva, veće i manje 
kreditne institucije, zadruge.

Da je otvorilo Senćansko pamo i kadsko kupatilo, formirano na osni- 
vačkoj skupštini od 24. avgusta 1879. godine, a prestalo sa radom 23. 
februara 1889. godine.

Krajem 1885. godine je formirana Senćanska hrišćanska zadruga za 
samopomaganje, čiji je naziv početkom 1888. godine promenjen u Senćan- 
sku hrišćansku štedinicu. Prestala je sa radom 1895. godine.

Takođe je krajem 1885. godine formirana Senóanska kreditna zadruga 
koja je likvidirana 1889. godine.

25. jula 1888. god. formirano je Štedno i kreditno deoničarsko društvo, 
a prestalo sa radom 1905. godine.

12. maja 1895. godine je formirala DD senćanska industrijska i priv- 
redna štedionica, a likvidirano je 1902. godine.

14. maja 1899. godine formira DD senćanski ribnjak koji je prestao 
sa radom u prvoj četvrtini našega véka.

U februaru 1908. godine je formirano Ujedinjeno industrijsko predu- 
zeóe Senta —  Roškanj DD sa eksportnim mlinom, električnom centralom, 
ciglanom i velikom šumskom površinom u Rumuniji. Likvidirano je 1944. 
godine.

Tu treba da napomenemo da, pošto su građani našeg grada oduvek 
pokazivali opozicioni politiőki stav protiv svaké vlade koja je tražila na- 
godbu sa Austrijancima, zbog tóga Senta nije dobijala kontinuiranu državnu 
investiciju veóe srazmere.

Sa industrijskog i ekonomskog gledišta Senta je ipák postigla da se 
svrsta među najjače gradove šireg regiona, a početkom ovog véka je 
pretekla čak i Sombor i Növi Sad.

Senta je polako postala ne samo privredni, već i kulturni centar 
svoje šire okoline.

Tako je grad dočekao prvi svetski rat i formiranje države SHS.
Karakteristike senćanskih deoničarskih društava do završetka prvog 

svetskog rata su poznate.
Istorija naših deoničarskih društava, naše industrije, trgovine i poljo- 

privrede, a i finansijski život koji se kroz njih odvijao, prošle su kroz 
etape kője se međusobno razlikuju iz više aspekata.

Prva etapa, do završetka prvog svetskog rata, nosi u sebi karak- 
teristične finansijske kriterijume Austro-Ugarske, i karakteristična je njena 
mesno-provincijska finansijska privreda. Óva etapa je vreme sitnih Ijudi, 
trgovaca, malih preduzimača. I štedionice rade u uzanim okvirima, osla- 
njaju se na sopstveni i deoničarski kapital i na štedne uloge stanovništva, 
nastojeći da ih plasiraju u korisna i solidna ulaganja.

Nema većih plasmana sa naročitim rizikóm, zajmovi su manje lične 
pozajmice u cilju kupovine zemlje li kuće, podizanja manjih ili većih indus- 
trijskih pogona u provincijskim srazmerama.



Oko isplaćivanja kredita uprave štedionica pokazuju priličnu mobil- 
nőst, članovi upravnih odbora održavaju svoje sastanke po potrebi, ažurno 
prateći privrednu delatnost svojih komitenti i donose svoje odluke prema 
situaciji. Što se kreditne vrste tiče, najčešće isplaćuju lične zajmove na 
osnovu menica, bez ikakvog drugog pokrića ili obezbeđene hipotekarskom 
uknjižbom u katastru. Nije redak ni takav zajam kod koga dužnik daje za 
obezbeđenje dokumenat, ali štedionica vrši uknjižbu na nekretnine samo 
u slučaju ako ne nađe nikakav drugi način za naplaćivanje potraživanja. 
Tako, u slučaju redovnog vraćanja duga, dužnik će da uštedi katastarske 
troškove.

Óva dóba ima još jednu karakteristiku: inostrani kapital se još nije 
pojavio na našem tržištu novca, odnosno na području naše opštine. Postoje 
doduše ulaganja kapitala iz prestonice ili drugih provincijalskih gradova, 
a industrijske i trgovinske mogućnosti ipák nisu toliko sazrele da bi 
inostrani kapital smatrao vrednim ovdašnja ulaganja.

Zadružni pokret koji je nastao krajem XIX véka i u Senti je naišao 
na povoljno tlo, bio je interesantan i vredan faktor napretka i bitno je 
uticao na ovdašnje prilike. Glavni je pristalica ovog pokreta, za čije ime 
se vezuje osnivanje skoro svake zadruge, Menjhert dr. Erdujhelji.

Formira se čitav niz zadružnih organizacija koje rade delom kao 
kreditne zadruge, a delom kao nabavljačke i opskrbne, kao prodajne (pée- 
larske, mlekarske) zadruge.

Öve zadruge su radile prema svetskoj čuvenoj metodi Rajfajzen na 
osnovu tri principa: samopomoći, solidarne odgovornosti i samoupravljanja 
sa manjim ili većim uspehom. Fridrih Vilhelm Rajfajzen (1818— 1880), osni- 
vač pokreta samopomagajućih kreditnih zadruga, svoje radove objavljuje 
krajem prošlog véka u knjigama »Kreditne zadruge« (1887), »Uputstva za 
poslovanje i knjigovodstvo kreditnih zadruga« (1883.) i »Uputstvo za osni
vanje kreditnih zadruga« (1888.). Njegova inicijativa do kraja prošlog sto- 
Ijeéa se razvila u evropski, a početkom novog u svetski zadružni pokret, 
na osnovu čega je širom sveta nastalo više desethiljada zadruga, a koji 
proces još i dán danas traje.

Osnovni princip pokreta je samopomaganje bez ikakve spoljne po
rnóéi. On propagira štednju u vidu nedeljnih ili mesečnih štednih uloga. 
Na takvoj osnovi su ubrzo formirane razne zadruge u svim manjim mes- 
tima —  tako i u našoj opštini na osnovu poštovanja lične odgovornosti i 
strogog principa samoupravljanja. Öve zadruge su bile u najužem smislu 
reéi narodni poduhvati pod párolom »sa narodom za narod«. Značaj zadruž- 
nog pokreta se ispoljio i u tome što su široki slojevi gradanstva preko 
njega upoznali naéin i prednosti rentabilnog finansijskog poslovanja. Tako 
su stekli izvesno ekonomsko iskustvo, što je umnogome doprinelo u reali- 
zaciji svojih ostalih industrijski poduhvata.

Videli smo nastanak i razvoj naših deoničarskih društava (štedionica 
i većih privrednih poduhvata) u ovom razdoblju, do stvaranja Kraljevine 
SHS.

Napominjemo još da je njihov registar kod Kraljevskog suda u Subo- 
tici, koji je uveden 1876. godine, i po redosledu i ilustrativno prikazuje 
nastanak, rad i prestanak pojedinih preduzeća i zadruga. Od navedenog 
datuma u posebnom registru su zabeležene naše individualne trgovačke 
firme (naime za individualne firme nije bilo obavezno da se registruju,



međutim registracija firme je dala firmi poseban ugled i poverenje), a 
posebno zajedničke firme (ravnopravne kolektivne firme, deoničarska 
društva i zadruge za kője je registracija bila obavezna).

Kako su sa uvođenjem u sudskim registar naša prva deoničarska 
društva istovremeno nastala, tako i o okolnostima njihovog osnivanja i o 
ostalim administrativnim zbivanjima (upravni odbori, potpisnici firme, 
osnovni kapital, stečaj, prestanak delovanja itd.) imamo tačnih podataka. 
Eventualno, manjkavost nekih izvora je uzrok da ponekad jedini podaci 
nisu poznati.

Obrada i objavljivanja podataka iz sudskih registara predstavlja pred- 
met posebnog studija.

Proteklo vreme, od osnivanja prvih finansijskih institucija do prvog 
svetskog rata, donelo je relativno vélik razvoj grada. Privatni kapital i 
investicije omogućili su širok razvoj od čega nije zaostao ni odnos grad- 
skih investicija.

U to dóba je Senta sa industrijskog i privrednog aspekta dospela 
među najjače gradove čitave okol iné.

Mislimo samo na objekte koji su svi izgradeni ili nastali u ovom 
vremenu: izgradnja železnice preko Sente u tri pravca, pored niza manjih, 
osnivanje tri industrijska preduzeća veće srazmere i pet finansijskih insti
tucija stalnog kraktera, električna centrala i javna rasveta, klanica, tržnica, 
kéj i šetalište u dužini od 800 metara, asfaltirani trotoari i kaldrmisani
kolovozi, dve rimokatoličke crkve i reprezentativna sinagoga, zgrada gim-
nazije, sirotište i prihvatilište za stare, bolnica, vatrogasna kasarna, palaéa 
rimokatoličkog župnog ureda u centru, hotel i kafana »Rojal«, nova gradska 
kuéa, i sve to demonstrira našu ekonomsku snagu i služi urbanizaciji 
grada. Ulice su uredene, na teritoriji čitavog grada su ograničene jedno- 
obraznim dvoredima od kuglastih bagremova. Na centralnom trgu je zapo- 
éeta izgradnja rimokatoličke crkve ogromnih srazmera. Radi rekreacije je 
posaden park na 55 jutara sa baštovanstvom i izletište pod nazivom 
»Krstak«.

Niža gimnazija prerasla je u višu pa sinovi mesnih stanovnika u
sve veéem broju polaze iz nje na razne fakultete. Dotad su diplomirani
ljudi dolazili sa strane i retko su pustili korén u Senti, naše probleme 
su upoznali tek ovlaš, ili su bili premešteni iz drugih gradova kao državni 
službenici. Od tada su se prilike promenile, naši diplomci iz mesnih poro- 
dica u sve veéem broju stiéu pozicije u administrativnom rukovodstvu 
grada i u obrazovnim ustanovama, odnosno zapošljavaju se kod nas u 
obavljanju slobodnih profesija: kao lekari, advokati, inženjeri itd.

Paralelno se podiže i nivo kulturnog života. Kulturne priredbe postaju 
stalne, éesto se menjaju koncerti, izložbe i predstave. U svakoj sezoni 
se nađe neko pokretno teatralno društvo kője mesecima pruža umetničko 
uživanje publici —  posetiocima pozorišta.

Tako Senta postaje ne samo privredni, véé i kulturni centar svoje 
šire okoline.

Napredak je oéigledan na svim podruéjima iako —  buduéi da je 
Senta bila opšte poznato opoziciono nastrojena sredina —  nije uživala ni 
materijalnu, ni moralnu podršku vladajuće partije, država nije gradila 
javne, niti druge kulturne objekte. Grad je sve podizao od svojih zemljišnih 
prihoda ili od zajmova.



FINANSIJSKI ŽIVOT IZMEDU DVA SVETSKA RATA

Tako je naš grad dočekao prvi svetski rat i stvaranje Kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca. Mi ćemo se osvrnuti samo na finansijske pos- 
ledice ovih događaja koji su uticali na dalji razvoj naše industrije, trgovine 
i celokupne privrede.

Druga etapa naših deoničarskih društava, industrije, trgovine i poljo- 
privrede koja se dobro odvaja od ostalih, spada u vreme postojanja države 
SHS, odnosno od 1929. godine Kraljevine Jugoslavije, dok treća etapa 
počinje od završetka drugog svetskog rata.

Da pređemo na upoznavanje sa ovom drugom etapom!
Na teritoriji jedne od države —  naslednika Austro-Ugarske, novo- 

stvorene Kraljevine SHS (naročito u Vojvodini, Hrvatskoj i Slavoniji, Slo- 
veniji, Dalmaciji i u Bosni i Hercegovim) bila je u opticaju velika količina 
austro-ugarskog zakonitog platežnog sredstva: krune —  novčanice.

Jugoslovensko ministarstvo finansije svojim ukazom od 25. decembra 
1818. g. pod br. 1261. zabranilo je do daljeg bez dozvole uvoz i izvoz: 
kruna, leva, kao i dinarskih danknota, zlatnih i srebrnih moneta i drugih 
novčanica i ujedno je naredilo pečaćenje novčanica —  kruna i leva na 
teritoriji države sa jugoslovenskom državnom oznakom za razlikovanje.

Radi sprečavanja inače lake falsifikacije slabog i primitivnog žiga, 
a naročito s obzirom na inflatornu tendenciju krune u Mađarskoj, Jugos
lovensko ministarstvo finansije svojom naredbom br. 3381. od 13. novem- 
bra 1919. godine naredilo je ponovno pečaćenje novačanica od vrednosti 
1000, 100, 50, 20 i 10 kruna, stim da je ovom prilikom od vrednosti preko 
1000 kruna zadržalo 20% u cilju beleženja državnog zajma od 3% sa 
rokom isteka do 31. decembra 1930. godine.

Iznose od žigosanja ispod vrednosti 1000 kruna vratili su sa dátu
mom maj-septembar 1922. godine.

Kraljevina SHS godinama je odlagala uvođenje dinara kao sredstva 
plaćanja za čitavu teritoriju zemlje, a u međuvremenu je veštim finan- 
sijskim manevrima u inostranstvu uspela kurs obračunavanja između 
krune i dinara formirati povoljno za dinár i stime stvoriti povoljniju osnovu 
za obračun između Srpske narodne banké i Austro-Ugarske banké. Tako 
je Jugoslovensko ministarstvo finansije odredilo vrednost dinara sa nared
bom od 17. juna 1919. god. u 3 krune, od 11. novembra 1919. god. u 
3,50 kruna, dok od 1. januara 1920. godine konačno u 4 krune.

Tako su iznosi kapitala na našoj teritoriji automatski i sistematski 
devalvirani u odnosu na ostalih kapital sa drugih teritorija zemlje koji 
nisu vodeni u krunama. Usled tóga javila se potreba koncentracije novih 
sredstava u industriji i trgovini.

Odluka Ministarstva finansije od 8. juna 1921. godine odredila je 
za celu teritoriju Kraljevine SHS obračun krune u navedenoj vrednosti. 
Tako je dinár postao jedino sredstvo plaéanja na čitavoj teritoriji države, 
a pečaćene novčanice Austro-Ugarske banké su bile istovremeno prome- 
njene. Óva banka se zatim na osnovu odluka Pariskih mirovnih dogovora 
likvidirala.

Političke i ekonomske prilike nőve jugoslovenske države su se tokom 
nekoliko godina konsolidovale, doduše u drugoj polovini dvadesetih godina



žitarice su imale slabe prinose, pa čak i tako su se pojavile teškoće oko 
prodajnih cena žitarica na svetskom tržištu. Međutim, pod novim prilikama 
od mesnih deoničarskih društava postojala su još: Senćanska štedionica, 
Senćanska opšta štedionica DD, Štedionica Sente i okoline DD, Centralni 
kreditni zavod DD (kasnije filijala Srpske banke DD), Senćansko kupatilo 
DD, Ujedinjena industrijska preduzeća Senta —  Roškanj DD, Hesler i 
drugovi, Senćanskj miin na valjak DD, Senćanska parna pilana DD.

Ova preduzeća nakon reorganizacije uprave skoro su se potpuno 
uključila u privredni krvotok nove države.

U to dóba se pojavio u Senti inostrani kapital.
Pre nego što bismo prešli na razmatranje nastupanja inostranog 

kapitala, upoznajmo se sa solidnim, obazrivim radom i koncentracijom 
kapitala senćanskih štedionica kojim su u svemu pratile razvoj i potrebe 
industrije i trgovine. Od ovih podataka vidi se i pomeranje potreba u 
novcu za vreme i posle prvog svetskog rata i to preko prizme solidnog 
rasta osnovnog kapitala štedionica. Rast osnovnog kapitala —  uvek u 
uzdržanoj razmeri koja je odgovarala potrebama —  bio je sledeći:

Senćanska štedionica

(napomena: novi kurs preračunavanja: Kruna 4 =  Din 1,— )

Dividende na deonice: Od 1896— 1901. god. godišnje 20%; od
1902— 1905. god. godišnje 18%, 15%, 12%. Za 1906— 1907. 30,—  
kruna po deonici; za 1908— 1909. godišnje 3,5 kruna; za 1910— 1911. 
godišnje 40,—  kruna; za 1912— 1913. Kr 36,—  i Kr 40,— ; za 1914—  
1916. Kr 30,— ; za 1917— 1922. Kr 32,— , 35,— , 70,— , 90,—  i 100,— ; 
za 1923— 1925. godišnje Din 30,— .

U aprilu 1927. godine prema odluci vanredne skupštine institucija je 
fuzionirala sa subotičkom finansijskom institucijom: Privrednom bankom DD 
(Opšta privredna banka DD) i radi dalje kao njena filijala sa istovremenim 
brisanjem Senćanske štedionice kao samostalne firme iz sudskog registra.

Instituciju su na fuziju primorali raznorazni razlozi, kao naprimer 
mera finansijskih vlasti da su opteretile kamaté na uloge novim taksama, 
porezima i povišenjem poreza na kamaté kapitala; zastareli poreski režim 
prema kome isplaćeni porezi se ne mogu uvrstiti u poslovne troškove,

11. XII 1868. godine 
11. XII 1904. „
9. IV 1911. „

Forinti 120.000,—
200.000,—  

Kruna 600.000,—

(napomena: od 1895. god. 1 forinta =  2 krune)

11. VIII 1918. godine 
III 1922. „

VII 1923. „

Kruna 1.200.000,—  
Dinara 800.000,—

1.600.000,—



već se računaju u iskazanu dobit i tako iz godine u godinu povećavaju 
poreski osnov poput lavine; dopunski porezi, uvedeni od opštine u većem 
iznosu, određivanje poreske osnove prema nahođenju i uvođenje novih 
taksa sa važenjem godinama unazad su ugrozile banke u svojim vitalnim 
osnovama. Ekonomska situacija je polako postala sve teža i u poljoprivredi, 
naročito usled nerodnih godina, a ni zakón o porezima od 1929. godine 
nije doneo očekivano olakšanje finansijskim institucijama i deoničarskim 
društvima. Ostale tri štedionice iz našeg grada, bez slične fuzione moguć- 
nosti, formira najskromniju moguću poslovnu delatnost.

Formiranje osnovnog kapitala Senćanske opšte štedionice DD:

1. I 1876. godine 
17. IX 1891.
23. VIII 1896.

8.
7. XII

VII

1911.
1918.
1921.
1923.

Forinti

Kruna

Dinara

104.900,—  
120.000 —  

180.000 —
450.000 —
900.000 —  

1.800.000 —  
1.200.000,—

(Napomena: isplaćena dividenda po deonici: 1895— 1904. —  Kr 14 
2/3, 12, 12, 12, 10 2/3, 10 2/3, 10, 10, 10 2/3; 1905— 1917. —  Kr 
32,— , 40,— , 40,— , 44,— , 44,— , 48,— , 45,— , 45,— , 47,— , 32,— , 
32,— , 32,— , 36,— ,; 1918— 1922. —  Kr 40,— , 36— , 50,— , 60,— , 
70,— , 1923— 1925. —  Din 25,— , 15,— , 15,— .).

Usled uvođenja novog socijalističkog bankarskog sistema prestala je 
sa radom i brisana iz sudskog registra. Imalo je tako solidno poslovanje 
da je Jugoslovenska narodna banka nju odredila za svoje sedište.

Štedionica Sente i okoline DD ima sledeće formiranje osnovnog 
kapitala:

25. VI 1882. godine 
1907.
1910.
1911.
1920.
1922.
1923.

Forinti 60.000,—
Kruna 180.000,—

240.000,—
400.000,—
800.000,—

1.600.000,—
Dinara 1.000.000,—

(Isplaóene dividende po deonici: 1895— 1902. god. 8% godišnje;
1903— 1906. godišnje 7 kruna; 1907— 1910. Kr 9,— , 7.— , 10,— , 10,— ; 
1911— 1917. Kr 20,— , 18,— , 20,— , 15,— , 15,— , 15,— , 16,— ; 1920—
1921. Kr 20,— , 25,— ; 1922. Din 8,— ; 1923— 1925. Din 32,—  po 
deonici.

Prestala je sa radom na isti način kao i Senćanska opšta štedio- 
nica DD.



U Kraljevini SHS, odnosno kasnije u Kraljevini Jugoslaviji, počela 
su sa radom sledeća deoničarska društva, kada se na našem tržištu poja- 
vio véé i inostrani kapital:

Ujedinjena industrijska preduzeća Senta-Roškanj DD pod novim ime- 
nom Senćansko industrijsko preduzeće Senta DD. Preduzeće je tada 
véé imalo samo eksportni miin, električnu centralu i ciglanu, na 
industrijsko neiskorišćenoj teritoriji sa neznatnom poljoprivredom.

Firma je »samostalno« poslovala pod upravljanjem budimpeštanskih 
glavnih akcionera, međutim 1929— 30. god. preuzela ju je američka finan- 
sijska grupa Čarls B. Mek Deniel koja je držala u svojim rukama i subo- 
tičku električnu centralu i kupalište Palić, a u upravljanju uticala i porodica 
Simens. Američka interesna grupa je 1930. god. svoju zainteresovanost 
prodala švedskoj firmi »ASEA« Opštem električnom DD, Vesteras, koja 
je pokupovala ovdašnje deonice i ureduje se na formiranju svojih interesa 
prema Jugoslaviji. U našoj zemlji stiče još jedanaest električnih centrala 
(među njima i elektrane) i četiri miina, ali senćanski miin međutim ne 
drži u pogonu u sopstvenoj režiji, već na duže vreme daje u zakup novo- 
sadskoj firmi Šulc. Pogone, odnosno njihovo knjigovodstvo i administra- 
ciju tako vešto koncentriše u rukama svog beograskog poslovnog centra 
da u svemu oni upravljaju, a knjigovodstvo vodi na taj način da u ukup- 
nom knjigovodstvu stalno iskazuje gubitke i s tim izigrava jugoslovenski 
poreski zakón i obavezu plaćanja poreza.

Senćanska agrarna štedionica DD već za vreme Kraljevine Jugosla- 
vije, postavljajuéi svoje poslovanje na nőve temelje, formira se u aprilu
1923. godine.

U poslednjim godinama prvog svetskog rata novosadski Centralni 
kreditni zavod DD postao je filijala Srpske banké iz Zagreba i osniva svoju 
ispostavu u Senti. I u državnoj srazmeri velika zagrebačka banka imala 
je svoje fiIijale i u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Petrovgradu (danas: 
Zrenjanin), Pančevu, Vršcu, Srem. Mitrovici, Dubrovniku i Splitu i raspo- 
lagala sa u to vreme ogromnim deoničarskim kapitalom od 40.500.000,—  
dinara.

Da bi nastavili nabrajanje deoničarskih društava koja su formirana 
za vreme Kraljevine Jugoslavije u Senti, napominjemo da i Senćanski miin 
na valjak DD takođe je transformisao svoje poslovanje prema jugosloven- 
skim prilikama. Imao je i stavove upravnog odbora iz Mađarske. Oni su 
ustvari bili predstavnici Peštanske mađarske komercijalne banké, odnosno 
Prvog budimpeštanskog parnog miina DD, koji su većinu akcija senćanskog 
pogona »nominalno« predali jednoj švajcarskoj interesnoj grupi čiji je sen- 
éanski predstavnik i zastupnik postao Oto Majer, Vintertur (Švajcarska). 
On nije bio međutim niko drugi, već tehnički direktor Prvog budimpeštan- 
skog parnog miina DD. Inostrana interesna grupa, koja je imala u rukama 
skoro celokupnu deoničarsku imovinu, više i ne vodi brigu o poveéanju 
raspoloživog deoničarskog kapitala (kako ne bi se s tim eventualno növi 
deoničari uključili u poslove), već senćansko deoničarsko društvo finansira 
preko tekućeg računa, otvorenog u knjigama preduzeća. U knjigama mlina 
otvaraju kreditni račun na ime Oto Majera i preko toga snabdevaju predu- 
zeće sa potrebnom količinom novca. U to vreme pravni zastupnik švaj-



carskih akcionera u Senti je Barna János, direktor Peštanske madarske 
komercijalne banke. O doznačenju dovoljne količine finansijskih sredstava 
starala se budimpeštanska banka.

U novoj državi, Jugoslaviji, je formirana među ostalim i Senćanska 
parna piiana DD koja je jedno vreme izvrsno poslovaio: tada je jós stiglo 
neograničeno i sa neznatnim carinskim troškovima opterećeno drvo iz 
Karpata u obliku splavova na Tisi.

Preduzeée 1925. godine kupuje novobečejsko preduzeće »Vojvodina«, 
parna pilana i parni miin DD (zajedno sa remorkerom —  teretnim brodom 
»Vojvodina« sa dva dimnjaka) i istovremeno prisvaja većinu deonica Prve 
kanjiške pilane i parnog miina DD. S time Senta ponovo postaje jedan od 
provincijskih centara drvne industrije. Proizvodnja je u 1924. godini cca 
40.000 kubnih metara sečene robe. Prestankom povoljnih okolnosti predu
zeée je postepeno prestalo sa radom. 1937. godine još se pojavljuje jedna 
beleška. u registru. Verovatno je preduzeée prestalo u ovim godinama, 
o törne međutim néma pouzdane beleške, odnosno podatka.

U ovo vreme su formirana i sledeća deoničarska društva:

Senéansko kupatilo DD kője je uskoro prestalo kao takvo i svoj 
rad nastavilo kao privatna firma;
Ispostava Jugoslovenske ujedinjene banke DD;
Opšta kreditna banka DD, Subotica, senéanska ispostava sa odelje- 
njem za žitarice i bankarsko poslovanje; nakon nekoliko godina su 
prestali sa radom;
Bankarska poslovnica Ferenca Kolar;
Trgovina sa sirovinom DD, Subotica, ispostava Senta koja je uskoro 
takode prestala sa radom.

S time smo, takoreéi, dali pregled o formiranim deoničarskim društ- 
vima u Senti za vreme Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, 
kako bismo donekle stekli pojam o finansijskom poslovanju, odnosno 
delatnosti senćanskih banaka i štedionica u to dóba.

I kod banaka se može utvrditi priticanje stranog kapitala —  mada 
posrednim putem —  u našu zemlju.

Evő primera:

1. Filijala Opšte kreditne banke u Senti, centar joj je bio u Subo- 
tici, Opšta kreditna banka DD koja je kasnije promenila naziv, 
vodena je pod imenom Flrvatska opšta kreditna banka DD; veéina 
deonica Hrvatske opšte kreditne banke DD pripadala je Madar- 
skoj opštoj kreditnoj banci iz Budimpešte; a veéina deonica öve 
banke bila je svojina bečkog Kreditanštalta; dók je ovaj —  kao 
što je bilo opštepoznato —  predstavljao interes pariske bankar- 
ske kuće Rotšild.

2. Privredna banka DD je bila senéanska filijala Privredne banke DD, 
Subotica. Veéina deonica öve banke je držala u rukama Madar- 
sko-italijanska banka DD, Budimpešta; dók veéinu njenih deonica 
italijanski pojedinici i banke.



3. Senćanska agrarna štedionica DD je formirana na inicijativu 
Zemaljskog agrarno-kreditnog zavoda maloposednika iz Budim- 
pešte sa ciljem da na povoljan način rasterećuje maloposednike 
zemlje.

Institucije osnovane na ovaj način poslovale su prema inostranim 
intencijama, njihovi upravni odbori su formirani od rukovodioca više udru- 
ženih banaka (tako i inostranih) u koje su birani i meštani.

Tako je na posredan način u našoj zemlji delovao francuski, austrij- 
ski, mađarski i italijanski kapital, što je takođe karakteristična crta ovog 
razdoblja.

Konačnu finansijsku i ekonomsku konsolidaciju Kraljevine SHS i Kra- 
Ijevine Jugoslavije kočilo je više uzroka koji su bili posledice delom slabog 
roda žitarica krajem dvadesetih i početkom tridesetih godina, a delom 
hiperprodukcije žitarica preko mora, a i posredan rezultat kraha inostra
nih tržišta.

Da počnemo sa prvim razlogom!
Slab prinos žitarica kod nas krajem dvadesetih i tridesetih godina 

je znatno smanjio cene žitarica i drugih proizvoda, tako da je proizvodnja 
počela da postaje nerentabilnom.

U Jugoslaviji je proizvedeno u 1926. god. u 17, u 1927. god. 15,4 a 
u 1929. god. 28,1 miliőn tona pšenice; vrednost ukupnog salda pšenice u 
ovim godinama u proseku godišnje je 3 milijarde dinara. Pravac jugoslo- 
venskog eksporta ugiavnom je bio: čehoslovačka, Austrija, Francuska i 
Grčka. Cene i prodati viškovi žitarica su se rapsodično menjali na štetu 
jedne i u kőrist druge zemlje.

Radi eliminisanja tóga u Londonu je sazvana svetska konferencija 
rádi usklađivanja svih interesa.

Konferencija nije donela očekivani uspeh.
Posle neuspele konferencije u vezi pšenice, 25. jula 1933. godine 

zasedali su predstavnici četiri prekookeanske i evropskih država —  proiz- 
vođača žitarica, ali ni njihov dogovor nije bio uspešan. U smisiu plani- 
ranog dogovora, radi regulisanja proizvodnje pšenice i otklanjanja niskih 
cena SAD, Kanada, Argentína i Australija bi se obavezale da će za 1933., 
1934. i 1935. godinu smanjiti proizvodnju pšenice. Podunavske države: 
Jugoslavija, Mađarska, Rumunija i Bugarska će povećati izvoz pšenice, a 
sa ostalim državama —  eksporterima ée stupiti u kontakt, kako bi sma- 
njile svoju proizvodnju pšenice, dók se svetska cena pšenice ne stabiiizuje.

Tokom pregovora medutim nije se došlo do sporazuma, a nisu se 
sporazumeli ni sa Sovjetskim Savezom.

Őto se tada desilo, to nije bila tragedija samo pšenice, véé celog 
čovečanstva, jer realizacija pšenice postala je glavni problem svetske 
privrede. Nečuveno niski nivo cene žitarica je dostigao najnižu tačku 
—  prema ceni od 125 dinara iz prethodne godine svega 100 dinara.

Za pšenicu na prodaji proizvođač je dobio tako malo da niko nije 
mogao udovoljiti svojim poreskim i ostalim obavezama.

Prema tadašnjem beleženju novosadskog tržišta cena metarske cente 
pšenice za poslednjih deset godina se menjala: 1923:403; 1924:366;



1925:370; 1926:297; 1927:312; 1928:301; 1929:216; 1930:176; 1931:176; 
1932:130 dinara.

Niske cene i hiperprodukcija pšenice stvarale su brige za čitav svet. 
Cene kukuruza za poslednjih 11 godina prosečno su se formirale na sle- 
deći način: 1923:262; 1924:232; 1925:187; 1926:150; 1927:184; 1928:267; 
1929:187; 1930:91; 1931:81; 1932:60; 1933:65 dinara.

Cene u Senti 11. oktobra 1933. god. su: pšenica 92,50; ječam 55; 
ječam za pivo 60; kukuruz 63; ovas 50; pasulj 125-130; kukuruz u klipu 
25-25,50 dinara. Tokom godine, od januara do kraja oktobra, zbog poreskog 
zaostatka, zakazano je na teritoriji grada 2800 dražbi, pretežno protiv 
zemljoradnika.

Objavljena je čitava gomila iskaza o tome da su proizvodni troškovi 
jedne metarske cente pšenice 150 dinara, dók je cena svega 100 dinara; 
metarska centa kukuruza proizvođača kosta 90 dinara, a cena je 75 dinara; 
proizvodnja metarske cente krompira staje 40 dinara, tržišna cena je tek 
28-30 dinara. Porez na lanac zemlje iznosio je 450-480 dinara.

Vlada nije našla, mada je sigurno tražila, lek protiv rušilačkog rada 
svetske ekonomske krize, a nije se moglo otpočeti sa zdravom proizvod- 
njom sve dók nisu postojale mogućnosti za realizaciju. U to vreme su 
naše štedionice osigurale važnu ulogu.

Prilike su se vremenom konsolidovale, a vlada je u međuvremenu 
razmišljala o tome da zemljoradnicima oprosti —  otpiše poreske zaostatke.

U Senti se međutim pojavio jedan pokret u krugu poljoprivrednika 
koji se preko Vojvodine proširio na celu zemlju, a na kraju primorao jé 
vladu da povuče svoj predlog. Obrazloženje je bilo sledeée: ako vlada 
oprosti poreski zaostatak poljoprivrednicima koji ne plaéaju porez, táj 
iznos ée iz budžeta zemlje nedostajati, te usled tóga vlada ée biti prinu- 
đena da razrezuje nőve poreze, što ée prouzrokovati da poljoprivrednici 
koji su do tada redovno platili porez isplatiée —  nepravedno —  i porez 
u zaostatku onih koji to nisu uéinili.

Druga okolnost, koja je znatno potresla jugoslovenski finansijski i 
privredni život, usledila je krajem dvadesetih i poéetkom tridesetih godina.

Tada se survao na svetsku privredu, a posredno i na Kraljevinu 
Jugoslaviju tzv. »crni četvrtak«. 29. oktobra 1929. godine, nakon ogromnog 
pada kurseva, krakira njujorška berza. Óva finansijska tragedija je u 
temeljima potresla privredni život kapitalističkog sveta: za vreme od neko- 
liko dana propadaju stare, patinirane firme, talas samoubojstva prelazi 
preko zemlja, a mase sitnih ljudi postaju prosjaci i nezaposleni. Nezapam- 
éena finansijska panika svladala je male i velike kapitaliste. Tokom jednog 
dana propada 5 milijardi dolara, pretvaraju se u dim. Na berzama svi hoée 
da prodaju, a niko neée da kupuje. Kursevi po célom svetu naglo padaju. 
Nastupa velika finansijska depresija ne sam u SAD, véé u célom svetu, 
pa tako i kod nas, fabrike i ptinirane trgovaéke kuée su opustele, obusta- 
vile rad, a mase nezaposlenih iz dana u dán rastu po célom svetu. Kriza 
postepeno zahvata éitav kapitalistički svet. U zapadnim zemljama ljudi, na 
desetine i stotine hiljada, su se našli na ulici.

Óva kriza je s tim više bila neoéekivana od strane svetske privrede, 
pošto su godine 1927/29. nazvane po célom svetu zlatnim godinama, a 
ministri finansija su se uvek izjasnili najoptimistiénije o privrednoj situ-



aciji i o ružičastoj finansijskoj budućnosti. Sve vrednostne hartije na berzi 
su povećale vrednost, svi su samo kupovali, a milioni sitnih ljudj svoje 
skromne ušteđevine uložili su u deonice.

I tada je neočekivano usledila katastrofa.
Uticaj ekonomske krize se osetio na našem tržištu već krajem 1930. 

godine i posle tóga niz dugih godina.
Stanje uloženih sredstava naglo opada kod svih finansijskih institu- 

cija, 1931. godine su donete državne restriktivne mere: »moratorijum« 
na isplate uložaka, a radi zaštite dužnika, naročito zemljoradničkih dugóvá.

Uskoro se osniva nova, zemaljska banka, u obliku Privilegizovane 
agrarne banké DD koja je pozvana za to da od svih banaka preuzme sve 
zemljoradničke dugove iznad 5.000,—  dinara sa čitave teritorije zemlje i 
kao protivvrednost, preračunavanjem istih, izdaje obveznice u odgovara- 
juóem iznosu na raspolaganje bankama sa dátumom od 1. juna 1931. godine.

Odnosni zemljoradnički zakón je omogućio izravnanje nekih dugóvá 
sa štednim ulogom. Obveznice, pored povoljnih kamatnih stopa, imale su 
dividendne kuponé za 1960. godinu. Ovim postupkom su rastereéeni zem- 
Ijoradnički dugovi. Preračunavanje dugóvá i emitovanje obveznica je teklo 
kontinuirano. Izbijanje drugog svetskog rata je onemogućilo dovođenje do 
kraja ovog posla.

Značajni memento ovog razdoblja je ogromna kasarnska zgrada sa 
svim svojim aneksima.

Od otvaranja prve štedionice u Senti néma prekida u kontinuiranom 
poslovanju mesnih finansijskih institucija, a to se nastavlja i posle stva- 
ranja nőve, socijalističke Jugoslavije.

RAZVOJ FINANSIJSKOG ŽIVOTA POSLE OSLOBOĐENJA

Skoro istovremeno sa stvaranjem države počela je sa radom i Na- 
rodna banka zemlje koja je svoju filijalu u Senti otvorila 14. aprila 1947. 
godine.

Óva ustanova na teritoriji senćanske opštine i sreza obavlja težak 
posao koji zahteva dosta obazrivosti u prvim godinama. Usled pustošenja 
drugog svetskog rata treba obnoviti našu industriju i trgovinu iz temelja, 
a na osnovu marksističkih načela. Ne može se zapostavljati ni teški, a 
ponekad skoro i nerešivi problemi potpunog snabdevanja stanovništva, sa 
naročitim obzirom na obračun potrošačkih kupona (tačkica).

Nakon što je radnička klasa na čelu sa predsednikom Titom —  tada 
još rukovodiocem oslobodilačkog pokreta —  posle teške i grandiozne 
borbe izborila za sebe političku vlast, kiásni odnosi su se temeljito 
promenili.

Ostvarena je socializacija proizvodnih sredstava, opštanarodna imo- 
vina je postala glavni oslonac zajednice u razvoju narodne privrede. 
Opštenacionalna imovina je rasla —  pored ranije jugoslovenske svojine 
i novih socijalističkih objekata —  i nacionalizacijom.

Načinj nacionalizacije (eksproprijacije) su bili: oduzimanje neprija- 
teljske imovine, ratne dobiti (rast imovine posle 6. aprila 1946. godine),



23. avgusta 1945. godine je objavljen Zakón o agrarnoj reformi i 
kolonizaciji. Glavni nácin ekspropijacije je bila nacionalizacija privatnih 
i kolektivnih preduzeéa koja je sprovedena prema zakonu, donetom 5. 
decembra 1945. godine.

U aprilu 1948. godine je objavljen i drugi zakón o nacionalizaciji 
manjih privrednih preduzeéa u privatnoj svojini koji se odnosio na do 
tada još nenacionalizovana industrijska i trgovaéka preduzeéa. Naredba, 
objavljena maja 1948. godine, likvidirala je privatnu trgovinu i privatne 
trgovinske radnje.

Usled navedenih zakona, odnosno na osnovu istih, prestale su ili 
su nacionalizovane individualne i kolektivne firme, osnovane prema rani- 
jem, kapitalističkom zakonodavstvu i načelima, među njima i napred nave- 
dena deoničarska društva i banké.

U vreme formiranja senćanske filijale kreditni okvir je utvrđen za 
finansiranje —  kreditiranje državnih preduzeéa —  prvi utvrđeni ukupan 
okvir kreditiranja je iznosio 10 miliona dinara —  pa je tada još finansijski 
odsek opštinskog i sreskog narodnog odbora rasporedio administrativnim 
putem povlašćenima táj zadatak, medutim uskoro ga je preuzela Komu- 
nalna banka grada Sente, formirana u oktobru 1948. godine.

I óva banka je otvorena —  éudna sluéajnost —  na mestu današnje 
senéanske ustanove —  Vojvodanske banké. Komunalna banka grada Sente 
je preuzela —  zapisniéki —  kreditiranje opštinskih i sreskih preduzeéa 
Sente do visine navedenog kreditnog okvira, obavljanje finansijskih radnji 
svih pripadajuéih preduzeéa, vodenje finansija pripadajuéih narodnih odbora 
i pošti, kao i obavljanje drugih bankarskih poslova sa teritorije opštine 
i sreza Sente.

27. juna 1950. godine državna vlast predaje radnicima na upravljanje 
sve industrijske i trgovinske objekte: zapoéinje radniéko samoupravljanje.

1952. godine je završen sistem karata (garantovanog snabdevanja) 
koji je donekle ublažio posledice drugog svetskog rata.

Posle kratkotrajnog, ali s tim težeg pionirskog rada Komunalne banké 
grada Sente —  u februaru 1952. godine —  növi bankarski zakón ukida 
samostalnost banké i sve banké na teritoriji zemlje utapaju se u orga- 
nizaciju Narodne banké.

Ovaj period Narodna banka koristi za jaéanje bankarskih kadrova i za 
konkretizaciju naéina kreditiranja i drugih bankarskih radnji.

Nakon oskudica, ubijanja i razaranja u toku drugog svetskog rata, u 
Senti, kao i na teritoriji sennéanskog sreza, poéela je obnova sa punim 
elánom. Iz dana u dán pojavljuju se sve növi i növi industrijski, socijalni 
i kulturni objekti i ustanove, trgovi grada su uredivani u parkove. Nakon 
dugog zastoja i dán danas smo svedoci poletnog razvoja —  renesanse —  
Sente. Sa punom snagom poéinje i izgradnja stanova.

Brz i specifiéan razvoj jugoslovenske industrije, trgovine i poljo- 
privrede uskoro zahteva uvodenje resortnih finansijskih ustanova. Tako u 
mesnim prilikama dolazi do osnivanja dve nőve banké.

1956. godine je izgradena nova zgrada —  sedište Banké (današnja 
upravna zgrada AIK Sente). 25. avgusta iste godine poéinje poslovanje 
Zadružna štedionica koja obavlja finansijske poslove i kreditiranje zadruž- 
nih, poljoprivrednih i s njim povezanih preduzeéa i ustanova.



25. januara 1958. godine se formira i počinje rad Sreska komunalna 
banka u zgradi nekadašnje Gradske komunalne banke. Ona obuhvata 
obavljanje finansija svih ostalih preduzeóa i ustanova, kao i poslove 
opštinskih budžeta preko banke.

Narodna banka preko svoje mesne filijale zadržava samo nadzornu 
funkciju i svojstvo glavnog kreditora.

Sa 1. januárom 1960. godine, tj. prestankom senóanskog sreza, 
Sreska komunalna banka se pretvara u Opštinsku komunalnu banku, a 
svojekomitente sa strane predaje kanjiškim i adanskim komunalnim ban
kama zajedno sa poslovima odnosnih opštinskih budžeta.

Opštinska komunalna banka u Senti 15. marta 1961. godine pripaja 
Zadružnu štedionicu sa čitavim poslovanjem, tako da ista prestaje sa 
radom.

1. novembra 1962. godine u našoj opštini počinje sa radom filijala 
Službe društvenog knjigovodstva u svom tek izgradenom novom, moder- 
nom- sedištu. Mesna filijala Narodne banke istovremeno je prestala sa 
radom.

Službenici Gradske komunalne banke posle osnivanja 
A Városi Kommunális Bank tisztviselői a megalakulás után

Imajući pred sobom zajedniöke ekonomske interese komune Sente 
i Ade i radi potpunog obavljanja bankarskih usluga dve komune, a prema 
zajedniökom dogovoru, 1. januara 1963. godine je formirana Zajednička 
komunalna banka sa sedištem u Senti. Banka otvara u Adi filijalu, a u 
Molu ekspozituru. Opštinska komunalna banka istovremeno prestaje sa 
radom, a svoj delokrug predaje novoj banci.



Krajem jula 1965. godine počinje privredna reforma, čije su smer- 
nice tokom narednih godina i u dva pravca dobile svoje opravdanje: 
privredna delatnost se može ne samo povećati i ubrzati, već i ostvarivati 
pod novim uslovima, u uslovima spoljne i unutrašnje stabilizacije privrede, 
modernizacije i povećanja produktivnosti, kao i sa elimnisanjem eventu- 
alnih neočekivanih okolnosti na inostranim tržištima. Naš privrednj život 
je dokazao svoju snagu, u zadnjim godinama povećao međusobnu saradnju 
preduzeća. Tako je administrativno upravljanje postepeno odumrlo.

10. avgusta 1970. godine u našoj opštini, sa znatno proširenim kru- 
gom poslovanja, otvara filijalu novosadska ustanova Beogradske banké 
koja širom zemlje ima značajnu bankarsku mrežu.

Privredna reforma zahteva od banaka —  pa i u senćanskoj sraz- 
meri —  povećano zalaganje i potpunu mobilizaciju lokalnih sredstava. Pod 
takvim okolnostima Zajednička komunalna banka svoje poslovanje de- 
cembra 1965. i početkom 1966. godine proširuje i na deo Severnog Banata 
i tu svoju mrežu je vremenom i proširila.

Danas óva bankarska mreža izgleda ovako: fiIijale u Adi i Coki 
pripadaju centru u Senti. U Senti, Adi i Coki rade tzv. osnovne banké. 
Ekspoziture senćanske ustanove su u Keviju i Tornjošu, dók su šalterska 
mesta u Gornjem Bregu, kod Kooperacije, i u III mesnoj zajednici. Usta
nova u Adi ima ekspozituru u Molu, a Cokanska ustanova u Padeju i 
Jazovu.

Zajednička komunalna banka krajem 1965. godine, prema novom 
Zakonu o bankarstvu, za svoje komitente raspisuje upisivanje učešća čime 
oni stiču pravo osnivača. Istovremeno i mesna filijala Beogradske banké 
proširuje krug poslovanja, otvara ekspoziture u Horgošu i Kanjiži.

Na Skupštini, održanoj 8. januara 1966. godine, prema novom Zakonu 
o bankama, formira se nova banka u Senti pod nazivom Komercijalna banka 
koja je po svemu pravni naslednik Zajedničke komunalne banké koja je 
istovremeno prestala sa radom.

Nova banka je preuzela ogroman zadatak: svoje osnivače potpuno 
snabdevati ekonomski opravdanim kreditima, obezbediti za njih kontinui- 
ranu proizvodnju i robni promet.

Nakon tri mukotrpne godine, ma kakvim veštim kreditno-političkim 
potezima, banka je nastojala da obezbedi odgovarajuća sredstva radi ostva- 
rivanja svojih navedenih ciljeva, napokon je izabrala kao jedini izlaz 
pridruživanje Privrednoj banci, Növi Sad i od 1. jula 1968. godine posluje 
kao njena senćanska filijala.

Senćanska filijala, u početku, poslovala je kao nesamostalno pravno 
lice, naravno prema Statutu banké. Po upisu br. Fi. 944/68. kod Privrednog 
suda u Subotici na toj osnovi je poslovala od 19. septembra 1968. godine 
u sasvim samostalnom delokrugu poslovanja, pridržavajući se normj finan- 
sijskog i bankovskog poslovanja kője su određene važećim zakonskim 
propisima i odnosile se i na nju.

Prema novom Statutu koji je prihvaćen na Skupštini, održanoj 28. 
decembra 1972. godine, filijala Senta još uvek néma svojstva samostalnog 
pravnog lica, ali zadržavajući i dalje ovlašćenje da kao filijala Banké 
samostalno vrši svoje finansijske i bankovske zadatke, izuzev poslova sa 
Narodnom bankom Jugoslavije i sa Pokrajinom što obavlja i dalje preko 
novosadskog centra.



Reorganizacijom Banké senćanska Radna zajednica potpuno samo- 
stalno vrši svoj rád, nezavisno od centra, a u transferima je kao osnovna 
organizacija Radne zajednice koja se istovremeno udružila sa ostalim 
osnovnim organizacijama radnih zajednica Vojvodanske banké.

Filijala Senta —  prema odredbama novog Statuta —  u svemu posluje 
po naređenjima osnivača, odnosno prema odlukama izvršno-operativnog 
organa, kreditnog odbora i u skladu sa njima.

Nova Vojvodanska banka je ustvari nastala usled promene naziva 
stare Privredne banké.

Ovu promenu naziva je registrovao Privredni sud iz Novog Sada 
pod br. Fi. 2688/73-b 9. januara 1974. godine.

Senćanska filijala Vojvodanske banké takođe je nastala na osnovu 
transformacije bankarskog sistema kao Osnovna banka Senta sa neogra- 
ničenom supsidijarnom odgovornošću.

Tu okolnost je ubeležio Okružni privredni sud u Subotici pod brojem 
Fi. 1946/77; Ekspozituru Ada i Poslovnu jedinicu Mól pod br. Fi. 1547/77; 
Ekspozituru Čoka i Poslovnu jedinicu Padej pod br. Fi. 1547/77; a istureni 
šalter u Tornjošu pod br. Fi. 1549/77. 30. decembra 1977. godine.

Banka je počela svoje poslovanje pod tim nazivom 1978. godine, 
istovremeno preuzevši prava i obaveze bivše sennćanske filijale Vojvo
danske banké. Za preuzete obaveze sama ustanova, kao i njeni osnivači
—  članovi —  odgovaraju neograničeno i supsidijarno sa svim svojim 
sredstvima.

Pošto je reč o registraciji Banké i njenih jedinica da spomenemo
—  žureći malo unapred u vremenu —  neke podatke u vezi njihove regist- 
racije i ostalog poslovanja!

Učesnici Skupštine, održane 23. marta 1982. godine, odlučili su da 
se formira Poslovna jedinica u Senti sa isturenim šalterima u Senti, 
Gornjem Bregu, Bogarašu, Keviju i Tornjošu. Ovu promenu je ubeležio 
Okružni privredni sud u Subotici 22. aprila 1982. godine pod brojem Fi. 
185/82.

Takode, prema Odluci Skupštine, formirana je Poslovna jedinica u 
Coki sa isturenim šalterima u Padeju i Ostojićevu. Tu okolnost isti Sud 
je ubeležio 22. aprila 1982. godine pod br. Fi. 184/82: Osnovna banka 
Senta prema tome je u okviru sistema Vojvodanske banke-Udružene banké, 
čiji je ravnopravni član od 1978. godine.

Prema izloženim podacima Banka je prešla razne etape razvoja kője 
su nametnule društveno-privredne promene bankarskog i kreditnog siste
ma. Prema tome, od izrazite komunalne banké transformisala se u poslovnu 
banku, značajnu za obavljanje finansijskog poslovanja i društvene repro- 
dukcije tri komune: Senta, Ada i Coka.

Prema ovim podacima Banka svoje poslovanje od 1982. godine obav- 
Ija preko sledećih organizacionih delova:



1. Osnovna banka, Senta
2. Poslovna jedinica, Senta 

—  istureni šalteri

—  sa sedištem u Senti,
—  sa sedištem u Senti,
—  sa sedištem u Tornjošu, Gor-

njem Bregu, Bogarašu, Keviju i

4. Poslovna jedinica, Čoka
—  ekspozitura
—  istureni šalter

3. Poslovna jedinica, Ada 
—  ekspozitura, Mól

u Senti sa 2 šaltera,
—  sa sedištem u Adi,
—  sa sedištem u Molu,
—  sa sedištem u Coki,
—  sa sedištem u Padeju,
—  sa sedištem u Ostojiéevu.

Osnovne banké —  radne jedinice —  jedinstveno posluju preko sle- 
dećih službi:

—  Služba pravnih i opštih poslova,
—  Služba dinarskih i deviznih sredstava, plana i analize,
—  Služba knjigovodstva,
—  Služba automatske obrade podataka za udružene komitente, i
—  Služba mehanografske obrade podataka za Banku.

1. Poslovna jedinica u Senti ima
—  Službu kreditnih poslova, i
—  Službu poslova za stanovništvo.

Po načelu svaka jedinica ima po jednog direktora (ukupno 3).
Pri razmatranju organizacionih probléma izveštaj je vremenski malo 

istrčao napred. Da vidimo, dakle, poslovanje same filijaie banké, otkad 
se pridružio Privrednoj banci, odnosno Vojvodanskoj banci.

U Izveštaju za 1972. godinu, koji je véé izdat pod nazivom senćanska 
filijala Vojvodanske banké, bilo je reči o sledeéim finansijskim poslovima:

I —  Pravni položaj Banké
II —  Sprovodenje poslovne politike

1. Opšti pregled: kreditna politika i privredna kretanja na pod- 
ručju delovanja Filijaie

2. Izvori sredstava
3. Odobravanje kredita
4. Korišćenje finansijskih sredstava
5. Štednja i krediti, usluge za stanovništvo
6. Podaci o prihodima i rashodima Banké i Radne zajednice.

Poslovna politika tokom 1972. godine je utvrdena delom u zaključ- 
cima donetim na godišnjoj skupštini Banké, a delom u Odluci o osnovama 
i ciljevima ekonomske politike SAP Vojvodine, odlukama u vezi razvojnih 
programa opština Ada, Senta i Coka, kao i propisima Narodne banké o



ostvarivanju finansijske i kreditne politike. Oni su obuhvatili otklanjanje 
pojava nestabilnosti, naročito inflatorska kretanja, nelikvidnosti industrije 
i njenog uticaja na finansijsku i kreditnu politiku.

Osnovni problem njenog poslovanja u 1972. godini je ekonomski 
položaj industrije, nelikvidnost, privredivanje pod inflatornim uslovima, 
povećanje cena i uticaj svega tóga na finansijsko i ekonomsko poslovanje 
i privrednu politiku.

Vremenske prilike takode su negativno uticali na poljoprivredu i na 
rezultate prehrambene industrije.

Naročito treba isticati nedostatak obrtnog kapitala, korišćenje sop- 
stvenih sredstava; öve tendencije se nisu mogle obuzdati i morálé su se 
nadoknaditi iz bankarskih sredstava. Činjeni su odgovarajući napori j za 
likvidaciju skladišnih zaliha, medutim ti napori nisu bili dovoljni za obuz- 
davanje negativnih tendencija.

Sa sednice zajedničke sindikalne podružnice Zajedničke komunalne banké
Sente i Ade

Zenta és Ada Egységes Kommunális Bankjának közös' szakszervezeti
alapszervezete

Zbog tóga je otvoren stečajni postupak protiv Prevoznog preduzeóa, 
skladišta i Pristaništa »Budućnost«. Znatne gubitke su iskazale i senóan- 
ska Šećerana, Fabrika tekstila Senta, te »8. mart« iz Ade.

Banka je međutim postigla značajan uspeh na području deviznog 
poslovanja, proseőni devizni ulozi gradana pokazali su rast od 118%. 
Porast štednih uloga je postigao 18%.



Među plasmanima pokazuju značajan rezultat krediti za stambenu 
izgradnju prema iznosu u 1971. godini, što se može zahvaliti većem obimu 
oročavanja finansijskih sredstava stanovništva, odnosno većem angažo- 
vanju društveno-političkih organa, većoj mobilizaciji mesnih samodoprinosa 
i većim stambenim fondovima.

Kod većih investicija banka je obezbedila prednost onima koji su 
u opštinskim društvenim planovima uživale prioritet po svojoj ekonomskoj 
opravdanošću, tako naprimer u sledećim slučajevima: Osnovna škola 
»Doža Đerđ« u Senti, Osnovna škola »Jovan Popović« u Čoki, put Čoka- 
-Crna Bara, investicije u školstvo u Adi, proizvodna hala »lnex-Tamp«-a, 
adaptacija »2itopromet«-a, dovršenje pogona Fabrike tekstila, kod PIK 
»Halas Jožef« Ada izgradnja silosa, proširenje trgovičkih preduzeća »Rav- 
nica« Ada i »Senta« Senta itd.

1973. godine je čitav svet iznenadio tzv. »eksplozija cene nafte«, 
usled čega je širom sveta počela da raste inflacija. Kod nas taj proces
se nije odmah pokazao, jer naša zemlja svoje potrebe u nafti nabavlja 
po prosečnoj ceni od 4 godine, a to tada nije naročito tangirala kalkulai’ 
cije naših preduzeóa.

Senéanska filijala svoj Izveštaj o poslovanju u 1973. godini izdala 
je pod nazivom Vojvodanska banka-Filijala Senta. U njemu informiše nad- 
ležne da, prema sklopljenim Samoupravnim sporazumom o integrisanju 
sa Vojvodanskom bankom i Statutom Filijale banke, poslovanje je uskla- 
deno sa saveznim Ustavom i odredbama odnosnih zakonskih propisa, te 
udovoljeno je obavezi da öve akté radi registracije u za to odredenom 
roku podnesu nadležnom sudu.

S tim se u potpunosti udovoljilo propisanom limitu za osnivanje 
banke i stekli su pravo na osnivanje banke i za samostalno obavljanje 
bankarskih poslova u zemlji. Sto se deviznog poslovanja tiče i dalje se 
moglo raditi u ogranióenim okvirima.

Statutom Banke je utvrđena solidarna odgovornost. Osnivaói su bili 
organi radniókog samoupravljanja sa teritorije Ade, Sente i Čoke, te tako 
osnovne poslovne jedinice Filijale pored Sente su ekspoziture u Adi i 
Coki, ispostava u Molu i istureni šalter u Tornjošu.

Rekonstrukcijom Banke jedinice radniókog samoupravljanja su se 
integrisale sa jedinicama radniókog samoupravljanja ostalih filijala Voj- 
vodanske banke, Növi Sad.

Utvrdeno je da osnivaói banke mogu biti oni: 
koji u kreditni fond Banke ulože iznos od —  —  —  100.000,—  Din.
koji drže u Banci oroóeni depozit od —  —  —  —  500.000,—  ,,
koji preko 24 meseca oroóavaju depozit o d —  —  —  1,000.000,—  ,,
depoziteri koji drže kod Banke sredstva po videnju do 
13 meseci u iznosu od —  —  —  —  —  —  —  1,500.000,—  ,,
a sve pod uslovom da potpišu Ugovor o osnivanju i prihvatanju rizik u 
vezi sa poslovanjem Banke.

Svi organi Banke se obrazuju od delegata radnih organizacija —  
osnivaóa s tim da jedino direktor Banke je ólán Kreditnog odbora po 
službenoj dužnosti. Tako je potpuno otklonjen uticaj stručne službe na 
tok poslovanja.



Tokom öve godine banka je u potpunosti vratila sredstva državnog 
kapitala, novac bivših opštinskih investicionih fondova, izuzev opštinskih 
investicionih fondova zdravstva i sopstvena sredstva Banké za unapre- 
denje stambene izgradnje.

Eliminisanjem tudeg kapitala Banka je postigla da je ostao samo 
kapital kojim su raspolagali isključivo njeni komitenti.

Radi uređivanja odnosa izmedu Radne zajednice i Filijaie, zadaci u 
obavljanju bankarskih poslova su utvrđeni posebnim ugovorom.

Tokom ukupnih zalaganja oko stabilizacije industrije, usled vodene 
ekonomske i kreditne politike, delimično je rešen problem nelikvidnosti 
s tim da je usledio poveći rast inflacije cena i troškova u odnosu na 
1S72. godinu.

Za privredu su predstavljali veéi problem:
—  odlaganje razvijenih planova agro-industrijskih kompleksa,
—  usporavanje kontinuirane potrošnje dobara i investicije u opreme,
—  nesredeno stanje oko snabdevanja tekstilne industrije sa siro- 

vinom,
—  skora totalna obustava investicionog stimulisanja.
Ekonomsku politiku i aktivnost filijaie su mnogo onemoguéavale 

sledeće kočnice finansijske i kreditne politike:
—  zaoštreni zahtevi kreditne sposobnosti Filijaie, minimálni uslovi 

likvidnosti banaka, kvalitativno uređivanje kreditiranja na osnovu 
odredaba Narodne banké,

—  smanjenje reeskontnih kredita,
—  veoma zaoštreni uslovi za investicione ciljeve,
—  limitiranje ukupne isplate koja se ponavlja véé niz godina.
Otežala je rád i okolnost da se sa sredstvima treba upravljati prema 

teritorijalnim ekvivalentima.
Inače, ukupan iznos sredstava se poveéao sa 16%, unutar čega su 

kratkoročna sredstva sa 7%, a dugoročna sa 21%. Iznos štednih uloga 
se isto poveéao u dovoljnoj meri.

Tako je Filijala i pored svih teškoća uspešno obavila svoj godišnji 
zadatak.

Poslovnj izveštaj za 1974. godinu Filijala je ponovo sastavila i izdala 
pod nazivom Filijala Vojvodanske banké.

Udruživanje sa Vojvodanskom bankom dalo je nov okvir ustanovi za 
rád u 1974. godini. Udruživanje skupština i radnih zajednica su odobrile
tokom 1973. godine, odnosno u martu 1974.

U smislu sprovedenih izmena u organizaciji i strukturi Banké, prema 
ustavnim propisima Banka je kao novoosnovana ustanova sada véé sa 
sasvim samostalnim karakterom integrisala ujedinjena sredstva svojih 
osnivača, 35 organizacija udruženog rada i to u iznosima
u Kreditnom fondu —  —  —  —  —  —  —  —  17,522.956,—  Din.
u Rezervnom fondu —  —  —  —  —  —  —  —  8,861.293,—  ,,

Krajem 1974. godine broj osnivaéa je poveéan na 44, a integracijom 
njihovih sredstava dostignut je prosek



Kreditnog fonda —  
Rezervnog fonda—  
Oroéenih sredstava

17,375.331,15 Din. 
11,821.078,48 „
8,618.360,—  „ .

S time je udovoljeno zakonskim propisima o dostizanju limita, pro- 
pisanog za banké.

Filijala je tokom godine potpuno samostalno obavljala svoje ban- 
karske i finansijske radnje, ali još uvek sa ograničenim deviznim poslo- 
vanjem, u komé je imala manjih ovlašćenja.

Banka je radila u svojstvu pravnog lica s ograničenjem, a poslovni 
odnos sa Narodnom bankom imala je pravo da ostvaruje novosadska 
centralna banka.

Bankovska mreža se sastoji pored Filijaie od osnovne jedinice u 
Adi i Coki, zatim ekspoziture u Molu, a u Tornjošu, Bogarašu, Padeju i 
Vrbici istureni šalteri.

Na táj način Banka se značajno približavala svojim komitentima u 
pogledu efikasnosti poslovanja.

Rekonstrukcijom Banké Radna zajednica je pravno odvojena od Banké 
a samoupravnim sporazumom integrisanih radnih zajednica integrisala se 
sa radnim zajednicama ostalih filijala i radnim zajednicama centra u 
zajedničko telő.

Izvršna vlast i dalje je ostala u rukama osnivača (isključivo iz pro- 
izvodnje) koji su svoje zadatke ostvarivali preko svojih delegata. Zbor 
osnivača je birao izvršne organe i to: Odbor osnivača i Kreditni odbor, 
kao i individualne izvršne organe, direktora Filijaie i njegovog zamenika. 
Tako je isključen uticaj Stručne službe koja je obavljala isključivo ope- 
rativno-stručne poslove.

Tokom 1973. godine u potpunosti je vraćen državni kapital sa napred 
navednim izuzecima.

Odnosi između Banké i Radne zajednice određeni su Ugovorom, u 
komé su bliže određeni zadaci i sredstva, kao i odgovornost Radne zajed
nice u izvršavanju zadataka.

Kreditnoj politici je ponovo postao zadatak likvidacija primeéene 
nelikvidnosti, sanacija proizvodnog položaja nekih radnih organizacija i 
potpomaganje rada onih pogona koji su uživali prioritet prema društvenom 
planu opštine.

Ostvarivanje ovog plana naravno zavisilo je od opšte privredne situ- 
acije, od formirane novéane i kreditne politike Narodne banké, i od eko- 
nomskih rezultata —  uspeha komitenata.

Ovi napori su rezultirali na otklanjanju pojava nelikvidnosti sa strane 
Filijaie, doduše, cene i troškovi su u 1973. godini u još većom procentu 
povećani.

Promenjena reeskontna politika Narodne banké u drugoj polovini 
godine u mnogome je obezbedila povećanje poljoprivredne proizvodnje.

Skladišne zalihe poljoprivrednih preduzeéa su primoravale Banku da 
sa pregrupacijom svojih sredstava izdvaja veéi deo istih za obezbedenje 
cvih kredita.
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Tokom godine su sanirani gubici onih preduzeća koja su svojim 
obračunima iskazivala gubitke i to uglavnom posredstvom rezervnih fon- 
dova, a delom i pomoóu drugih partnera, te su na taj nácin odobravali 
u tu svrhu kredite, obezbeđujući uslove za efikasno poslovanje.

Nasuprot tome, još uvek postoji nestabilnost tržišta i cena, nepo- 
stojanje sistemskih rešenja, slabost pojedinih radnih organizacija, te usled 
tóga godina nije završena u najboljim okolnostima. To znači da kod 
izvesnog broja organizacija ne postoje preduslovi investicionog potenci- 
jala, usled čega je smanjena investiciona delatnost.

Tokom godine —  zbog probléma snabdevanja sa obrtnim sredstvima 
—  broj obrtaja obrtnog kapitala je opao, a to je usporilo njegovu cirku- 
laciju.

U nedostatku bližeg proučavanja öve pojava može se konstatovati 
da to izgleda kao da preduzeéa nisu snabdevana sa potrebnom količinom 
obrtnih sredstava, a óva okolnost vrši pritisak u pravcu daljeg zaduživanja 
iiidustrije, troškovi daljeg angažovanja sredstava rastu i time se pokazuje 
prividno poveéani trend.

Sednica Kreditnog odbora 
Ülésezik a hitelügyi bizottság

Óva okolnost zahteva tesan i neposredan kontakt sa industrijom, 
najoptimalnije rešenje tekućih probléma, jačanje i čuvanje potencijala 
komitenata i Filijale.

Sa povećanom mobilizacijom svojih sredstava Filijala je to i učinila 
tokom protekle godine.



Tokom godine Banci je predstavljala značajan problem srazmerna 
podela sredstava na pojedinim određenim područjima —  što joj je inaóe 
bilo jedno od rukovodećih načela —  ali to se ipák nije moglo strogo 
sprovesti zbog jedinstvenog tržišta i ekonomskog jedinstva teritorije.

Zbog opštih smernica Banka je smanjila i kamatne stopé, i prema 
tome proseóne aktivne kamaté za odobrene kredite, prema 5,9% u 1973., 
u 1974. godini iznose 5,8%, što obezbeduje povoljnije uslove radnim orga- 
nizacijama.

Tokom godine rast kratkoročnih sredstava je znaóajan: 32,7% i ovaj 
podatak je karakterističan i za kretanje kratkoroőnih kredita.

U proteklom periodu —  sa sredivanjem kamata reeskontnih kredita 
—  Narodna banka je omogućila porast izvora kratkoroőnih kredita. Usled 
tóga su reeskontni krediti kod Narodne banke povećani sa 56,5%.

U toku godine Banka nije uživala kredit za održavanje likvidnosti 
na osnovu obveznica, upisanih kod Republike.

Kod akumulacije sredstava stanovništva vredi spomenuti da su tokom 
godine štedni ulozi povećani sa 42%, što je značajan uspeh sa aspekta 
likvidnosti Banke i poboljšanja likvidnosti.

U vezi dugoročnih kredita treba napomenuti da je obim sredstava 
dosta povećan i da su sredstva oročena duže od godinu dana tokom 
godine povećana sa 59,2%. Tu treba podvući da privredne organizacije, u 
nedostatku zakonskih moguónosti, nisu mogle udovoljiti svojoj obavezi 
oročavanja, jedino Osiguravajuće društvo »Vojvodina« odazvalo se pozivu 
za oročavanje do iznosa jedne poveóe sume.

Oroóavanjem štednih uloga stanovništva dugoročna sredstva su se 
poveóala sa 10,6%.

Fond osnivača takođe je povećao dugoročna sredstva sa 10,5%. 
Sredstva društveno-političkih zajednica su smanjena sa 43,2% zbog vra- 
óanja istih.

Sredstva odvojena za stambeno-komunalnu izgradnju óine 35,2% 
ukupnih sredstava. Ovaj fond potiče od ukinutog fonda stambene izgradnje 
Sente, Ade i Čoke. Imajući u vidu smernice Odluke o stambeno-komu- 
nalnoj izgradnji, može se očekivati da će táj fond i dalje jačati.

Ukupan iznos dugoročnih plasmana je smanjen sa 33,8%, i najveóu 
ulogu su tu odigrala dosepla vraćanja, kao i povraćaj dela određenog 
konverzcijom svojevremeno 1971. i 1973. godine.

Iz podataka se može utvrditi da je Filijala i u ovoj godini uspešno 
poslovala.

Izveštaj za 1975. godinu ustanova je izdala u februaru 1976. god.
U istom pored već ranije više puta ponovljenih podataka i informa- 

cija objavljuje još sledeće:
Filijala je sa uspehom ostvarila svoju poslovnu politiku, utvrđenu 

za 1975. godinu. Ne samo što je obavila određene zadatke, veó je i pre- 
bacila kreditnj bilans sa 45%, a i ranije prihvaćeni godišnji plán ostvarila 
sa 127%. S time je ukupan potencijal rezultirao 1.078.903.000,—  Din., što 
premašuje rezultat na kraju 1974. godine sa iznosom od 332,675.000,—  Din.

Odlióan rad je rezultat sledeóe novóano-kreditne politike:



—  postajanje efikasnije same finansijsko-kreditne politike,
—  otvaranje novih šalterskih mesta,
—  koncentracija —  povećanja uloga u veéoj meri,
—  bolje organizovanje isplate ličnih dohodaka,
—  otkup poljoprivrednih proizvoda putem štednih knjižica, i
—  bolje korišćenje sredstava van proizvodnje.
Stalno proučavanje i analiziranje ostvarenih rezultata pokazala su se 

i u godišnjem kretanju bilansa Filijaie.
U strukturi ukupnih sredstava sredstva same Banké su učestvovala 

sa 90%, a namenska sredstva sa 10%.
Dók su se bankarska sredstva u odnosu na prošlu godinu povećala 

sa 49%, dotle —  pored ostvarivanja plana u 134% —  namenska sredstva 
su poveóana sa 20% prema prethodnoj godini, a plán za 1975. godinu 
se ostvario u 91%.

Učešće sredstava Banké je ostvareno u sledeóoj srazmeri
31. XII 31. XII Indeks
1984. 1985.

Fond osnivača —  ulagača 2,8 2,2 79
Sredstva privrednih organizacija 13,0 18,3 141
Ostala, neprivredna sredstva 22,3 19,9 89
Sredstva stanovništva 22,9 20,9 91
Krediti kod Narodn banké 21,3 23,3 109
Krediti kod ostalih poslovnih banaka 2,6 2,2 85
Krediti kod centralne banké 15,1 13,2 87

Svega: 100,0% 100,0% —
U pogledu namenskih sredstava učešće je bilo sledeće:

31. XII 31. XII Indeks
1974. 1975.

Sredstva stambeno-komunalne izgradnje 99,8 93.6 94
Sredstva komisionih poslova 0,2 6,4 3,200

Svega: 100,0% 100,0% —
Što se tiče mobilizacije sredstava stanovništva, saldo štednih uloga

i deviznih računa, Filijala je mobilizovala svu svoju poslovnu orijentaciju
u tóm pravcu.

Angažovani rád Filijaie je rezultirao spektakularnim indeksima, što se
vidi iz sledeóih podataka:

31. XII 31. XII Indeks
1974. 1975.

Stedni ulozi po videnju 65.837 98.875 150
Oročeni štedni ulozi 50.381 55.904 111
Devizni računi stanovništva: po viđenju 11.630 16.823 145

oročeni 12.618 15.859 126
Svega: 140.466 187.461 133

Ulozi po viđenju brže su rasli od oročenih uloga.



Isplata LD preko štednih knjižica obuhvata 89% radnih i drugih 
organizacija sa teritorije filijale, odnosno 75% ukupnog broja zaposlenih. 
Isplaćenih iznos preko štednih knjižica na íme LD iznosi 11% od ukupnog 
iznosa LD zaposlenih, tj. 22,814.000,—  dinara.

Sto se tiče isplata poljoprivrednih proizvoda preko štednih knjižica, 
povećanje štednih uloga na taj način obuhvata 66% poljoprivrednih proiz- 
vođača. Otkup poljoprivrednih proizvoda putem štednih knjižica otvoren je 
već tokom 1975. godine na teritoriji opštine Sente i Čoke, dók na teri- 
toriji opštine Ada tek u 1976. godini.

Postignuti rezultat podstiče ustanovu na produženje akcije u interesu 
otkupa poljoprivrednih proizvoda preko štednih knjižica.

Rezultati postignuti na tóm polju na pozitívan način jačaju rast 
sredstava Filijale, naročito u kritičnim danima isplata LD. U tóm cilju 
Filijala je zainteresovana za poveéanje broja svojih šaltera pored pove- 
ćanja brojnog stanja odgovarajuéeg svog personala. Ovo ipák stvara nőve 
teškoće, zato je neizbežno mehaniziranje blagajničke službe.

Sredstva stambeno-komunalne izgradnje učestvuju u ukupnim sred- 
stvima sa 31%, a učešće i oročenih sredstava sa 22%, dók slična sred
stva iz komisionog poslovanja sa 43%.

Ukupan plasman kredita pokazuje rast od 46% u odnosu na pret- 
hodnu godinu, što je posledica ostvarivanja godišnjeg plana od 146%.

Struktúra kreditnog plasmana od bankovskih sredstava pokazuje 
sledeću sliku:

31. XII 31. XII Indeks
1974. 1975.

Krediti industrije 89,7 94,4 105
Krediti stanovništva 5,1 1,9 37
Krediti ostalih organizacija itd. 2,6 1,5 58
Krediti drugih banaka 0,8 1,3 163
Vrednosna pisma 1,2 0,8 67
Sporni i nenaplativi zahtevi 0,6 0,1 17

Svega: 100,0% 100,0% —
Unutar tóga najvažniji su krediti industrije koji

sliku:
pokazuje sledeću

INDEKS
31. XII 1975. 31. XII 1975.
31. XII 1974. Plán za 1975. g.

Kratkoročni krediti 161 130
Stalni krediti za obrtna sredstva 187 172
Krediti za opremu 228 137
Krediti za osnovna sredstva 109 105
Ostali krediti 128 113

Ukupno: 159 133
U strukturi ukupnih kredita najveće učešće imaju kratkoročni krediti 

sa 73%, stalni krediti za obrtna sredstva sa 16%, krediti za serijsku 
opremu sa 2%, krediti za osnovna sredstva sa 6%, dók ostali krediti 
za 3%.



Najveći je rast po značaju kod stalnih kredita za obrtna sredstva:
52,430.000,—  dinara, koji daje indeks od 187. Najznačajniji iznos na 
njegovo pokrióe je u date filijaie Osiguravajućeg društve »Vojvodina« iz 
Sente i Kikinde, kao i filijaie Osiguravanujućeg društva »Növi Sad« iz 
Novog Sada.

Što se tiče kredita od Narodne banké za otklanjanje šteta prouzro- 
kovanih od poplave, oni su isplaćeni u obliku potrošačkih kredita i njihova 
postepena otplata prouzrokovala je smanjenje ovih kredita.

Isti su tokom godine opali sa 25,160.000,—  dinara na 2,295.00,—  
dinara.

Sednica Izvršnog odbora 
Ülésezik a végrehajtó bizottság

Stopé aktivnih i pasivnih kamata tokom godine su utvrdene smer- 
nicama finansijske i kreditne politike, kao i zakonskim propisima i skup- 
síinskim odlukama Vojvodanske banké.

Osnovna suština određivanja bilo je smanjivanje kamata, naročito 
kod kredita, datih u industrijske investicije. Óva stremljenja su došla 
do izražaja preko cele godine i rezultirala njihovo smanjenja za 0,3 
indeksnih poena kod industrijskih investicija.

Nasuprot tome, kod svih dugoročnih kredita nije došlo do smanjenja 
prosečnog sniženja kamatnih stopa.

Prema odlukama o novčano-kreditnoj politici, prenos između konver- 
tiranih kreditnih sredstava i stalnih sredstava obrtnog kapitala, predviden 
u 1974. godini, sa strane Filijaie započet je još 1974. godine, kada je 
preneta stavka od 110 miliőn a dinara. Tako je došlo do opadanja dugo-



ročnog potencijala u obliku smanjenja od 60%. Kamaté kod ovog su bile 
dosta niske (3%), a sa smanjenjem istih iz dugoročnog potencijala Banké 
znatno je smanjena prosečna kamatna stopa i kod dugoročnih kredita.

Od izvora ukupne strukture Filijale najskuplji su krediti dobijeni od 
centralne banké i od drugih banaka, kao i sredstva stanovništva.

S obzirom da izvori sredstava značajno utiču na visinu aktivnih 
kamatnih stopa, dobićemo sledeću sliku:

Opšta kamatna stopa
za 1974. god. za 1975. go

Kratkoročni plasmani: 7,0 7,1
Potrošački krediti 3,6 7,5
Kratkoročni krediti komitenata 8,9 8,6
Depoziti kod NB i vrednosne hartije 2,5 2,2

Dugoročni plasmani: 4,6 6,9
Krediti za osnovna sredstva 6,7 6,3
Dugoročni krediti za obrtna sredstva 4,2 7,9
Drugi dugoročni krediti 3,7 2,1

Krediti za stambeno-komunalnu izrgradnju: 2,9 2,8
Stambeno-komunalni krediti 1,6 1,8
Krediti stambene izgradnje za tržište 9,3 12,4
Kreditiranje drugih banaka 2,4 2,4

Ukupno: 5,8 6,6

Iznos naplaóenih aktivnih kamata je tokom godine bio 55,5 miliőn 
sto je sa 31% više od prethodne godine.

Kod pasivnih kamata situacija je sledeća:
Prosečne kamaté u

1974. god. 1975. god.
Kratkoročni izvori: 7,0 4,4
Devizno poslovanje 7,5 7,5
Depoziti po viđenju 1,0 1,0
Stedni ulozi 7,5 7,5
Drugi depoziti 4,7 4,5
Krediti NB 3,0 3,0
Krediti od centrale 10,0 10,0
Krediti poslovnih banaka 11,0 11,0

Dugoročni izvori: 4,5 4,3
Devizno poslovanje 9,0 8,5
Oročeni depoziti 7,0 7,0
Štedni ulozi 9,6 9,4
Krediti fondovima itd. 1,0 1,0
Krediti poslovnih banaka 2,0 2,0
Krediti NB 2,5 2,5
Kiediti centrale 3,0 3,0
Stambeno poslovanje: 0,3 0,3

Ukupno: 3,8 4,0



Iznos ukupno isplaćenih pasivnih kamata tokom godine je bio
32,759.000,—  dinara, tj. 20% više, kao u 1974. godini.

S obzirom da je iznos pasivnih kamat izvora kratkoročnih sredstava 
68% pasivnih kamata, koji su ostvareni tokom 1975. godine, usled pro- 
sečne kamatne stopé od 4,4%, pa se može utvrditi da sve opšte kamatne 
stopé zavise prvenstveno od öve kamatne stopé. Usled tóga procenat 
opštih pasivnih kamata je veói u odnosu na prethodnu godinu.

U vezi ostvarivanja godišnjeg finansijskog plana valja napomenuti 
da je plán ukupnog prihoda ostvaren u 123%, a imajući u vidu ostvari
vanja rashoda od 101%, kretanje ukupnog dohotka u odnosu na plán 
pokazuje 363%.

Naknada za rad RZ iznosi 22% od ukupnih izdataka Filijale, i ovaj 
iznos je potreban za poboljšanje radnih uslova i za stimulisanje efektiv- 
nijeg rada Radne zajednice.

Brojno stanje Radne zajednice je povećano za 15% u toku godine 
u odnosu na prethodnu godinu.

Usled povećanja prometa znatno je poveéan i rad sa strankama. 
Ranije je planirano usavršavanje kadrova radi poboljšanja mehanografske 
opremljenosti, od čega su umnogome zavisili posluživanje stranaka na 
vreme i ažuran rad knjigovodstva. Od planirane dogradnje mehanografije, 
zbog uvoznih restrikcija za 1975. godinu, se odustalo.

Za obrazloženje gore spomenutog dajemo podatke o zaposlenima 
—  radnom kolektivu:

S t a n j e S t a n j e
Školska sprema 31. 12. 1974. 31. 12. 1975 Indeks

Visoka sprema 4 6 150
Viša sprema 13 11 84
Srednja sprema 59 73 124
Kvalifikovani 1 3 300
Niža sprema 11 10 91
Nekvalifikovani 9 9 100

Ukupno: 97 112 115

Radna zajednica se angažovala za poboljšanje kadrovske strukture 
i bolju kvalifikovanost, u tu svrhu je dodelila i stipendije.

Za određivanje i raspodelu ličnog dohotka zaposlenih služe društ- 
veni dogovor i samoupravni sporazum, sastavljeni za raspoređivanje 
dohotka i raspodelu ličnih dohodaka analogno pokrajinskim kriterijumima.

Sakupljanje i plasiranje sredstava na području opština Senta i Ada 
odvija se od 24. marta 1963. godine, dók na području opštine Čoka od 
1966. godine.

Prema brojčanim indeksima, u periodu od 1963— 1974. godine, dole 
brojčano iskazani pokazatelji utvrdene poslovne politike su adekvatno 
rasli:



Potencijal Sente 
Potencijal Ade 
Potencijal Čoke

4,90 puta 
3,59 puta 

11,40 puta

U poslovnom izveštaju Filijale za 1976. godinu može se istáéi da je 
politiéka intencija o visini kamatnih stopa ostvarena u smanjivanju iste 
prema smernicama novčano-kreditne politike.

Tako je zalaganje Filijale rezultiralo smanjenjem kamatne stopé 
kredita sa 0,1 indeksnih poena.

Uéinjeni su odgovarajuéi koraci za procenjivanje objektivne mobil- 
nosti plasmana —  kreditiranja i za ispitivanje svih potencijalnih mogué- 
nosti i proširenje istih po moguéstvu iz objektivnih aspekata.

Godišnji plán mobilizacije sredstava pokazuje prebaéaj od 19%, i 
usled tóga i visina plasmana je porasla.

Krajem 1977. godine su i politiéki i ekonomski uslovi sazreli za 
nstvarenje transformacije, preobražaja finansijskih institucija —  tako i 
Vojvođanske banké —  u smislu Ustava, Zakona o udruženom radu i Zakona 
o osnovama kreditnog i bankarskog sistema u skladu sa opšte društvenim 
stremljenjima, a u prvom redu sa vojvodanskim interesima. Usled trans- 
formiranja finansijske ustanove, ona postaje ne samo partner, nego 
sastavni deo udruženog rada i opštedruštvene proizvodnje; služeći 
interesima udruženog rada postaée karika u procesu opštedruštvene 
reprodukcije.

U tóm smislu Osnovna banka Senta održala je 26. decembra 1977. 
godine —  sa važnošću od 1. januara 1978. godine —  svoju osnivaéku 
skupštinu prema uputstvu centra. Na sednici skupštine su uéestvovali 
dotadašnji predstavnici Vojvodanske banke-Filijala Senta: delegati društ- 
veno-političkih organizacija Sente, Ade i Čoke.

Na Osnivačkoj skupštini delegati su usvojili Samoupravnj sporazum 
o osnivanju Osnovne banké i o udruživanju u istu, Statut Osnovne banké, 
Odluku o udruživanju u Vojvođansku banku-Udruženu banku, Staut Vojvo
danske banke-Udružene banké, kao i Samoupravni sporazum o medusob- 
nim pravima, obavezama i odgovornostima Osnovne banké i Radne zajed- 
nice. Na sednici Skupštine je istaknuto da su uéinjeni samo prvi koraci 
ka preobražaju bankarskog sistema, naglašena je potreba njegovog pre- 
obražaja u duhu Zakona o udruženom radu, s tim da ubuduée treba u 
potpunoj meri doprineti izgrađivanju i što bržem razvoju dohodovnih 
odnosa. Sredstvima Banké će potpuno upravljati udruženi rád. U Vojvo- 
dini je do 15. januara 1978. godine formirano 18 osnovnih banaka kője 
su putem Vojvođanske banke-Udružene banké ukljuéene u jedinstveni 
bankarski sistem udruženog rada Pokrajine. Nőve osnovne banké su:

Sremska banka-Osnovna banka, S. Mitrovica
Osnovna banka »Odžaci« —  Odžaci
Osnovna banka »Kula« —  Kula
Kreditna banka-Osnovna banka »Subotica«, Subotica
Osnovna banka Jugobanke —  Növi Sad
Osnovna banka »Sombor« —  Sombor
Osnovna banka »Apatin« —  Apatin



Osnovna banka »Vršac« —  Vršac 
Osnovna banka »Kikinda« —  Kikinda 
Osnovna banka »Senta« —  Senta
Banatska banka-Osnovna banka »Zrenjanin« —  Zrenjanin 
Poljoprivredna banka-Osnovna banka, Növi Sad 
Osnovna banka »Vrbas« —  Vrbas 
Vojvodanska banka-Osnovna banka, Növi Sad 
Privredna banka-Osnovna banka »Pančevo« —  Pančevo 
Ljubljanska banka-Osnovna banka, Növi Sad 
Osnovna banka »B. Topola« —  Bačka Topola 
Novosadska banka-Osnovna banka, Növi Sad.

Pokrajinsko izvršno veće je 5. aprila 1978. godine razmatralo 
saglasnost predloženih načela. Konstatovalo je da postavljeni cilj u Voj- 
vodini nije potpuno dostignut. Proizilazi iz tóga da će još biti posla 
na planu transforamacije bankarskog sistema, a treba uložiti posebne 
napore u interesu potpunog ostvarivanja opšteprihvaćenih načela u praksi. 
Prema podnetom izveštaju na sednici, u Vojvodini su se osnovne banke 
formiraie u postavljenom roku. Njihov broj, međutim, veći je od određe- 
nog smernicama. Jedna od posledica istog je što neke od banaka obuhva- 
taju sedstava OOUR sa manje teritorije od predvidenog, a usled tóga 
im je i kreditni potencijal manji, tojest ograniéene su im i moguénosti 
stimulacije privrede. Njihov broj, dakle, može se i smanjiti tako što 
banke, kője su medusobno bliske, mogu se i u buduće udružiti. S druge 
slrane, ispoljile su se i takve tendencije kője su upravljene prema učvrš- 
ćivanju, spašavanju starih, preživelih odnosa. Banke, međutim, ne mogu 
da budu kreditne institucije, odvojene i nezavisne od formiranja i sud- 
bine privrede, pošto ne stvaraju novu vrednost, tako ne mogu imati 
poseban kapital, kojim one raspolažu samostalno. Sredstva im potiéu iz 
udruženog rada, njih su stvorili radnici u OOUR-ima, te s tóga s njim i 
oni raspolažu u cilju ostvarivanja planirane razvojne politike.

Na sednici navedenog Saveta od 31. oktobra 1978. godine je konsta- 
tovano da suštinski preobražaj banaka se tek očekuje. U procenj je 
iznešeno da su postojeée banke, u smislu Zakona o kreditnim i bankov- 
skim poslovima, doduše udovoljile svojim formalnim obavezama, ali ne 
i očekivanim društveno-privrednim obavezama, ili pák ne u poželjnoj 
meri. Jer u upravnim organima banaka, istina, zastupljena je privreda 
preko delegata preduzeóa, ali preko njih ona ne raspolaže sa sredstvima 
reprodukcije, pa tako je i dalje primorana da prihvata uslove kreditiranja, 
diktirane od banaka. Izrađeni su brojni samoupravni sporazumi o koriš- 
óenju slobodnih sredstava bankarskih institucija. Tokom diskusije između 
ostalog je izneto da u interesu pravilnog preformiranja banaka treba 
revidirati sadašnji status osnovnih banaka i ostvariti odredbe odnosnog 
zakona.

Krajem novembra 1978. godine Savezno izvršno veée, putem Odbora 
za kreditne, finansijske, bankarske poslove i osiguranja Jugoslovenske 
privredne komoré, u sporazumu sa republiékim i pokrajinskim komorama, 
saveznim sekretarijatom za finansije i Udruženjem jugoslovenskih banaka



sastavilo je Informaciju o osnivanju banaka i transformaciji unutrašnjih 
dnosa u istim koju je dostavilo Skupštini SSRJ. Po istoj bankovni sistem 
treba prilagoditi potrebama udruženog rada. Udruživanje sredstava i samo- 
upravno povezivanje postaju način usklađivanja interesa udruženog rada 
unutar bankarskih organizacija. Zakón o osnovama kreditnog i bankar
skog sistema omogući će organizacijama udruženog rada da putem samo- 
upravnog sporazumevanja osnuju internu banku za obavljanje svih ban
karskih, kreditnih i finansijskih poslova. U nov bankovni i kreditni sistem 
interné banké su ugradene tako da od njihove pravilne organizovanosti 
i razvoja zavisi mogućnost transformiranja éitavog bankovnog i kreditnog 
sistema. Formiranje internih banaka međutim ide sporije od predvidenog.

Krajem 1978. godine inflacija zauzima prostora u našoj privredi prvo 
u manjim, a zatim u sve većim srazmerama. Preduzeéa pokušavaju izigrati 
naredbe zakonodavca za koéenje i smanjenje inflacije na táj način što 
istu robu sa novim nazivom i u novom pakovanju puštaju u promet po 
veéoj ceni.

SIV je 7. decembra prihvatio Izveštaj o reorganizaciji banaka i izmeni 
unutrašnjih odnosa u bankama. Dalji razvoj novéanog i bankarskog sistema 
treba usmeriti ka jaéanju reprodukcione i akumulativne moéi jugosloven- 
ske privrede, naroéito na smanjivanju zadužnosti privrede i veéoj stabi- 
lizaciji privrednih tokova.

Poslovni izveštaj za 1977. godinu, koji je senéanska ustanova obja-
vila u februaru 1978. godine, najavljuje ostvarivanje navedenih naéela
s tim da je u ovoj godini, punoj dogadaja, ojaéao se potencijal Banké. 
Tako, krajem 1977. godine (bez raspodele po bilansu), sredstva su pove- 
éana na:

u kreditnom fondu 37,855.000,—  Din
u rezervnom fondu 25,786.000,—  Din
oroéena sredstva 67,025.000,—  Din

U odnosu na metodologiju ostalih podataka, Banka u svemu prati 
u sistemu prethodnih godina izmenjene podatke.

Sredstva stanovništva su se poveéala u znatnoj meri. Štednj ulozi
radnika na štednim knjižicama iznose 13% ukupnih sredstava.

Isplata penzija penzionerima preko štednih knjižica éini 24% svih 
isplaéenih sredstava u obliku ušteđevine.

Razlika izmedu ukupnih prihoda i ukupnih rashoda ustnove je 15% 
viša u odnosu na prethodnu godinu. Ostvarenje ukupnih rashoda je 103%, 
dók ukupni prihodi iznose 109%, što znaéi ostvarenje plana sa 128%.

. . .  Ali u međuvremeno su prošle bezbrižne godine i stigle su brige 
i rázni problemi u pogledu sve veée inflacije i drugih poslova.

Prilikom utvrđivanja završnog raéuna Vojvodanske banke-Udružene
banké, koji je razmatran u martu 1980. godine, u prvj plán je došlo izvr- 
senje stabilizacione politike. Na skupštini je izneto da je sprovodenje 
poslovne politike finansijske organizacije teklo u redovnom tempu, bez 
ikakvih organizacionih ili sliénih optereéenja, pa ipák nije išlo glatko. 
Banka se prvi pút suoéila sa pojavom nelikvidnosti, što su ostale finan
sijske ustanove véé ranije iskusile, i to je imalo izvesnih posledica i 
njihovo savladivanje iziskivalo je velike napore. Prilikom izrade stabiliza- 
ionih mera Banka je imala u vidu pokrajinske odluke, poveéanje produk-



ivnosti rada, principe racionalnijeg poslovanja, celishodno korišćenje 
sredstava, solidnu potrošnju, štednju, odgovarajuću raspodelu dohotka i 
obuzdavanje porasta cena.

Poslovna jedinica banké u Adi 
A bank adai ügyviteli egységének bejárata

Senéanska banka je tada véé jedna od najuglednijih medu vojvo- 
danskim bankama, glavni oslonac poljoprivrede i prerađivačke industrije 
Severne-Bačke u poslovnom području kője obuhvata opštine Senta, Ada 
i Čoka. Vredno je spomenuti da tada —  sredinom 1980. godine —  véé 
126 OOUR i drugih radnih organizacija učestvuje kao član osnivač u odr- 
žavanju stalne likvidnosti sa udruživanjem dela svojih sredstava u razne 
fondove Banké. Banka prati privredne investicije i njihovo kreditiranje 
kője su odobrene opštinskim mobilizacionim programom. Tada Banka vodi 
na evidenciji više od 40.000 gradana —  vlasnika uloga, a vrši i oroča- 
vanje kreditnih obveznica elektroprivrede radi stabilizacije privrede.



U januaru 1981. godine sekcija za privredu i razvojnu politiku 
Socijalističkog saveza na jednoj svojoj sednici konstatovala je da ustavna 
transformacija bankarskog sistema nešto je zaostala iza društvenih pro- 
mena, u nekim slučajevima se oseća još otuđivanje dohotka, mada ne 
u meri, kao ranije.

U aprilu 1981. godine i Pokrajinsko veće za ekonomsku politiku 
održalo je sednicu. Njegov stav je u vezi bankarske problematike bio 
da u cilju veće koncentracije i bržeg obrtanja društvenih sredstava treba 
ubrzati udruženje sitnijih banaka.

Krajem 1981. godine ustanove —  članice Vojvođanske banke-Udru- 
žene banke su sledeée:

Novosadska banka-Osnovna banka, Növi Sad
Banatska banka-Osnovna banka, Zrenjanin
Privredna banka-Osnovna banka, Pančevo
Vojvođanska banka-Osnovna banka, Növi Sad
Ljubljanska banka-Osnovna banka, Növi Sad
Sremska banka-Osnovna banka, Sr. Mitrovica
Kreditna banka-Osnovna banka, Subotica
Jugobanka-Osnovna banka, Növi Sad
Osnovna banka Sombor
Osnovna banka Senta
Osnovna banka Bačka Topola
Osnovna banka Kikinda
Osnovna banka Vrbas
Osnovna banka Vršac
Osnovna banka Apatin.

Novosadski centar Vojvođanske banke-Udružene banke. završni račun 
svog poslovanja u 1981. godini je podneo 26. februara 1982. godine, u 
centru pažnje sa zadacima privredne stabilizacije. U bilansu Banke devizno 
poslovanje učestvuje u neznatnoj srazmeri. Donete su odluke o osnovama 
i smernicama poslovne politike, uslovima kreditne i bankarske politike, 
o politici kamatnih stopa, o tarifnom pravilniku naknada za bankarske 
usluge, te odredeni su i uslovi i upravljanje sa sakupljanjem sredstava 
gradana. Zatim je usvojen plán poslovanja u vezi likvidnosti investiranja.

U maju 1982. godine senćanska institucija je objavila Samoupravni 
sporazum o udruživanju u Osnovnu banku Senta, kao i Statut Osnovne 
banke Senta u cilju bližeg informisanja zainteresovanih:

Senéanska institucija je napokon uspela da ustroji opremu za auto- 
matsku obradu podataka koja služi ne samo za obradu podataka za Banku,
véé i za éuvanje podataka za OOUR. Poéetak rada je organizovan u 1982.
godini.

Najvažniji podaci objavljenog poslovnog izveštaja za 1982. godinu su 
sledeéi: institucija je nastojala da se u svemu drži privredno-političkih 
smernica opština, a kője su bile sledeée jačanje materijalnog položaja 
privrede, proširenje fizičkog obima proizvodnje, smanjenje investicija na 
konvertibilno područje, racionalno trošenje ostvarenih deviza, sporiji rast 
LD od ostvarenog dohotka, sporiji rast opšte i zajedničke potrošnje, bolje 
korišćenje postojećih kapaciteta, povećanje produktivnosti, što efektivniji 
rad novoizgrađenih objekata, smanjenje troškova proizvodnje, borba protiv



inflacije, jačanje odgovornosti u vezi izvršavanja zadataka. U kreditno-mo- 
netarnim odlukama i merama za 1982. godinu predviđeno je ograničenje 
rasta plasmana kod banaka na 12,7%, te ukupni plasman se mogao pove- 
ćati tek sa 37%. Formirane poslovne jedinice su se pokazale u radu tek 
u II polovini godine. Nekoliko kadrova od ključne važnosti otišlo je na 
novu društvenu funkciju, s tóga növi organizacioni predlog prihvaćen je 
tek početkom 1983. godine. Za 1983. godinu je prihvaóen i növi tarifni 
pravilnik usluga. U odnosu na prethodnu godinu naplaóene kamaté su 
poveóane sa 60%, dók isplaćene kamaté sa 64%. Prema propisima Banka 
je dužna 0,3% izdvajati u fondove za sve one plasmane čiji rizik snosi 
Banka u obračunskom periodu, sve dók nivo rezerve ne dostiže 3% od 
predmetnih plasmana.

Osnovna banka pored tóga je dužna da izdvaja sredstava i u Fond 
solidarne odgovornosti do 3% onih iznosa čiji rizik snosi Banka.

Usled sve više rastuće inflacije, stabilizacija naše privrede nailazi 
na dosta teškoća. Još uvek nismo otklonili uzroke nestabilnosti u privredi. 
Nismo iz temelja promenili svoje ponašanje, nelikvidnost jós sa svom 
svojom težinom pritiskava ekonomski život, raste broj radnih organizacija 
kője posluju sa gubitkom. Pút iz öve situacije preduzeóa još uvek traže 
prvenstveno u poveóanju cena. Suština pitanja je u tome može li rad- 
nička klasa da uzme u svoju ruku celokupnu društvenu reprodukciju, 
obezbediti pripadajuću joj presudnu ulogu u društvenom i politiókom 
odluóivanju ili će pák prevagnuti snage, antagonistióke interesima rad- 
nióke klase, socijalizma i samoupravljanja.

Izveštaj senóanske banke za 1983. godinu sadrži cilj smanjenja 
plasmana predvidenog Rezolucijom za 11,6% sa odgovarajuóom meseó
nom dinamikom. Pojedini ciljevi predstavljaju izuzetak, tako da je plasman, 
nasuprot restrikcije, poveóao se sa 36%. Tokom godine, mada je FAMIL 
»Potisje« Ada svoje kompletno finansiranje ostvarila kod Vojvođanske 
banke-Osnovne banke, Növi Sad, ipák je Ada poveóala svoje plasmane sa 
30%, a svoj plán je ostvarila sa 119%. Samoupravni organi Banke radili 
su odgovorno kako bi ispunile svoje obaveze sa svojom delatnošću po 
zakonu, Statutu i normativnim aktima. U vezi investicionog programa 
vredi spomenuti investiciju AIK »Čoka« OOUR »Rit« u rekonstrukciji 
svinjske farmé.

Tokom godine ukupan plasman Banke je porastao u odnosu na plán 
sa 40%, dók u odnosu na prethodnu godinu sa 26%. U znatnoj meri su 
proizvedeni na našem podruóju poljoprivredni proizvodi, te se i preradi- 
vaóka industrija razvijala u odgovarajuóoj srazmeri. Tako, pored žitarica 
u znatnoj kolióini su proizvedeni: šećerna répa, uljana semena, kudelja, 
duvan, povrće, lekovite biljke, grožđe itd. Odgovarajuća prerađivačka 
industrija se značajno razvila i to: Šećerana »Kristal« u Senti, Preradi- 
vaóka industrija mesa u Coki, Miin sa pekarama i fabrika testa »Žitopro- 
rnet« u Senti, »8. oktobar« u Adi, Fabrika konzervi »Zora« u Molu, Pogon 
za fermentaciju meiase »Fermin« u Senti, Fabrika gotovih jela »Sampi- 
njon« u Senti (u međuvremenu je likvidirana). Pogon za preradu lekovitih 
biljaka »Menta« u Padeju, Pogon za preradu grožđa »Vinograd« u Coki, 
Mlekara u Senti, »Tobačna tovarna« za preradu duvana u Senti, »Duhano- 
produkt« u Coki, Kudeljara u Senti (nedostaje samo uljara).

Pored poljoprivredne i preradivaóke industrije razvijena je i metalna 
industrija óiji su predstavnici: Fabrika alatnih mašina i livnica »Potisje«



Ada, OOUR »Livnica« Čoka, Fabrika armatúra i livnice »Sever«, Fabrika 
armatúra »Tamp« u Senti, Fabrika preciznih odlivaka LPO u Adi, OOUR 
»Sental« Zavoda Crvene zastave —  fabrike automobila u Senti itd.

Pored navedenih treba još spomenuti Fabriku tekstila »Sentex« u 
Senti, Fabriku nameštaja »lnex-Tisa« u Senti, Fabriku obuće »Derby« u 
Senti, »Polet« u Molu, Fabriku kožne galanterije »Jedinstvo« u Senti, 
Fabriku rukavica »Merkur« u Adi, Građevinsko-stolarsku radnju »Obnova« 
u Molu, kao i trgovačka preduzeća: »Senta« —  Senta, »Ravnica« Ada, 
»Jedinstvo« Čoka. Zanatske radnje su: »Merkur« Ada i »Simplex« Senta. 
Ukupan broj zaposlenih je 22.900.

Završni račun za 1985. godinu sadrži vrlo interesantne podatke. 
Kamatni prihodi od ukupnog dohotka iznosi 92,75%, dok ostatak spada 
uglavnom na kursne razlike. Ukupni rashodi Banke su ostvareni sa 189% 
u odnosu na plán. To se odnosi u najvećem delu na primljene sopstvene 
kredite i druga sredstva. Ukupan prihod Banke je veći od prošlogodišnjeg 
sa 197%. Dugoročni krediti stanovništva i u kategoriji drugih kredita, na 
osnovu prodaje deviza, porasli su za 72% u odnosu na prethodnu godinu. 
Fondovi Poslovne jedinice su poveéani sa 49% u odnosu na prethodnu 
godinu. Poslovna jedinica sve više jača.

Prema poslovnom izveštaju za 1986. godinu, do 31. marta 1987. 
godine treba registrovati u registar trgovinskog suda sve upravne, samo- 
upravne i druge normativne akté, na osnovu kojih je Banka stekla pravo 
za obavjanje delanosti u skladu sa zakonskim propisima. U sklopu s tim 
poslovna jedinica je izradila srednjoročni plán za period 1986— 1990. 
godine, elaborat o privrednoj i finansijskoj delatnosti Banke, prihvaéena 
od Narodne banke, čim je poslovna jedinica opravdala svoje postojanje. 
Na Skupštini od 18. decembra 1986. godine verifikovano je izvršenje svih 
zaduženja Banke; Statut Osnovne banke Senta, Samoupravni sporazum o 
osnivanju Osnovne banke Senta, o međusobnim pravima, obavezama i 
odgovornostima Banke i Radne zajednice Banka je objavila u posebnim 
sveskama radi opšte upotrebe. Registracija firme je obavljena.

Objavljivanjem Zakona o osnovama bankarskog i kreditnog sistema 
(»Službeni list SFRJ«, br. 70/85) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona 
o osnovama bankarskog i kreditnog sistema (»Službeni list SFRJ«, br. 
34/86. i 72/86.), banke kője su osnovane pre stupanja na snagu novog 
zakona, a kője ispunjavaju zakonske uslove, svoju organizaciju, uprav- 
Ijanje i način odlučivanja, obaveze i odgovornost prema preuzimanju 
rizika banke, kao i svoje samoupravne akté treba da usaglase i da obave 
ubeleženja u sudski registar najdalje do 1. marta 1987. godine.

Iz završnog računa se vidj da restriktivni karakter monetarno-kre- 
ditne politike Narodne banke je bitno ublažen, i tako su rast novčane 
mase i plasmani banke donekle usaglašeni sa realnim kretanjem privrede. 
Tako su plasmani poveéani umesto 38% sa 45,46% u odnosu na pret
hodnu godinu. U 1986. godini su kratkoroéni reeskontni krediti pretvoreni 
u dugoročne. S time je Narodna banka putem svojih sredstava primarne 
emisije obezbedila obrtna sredstva agrarnim kompleksima. kao i industriji 
sa poslovnog podruéja Banke koja svoje gotove proizvode izvozi na kon- 
vertibilno i klirinško područje.

Ukupna sredstava Banke u 1986. godini porasla su sa 45% u odnosu 
na prethodnu godinu. Dugoročno oročeni štedni ulozi su poveéani sa 72%,



dók ostali dugoročni depoziti sa 66°/o. U 1986. godini sredstva stanov- 
ništva pokazuju natprosečan rast. Sredstva Banké su povećana sa 164%, 
a ukupan plasman pokazuje rast do 35% u odnosu na 1985. godinu. Postig- 
nutj rezultati Banké mogu se nazivati odličnim. Smermice za 1987. godinu 
su: prilagoditi se izmenjenim uslovima privrede, temeljito promišljati 
finansijsku politiku, preispitivanje ekonomske opravdanosti investicija, i 
načela orijentisana na otklanjanje predstojećih teškoća.

Istovremeno, 10. decembra 1987. godine Vojvodanska banka je 
slavila 25-godišnjicu svoga osnivanja, 20-godišnjicu finansijskog poslova
nja sa inostranstvom i 10-godišnjicu osnivanja Udružene banké. Na 
prigodnoj svečanosti bile su nagradene spomen-plaketom sve ličnosti 
kője su u proteklom periodu svojim radom znatno doprinele razvoju Banké. 
U proteklom periodu Banka je udovoljila očekivanja i opravdala svoje 
postojanje.

Bankarske tradicije u Senti —  o čemu i ovaj referat daje vernu 
sliku —  već sto dvadeset godina kontinuirano postoje u našoj opštini, 
a na uspehe proteklih godina zainteresovane radne zajedmice i građani 
gledaju s pouzdanjem i radnim elánom, smatrajuói sigurnim da će Banka 
uloženo poverenje i opravdati.

Senta, februara 1988. godine
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A Vajdasági Bank— Zentai Alapbank
30 éve





E L Ő S Z Ó

A jelen kiadvány megjelenését a Vajdasági Bank-Zentai Alapbank és 
a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének együttműködése 
tette lehetővé. A közzétételnek két indítéka is van. Az egyik az, hogy 
a Zentai Alapbank az idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját, amely 
a véletlen különös összetalálkozása folytán egybeesik Zenta, s egyben az 
egész Tisza-vidék banktevékenysége kezdeteinek, azaz az első zentai bank 
alapításának 120 éves évfordulójával. A zentai és a Tisza-vidéki pénzügyi 
élet történetében ennyire jelentős két évfordulóról való megemlékezés 
kétségkívül indokolttá tette egy ilyen jellegű kiadvány közzétételét, amely
ben múltunk és jelenünk feltárásával méltányolhatjuk hajdani és közvetlen 
elődeink, a régmúlt és a közelmúlt pénzügyi szakembereinek, a bank
szakma szakértőinek és a mindennapi manipulatív bankmunkát ellátó 
egyszerű banktisztviselőknek az immár csaknem egy és egynegyed évszá
zada folyamatosan tartó szívós munkáját és kitartó igyekezetét. Egyben 
tisztelettel emlékezünk meg a munkánkat támogató és lehetővé tevő 
ügyfeleinkről, üzlettársainkról, elsősorban pedig alapítóinkról, az értékter
melő munkát képviselő munkaszervezetekről és azok dolgozóiról, akik 
termelő vagy szolgáltató munkájukkal, illetőleg a bank igazgatásában és 
irányításában való tevékeny részvételükkel napról napra hozzájárulnak 
sikeres ügyvitelünkhöz, és részesei elért eredményeinknek.

A kiadvány közzétételének másik indítéka az volt, hogy Zenta Mono
gráfiájának immár belátható időn belül esedékes megjelenése nemcsak 
indokolttá,-hanem úgyszólván égetően szükségessé tette a zentai pénzügyi 
élet történetének feltárását és írásba foglalását. Tolmácsi Géza nyugal
mazott bankigazgató több évtizedes kutatómunkájának eredményei méltó
nak bizonyultak a kiadásra, mivel a szakemberek számára is tanultságos 
módon, pontosan okadatolva és rendkívül áttekinthetően mutatja be Zenta 
és a Tisza-vidék pénzügyi életének százhúsz éves fejlődését, ugyanakkor 
a hangsúlyt a felszabadulás utáni fejlődésre és bankunknak, valamint 
jogelődeinek a szocialista újjáépítés, majd a gazdaságszilárdítás érdeké
ben kifejtett munkájára és erőfeszítéseire fektetve.

A kiadvány ugyanakkor a szélesebb olvasóközönség, azaz a bank 
ügyfeleinek érdeklődésére is számot tarthat, mert minden tudományossága 
mellet is élénk stílusban és lebilincselő módon tárja fel vidékünk gaz
dasági életének fejlődését és az itt működő pénzintézetek szerepét és 
ezen a téren gyakorolt befolyását, sőt a gazdasági és pénzügyi életre 
hatással levő történelmi események és személyiségek szerepéről, a múlt 
jogintézményeinek mibenlétéről is világos és közérthető képet vázol fel.

Éppen ezért e kiadvány elolvasását bátran ajánlom szakembereknek 
és laikusoknak, a pénzügyi élet és a banktevékenység iránt érdeklődő



valamennyi kedves ügyfelünknek és üzletbarátainknak egyaránt, de első
sorban a jövő nemzedéknek, a tanulóifjúságnak, majdani ügyfeleinknek 
és utódainknak, akik fejlődésünk további hordozói, emlékeztetésül arra, 
hogy a pénznek mindig nagy szerepe volt és lesz még sokáig a gazdasági 
életben és az egyén életében is, de csak ésszerű felhasználással és 
megfontolt gazdálkodás árán adja meg az elvárt eredményt. Szeretnénk, 
ha fiatal olvasóink ebből a könyvből is megtanulnák, hogy a takarékosság 
a pénz összevonásának, felhalmozásának és ezáltal ésszerű beruházásá
nak, körforgásának és megtermékenyülésének is alapvető feltétele, és 
ennek szellemében ápolják és fejlesszék mindazokat a haladó hagyomá
nyokat, amelyeket a pénzügyi élet terén szorgos és körültekintő elődeinktől 
örököltünk.

DELI LÁSZLÓ, közgazdász 
bankigazgató



PÉNZÜGYI ÉLET AZ OSZTRÁK - MAGYAR MONARCHIA IDEJÉN

Százhúsz évvel ezelőtt, 1868. december 11-én hagyták jóvá —  19 448 
szám alatt —  az első zentai bank, a Zentai Takarékpénztár megnyitását.

A bankot 1869-ben jegyezték be a Szabadkai Kir. Törvényszéknél 
vezetett cégjegyzékbe a fenti szám alatt. A vállalat tárgya takarékpénz
tári betétek elfogadása és hitelügyletek gyakorlása volt.

A takarékpénztár 120 000 forintnyi alaptőkével indult, mely összeg 
felét az induláskor azonnal befizették a részvényesek. A részvénytőke 
1200 darab, egyenként 100 forintos részvényből állt.

A bankot Mihálkovics István igazgató-elnök, valamint ennek meg
bízásából Kohn Imre, Mester Lajos, Rothmann Sándor és Czeisner Ferenc 
igazgató bizottsági tagok képviselték. A részvényesek névsorát nem 
ismerjük, de következtetni tudunk személyeikre —  ha nem is mindannyi- 
ukra —  az évenként újra választott igazgató bizottsági tagok neveiből, 
az igazgató bizottsági tagokat u.i. rendszerint a legtöbb részvénnyel ren
delkező, nevesebb közéleti személviségek soraiból választották. A cég- 
regiszterben rendre megtalálhatók azon igazgató bizottsági tagok nevei, 
akik az elkövetkező évek folyamán aláírási jogokat kaptak. így a következő 
években rendre szerepelnek a következő nevek, ahogyan a vezetők egy
mást váltották: Mihálkovics István, Kohn Imre, Mester Lajos, Rothmann 
Sándor, Czeisner Ferenc, Kohn Sámuel, Dudás István, Tolmácsy Márton, 
Zettin József, Fischer Miklós, Vuits Vazul, Deutsch Adolf, ifj. Kohn Ignác, 
Pecárszki György, Vuits György, Preszli Károly, Guelminó Alajos, Vuits 
János, dr. Flesch Miksa, Braun Vilmos, Kiss Simon, Salamon Dénes, 
dr. Huszágh Nándor, Braun Izsó, Pusztai Mihály, Habermann Dezső, Rudics 
G e ra e lv , Vuits Pál, Barkóczi Izsó, Deutsch Illés, Stolcz Dezső, dr. Glück- 
sthal Adolf. Rudics Farkas, Kovács László, Fischer Miksa. Hevér Péter, 
Mester Andor, Deutsch Vilmos. Steiner Lipót, dr. Zákó István, Hirschfeld 
Simon, Flesch Márton, Miodrag Slavnié, Gyetvai Géza, dr. Milivoj Lolin, stb.

A részvénytársaság tartamát az alapításkor a közgyűlés 1898. decem
ber 31-ig határozta meg. Később ezt a határidőt további 30 évre meghosz- 
szabbították.

Sok víz lefolyt a Tiszán, amíg megérlelődtek a viszonyok arra, hogy 
Zentán, az Osztrák Birodalom tartományaként kezelt Magyarországon is 
megalakulhatott az első ilyen pénzintézet.

Tekintsük át röviden az akkori politikai és hitelpolitikai viszonyokat, 
hogy megérthessük és kellőképpen méltányolhassuk azokat a nehézsége
ket, amelyek de még mennyire gátolták a pénzintézetek alapítását
Magyarországon.

A múlt század húszas éveinek elején a bécsi udvar elérkezettnek
látja az időt, hogy Magyarország alkotmányát megszüntesse. E törekvés
Ferenc császár mindenható államminiszterében, Metternich hercegben 
összpontosul, aki már a bécsi kongresszus után kidolgozza az egységes 
Osztrák Császárság abszolút kormányrendszerének tervét, s azt teljes 
erejével keresztülvinni iparkodik.

1812. óta nem is enged országgyűlést tartani, hogy a sérelmeket 
fel ne lehessen hozni. A vármegyék egy része ellenállott ugyan, és az 
időközben kiadott törvénytelen rendeletek végrehajtását megtagadta, de



ellenállásuknak nem sok sikere volt, a rendeleteket erőszakkal is végre
hajtották.

Az ellenállásnak mégis megvolt az az eredménye, hogy a császár 
1825-re az országgyűlést kénytelen volt összehívni. Különösen a magánjogi 
viszonyok átalakítása állott előtérben, a jobbágyság sorsának javítása 
elengedhetetlenné vált.

Ezen az országgyűlésen ugyan még a régi, sérelmi politika alapján 
csoportosultak a pártok, s az elkövetett nagy sérelmek orvoslásán kívül 
a rendi alkotmány épségben tartását igyekeztek féltékenyen megőrizni. 
Ennek az országgyűlésnek mindjárt az elején lép fel Széchenyi István, 
aki politikai és társadalmi téren egyaránt egyengeti az utakat nagy ter
vének, Magyarország társadalmi és gazdasági átalakulásának keresztülvi
tele céljából.

Politikájának súlypontját a közgazdasági átalakulásra helyezte, s 
tekintet nélkül hagyta a hagyományos magyar politika eddigi sarkpontját: 
a közjogi sérelmeket.

A magyar közgazdasági élet megindítása kizárólag az ő munkája, 
de csak lassan és nehezen tudták törekvéseit megérteni, eszméit azonban 
a korviszonyok is érleltették. A nemzeti állam eszméje mind nagyobb 
hullámokat vetett, s a jobbágykérdés megoldása mind sürgetőbbé vált.

Bármilyen féltékenyen védelmezték is az országgyűlésen a nemesi 
jogokat, az ősi alkotmányon változtatni kellett, s amint ennek tudata 
általánossá vált, elkövetkezett Széchenyi eszméinek ideje is. Különösen 
a magánjogi viszonyok átalakulását sürgette, s az eddig megváltozhatat- 
lannak hitt nemesi birtokjog, robot, az ősiség törvénye, mint a gyökeres 
gazdasági átalakulás előfeltétele, megérett a reformra.

Ebben az időben a birtokos osztály nagy kiterjedésű földbirtoka, 
ingatlana és jószágállománya mellett készpénztőkével, birtokai továbbfej
lesztéséhez szükséges összegekkel nem rendelkezett, pedig még az ország 
terheihez sem járult hozzá.

A feudális elmaradottság elleni harc mérföldköveit jelentették Szé
chenyi közgazdaságtani munkái. A most tárgyalt kérdések szempontjából 
elsősorban a »Hitel« c. könyvét kell kiemelni.

Az őstermelésen kívül valamelyes ipar is kifejlődött az országban, 
de tőke hiányában a Nyugathoz hasonlítva még mindig csak a kezdet 
kezdetén állt. így tehát a gazdasági fejlődés legfőbb gátlója az a körülmény 
volt, hogy nagyobb arányú kereskedés és ipar folytatásához, a mezőgaz
dasági termények belföldi feldolgozásához, illetve a szükséges beruházá
sokhoz, az arra vállalkozónak nem állt rendelkezésére elegendő készpénz 
vagy hitel, arra kölcsönt nem kaphattak sehol.

Magyarország területén, ha akadt is itt-ott némi alkalmas tőkefe
lesleg, ennek kikölcsönzését lehetetlenné tette azon körülmény, hogy 
esetleges kényszerbehajtás céljából nem volt megfelelő váltótörvény az 
országban, hogy a követelés gyorsan és maradéktalanul legyen behajtható. 
Ha u.i. váltótörvény van, akkor nemfizetés esetén azt hiteles helyen 
óvatoltathatják, perelhetik és a tartozást rövid időn belül behajthatják 
árverés útján.

Akinek nagyobb összegű pénzre volt szüksége, az méregdrága kül
földi kölcsönre szorult, ha ugyan kapott a hitelezés biztonságának hiánya



miatt. Ellenkező esetben, kénytelen volt belföldi uzsorásokhoz folyamodni, 
akik 20— 40, sőt többször még ennél is magasabb százalék mellett adták 
uzsorakölcsöneiket.

Ausztriában, ahol már 1763-ban meghozták a váltótörvényt, mind a 
kereskedelem, mind az ipar a hitelezés biztonságos volta következtében 
a nyugati államokkal párhuzamosan fejlődött, s tőkehiány nem mutatko
zott. A magyar hitelélet még a század első felében sem volt megalapozva. 
Érezte is ennek hiányát az ország közgazdasága.

Magyarország ipara és kereskedelme még a század derekán sem 
hasonlítható össze az osztrák vagy a nyugati államok iparával és keres
kedelmével. Ezeknek és Ausztriának a már igen fejlett nagyiparával a 
verseny lehetetlen volt, s hogy hol tartott az ország, arra nézve jellemző, 
hogy a túlnyomóan mezőgazdasági országban nem készült egyetlen kasza, 
e bortermelő országban nem készült egy peronoszpóra-fecskendő, és 
hogy csupán lábbelikért több tízmillió koronát kellett fizetni Ausztriának. 
Az ország gazdaságilag függött is mindenben a nyugati országoktól, de 
kivált Ausztriától.

Már az 1843/44-i országgyűlésen is élénk vita tárgyát képezte a 
becsi kormány vámpolitikája, melynek segítségével Ausztria úgyszólván 
potom áron szerezte be Magyarországról a nyersterményeket, míg a maga 
iparcikkeit méregdrága áron sózta a magyar ipar nyakába.

Ebben az időben magyarok, szerbek egyként küzdöttek az igazság
talanság ellen.

Az 1840:XV t.c. végre becikkelyezte a váltótörvényt Magyarországon 
is, s ezzel gyökeres változást idézett elő a magyar gazdasági életben.

Magyarországon a váltójog kodifikálására vonatkozó első lépések 
csak 1779-ben történtek, ekkor bízták meg a Kúriát egy kereskedelmi és 
váltótörvény kidolgozásával. Az így készült munkát az 1791. évi ország- 
gyűlés elé terjesztették, de tárgyalására nem került sor. Az 1827:VIII. t.c. 
által kiküldött bizottság munkálata a »Codex cambio mercantilis eiusque 
ordo processualis«. Az 1839. évi országgyűlés újabb küldöttséget küldött 
ki a váltótörvény kidolgozására, s az így elkészült munkálatok eredménye 
az 1840:XV. t.c., melyet az 1844:VI. t.c. részben módosított.

Az 1848/49. évi magyar szabadságharc leverése után, 1850. május 
1-én a közönséges német váltórendszabály lépett életbe, s hatályban volt 
a magyar váltótörvény anyagi részének részbeni és alaki részének teljes 
érvénye mellett 1861. július 23-áig, a magyar törvények újbóli vissza
állításáig.

A váltótörvény meghozatalával a hitelezés visszakapta biztonságát, 
a készpénzt nem kellett többé a ládafiában vagy különféle letéti helye
ken —  községi elöljáróságon, papi vagy egyházmegyei hatóságoknál, 
kolostorokban —  tartani.

A váltótörvény meghozatala utáni időben egymás után alakultak az 
ország területén a takarékpénztárak és bankok, amelyek fellendítették az 
ország gazdaságát. Ezek a pénzintézetek többnyire a gazdagabb vidékek 
központjaiban alakultak.

1841. október havában megszületett az első magyar bank (pesti 
kereskedők alapították) Pesti Magyar Kereskedelmi Bank néven, hogy —  
mint a kérvényükben az alapítók írták —  »olly intézetet állítanának fel,



melly által a kereskedés ’s általa az egész hazai munkásság számára 
nevezetes tőkepénz szereztessék, melly egyedül a’ kereskedésre fordítva, 
hazánkban a' pénz forgását sokszorozza, az igyekezetét bátorítsa, a’ fel
vállalt tartozások pontos tellyesítését könnyebbítse, végre a' személyes 
hitelnek erősb talpkövet vessen, ’s éppen ez által a’ szorgalomnak ed
digien olly veszedelmes uzsoráskodásnak eleit vegye.«

A pesti magyar kereskedők még 1830-ban kérvényezték az első 
Magyar Kereskedelmi Bank felállítását, melyet a »Pesti Kereskedői Pitvar« 
óhajtott. 1830 májusában nyújtották be az osztrák helytartótanácsnak a 
kérvényt, egyben József nádor magas pártfogását is sikerült megnyerniük. 
Az ország ipara és kereskedelme ez időben teljesen magánhitelre volt 
utalva. A pesti tőzsérek és bécsi bankárok egyformán kihasználták a hely
zetet, és méregdrágán folyósították a kölcsönöket. A Kereskedői Pitvar 
megmozdulása élénk visszhangra talált, s a kibocsátott részvényjegyzés
felhíváson sűrűn gyűltek az aláírások.

1846-ban egyidőben alakulnak takarékpénztárak Pécsett, Székesfe
hérvárt, Szegeden, Nagykanizsán, Miskolcon, Komáromban, Eperjesen, 
Besztercebányán, Veszprémben stb., melyek hosszabb-rövidebb ideig éltek.

A pénzintézetek sikeres működéséhez azonban előzőleg szükség 
volt bizonyos magánjogi viszonyok átalakítására. Midőn az országgyűlést 
Pozsonyban összehívták, az ellenzék programja —  Deák Ferenc fogalma
zásában —  többek között követelte az ősiség eltörlésével együtt a hitel 
és birtokszerzés biztosítását is.

A bécsi kormány, hogy elejét vegye az ellenzék támadásainak, 
kénytelen-kelletlen maga is több reformkérdés megoldását illesztette prog
ramjába. A reformok utáni lázas törekvés ekkor már az egész művelt 
magyar társadalmat forrongásban tartotta. Maga a császár előterjesztése 
is előirányozta többek között a birtokszerzési és -átruházási törvények 
módosítását, a jobbágyok örökváltsági szabadságának a tulajdonjoggal 
való összhangba hozatalát, valamint a belkereskedelem, a közlekedés és 
az ipar felvirágoztatását célzó törvényjavaslat elkészítését.

Az országgyűlési ellenzék az általa sürgetett, s orvoslásra váró 
sérelmeket és kívánságokat azonban, a császár előterjesztésétől eltérően, 
még tömörebben és világosabban határozta meg. így például a politikai 
kívánságok mellett többek között követelte az új vámrendszert a teljes 
viszonosság alapján az ország és az örökös tartományok között, keletkező 
iparunk védvámok által való védelmét, a közlekedés eszközeinek javítását: 
»vaspályát« (vasutat), csatornák és közutak státusköltségen vagy kamat
biztosítás mellett részvények útján való építését, állami hitelintézetek és 
telekkönyvek létesítését, az ősiség eltörlését, kötelező örökváltságot a 
státus (értsd:állam) segítségével stb.

Az ősiséget az 1848:XV. t.c. elvileg eltörölte, de tényleges meg
szüntetése csak az 1852. november 29-én kiadott ú.n. »Ősiségi nyílt 
parancs«-csal következett be.

Mi is volt tulajdonképpen az ősiség problémája? Kölcsönhöz bel
földön csak úgy jutott a hiteligénylő, ha gazdag barátja személyileg 
megbízott benne, s így kölcsönzött neki, de ingatlan vagyon nem jöhetett 
számításba fedezetként. A föld, a jó zsíros, fekete, kincstermő, dús, Laj- 
tán-inneni föld jó volt a tulajdonosnak, de fedezetként a kölcsönre semmit 
sem ért a hitelezőnek. Ezért ausztriai hitelező nem szívesen helyezte el



pénzét Magyarországon —  az esetleges behajtás törvényes biztonságának 
hiányában —  még busás kamatfizetés mellett sem.

A földet u.i. ebben az időben az ősiség törvénye szerint nem lehe
tett jelzálog-kölcsönnel megterhelni, azt nem lehetett elárverezni sem, 
mert a föld halál esetében átszállt a leszármazókra, ezek híján az oldalági 
rokonokra mindaddig, amíg ilyet csak egyetlenegyet is lehetett találni. 
Ha ilyen sem volt, akkor a királyra, vagyis az államkincstárra szállt a 
tulajdonjog. Az egyéni tulajdonost még végrendeleti szabadság sem illette 
meg, sőt még az élők közötti elidegenítéshez is a vérrokonok írásbeli 
beleegyezése volt szükséges.

A mi birtokosaink ily módon csak külterjes gazdálkodást folytathat
tak, s terményeiket kénytelen-kelletlen a szomszédos Ausztriának kény
szerültek eladni feldolgozás céljából, szükségáron.

Minden évben egész marhacsordákat hajtottak fel ily módon Bécsbe. 
A mezőgazdasági termények feldolgozása nálunk csak a malomiparra szo
rítkozott, a legszükségesebb, mindennapi kenyérgabona felőrlésére.

A már ismertetett gazdasági- és pénzügyi nehézségek mellett, a 
múlt században háromszor szegényedett el az ország. Háromszor kellett 
városunk polgárainak is erejük teljes megfeszítésével, közismert szorgal
mukkal ismét felküzdeni magukat arra a nívóra, amely gazdasági szem
pontból lehetővé tette, hogy a század második felében megindulhassanak 
valamelyes polgári jólét felé vezető úton.

Erre sajnos csak a birtokos- és kereskedő-osztálynak volt —  földin
gatlanai, illetve könnyen mobilizálható, s ennek következtében könnyen 
menthető vagyona folytán —  kilátása és lehetősége, s ezen törekvésükben 
mind nagyobb és nagyobb szakadék nyílott a vagyon és tőke birtokosai, 
valamint a kialakuló proletárság között.

Ismerjük meg, miért szegényedett el a magyar társadalom a század 
derekán három ízben is, hogy annál inkább értékelhessük megújuló 
vagyoni felemelkedésüket!

A nagy francia forradalom hatása átalakította az egyeduralom járma 
alatt sínylődő népek gondolkodásmódját. 1848. február 22-én Franciaor
szágban ismét kitört a forradalom. A forradalom vihara végigzúgott 
Svájcon, Olaszországon, a német államokon, Belgiumon és Ausztrián.

A párizsi forradalom hírére pénzügyi zavar támadt Bécsben és a 
többi ország fővárosaiban is.

Tudvalevő, hogy a század első felében a sok hadakozás felemész
tette a Habsburg-országok aranyát és ezüstjét, úgyhogy a bécsi kormány 
kénytelen volt a nemes fémpénzeket papírpénzzel pótolni. A párizsi for
radalom hírére a bécsi bank pénzjegyei iránt a régi bizalom hirtelen 
megingott.

Köztudomású volt u.i., hogy a bank az osztrák kormány szükség
leteinek pótlása végett hatmilliónyi ércalapjára kétszáz millió forintnál is 
több papírpénzt bocsátott ki. A közönség, mely e körülményt ismerte, 
attól tartott, hogy a külföldi zavaros események folytán a bank közforga
lomban lévő papírpénze csakhamar értékét veszti, hogy tehát vagyonát a 
vélt bukás elől megmentse, megrohanta az állampénztárakat, és bank
jegyeit arany- és ezüstpénzre igyekezett beváltani.



Drágasági hullám árasztotta el a hazai piacokat, és szükségszerűen 
bekövetkezett a devalváció.

Ez abban állott, hogy a pénz értékét előbb egyötödére szállították 
le, később pedig úgy rendelkezett a bécsi kormány, hogy a papírpénz az 
ezüst- és aranypénznél két és félszer kevesebbet ér. Akinek tehát 100 
papírforintja volt, az első rendezés értelmében csak 20 forintot, a máso
dik devalváció után nemes fémben pedig már csak 8 forintot kapott érte. 
így sokan elvesztették majdnem teljes vagyonukat, a lakosság széjes 
rétege pedig gazdaságilag igen súlyos helyzetbe került. Az ipar fejlődése 
teljesen megakadt, igen sok iparos munka híján mezőgazdaságra adta 
magát, vagy a városi proletariátus sorsára jutott.

Ezért sürgette Kossuth az alsótábla 1848. március 3-i ülésén »a 
magyar státus-jövedelmek és státus-szükségek számbavételét, az ország 
financiájának alkotmányos kezelés alá tételét, szóval önálló magyar pénz
ügyminisztériumot«. »Különben —  mondotta —  a rólunk, nélkülünk intéz
kedő idegen hatalom pénzviszonyainkat végtelen zavarokba bonyolíthatja, 
ha ellenben felelős fináncminiszterünk lesz, hazánk szükségleteiről, s 
minden jogszerű kötelességeink teljesítéséről okszerű gazdálkodással 
gondoskodhatunk, a polgártársaink pénzviszonyait minden veszélyes fluk
tuációk ellen biztonságba helyezhetjük.«.

Egyben követelte, hogy »a bankjegyeknek ezüstpénzzeli beváltására 
az ország minden részében sikeres intézkedések tétessenek«, valamint 
a bizalom helyreállítását.

Polgáraink alighogy valamelyest kiheverték ezt a gazdasági össze
omlást, csakhamar bekövetkezett városunk újabb tragédiája, a teljes 
anyagi összeomlás is, ami ismét sokakat juttatott koldusbotra.

Ez az 1848/49-es szabadságharc alatt történt, amikor Zenta lakossá
gának egy része életét vesztette, jó része elmenekült, és a város nagy 
része a lángok martaléka lett.

Csakhamar elérkezett az idő, hogy még az is elveszítse kevéske 
megmaradt vagyonát, aki az addigi vérzivataros időket átvészelte.

A szabadságharc idején az önvédelmi harc költségeinek fedezésére 
az ú.n. Kossuth-bankókat adták ki, de ezek a szabadságharc után értéküket 
vesztették, elégették őket. így ismét sok-sok család jutott szegénységre.

Amikor kimondották a jobbágyság felszabadítását, a földesurak el
vesztették birtokaik egy részét, melyeket a jobbágyok műveltek meg. 
Kárpótlásul —  később —  kamatozó kötvényeket kaptak, az ú.n. földteher
mentesítési kötvényeket. Mivel azonban a közteherviselési törvény értel
mében ezután a nemeseknek is adót kellett fizetni, sok nemesi család is 
nehéz helyzetbe jutott.

Még súlyosabban érintette a közteherviselés kimondása az ú.n. 
bocskoros nemeseket (hétszilvafás nemeseket), akiknek csak jobbágytel
kük volt, de mint nemesek azelőtt nem adóztak. Ezek Zentán is szép 
számmal találtattak.

A vállalkozó szellem ilyen körülmények között a mélypontra süllyedt. 
A szabadságharc után még az addig mutatkozó kevéske akarat és kezdődő 
gazdasági fellendülés is újból lehanyatlott. A devalváció után az embe
reknek sem pénzük, sem kedvük nem volt újabb, esetleges nagyobb 
szabású ipari vállalkozás kezdésére.



Végre, 1858 október végén új pénzre tértek át, az osztrákértékű 
»ezüstforintra«, melyből 1 forint =  100 krajcár =  50 garas.

Az 1867-es, Ausztriával való kiegyezés hozta csak meg a lehető
ségeket bizonyos nagyobb arányú gazdasági fellendülésre, s ekkor érett 
meg a helyzet Zentán is egy pénzintézet alakítására, amely hívatva lenne 
a takarékosság eszméjét hirdetni és a kölcsönre szorulókon segíteni.

A mostoha időjárás következtében, 1863-ban és 1866-ban nagyon 
rossz termés volt egész Bácskában, így városunk határában is. Ez a 
körülmény is siettette, vagy legalábbis erős megfontolás tárgyává tette 
egy takarékpénztár mielőbbi létesítését Zentán, mely ebben az időben 
már erős mezőgazdasággal és jelentős iparostársadalommal bírt.

A hangadók jól tudták, hogy elemi csapások, rossz termés vagy 
készletcsökkenés esetében csak saját erejükre támaszkodhatnak, s ilyen 
esetekben még az előrelátó gazda is kölcsönre szorul, —  azt pedig első
sorban csak helyi pénzekből kaphatja meg, hogy pénzügyi helyzetét miha
marabb megfelelően szanálhassa. így mind jobban érlelődött a helyzet 
egy helyi pénzintézet megalakítására, míg 1868-ban —  a Szabadkán meg
alakított első pénzintézettel —  a Takarékpénztár- és Népbankkal —  egyide
jűleg Zentán is megalakult a Zentai Takarékpénztár, a Vajdasági Bank alap
bankjának mostani helyén, kereken százhúsz évvel ezelőtt. Ez a hely 
örökös bank-portának minősül a városban, mert százhúsz év alatt mind 
újabb és újabb bankok létesülnek ezen a helyen.

A takarékpénztárban barátságban és teljes egyetértésben működtek 
magyarok, szerbek és zsidók mint igazgató bizottsági tagok, tisztviselők 
és ügyfelek. A Zentai Takarékpénztár 1927-ben fuzionált a szabadkai Köz- 
gazdasági Bank RT-gal, s mint ennek fiókja működött tovább. A második 
világháború befejezése után megszüntette működését.

A helyi tőke, látva a sikeres tőkekoncentrálás, s az első takarék- 
pénztár kezdeti sikereit, már 1870-ben új pénzintézetet alapít Zentai 
Általános Takarékpénztár név alatt, 2098 db, egyenként 50 forint n.é. 
részvénnyel, összesen 104 900 forint részvénytőkével.

Az 1876. és 1877., amúgy is nagyon csapadékos években hatalmas 
árvizek pusztítottak Bácska-szerte, így Zentán is. A Nagy- és Kisrét pél
dául két teljes éven át, télen-nyáron víz alatt volt, termést nem hozott, 
s összefüggő, nagy vízterülete, mint egy óriási tó, csak a halállományt 
szaporította. Hasonlóképpen a többi, laposban fekvő,főleg szőlő és kerti 
vetemény alatti birtokok is száz százalékos kárt szenvedtek. Sokat pusz
títo tt az egyébként száraz részeken a talajvíz is.

Ez az esemény újabb pénzintézet alakítására adott okot és alkalmat, 
s ígv az új tőke mobilizációja jelentősen hozzájárult a károk folytán 
előállított újabb hiteligények kielégítéséhez.

így alakult meg Zenta harmadik pénzintézete 1882-ben, Zenta-vidéki 
Takarékpénztár RT néven, összesen 1200 db, egyenként 50 forint n.é., 
összesen 60 000 forint részvénytőkével.

Az alapítással egyidőben folyt a zentai járásföldek és legelők fel
osztása, melynek folyamán a város földjeinek java része magánkézbe 
került. A járásosztási per, illetve maga a járásosztás az 1875— 1882. évek
ben folyt le. Ennek ismertetése külön stúdium tárgya, nem tartozik a 
szűkebb témához.



Ilyenformán bő alkalom adódott arra, hogy az újonnan alakított taka
rékpénztár a hiteligénylők tőkeigényét kielégítse, s ily módon hasznosan 
forgassa meg részvénytőkéjét.

így az eddigi kihasználatlanul heverő helyi tőke, vidéki és fővárosi 
részvényjegyzésekkel kiegészítve, hasznos felhasználásra és befektetési 
lehetőségekre talált Zentán és környékén. Egyben jelentősen hozzájárult 
a múlt század végi és jelen század eleji ipari és kereskedelmi befekte
tések előmozdításához, valamint a már korábban eladósodott gazdatársa
dalom pénzügyi helyzetének valamelyes javításához.

Ez a három pénzintézet a múlt század harmadik harmadától meg
szakítás nélkül végig működött, s csak a szocialista Jugoszlávia új pénz- 
és bankrendszere következtében szüntette be működését.

A múlt század végén és a jelen század elején észrevehető gazdasági 
fellendülés újabb pénzeket, új tőkét igényelt az eddigiek mellett.

A kedvező körülmények folytán a vállalkozó szellem új erőre kapott, 
egyre-máSra alakultak a különféle részvénytársaságok a mind nagyobb 
számban létesülő egyéni cégek és közkereseti társaságok, valamint szö
vetkezetek mellett.

A tőkefeleslegnek részvénytársaság formájában létesített takarék- 
pénztárakban történő összpontosítása és kihelyezése több okból mutatko
zott alkalmasnak mind a részvénytulajdonosok, mind pedig a hiteligénylők 
szempontjából. A zentai pénzintézetek szerencsésen foglalták ügykörükbe 
az eddig itt-ott működő önsegélyző intézetek, hitelegyletek és a banküzlet 
minden ágával foglalkozó takarékpénztárak ügy- és hatáskörét.

A kisebb-nagyobb ipari vállalkozások számára is felette kedvezőnek 
mutatkozott a részvénytársaságok alapítása, s ezt a lehetőséget városunk 
lakosai ki is használták.

Az ide vonatkozó, fennálló, igen alkalmas törvények előnyös feltétele
ket biztosítottak a részvényjegyzők részére. A részvények tulajdonosai 
csak részvényeik erejéig voltak felelősek. A részvénytársaság (szerbhorvát 
nyelven: deoničarsko društvo, németül: Aktiengesellschaft, franciául: soci- 
été anonym, olaszul: societá anonima, angolul: joint stock company) a 
törvények értelmében kereskedelmi társaságnak minősült, s mint ilyen 
mindenben részesült a törvényadta kedvezmények közül.

Az alapítás, az alaptőke, a részvények, az ellenőrzés, és a felelős
ség kérdését a törvények egész sora igen elfogadható módon rendezte 
és biztosította. így a tőkegyűjtés, a vállalkozási szellem fokozása, a bank
szerű üzletek minden ágának folytatása, könnyű és olcsó hitelnyújtás, új 
ipari és gazdasági vállalkozások támogatása és alapítása, a város köz- 
gazdasági érdekeinek minden irányú előmozdítása egyszeriben megoldást 
nyert.

A részvénytársaságok igen magas osztalékot biztosítottak a rész
vénytulajdonosoknak, kifizetődő és biztonságos befektetést jelentettek. 
A részvényesek leginkább a saját soraikból választották az igazgató bizott
ságok tagjait, így közvetlen betekintést kaptak az ügyvitelbe, maguk intéz
ték a részvénytársaság ügyeit, közvetlenül vagy közvetve hatást gyako
rolhattak az ipar és a kereskedelem fejlődésére. Igen gyakran politikai 
szempontból reprezentáns személyt is választottak igazgatóságuk tagjául, 
vagy éppen a részvénytársaság vezető pozíziójára, aki egyébként szim



bolikusan csak egy-két részvény tulajdonosa volt. Ez a személy a min
denkori politikai rezsim részéről igen sok előnyt biztosíthatott a rész
vénytársaság részére.

A kereskedők, iparosok, kis- és nagygazdák is hasznát látták az 
efajta egyesülésnek, a takarékpénztáraktól könnyen és gyorsan megsze
rezhető hitelhez jutottak, és vagyonilag gyarapodtak.

Lakosaink kedvet kaptak új ipari és pénzügyi vállalkozásokra, s a 
vállalkozási hajlandóságot nagyban fejlesztette és támogatta előbb a fahíd 
(1873-ban), majd a vasút (1889-ben), végül pedig 1895-ben az első áram- 
fejlesztő generátorok létesítése Zentán.

A régi, hajóvontatás idejében a környék gabonakereskedelmének 
központja a szomszédos Szanádon volt, mert a Tisza folyó mély medre 
egészen közel volt a szanádi parthoz, a teherhajók minden nehézség 
nélkül állhatták a part mellé, lehetővé téve a gabona könnyű ki- és bera
kodását; a vasút kiépítésével a gabonakereskedelem központja Zenta lett.

. Sorra alakultak a különféle részvénytársaságok és kisebb-nagyobb 
hitelintézetek, szövetkezetek.

A sort, az 1879. augusztus 24-én tartott alakuló közgyűlésen létesí
tett Zentai Gőz- és Kádfürdő RT nyitotta meg, mely 1889. február 23-án 
szűnt meg.

1885 végén alakult a Zentai Keresztény Önsegélyző Szövetkezet, 
mely 1888 elején megváltoztatta nevét Zentai Keresztény Takarékpénztár 
Szövetkezetre. 1895-ben szűnt meg.

Ugyancsak 1885 végén alakult a Zentai Hitelszövetkezet, mely 
1889-ben felszámolt.

1888. július 25-én alakult a Takarék- és Hitelrészvénytársaság, mely 
1905-ben szűnt meg.

1895. május 12-én alakítják meg a Zenta) Ipari és Közgazdasági 
Takarékpénztár RT-ot, mely 1902-ben felszámolt.

1899. május 14-én alakul a Zentai Halastó RT, mely jelen század 
első negyedében szűnteti be működését.

1908 februárjában alakul meg a Zenta-Roskányi Egyesült Iparválla
latok RT, exportmalommal, villanyteleppel, téglagyárral és román területen 
lévő nagy erdőbirtokkal. 1944-ben szűnt meg.

Itt meg kell jegyezni, hogy miután városunk polgárai a mindenkori, 
az osztrákokkal kiegyezést kereső kormányzattal szemben ellenzéki poli
tikai magatartást tanúsítottak, következésképpen Zenta nagyobb arányú 
folyamatos állami beruházásokban nem részesült.

Ipari és gazdasági szempontból Zenta mégis a tágabb értelemben 
vett környék legerősebb városai közé küzdötte fel magát, s a század 
elején még Zombort és Újvidéket is megelőzte.

Zenta lassan nemcsak gazdasági, de szellemi központjává is válik 
szélesebb környékének.

így érte a várost az első világháború és az SHS állam megala
kulása.

A zentai részvénytársaságok jellemzői az első világháború befeje
zéséig a következők:



Részvénytársaságaink, iparunk, kereskedelmünk és mezőgazdaságunk 
története, a rajtuk keresztül lebonyolódó pénzügyi élet Zentán tulajdon
képpen három nagy, egymástól több szempontból elkülönülő szakaszra 
oszlik.

Az első szakasz, mely az első világháború befejezéséig tart, az 
Osztrák-Magyar Monarchia jellegzetes pénzügyi ismérveit hordja magán, 
jellegzetesen helyi-vidéki jellegű pénzgazdálkodás.

Ez a szakasz a kisemberek, kiskereskedők, kisvállalkozók szakasza. 
A takarékpénztárak is csak korlátozott keretek között működnek, kizárólag 
saját részvénytőkéjükre és a lakosság takarékbetéteire támaszkodnak, 
azokat igyekeznek hasznot hajtó és biztonságos befektetések céljára 
kihelyezni.

Nagyobb, különösebb kockázattal járó kihelyezések még nincsenek, 
a kölcsönök leginkább kisebb személyi kölcsönök, föld- vagy házvásárlás 
céljait szolgálják, kisebb-nagyobb, vidéki keretek között dolgozó iparüze
mek létesítését segítik elő.

A hitelek folyósítása körül a takarékpénztárak vezetőségei megle
hetős mozgékonyságot tanúsítanak, az igazgató bizottságok tagjai szükség 
szerint, ügyfeleik gazdasági ténykedését időben követve, tartják össze
jöveteleiket, s határozataikat ötletszerűen hozzák meg. Ami a kölcsönök 
fajtáit illeti, leginkább váltón alapuló, egyéb fedezet nélküli személyi 
hiteleket vagy a jelzálogjog talekkönyvi betáblázásával biztosított kölcsö
nöket folyósítanak. Nem ritka az olyan kölcsön sem, melyre fedezetül 
az adós biztosítéki okiratot ad ugyan, de azt a takarékpénztár csak abban 
az esetben táblázza be az ingatlanokra, ha más kiutat nem talál a köve
telés behajtására. így a kölcsön rendszeres visszafizetése esetében az 
adós megtakarítja a telekkönyvi költségeket.

Még egy jellemzője van ennek a korszaknak, u.i. a külföldi tőke 
még nem jelent meg pénzpiacunkon, illetve községünk területén. Fővárosi 
és más vidéki varosokból ide irányuló beruházások és tőkebefektetések 
vannak ugyan, de az ipar és kereskedelmi lehetőségek még nem értek 
meg annyira, hogy a külföldi tőke érdemesnek találja az itteni befektetést.

A XIX. század végén induló szövetkezeti mozgalom Zentán is kedvező 
talajra talál, érdekes és értékes jellemzője a fejlődésnek, jelentősen 
érezteti hatását. Fő híve a mozgalomnak, akinek a nevéhez majdnem 
minden szövetkezet alapítása fűződik, dr. Érdújhelyi Menyhért.

Egész sor szövetkezeti szervezet alakul, melyek részben mint hitel- 
szövetkezetek, részben mint beszerző- és ellátási, valamint értékesítési- 
méhész, tejértékesítési) szövetkezetek működnek.

Ezek, a világhírű Raiffeisen-minta alapján működő szövetkezetek 
három alapelv, az önsegélyzés, az egyetemes felelősség és az önkormány
zat alapján működtek több-kevesebb sikerrel. Friedrich Wilhelm Reiffeisen 
(1818— 1880), az önsegélyző hitelszövetkezeti mozgalom megalapítója 
munkáit a múlt század végén teszi közzé Hitelszövetkezetek (1887), a 
Hitelszövetkezeti üzleti- és a könyvvitelhez szükséges utasítások (1883), 
valamint Utasítás a hitelszövetkezetek alapításához (1888) című könyvei
ben. Kezdeményezése a század végéig európai, majd az új század elején 
szövetkezeti világmozgalommá fejlődik, s világszerte több tízezer szövet
kezetét hoz létre, mely mozgalom még napjainkban —  1988-ban —  is tart.



A mozgalom alapelve az önsegélyzés minden külső segítség nélkül. 
A takarékosságot hirdeti heti vagy havi takarékbefizetések formájában. 
Ezen az alapon hamarosan minden kisebb helységben —  így községünkben 
is —  különféle takarékszövetkezetek alakultak, az egyéni felelősség és 
szigorú önkormányzati elv betartása mellett. Ezek a szövetkezetek a szó 
legszorosabb értelmében véve, a nép vállalkozásai, a »néppel a népért« 
jelszó alatt. A szövetkezeti mozgalom jelentősége másban is megnyilvá
nult, a polgárok széles tömegei rajta keresztül megismerték a gazdaságos 
pénzgazdálkodás módjait és előnyeit. így bizonyos közgazdasági tapasz
talatra tettek szert, s ez a körülmény jelentősen elősegítette egyéb ipari 
vállalkozásaik realizálását.

A fentiekben láttuk részvénytársaságaink (takarékpénztáraink és 
nagyobb gazdasági vállalkozásaink) keletkezését és fejlődését ebben az 
időszakban, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulásának időpontjáig.

Megjegyezzük még, hogy a Szabadkai Kir. Törvényszéknél, 1876-ban 
felfektetett cégjegyzék időrendben és szemléltetően mutatja az egyes 
vállalatok és szövetkezetek keletkezését, működését és megszűntét. Az 
említett időponttól külön regiszterbe jegyezték be kereskedelmi egyéni 
cégeinket (az egyéni cégek részére ugyan nem volt kötelező a cégjegy
zékbe való bejegyzés, de ha bejegyeztették cégüket, az a cégnek külön 
tekintélyt és megbízhatóságot adott), és külön társascégeinket (közkere
seti társascégeket, részvénytársaságokat és szövetkezeteket). Ezek részére 
kötelező volt a regiszterbe való bejegyzés.

Minthogy a cégjegyzékek felfektetésével egyidejűleg keletkeztek 
első részvénytársaságaink, így alapítási körülményeikről, s egyéb admi
nisztratív történéseikről (igazgató bizottságok, cégjegyzék, alaptőke, csőd, 
működés beszüntetése stb.) pontos adatokkal bírunk. Esetleg a forrás
munka hiányossága okozza, ha itt-ott egyes adatokat nem ismerünk.

A cégjegyzékek adatainak feldolgozása és közzététele külön stúdium 
tárgyát képezi.

Az első pénzintézetek megalapításától az első világháborúig eltelt 
időszak a város aránylag nagyméretű fejlődését hozta magával. A magán
tőke, a beruházások lehetővé tették a nagyarányú fejlődést, amelyektől 
a városi beruházás mérve sem maradt el.

Ebben az időszakban Zenta ipari és gazdasági szempontból a tágabb 
környék legerősebb városai közé küzdötte fel magát.

Gondoljunk csak létesítményeire, amelyek mind ebben az időszakban 
épültek vagy keletkeztek: a vasút kiépítése Zentán keresztül három irány
ban, több kisebb mellett három nagyobb szabású iparvállalat és öt, állandó 
jellegűnek mutatkozó pénzintézet létesítése, villanytelep és utcai világí
tás, vágóhíd, vásárcsarnok épül, 800 méter hosszúságban kiépített rakpart 
és sétány, aszfaltozott gyalogjárdák és kővel burkolt utak épülnek, két 
rom. kát. templomot és reprezentatív zsinagógát emelnek, gimnázium
épület, árva- és szegényház, kórház, tűzoltólaktanya, a beltéri róm. kát. 
plébániapalota, a Royal szálloda és kávéház, az új városháza építése 
mind-mind gazdasági erőnket és városiasodásunkat szolgálja. Az utcák 
rendezettek, az egész város területén két oldalt egyforma gömbakác-so- 
rokkal szegélyezettek. A főtéren hatalmas méretű róm. kát. templom 
építésébe kezdtek. Üdülési célokból 55 holdas parkot létesítettek kerté
szettel és a Keresztes nevű kirándulóhelyet.



Az algimnázium főgimnáziummá való fejlesztésének következménye 
volt, hogy a helyi lakosok fiai mind nagyobb számban indulnak ki falai 
közül a különféle egyetemekre. Eddig diplomásaink idegenből jöttek, s 
mint ilyenek Zentán gyökeret nem eresztettek, csak felszínesen ismerték 
problémáinkat vagy mint állami alkalmazottakat más városokból helyez
ték őket Zentára. Most megváltoztak a viszonyok, s a helybeli csalá
dokból származó diplomásaink mind nagyobb és nagyobb számban kapnak 
pozíciót városunk adminisztrációs vezetésében és az oktatási intézmé
nyekben, illetve mint szabadfoglalkozásúak: orvosok, ügyvédek, mérnö
kök stb. helyezkednek el nálunk.

Ezzel párhuzamosan a művelődési élet színvonala is jelentősen 
emelkedik. A kulturális rendezvények állandóakká válnak, koncertek, tár
latok, előadások sűrűn váltják egymást. Minden idényben akad staggione- 
színtársulat, mely hónapokon át nyújt műélvezetet színházlátogató közön
ségünknek.

így Zenta nemcsak gazdasági, de szellemi központjává is válik 
szélesebb környékének.

A haladás minden téren szembeszökő annak ellenére, hogy erősen 
és közismerten ellenzéki hangolásé város lévén, a kormánypárt anyagi 
és erkölcsi támogatását nem élvezte, az állam nem épített középületeket 
és egyéb kulturális létesítményeket. A város mindent a saját föld-vagyo- 
nából vagy kölcsönökből épített.

A PÉNZÜGYI ÉLET A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

így érte városunkat az első világháború és a Szerb-Horvát-Szíovén 
Királyság megalakulása, melynek itt csak pénzügyi vonatkozásaira térünk 
ki, amelyek kihatással voltak iparunk, kereskedelmünk és egész gazda
ságunk további fejlődésére.

Részvénytársaságaink, iparunk, kereskedelmünk és mezőgazdaságunk 
második, a többitől elkülöníthető szakasza az SHS állam, illetve 1929-től 
a Jugoszláv Királyság idejére esik, míg a harmadik szakasz a szocialista 
Jugoszlávia, illetve a második világháború befejeződésétől kezdődik.

Térjünk át ennek a második nagy szakasznak az ismertetésére!
Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama, az újonnan alakult 

SHS Királyság (különösen Vajdaság, Horvátország és Szlavónia, Szlovénia, 
Dalmátország és Bosznia-Hercegovina) területén nagy mennyiségű oszt
rák-magyar korona-bankjegy volt forgalomban, mint törvényes fizetési 
eszköz.

A jugoszláv pénzügyminisztérium 1261. szám alatt, 1918. december 
25-i rendeletével a továbbiakig megtiltotta a korona-, léva-, valamint a 
dinár-bankjegyek, arany, ezüst nemesfémekből való érmék és egyéb 
pénzek engedély nélküli ki- és behozatalát, s egyben elrendelte az ország 
területén lévő korona és léva bankjegyek felülbélyegzését, jugoszláv 
felségjelű megkülönböztető bélyegzővel.

A gyenge és primitív minőségű felülbélyegzés könnyű hamisításának, 
különös tekintettel pedig a korona Magyarországon mutatkozó inflációs 
tendenciájának az SHS Királyság területén való megakadályozása céljából 
a Jugoszláv Pénzügyminisztérium 3381. szám alatt, 1919. november 13-i



határozatával elrendelte az 1000, 100, 50, 20 és 10 korona címletű bank
jegyek újbóli felülbélyegzését azzal, hogy ez alkalommal az 1000 koronán 
felül lebélyegzett címletek értékéből 20%-ot visszatartott 3%-os állami 
kölcsön jegyzése céljaira, 1930. december 31 -i lejárattal.

Az 1000 korona értéken aluli lebélyegzésből eredő összegeket 
1922 május —  szeptemberi dátummal fizette vissza.

A SHS Királyság a dinárnak az egész ország területére érvényes 
fizetőeszközként való bevezetését éveken át halasztotta, s eközben ügyes 
külföldi tőzsdei manőverek útján sikerült a korona és dinár közötti elszá
molási értékviszonyt a dinár szempontjából kedvezően kialakítani, s ezzel 
előnyösebb elszámolási alapot teremteni a Szerb Nemzeti Bank és az 
Osztrák-Magyar Bank között. így a Jugoszláv Pénzügyminisztérium 1919. 
június 17-i rendelete 3 koronában, az 1919. november 11-i rendeiete 3,50 
koronában, míg az 1920. január 1-i rendelete 4 koronában állapította meg 
a dinár végleges értékét.

így a területünkön jelentkező tőkeösszegek automatikusan és szisz
tematikusan devalválódtak az ország többi területén lévő, nem koronában 
vezetett tőkékhez visszonyítva. Ennek következtében új pénzeszközök kon
centrációja vált szükségessé az iparban és kereskedelemben.

Az 1921. június 8-i pénzügyminisztériumi határozat az egész SHS 
Királyság területére érvényesítette a korona fenti értékben való elszámo
lását, így az egész ország területén a dinár lett az egyedüli fizetési esz
köz, az Osztrák-Magyar Bank lebélyegzett bankjegyeit pedig egyidejűleg 
becserélték. Ez a bank azután a Párizs környéki béke határazatainak 
értelmében felszámolt.

Az új jugoszláv állam politikai és gazdasági viszonyai néhány év 
leforgása alatt konszolidálódtak, igaz ugyan, hogy az 1920-as évek második 
felében gyenge gabonatermés mutatkozott, és még így is nehézségek 
mutatkoztak a gabona világpiaci értékesítési árai körül, de az új körül
mények között a helyi részvénytársaságok közül már csak a

Zentai Takarékpénztár,
Zentai Általános Takarékpénztár RT,
Zenta-vidéki Takarékpénztár RT,
Zentai Agrár Takarékpénztár RT,
Központi Hitelintézet RT (a későbbi Szerb Bank RT fiókja),
Zenta Fürdő RT,
Zenta-Roskányi Egyesült Iparvállalatok RT,
Zentai Hengermalom Heszler és Társai RT,
Zentai Gőzfűrész RT 

álltak fenn.
Ezek a vállalatok vezetőségük átszervezése után csakhamar teljesen 

bekapcsolódtak az új ország gazdasági vérkeringésébe.
Ebben az időben jelent meg Zentán a külföldi tőke is.
Mielőtt a külföldi tőke megjelenésének taglalásával foglalkoznánk, 

ismerkedjünk meg a zentai takarékpénztárak szolid, körültekintő munkál-



kodásával, tőkekoncentrációjával is, mely mindenben követte az ipar és a 
kereskedelem fejlődését, szükségleteit, s amely adatokból látszik az első 
világháború alatti és utáni pénzszükségletek eltolódása is. Mindezt a 
takarékpénztárak alaptőkéje szolid emelkedésének prizmáján keresztül. Az 
alaptőkék emelkedései —  mindenkor a szükségleteknek megfelelő, visz- 
szafogott mérvben —  a következők:

Zentai Tarkarékpénztár

1868. XII. 11-én Forint 120 000.—

1904. XII. 11-én „ 200 000.—

1911. IV. 9-én Korona 600 000.—

(megjegyzés: 1895-től 1 Forint =  2 Korona)

1918. VIII. 11-én Korona 1 200 000.—

1922. III. Din. 800 000.—

1923. VII. „ 1 600 000.—

(megjegyzés: új átszámítási árfolyam: Kor. 4,—  =  Din. 1,— )

Osztalékok a részvényekre: 1986-tól 1901-ig minden évben 20%;
1902— 1905. évekre 18%, 15%, 12%; 1906— 1907. évekre á Kor. 30,— ;
1908— 1909. évente Kor. 35,— ; 1910— 1911. évente Kor. 40,— ; 1912.
és 1913. K 36,—  és K 40,— ; 1914— 1916. évekre évente Kor. 30,— ;
1917— 1922. Kor. 32— , 35,— , 70,— , 90,—  és 100,— ; 1923— 1925.
évente Din. 30,— .

1927 áprilisában, a rendkívüli közgyűlés határozata értelmében, az 
intézet fuzionál a Közgazdasági Bank RT szabadkai pénzintézettel (Opšta 
Privredna Banka DD), s mint annak fiókja működik tovább a Zentai Taka
rékpénztárnak mint önálló intézetnek a cégjegyzékből történő egyidejű 
törlése mellett.

Az intézetet különféle okok kényszerítették a fúzióra, mint pl. a 
pénzügyi kormányzat azon intézkedése, hogy különféle új illetékekkel, 
adókkal és a tőkekamatadó felemelésével sújtja a betétkamatot, az elavult 
adózási rendszer, mely szerint a kifizetett adók nem sorozhatok az üzleti 
költségek közé, hanem a kimutatott nyereséghez számíttatnak, és így 
évről évre lavinaszerűen növelik az adóalapot, a község által bevezetett 
nagyobb összegű pótadók, az adóalap ötletszerű megállapítása és az új 
illetékek évre visszamenő hatállyal való életbeléptetése létalapjában tá
madják meg a bankokat. A gazdasági helyzet lassan a mezőgazdaságban 
is súlyosbodik, különösen a rosszul termő évek következtében, s az 
1929-es adótörvény sem hozza meg a pénzintézeteknek és részvénytársa
ságoknak a remélt könnyítéseket. A városunkban működő, többi három 
takarékpénztár —  hasonló fúziós lehetőség nélkül -r- a lehető legszeré
nyebb üzletkört alakítja ki maga körül.



A Zentai Általános Takarékpénztár RT alaptőkéjének alakulása:

1876. I. 1-én Forint 104 900.—
1891. IX. 17-én „ 120 000.—
1896. VIII. 23-án „ 180 000.—
1911. II. 8-án Korona 450 000.—
1918. XII. 7-én „ 900 000.—
1921. VII. „ 1 800 000.—
1923. Din. 1 200 000.—

(Megjegyzés: részvényenként kifizetett osztalék: 1895— 1904. 14 2/3 
12, 12, 12, 10 2/3, 10 2/3, 10, 10, 10 2/3 Kor.; 1905— 1917. időszak 
bán: Kor. 32,— , 40,— , 40,— , 44,— , 44,— , 48,— , 45,— , 45,— , 47,—  
32,— , 32,— , 32,— , 36,— ; az 1918— 1922. időszakban: Kor. 40,—  
36,— , 50,— , 60,— , 70,— ; 1923— 1925. időszakban: Din. 25,— , 15,—  
15,— .)

Az új szocialista bankrendszer következtében beszüntette működését, 
s törölték a cégjegyzékből. Oly szolid ügyvitele volt, hogy a Jugoszláv 
Nemzeti Bank telephelyévé tette meg.

A Zenta-vidéki Takarékpénztár RT alaptőkéjének alakulása a következő:

1882. VI. 25-én Forint 60 000.—
1907. Korona 180 000.—
1910. ,, 240 000.—
1911. , f 400 000.—
1920. > * 800 000.—
1922. f f 1 600 000.—
1923. Din. 1 000 000.—

(A következő osztalékot fizették részvényenként: 1895— 1902. évente 
8%; 1903— 1906. évente Kor. 7,— ; 1907— 1910. Kor. 9,— , 7,— , 10,— , 
10,— ; 1911— 1917. Kor. 20,— , 18,— , 20,— , 15,— , 15,— , 15,— , 16,— : 
1920— 1921. Kor. 20,— , 25,— ; 1922. Din. 8,— ; 1923— 1925. évekre 
egyenként Din. 32,— .)

Munkáját hasonlóképpen szüntette meg, mint a Zentai Általános 
Takarékpénztár RT.

Az SHS Királyságban, illetve a későbbi Jugoszláv Királyságban még 
a következő részvénytársaságok kezdtek működni, amikor már piacunkon 
megjelent a külföldi tőke is:

A Zenta-Roskányi Egyesült Iparvállalatok RT az újonnan felvett 
Zentai Iparvállalat RT, Zenta néven. A vállalatnak ekkor már csak 
exportmalma, villanytelepe és téglagyára működött, az iparilag ki 
nem használt területen jelentéktelen mezőgazdasággal.

A cég »önállóan« működött a budapesti főrészvényesek irányításával, 
de 1929/30-ban az amerikai Charles B. Mac'Daniel pénzcsoport vette át



és irányította, amely a szabadkai villanytelepet és Palics-fürdőt is a kezé
ben tartotta, s irányításukba a Siemens-család is befolyással bírt. Az 
amerikai érdekeltség az itteni érdekeltségeit 1930-ban eladta a svéd 
»ASEA« Allmánna Svenska Elektriska Aktienbolaget, Westeras, Sverige 
cégnek, amely összevásárolja az itteni részvényeket, és berendezkedik 
jugoszláv érdekeltségeinek kialakítására. Az országban még tizenegy v il
lanytelepet (köztük vízerőműveket) és négy malmot is megszerez, a zen
tai malmot azonban nem üzemelteti saját rezsiben, hanem hosszabbb időre 
bérbe adja az újvidéki Schulz-cégnek. A telepeket, illetve azok könyvelését 
és adminisztrációját oly ügyesen koncentrálja belgrádi üzletközpontjának 
kezeiben, hogy mindenben ők rendelkeznek, a könyvelést pedig összesítve 
úgy irányítja, hogy az állandó veszteséget mutat ki az összkönyvelésben, 
s így kijátssza a jugoszláv adótörvényt és adófizetési kötelezettséget is.

A Zentai Agrár Takarékpénztár RT, már a Jugoszláv Királyság alatt 
új alapokra helyezve működését, 1923. áprilisában alakul meg.

Az első világháború utolsó éveiben az újvidéki Központi Hitelintézet 
RT, a zágrábi Szerb Bank fiókja lett, s Zentán alapítja meg kirendeltségét. 
Az országos viszonylatban is nagy zágrábi banknak Újvidéken, Szabadkán, 
Zomborban, Petrovgradban (ma Zrenjanin), Pancsován, Versecen, Srem. 
Mitrovicán, Dubrovnikban, Splitben is volt fiókja, s ebben az időben 
óriási, 40 500 000 dináros részvénytőkével rendelkezett.

Hogy folytassuk a Jugoszláv Királyság idejében Zentán alakult rész
vénytársaságok sorát, itt megemlhi ik, hogy a Zentai Hengermalom és 
Társai RT is átalakította működését a jugoszláv viszonyoknak megfelelően. 
Magyarországi igzagató bizottsági tagjai is voltak. Ezek a tagok tulajdon
képpen a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, illetve az Első Budapesti Gőz
malom RT képviselői, akik »névleg« egy svájci érdekeltségnek adták át 
a zentai üzem részvénytöbbségét, melynek zentai képviselője és megha
talmazottja Ottó Mayer, Winterthur (Svájc) lett. Az illető azonban nem 
más, mint az Első Budapesti Gőzmalom RT műszaki igazgatója: A külföldi 
érdekelteség, kezében a majdnem kizárólagos részvénytulajdonnal, többé 
már nem is fordít gondot a rendelkezésre álló részvénytőke emelésére 
(nehogy ez által esetleges új részvénnyesek is bekapcsolódhassanak az 
üzletbe), hanem a vállalat könyveiben nyitott folyószámla által finanszí
rozza a zentai részvénytársaságot. A malom könyveiben Ottó Mayer néven 
hitelszámlát nyitnak, s ezen keresztül látják el kellő mennyiségű pénzzel 
a vállalatot. Ez időben a svájci részvényesek jogi képviselője Zentán 
Barna János, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója. A kellő meny- 
nyiségű pénzeszközöknek Jugoszláviába való átutalásáról a budapesti bank 
gondoskodott.

Az új államban, Jugoszláviában alakult meg többek között a Zentai 
Gőzfűrész RT is, amely egy ideig nagyszerűen működött: ekkor még 
korlátlanul és csekély vámmal terhelten érkezett a kárpáti fa tutajok 
formájában a Tiszán.

A vállalat 1925-ben megvásárolja a törökbecsei (ma Növi Beöej) 
Vojvodina Gőzfűrész és Gőzmalom RT vállalatot (a kétkéményes Vojvodina 
nevű vontató-teherhajóval egyetemben), és egyidejűleg megszerzi a kani
zsai Első Gőzfűrész és Gőzmalom RT részvénytöbbségét is. Ez által Zenta 
ismét a faipar egyik vidéki központjává lett. Az 1924. évi termelése kb. 
40 000 köbméter vágottáru volt. A kedvező körülmények megszűntével a



vállalat lassanként felszámol. 1937-ben még szerepel egy bejegyzés a 
cégjegyzékben. Valószínűleg ezekben az években szűnik meg a vállalat 
is, erről azonban nincs megbízható bejegyzés, illetve adat.

Ezekben az időkben alakultak a következő részvénytársaságok is:

Zentai Fürdő RT, amely csakhamar megszűnt mint ilyen, s magán
cégként folytatta működését;
Jugoszláv Egyesült Bank RT kirendeltsége;
Általános Hitelbank RT, Szabadka zentai kirendeltsége, gabona- és
bankosztállyal, melyek pár év után megszüntették működésüket;
Kollár Ferenc banküzlet és
Nyersanyagkereskedelmi RT, amelyek hamarosan szintén megszün
tették működésüket.

Ezzel mintegy áttekintést adtunk az új SHS Királyság, illetve a 
Jugoszláv Királyság alatt Zentán alakult részvénytársaságok soráról, hogy 
némiképpen fogalmunk legyen a zentai bankok és takarékpénztárak ez idő 
alatt lefolytatott pénzügyi működéséről, illetve tevékenységükről.

A bankoknál is megállapítható az idegen tőke beáramlása —  habár 
közvetett úton —  hazánkba.

íme a példák:

1. az Általános Hitelbank fiókja, Zenta; ennek központja volt Sza
badkán az Általános Hitelbank RT, amely később nevet változta
tott: Horvát Általános Hitelbank RT néven szerepelt; a Horvát 
Általános Hitelbank RT részvényeinek többsége a Magyar Álta
lános Hitelbank RT, Budapest tulajdonában volt; a Magyar Álta
lános Hitelbank RT, Budapest részvényeinek többsége a bécsi 
Creditanstalt birtokában volt; a bécsi Creditanstalt pedig tudva
levőleg a párizsi Rotschild Bankház érdekeltségét képviselte.

2. A Közgazdasági Bank RT a szabadkai Közgazdasági Bank RT -nak 
a zentai fiókja volt. E bank részvénytöbbsége a Magyar-Olasz 
Bank RT, Budapest kezében volt; a Magyar-Olasz Bank RT részvé
nyeinek többségét viszont olaszországi egyének és bankok bírták.

3. A zentai Agrár Takarékpénztár RT a budapesti Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete, Budapest kezdeményezésére alakult 
azzal a céllal, hogy az országos kisbirtokosokat kedvező módo
zatokkal tehermentesítse.

A fentiek szerint alakult intézetek a külföldi intenciók alapján mű
ködtek, igazgató bizottságuk több társ-bank vezetőiből (külföldiekből is) 
alakult, amelybe helyi személyeket is beválasztottak.

így —  közvetett úton —  hazánkban működött francia, osztrák, magyar, 
olasz tőke is, ami ennek a korszaknak szintén jellemző vonása.

Az új SHS Királyság és a Jugoszláv Királyság végleges pénzügyi- és 
gazdasági konszolidációját több ok is hátráltatta, meiy okok részben az 
1920-as évek véaén és az 1930-as évek eleién bekövetkezett gyenge gabo
natermés, részben a tengerentúli gabona-túltermelés következményei, rész
ben pedig a külföldi értéktőzsdék összeomlásainak közvetett eredménye.



Kezdjük az első okkal.
A hazai gyenge gabonatermés az 1920-as és az 1930-as évek végén 

jelentősen leszorította a gabona és egyéb termények árait, úgyhogy a 
termelés kezdett nem kifizetődővé válni.

Jugoszláviában 1926-ban 17, 1927-ben 15,4, 1928-ban pedig 28,1 millió 
tonna búza termett; a jugoszláv búzatermés értéke ezekben az években átlag 
3 miliárd dinár évenként. A jugoszláv kivitel főleg Csehszlovákiába, Auszt
riába, Franciaországba és Görögországba irányult. Az árak és az eladott 
gabonafeleslegek rapszodikusan változtak az egyik ország terhére, a másik 
ország javára.

Ennek kiküszöbölésére Londonban világkonferenciát hívtak össze, 
hogy az összes érdekeket összeegyeztessék.

A konferencia nem hozta meg a várt sikert.
A sikertelen búzakonferencia után, 1933. július 25-én összeültek a 

tengerentúli négy búzatermelő állam és a középeurópai búzatermelő álla
mok képviselői, de megbeszélésük szintén sikertelen maradt. A tervezett 
megállapodás értelmében a búzatermelés szabályozása és az alacsony 
árak kiküszöbölése céljából az Egyesült Államok, Kanada, Argentína és 
Ausztrália az 1933., 1934. és 1935. évekre kötelezte volna magát, hogy 
15%-kal csökkenti búzatermelését. A dunai államok: Jugoszlávia, Magyar- 
ország, Románia és Bulgária emelik búzakivitelüket, a többi exportáló 
állammal pedig összeköttetésbe fognak lépni, hogy csökkentsék búzater
melésüket, amíg a búza világpiaci ára meg nem szilárdul.

A tárgyalások folyamán azonban nem jött létre megállapodás, s nem 
állapodtak meg a Szovjetunióval sem.

Ami ekkor történt, az nem a búza, hanem az egész emberiség tragé
diája volt, mert a búza értékesítése a világgazdaság legfőbb problémája 
lett. A példátlanul alacsony gabonaár —  az előző évi 125 dináros árhoz 
képest csak 100 dinár volt —  elérte a mélypontot.

Az értékesítendő búzáért a termelő oly keveset kapott, hogy senki 
nem tudott adó- és egyéb kötelezettségének eleget tenni.

Az újvidéki tőzsde akkori jegyzése szerint a búza métermázsájának 
ára a következő volt az utóbbi 10 év alatt: 1923:403; 1924:366; 1925:370; 
1926:297; 1927:312; 1928:301; 1929:216; 1930:176; 1931:176; 1932:130 dinár.

Az alacsony árak és a búza túltermelése az egész világon gondot 
okozott.

A kukorica ára az utolsó 11 évben átlagosan a következő volt: 
1923:262; 1924:232; 1925:187; 1926:150; 1927:184; 1928:267; 1929:187; 
1930:91; 1931:81; 1932:60; 1933:65 dinár.

Az 1933. október 11-i árak Zentán: búza 92,50; árpa 55; sörárpa 60; 
kukorica 63; ókukorica 63; zab 50; bab 125— 130; csöves kukorica 
25— 25,50. Az év folyamán, januártól október végéig 2800 árverést 
tűztek ki a város területén adóhátralék miatt, túlnyomó részben 
földművesek ellen.

A különféle kimutatások halmaza jelent meg arról, hogy 1 mázsa 
búza termelési költsége 150 dinár, az ára viszont csak 100 dinár, egy



mázsa kukorica a termelőnek 90 dinárjában van, de az ára csak 75 dinár, 
egy mázsa burgonya előállítási ára 40 dinár, piaci ára viszont csak 28— 30 
dinár. Az adó egy lánc föld után 450— 480 dinár volt.

A kormány nem találta meg, pedig bizonyára kereste, az orvoslatot 
a gazdasági válság romboló munkájával szemben, márpedig addig nem 
indulhatott meg az egészséges termelés, és nem volt értékesítési lehe
tőség. Ebben az időben játszottak nagy szerepet takarékpénztáraink.

A viszonyok idővel konszolidálódtak, a kormány viszont annak idején 
gondolkodott afelett, hogy az adóhátralékokat a földűveseknek elengedi- 
leírja.

Ám ekkor Zentán megindult a gazdatársadalom részéről egy mozga
lom, amely Vajdaságon keresztül az egész országban elterjedt, végül a 
kormányt javaslata visszavonására kényszerítette. Az indoklás a kövekező 
volt: ha a kormány az adót nem fizető gazdáknak hátralékos adóját elen
gedi, úgy ez az összeg az országos költségvetésből hiányozni fog, ennek 
következtében a kormány kénytelen lesz új adókat kivetni, ami azt ered
ményezi, hogy az adót eddig iól fizető gazdák fogják a rosszul fizetők 
hátralékos adóját —  igazságtalanul —  kifizetni.

A másik körülmény, ami a jugoszláviai pénzügyi és gazdasági életet 
jelentősen megrázkódtatta, az 1920-as évek végén és az 1930-as évek 
elején következett be.

Ekkor szakadt váratlanul a világgazdaságra, közvetve a Jugoszláv 
Királyságra is az ú.n. »fekete csütörtök«. 1929. október 29-én óriási árfo
lyamzuhanás után összeomlik a New-York-i tőzsde. A pénztragédia alap
jaiban ingatja meg az egész tőkés világ gazdasági életét; régi, patinás 
cégek sora omlik össze egyik napról a másikra, öngyilkossági hullám 
söpör végig az országokon, és a kispénzű emberek tömegei válnak kol
dussá, munkanélkülivé. Elképzelhetetlen pénzügyi pánik vesz erőt a kis- 
és nagytőkéseken. Egy nap alatt 5 milliárd dollár veszik el, füstként tűnik 
el a semmiben. A tőzsdéken mindenki csak eladni akar, venni senki sem. 
Az árfolyamok világszerte óriásit zuhannak. Nagy pénzügyi depresszió 
következik nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte —  így 
nálunk is — , gyárak és patinás üzletházak néptelenednek el, állnak le, a 
munkanélküliek tömegei pedig világszerte napról napra nőnek. A válság 
lassan magával rántja, magával sodorja az egész tőkés világot. A nyugati 
országokban tízezrek és százezrek kerülnek az utcára.

A válság annyival is inkább váratlan szakadt a világgazdaság nyakába, 
mert az 1927/29-es éveket aranyéveknek nevezték világszerte, az Egyesült 
Államok pénzügyminisztere mindenkor csak a legderűlátóbban nyilatkozott 
a gazdasági helyzetről és a rózsás pénzügyi jövőről. Minden értékpapír 
emelkedett a tőzsdéken, mindenki csak vásárolt, a kisemberek milliói 
megtakarított pénzecskéiket is részvényekbe fektették.

Ekkor következett be váratlanul a katasztrófa.
A gazdasági krízis a mi piacunkon is éreztette hatását már az 1930-as 

év végén és azon túl is hosszú éveken át.
A betétállomány rohamosan csökken az összes pénzintézeteknél, s 

az 1931. évben állami korlátozó intézkedéseket hoznak, »fizetési morató
riumot« a betétek kifizetésére, s a tartozások, különösen a földműves
tartozások védelmére.



Rövidesen új országos bankot alapítanak Privilegizált Agrár Bank 
Részvénytársaság formájában, amely bank hivatva van arra. hogy az ország 
területén lévő összes bank 5000,—  Din. összegen felüli földművesadóssá
gait átvegye, s azok ellenértékeként, azokat átszámítva, megfelelő ösz- 
szegben kötvényeket bocsásson a bankok rendelkezésére 1931. június 1-i 
keltezéssel.

Az erre vonatkozó földművestörvény lehetővé tette egyes adóssá
goknak takarékbetéttel való kiegyenlítését. A kötvények kedvezményes 
kamatláb mellett 1960. évi osztalék-szelvényekkel voltak ellátva. Ezzel az 
eljárással a földművesadósságokat tehermentesítették. Az adóságok átszá
mítását és a kötvények kibocsátását folyamatosan végezték. A második 
világháború kitörése megakadályozta a munka teljes befejezését.

Ennek a korszaknak jelentős mementója: a hatalmas kaszárnyaépület 
összes tartozékaival.

Az első takarékpénztár Zentán való megnyitása óta nincs törés a 
helyi pénzintézetek folyamatos működésében, s az folytatódik az új, 
szocialista Jugoszlávia megalakulása után is.

A PÉNZÜGYI ÉLET FEJLŐDÉSE A FELSZABADULÁS UTÁN

Mindjárt a szocialista államalakulással majdnem egyidőben kezdte 
meg működését az ország Nemzeti Bankja is, amely 1947. április 14-én 
fiókot nyit Zentán.

Nehéz, sok körültekintést igénylő munkát végez ez az intézet az 
első években Zenta község és a zentai járás területén. A második világ
háború pusztításainak következtében alapjaiban kell megújítani iparunkat 
és kereskedelmünket a marxista irányelvek szerint. Nem hanyagolhatja el 
a lakosság lehetőség szerinti, maradéktalan ellátásának nehéz, s olykor 
majdnem megoldhatatlan problémáját sem, különös tekintettel a fogyasztói 
jegyek elszámolásával kapcsolatban.

Miután Tito elnökkel —  akkor még mint a felszabadító mozgalom 
irányítójával az élén —  a munkásosztály nagy, nehéz küzdelmek után, 
sok vérveszteség árán, de kivívta a maga részére a politikai hatalmat, az 
eddigi osztályviszonyok gyökeresen megváltoztak.

Megtörtént a termelőeszközök társadalmasítása, a nemzetgazdaság 
fejlesztésében az általános népi vagyon lett a közösség legfőbb támasza. 
Az általános népi vagyon —  a korábbi jugoszláv vagyon és az új szocialista 
létesítmények mellett —  kisajátításokkal is gyarapodott.

A kisajátítás (államosítás) módjai voltak: az ellenséges vagyon, a 
hadinyereség (az 1941. április 6-a utáni vagyonnövekedés) elvétele, az 
államosítások és az agrárreform keresztülvitele.

1945. augusztus 23-án megjelent az agrárreformról és a telepítésről 
szóló törvény. A gazdasági magán- és társasvállalkozások államosítása 
volt a legfőbb kisajátítási forma, amely az 1945. december 5-én meghozott 
törvény alapján történt.

1948 áprilisában megjelent a kisebb gazdasági magánvállalatok álla
mosításáról szóló második törvény is, amely az eddig még nem államo
sított ipari és kereskedelmi vállalatokra vonatkozott. Az 1948 májusában



megjelent rendelet felszámolta a magánkereskedelmet, magánkereskedé
seket is.

Az említett törvények következtében, illetve azok alapján megszűntek 
vagy államosításra kerültek a korábbi, kapitalista törvényhozás és gaz
dasági irányelvek szerint alapított egyéni- és társascégek, közöttük az 
előzőekben említett részvénytársaságok és bankok is.

A Nemzeti Bank zentai fiókjának megalakulása idejében az állami 
vállalatok pénzelésére-hitelezésére megállapított hitelkeretet —  a megál
lapított első összhitelkeret 10 000 000,—  Din volt —  ekkor még a Községi 
és Járási Népbizottság pénzügyi osztálya adminisztratív úton osztotta fel 
a rászoruló kedvezményezettek között, de ez a feladat csakhamar Zenta 
város 1948 októberében megalakult Kommunális Bankjára hárult.

Ez a bank is —  csodálatos véletlen —  a mai Vajdasági Bank zentai 
intézetének helyén nyílt meg. Zenta város Kommunális Bankja 1948 októ
berében vette át —  jegyzőkönyvileg —  a községi és Zenta járási vállalatok 
hitelezését az említett összhitelkeret erejéig, az összes idetartozó válla
latok pénzügyi műveleteinek lebonyolítását, az idetartozó népbizottságok 
és posták pénzügyeinek intézését, valamint az egyéb banküzletek lebonyo
lítását a község és a zentai járás területén.

1950. június 27-én az államhatalom átadja az ipari- és kereskedelmi 
létesítményeket a munkásoknak: kezdetét veszi a munkásönigazgatás.

1952-ben megszűnik a második világháború következményeit némileg 
enyhítő ellátási jegy-rendszer.

Zenta város Kommunális Bankjának rövid, de annál nehezebb pionír
munkája után —  1952 februárjában —  az új banktörvény megszünteti a 
bank önállóságát, s az ország területén működő összes bankok beolvadnak 
a Nemzeti Bank szervezetébe.

Ezt a periódust a Nemzeti Bank arra használja fel, hogy megerő
sítse a bankkádereket és konkretizálja a hitelellátás és egyéb bankmű
veletek módjait.

A második világháború nélkülözései, öldöklése és pusztításai után 
Zentán és a zentai járás területén is teljes erővel kezdődött meg az 
újjáépítés. Nap nap után újabb és újabb ipari, valamint szociális és kul
turális objektumok és intézmények létesülnek, a város tereit parkosítják. 
Zenta hosszú szünet után bekövetkezett fellendülésének —  reneszánszá
nak —  vagyunk még ma is szemtanúi. Teljes erővel megindul a lakás
építés is.

A jugoszláv ipar, kereskedelem és mezőgazdaság gyors és specifi
kus fejlődése csakhamar resszort-pénzintézetek létesítését teszi szüksé
gessé. így helyi viszonylatban csakhamar két új bank is alakul.

1956-ban felépül a bank új székháza, az AIK jelenlegi igazgatósági 
épülete. Ez év augusztus 25-én a Szövetkezeti Takarékpénztár kezdi meg 
működését, mely a szövetkezeti, mezőgazdasági és azzal kapcsolatos 
vállalatok, valamint intézmények pénzügyeit intézi, hitelezésüket látja el.

1958. január 25-én megalakult és működni kezd ismét a Járási Kom
munális Bank az egykori Városi Kommunális Bank épületében. Ehhez 
tartoznak az összes többi vállalatok és intézmények, nemkülönben a 
községek költségvetéseinek a bankon keresztül történő lebonyolítása.

A Nemzeti Bank helyi fiókja útján csak felügyelői és főhitelezői 
minőségét tartja meg.



1960. január 1-én, a zentai járás megszűntével, a Járási Kommunális 
Bank átalakul Községi Kommunális Bankká, vidéki ügyfeleit átadja az 
újonnan alakított kanizsai és adai kommunális bankoknak, az illető községi 
költségvetésekkel kapcsolatos munkákkal egyetemben.

A zentai Községi Kommunális Bank 1961. március 15-én magába 
olvasztja a Szövetkezeti Takarékpénztár egész üzletkörét, így a takarék- 
pénztár megszűnik működni.

1962. november 1-én községünkben megkezdi működését a Társa
dalmi Könyvviteli Szolgálat fiókja az éppen akkor felépült új, modern 
székházában. A Nemzeti Bank helyi fiókja egyidejűleg megszüntette 
működését.

Zenta és Ada kommunák közös gazdasági érdekeit szem előtt tartva, 
a két kommuna bankszolgálatainak maradéktalan ellátátsára, közös meg
egyezés alapján, 1963. január 1-én megalakul a Közös Kommunális Bank, 
Zenta székhellyel. A bank Adán fiókot, Moholon pedig kirendeltséget 
létesít. A Községi Kommunális Bank egyidejűleg megszünteti, és műkö
dési körét átadja az új banknak.

1965 július végével megindul a gazdasági reform, melynek irány
vonala két irányban is beigazolódott az elmúlt évek folyamán: nemcsak 
növelni és gyorsítani lehet a gazdasági tevékenységet, hanem mindezt 
új körülmények között lehet megvalósítani; a gazdaság külső és belső 
megszilárdulásának, a korszerűsítésnek, a termelékenység növelésének 
körülményei között, valamint a külső piacokon esetleg létrejövő váratlan 
körülmények kiküszöbölése útján is. Gazdasági életünk bebizonyította 
erejét, az utóbbi években saját kezdeményezése alapján fokozta a válla
latok közötti együttműködést. így az adminisztratív irányítás fokozatosan 
elhalt.

1970. augusztus 10-én fiókot nyit községünkben az országos viszony
latban is jelentős bankhálózattal rendelkező Belgrádi Bank újvidéki intéz
ménye, jelentősen kibővített üzletkörrel.

A gazdasági reform a bankoktól —  így zentai viszonylatban is —  
fokozott erőfeszítést, s a lokális eszközök maradéktalan mozgósítását 
kívánta. Ilyen körülmények között a Közös Kommunális Bank 1965 decem
berében és 1966 elején kiterjeszti munkakörét Észak-Bánát egy részére 
is, s ezt a hálózatát idővel ki is bővíti.

Ma már ez az új bankhálózat a következő: a zentai központhoz 
tartoznak az adai és csókái fiókok. Zentán, Adán és Csókán ú.n. alapbank 
működik. A zentai intézet kirendeltségei: Keviben és Tornyoson, kifizető
pénztárai Felsőhegyen, a Kooperációnál és a III. helyi közösségben van
nak; az adai intézetnek kirendeltsége van Moholon; a csókái intézetnek
kirendeltségei: Pádén és Jázován.*

A Közös Kommunális Bank 1965 végén az új banktörvény értel
mében részjegy-jegyzést ír ki ügyfelei részére, mellyel azok alapítótag
sági jogot nyernek.

Ugyanekkor a Belgrádi Bank helyi fiókja is kiterjeszti üzletkörét, 
Horgoson és Kanizsán nyit kirendeltségeket.

Az 1966. január 8-i közgyűlésen, az új banktörvény értelmében új 
bank alakul Zentán, Kereskedelmi Bank néven, mely mindenben jogutódja 
az egyidejűleg megszűnt Közös Kommunális Banknak.



Az új bankra óriási feladat hárult: alapítóit maradéktalanul ellátni 
gazdaságilag indokolt hitelekkel, biztosítani részükre a folyamatos terme
lést és áruforgalmat.

Három küzdelmes üzletév leforgása után azonban, bármily ügyes 
hitelpolitikai lépésekkel igyekezett is a bank megfelelő eszközöket terem
teni említett céljainak megvalósítása végett, végül is egyetlen kiútként 
az újvidéki Közgazdasági Bankhoz való csatlakozást választotta, s 1968. 
július 1-től mint annak zentai fiókja működött.

A zentai fiók eleinte mint nem különálló jogi személy folytatta 
működését, természetesen a bank alapszabályai értelmében. A Szabadkai 
Gazdasági Bíróság Fi. 944/68. szám alatti bejegyzése szerint ezen az 
alapon végezte működését 1968. szeptember 19-étől, teljesen önállóan 
fennálló üzletkörében, tartva magát azon pénzügyi és a bankokra vonat
kozó normák szerint, melyeket a reá vonatkozó törvényes előírások meg
határoztak.

Rád sa strankama P.J. Ada 
Folyik a munka az ügyfelekkel az adai ügyviteli egységben

Az új alapszabályok alapján, melyeket a bank 1972. december 28-i 
évi közgyűlésén elfogadtak, a zentai fióknak még mindig nincs önálló 
jogi személy minősítése, de továbbra is megtartva azt a felhatalmazását, 
hogy mint a bank fiókja önállóan végzi pénzügyi és egyéb bankfeladatait, 
kivéve a Jugoszláv Nemzeti Bankkal, a tartománnyal való ügyeit, amelye
ket továbbra is az újvidéki központ útján bonyolít le.

A zentai fiók —  az új alapszabályok rendelkezéseinek megfelelően 
—  mindenben az alapítók rendelkezései értelmében működik, illetve a



végrehajtó-operatív szerv, a hitelbizottság határozatainak megfelelően, s 
azokkal összhangban.

Az új Vajdasági Bank tulajdonképpen a régi Közgazdasági Bank név- 
változtatása következtében jött létre.

Ezt a névváltoztatást az Újvidéki Gazdasági Bíróság Fi. 2688/73-b 
alatt regisztrálta 1974. január 9-én.

A Vajdasági Bank zentai fiókja is a bankrendszer transzformációja 
alapján jött létre Zentai Alapbankként mint korlátlan szubszidiáris felha
talmazással biró intézet.

Ezen körülményt a kerületi Gazdasági Bíróság, Szabadkán Fi. 1946/77. 
szám alatt, az intézet adai kirendeltségét és moholi ügyviteli egységét 
Fi. 1547/77., csókái kirendeltségét és pádéi ügyviteli egységét Fi. 1547/77., 
az intézet tornyosi kihelyezett pénztárát Fi. 1549/77. szám alatt, 1977. 
december 30-án regisztrálta, jegyezte be.

A bank újraalakulásával kapcsolatban a zentai munkaközösség tel
jesen önállóan végzi munkáját, központjától függetlenül, és átalakult, 
mint a munkaközösség alapszervezete, mely egyidejűleg egyesült a Vaj
dasági Bank többi munkaközösségeinek alapszervezeteivel.

A bank e néven működését 1978-ban kezdte meg, egyidejűleg átvéve 
a volt Vajdasági Bank zentai fiókjának jogait és kötelezetsségeit. Az 
átvett kötelezettségekért maga az intézet, valamint alapítói-tagjai korlát
lanul és szubszidiárisan minden eszközükkel felelnek.

A bank és egységeinek regisztrálásáról lévén szó —  időben kissé 
előre haladva — , említsünk meg azok regisztrációjával és egyéb műkö
désükkel kapcsolatos adatokat is.

Az 1982. március 23-i közgyűlésen résztvevők úgy határoztak, hogy 
megalakítják az ügyviteli egységet Zentán, kihelyezett pénztárral Zentán, 
Felsőhegyen, Bogarason, Keviben és Tornyoson. Ezt a változást a Kerületi 
Gazdasági Bíróság, Szabadkán, Fi. 185/82. szám alatt 1982. április 22-én 
jegyezte be.

Ugyancsak a közgyűlés határozata alaDján alakították meg a csókái 
ügyviteli egységet, kihelyezett pénztárral Pádén és Tiszaszentmiklóson. 
Ezen körülményt ugyanaz a bíróság Fi. 184/82. szám alatt jegyezte be, 
1982. április 22-én.

A Zentai Alapbank ezek szerint a Vajdasági Egyesült Bank bank- 
rendszerébe tartozik, amelynek 1978 óta teljes jogú tagja.

A fentiek szerint a bank különböző fejlődési szakaszokat élt át, 
amelyeket, a társadalmi-gazdasági bank- és hitelrendszer változásai tettek 
szükségessé. Ezek szerint a kifeiezett kommunális bankból ügyviteli 
bankká változott át, amely három község, Zenta, Ada és Csóka pénzügy
vitelének és újratermelésének lebonyolítására bírt jelentőséggel.

Ezen adatok szerint a bank 1982 óta ügyvitelét a következő szer
vezeti egységein keresztül bonyolítja le:

1. Alapbank, Zenta —  Zenta székhellyel,
2. Ügyviteli egység, Zenta —  Zenta székhellyel.

—  kihelyezett pénztárak —  Tornyos, Felsőhegy, Bogaras,
Kevi székhellyel és Zentán 
2 kifizetőhellyel,



3. Ügyviteli egység, Ada 
—  kirendeltség, Mohol

—  Ada székhellyel,
—  Mohol székhellyel,

4. Ügyviteli egység, Csóka —  Csóka székhellyel,
—  Pádé székhellyel,
—  Tiszaszentmiklós székhellyel.

—  kirendeltség
—  kihelyezett pénztár

Az Alapbankok —  gazdálkodóegységek a következő szolgáltatások 
útján dolgoznak egységesen:

—  jogi és általános ügyviteli szolgálat,
—  a dinár- és devizaeszközök nyilvántartása, terve és elemzésének 

szolgálata,
—  könyvelőségi szolgálat,
—  az adatok automatikus feldolgozásának szolgálata az egyesült 

kedvezményezettek részére,
—  az adatok mechanografikus feldogozásának szolgálata a bank 

részére.
1) Ügyviteli egység Zentán

—  hitelügyek szolgálata,
—  a lakosság részére végzett szolgálat,

2) Ügyviteli egység Adán
—  hitelügyek szolgálata,
—  a lakosság részére végzett szolgálat,

3) Ügyviteli egység Csókán
—  hitelügyek szolgálata,
—  a lakosság részére végzett szolgálat.

Minden ügyviteli egység élén igazgató (összesen 3) áll.
A szervezési problémák taglalásánál időben kissé előreszaladt a 

jelentés, lássuk tehát magának a bankfióknak a működését, amióta a 
Közgazdasági Bankhoz, illetve a Vajdasági Bankhoz csatlakozott!

Az 1972. évre szóló évi jelentésben, melyet már a Vajdasági Bank 
zentai Fiókja néven adott ki az intézet, szó volt a következő pénzügyi 
műveletekről:

I. A bank jogi helyzete
II. Az ügyviteli politika keresztülvitele

1. Általános áttekintés: a Fiók működési területén lévő hitelpoli
tika- és gazdasági fejlemények

2. Az eszközök forrásai
3. Hitelek jóváhagyása
4. A pénzeszközök felhasználása
5. Takarékosság és hitelezés, a lakosság részére végzett szol

gálatok
6. A bank és a munkaközösség jövedelmei és terheinek adatai.

Az ügyviteli politikát az 1972. év folyamán egyrészt a bank évi 
közgyűlésének határozatai, másrészt a gazdaságpolitika alapjairól és cél
jairól szóló Vajdaság SZAT részéről megállapított határozat, Ada, Zenta 
és Csóka községek —  kommunák fejlesztési programjára vonatkozó hatá
rozatok, valamint a Nemzeti Bank által meghatározott pénzügyi- és hitel



politika végrehajtására vonatkozó előírások állapították meg. Ezek magukban 
foglalták a nem stabil, különösen az inflációs jelenségek, az ipar fizetés- 
képtelenségének a megszűntetését, s ennek a pénzügyi- és hitelpolitikára 
gyakorolt hatásának az elhárítását.

Az 1972. évi működés alapproblémája az ipar gazdasági helyzete, 
a fizetésképtelenség, az inflációs körülmények közötti gazdálkodás, az 
árak emelkedése, s mindennek kihatása a pénzügyi- és gazdasági üzletvi
telre és gazdaságpolitikára.

Az időjárási körülmények is negatív módon hatottak a mezőgazda
ságra és az élelmiszeripar eredményeire.

Különösen kiemelendő a forgótőke hiánya, a saját eszközök felhasz
nálása, ezt a tendenciát nem sikerült megfékezni, s így azokat a bank
hitelekből voltak kénytelenek pótolni. Megfelelő erőfeszítéseket tettek a 
raktárkészletek felszámolására. De mindezek az erőfeszítések nem voltak 
elegendőek a negatív tendenciák megfékezésére.

Ez okból a Buduónost Szállító-, Közraktár- és Kikötővállalattal szem
ben csődnyitási eljárást alakalmaztak. Ezen kívül jelentős veszteségeket 
mutattak ki a Cukorgyár, Zenta, a Zentai Textilvállalat és az adai Március 
8-a vállalatok.

A bank viszont jelentős eredményt ért el a devizagazdálkodás terén, 
itt a polgárok átlagos devizabetétei 118% emelkedést jelentettek. A 
takarékbetétek növekedése elérte a 18%-ot.

A kihelyezések között jelentős eredményt mutatnak a lakásépítési 
hitelek az 1971. évi összeghez viszonyítva, melyet a nagyobb összegű 
lakossági pénzlekötések, illetve a társadalmi-politikai szervek nagyobb 
feladatvállalásának, a helyi hozzájárulások nagyobb mobilizációjának és a 
nagyobb lakásépítési alapoknak köszönhetünk.

A nagyobb beruházásoknál a bank azoknak az objektumoknak bizto
sított előnyt, amelyek a községek társadalmi terveiben elsőbbséget élvez
tek gazdasági indokoltságuknál fogva, így például a következő esetekben: 
Dózsa György Iskola Zentán, Jovan Popovió Iskola Csókán, a csóka-feketetói 
út, az adai iskolai beruházások, az Inex-Tamp munkacsarnoka, a Gabona
forgalmi Vállalat adaptációi, a Zentai Pamutipar üzemének befejezése, a 
Halász József MIK, Ada gabonatárolóinak kiépítése, a Ravnica, Ada és a 
zentai kereskedelmi vállalatok kibővítése stb.

1973-ban a világgazdaságot váratlan meglepetésként érte az úgyne
vezett »olajárrobbanás«, minek következtében a világgazdaságban elindult 
és növekedett az infláció folyamata. Nálunk nem mutatkozott azonnal ez 
a folyamat, mert országunk 4 éves átlagár alapján szerzi be kőolajszük
ségletét, s ez nem érintette különösen vállalataink akkori kalkulációit.

A zentai fiók 1973. évi jelentését a Vajdasági Bank Fiókja, Zenta 
néven bocsátja ki az év folyamán lebonyolított működéséről. Ebben érte
síti az illetékeseket, hogy a bank közgyűlése és a munkásönigazgatás 
szervei által 1973 decemberében jóváhagyott, a Vajdasági Bankkal kötött 
önigazgatási-egyesülési egyezményt, a bankfiók alapszabályaival, amellyel 
összhangba hozzák az állami alkotmány és a vonatkozó törvényes rendel
kezések előírásaival működésüket, eleget tettek azon kötelezettségüknek, 
hogy regisztráció céljából ezen okmányokat az illetékes bírósághoz benyújt
sák az erre előírt idő alatt.



A szervezésben végrehajtott változásokkal, az intenciók összehango- 
iásával önálló fiókként megkezdték önálló működésüket 35 társultmunka
szervezettel, alapítókkal, amelyek eszközeiket a bank hitelalapjába és 
tartalékalapjába egyesítették.

Ezzel teljes egészében eleget tettek a bankalapításhoz szükséges 
előírt limitnek (határértéknek), és ezzel jogot nyertek arra, hogy bankot 
alapítsanak, és teljesen önállóan bonyolítsák le a belföldi bankügyleteiket. 
A devizagazdálkodást illetőleg továbbra is csak korlátozott keretek között 
működhetnek.

A bank alapszabályaiban megállapították a szolidáris felelősséget. 
Az alapítók a munkásönigazgatás szervezetei Ada, Zenta és Csóka területé
ről, így azután a fiók ügyviteli alapegységei Zenta mellett kirendeltségek 
Adán és Csókán, kirendeltség Moholon és kifizetőhely Tornyoson.

A bank rekonstrukciójával egyesültek a munkásönigazgatási egysé
gek a Vajdasági Bank, Újvidék egyéb fiókjainak munkásönigazgatási 
egységeivel.

Poslovna jedinica banke u Coki 
A bank csókái ügyviteli egységének bejárata

Megállapították, hogy a bank alapítói lehetnek: 
akik a bank hitel-alapjába befektetnek —  —  —  —  100 000 Din-t
akik lekötött letétként tartanak a banknál —  —  —  —  500 000 ,,
akik 24 hónapon át lekötött letétként tartanak —  —  —  1 000 000 ,,
azon letevők, akik 13 hónapig, á vista eszközöket tartanak 
a banknál —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1 500 000 „



mindezt azon feltételek mellett, hogy aláírják az alapítási szerződést, és 
a bank ügykezeléséért kockázatot vállalnak.

A bank összes szerveit a munkaszervezetek kiküldöttei alkotják 
mint alapítók azzal, hogy egyedül a bank igazgatója tagja hivatalból a 
Hitelügyi Bizottságnak. így teljes egészében kiküszöbölik a szakszolgálat 
befolyását az üzletmenetre.

Ennek az évnek folyamán a bank visszaszolgáltatta teljes egészében 
az állami tőke eszközeit, a volt községi beruházási alapok pénzeit, kivéve 
a községi egészségügyi beruházási alapokat és a bank saját eszközeit a 
lakásépítés elősegítésére.

Az idegen tőke eliminálásával a bank elérte, hogy csak ügyfelei 
által kezelt tőke marad vissza.

A munkaközösség és a fiók közötti viszonyok rendezésére külön 
szerződésben állapították meg a feladatokat a bankügyletek lebonyo
lításában.

Az ipar stabilizációjára irányuló össztörekvések során a gazdasági 
és hitelpolitika következtében részben megoldották a fizetésképtelenség 
problémáját azzal, hogy az árak és költségek inflációja nagyobb arányú 
növekedése következettt be az 1972. évhez viszonyítva.

Külön problémát képeztek a gazdaság részére:
—  az agráripari komplexumok fejlesztési terveinek elhalasztása,
—  a folyamatos fogyasztási javak és a felszerelés beruházásának 

lassítása,
—  rendezetlen állapot a textilipar nyersanyaggal való ellátása körül,
—  a beruházási ösztönzés majdnem egészbeni leállítása.
A Fiók gazdaságpolitikájának és aktivitásának nagyban hátráltatói 

voltak a pénz- és hitelpolitikának a következő kerékkötői:
—  a fiók hitelképességének kiélezett követelményei, a bankok likvi

ditásának minimális feltételei, a hitelfolyósítások kvalitatív ren
dezése a Nemzeti Bank rendelkezései alapján,

—  visszleszámítolási százalék csökkenése,
—  igen kiélezett feltételek a beruházási célokra,
—  az év IV. negyedében az összfolyósítás limitálása, amely már több 

éve ismétlődik.
Nehezítette a munkát még az a körülmény is, hogy az eszközöket 

területenkénti ekvivalens szerint kellett irányítani.
Egyébként, az eszközök teljes összege 16°/o-kal emelkedett, amely

ben a rövidlejáratú eszközök 7°/o-kal, a hosszúlejáratú eszközök 21%-kal 
emelkedtek. A takarékbetétek összege is kellő mértékben növekedett.

így a fiók minden nehézség ellenére is eredményesen látta el évi 
feladatát.

Az 1974. évi üzleti jelentését a fiók ismét a Vajdasági Bank Fiókja 
néven állította össze és adta ki.

A Vajdasági Bankkal való társulás új kereteket adott az intézetnek 
az 1974. évi működésében, mely társulást az intézet közgyűlése és a 
munkaközösség 1973. év folyamán és 1974 márciusában hagyta jóvá.

A szervezésben és a bankstruktúrát illetőleg keresztülvitt változások 
az alkotmányos előírások értelmében a bank mint újraalapított intézet
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most már teljesen önálló jelleggel egyesítette alapítói, a 35 társultmunka
szervezet egyesített eszközeit, mégpedig

a tartalékalapban 8 861 293,—  Din.
a hitelalapban pedig 17 522 956,—  Din.

összegben.
Az 1974. év végével az alapítók száma már 44-re emelkedett, esz

közeik egyesítése révén pedig
a hitelalap 17 375 331,15 Din.
a tartalékalap 11 821 078,48 Din.
a lekötött összegek 8 618 360,—  Din.

átlagra szaporodtak.
Ezzel teljesen eleget tettek a törvényes előírások szerinti, a bankok 

részére előírt limit elérésének.
A fiók az év folyamán teljesen önállóan végezte bank- és pénzügyi 

műveleteit, de még mindig korlátozott deviza-üzletvitellel, mely ügyekben 
kisebb felhatalmazással bírt.

A bank jogi személy jellege szerint működött azzal a megszorítással, 
hogy a Nemzeti Bankkal fennálló üzletviszonyt a bank újvidéki központ
jának volt módjában lebonyolítani.

A bankhálózatot alkotják a fiókon kívül Adán és Csókán fennálló 
alapüzemegységek, kirendeltség Moholon, Tornyoson, Pádén és Vrbicán 
(Egyházaskér) kifizetőhelyek.

Ez által a bank jelentős módon közeledett ügyfeleihez az ügyviteli 
eredményesség tekintetében.

A bank rekonstrukciójával a munkaközösséget jogilag elválasztották 
magától a banktól, az egyesült munkaszervezetek önigazgatási egyezmény
nyel egyesültek a többi bankfiókok munkaszervezeteivel, a központ egyéb 
munkaszervezeteivel egy közös testületben.

A végrehajtó hatalom továbbra is az alapítók (kizárólag a termelés
ből) kezében volt, melyek feladatukat küldötteik révén teljesítették. Az 
alapítók gyűlése választotta meg végrehajtó szerveit, mégpedig: az Ala
pítók Bizottságát és a Hitelügyi Bizottságot, valamint az egyéni végrehajtó 
szerveket, a fiók igazgatóját és annak helyettesét. Ily módon kizárták a 
szakszolgálat befolyását, amely kizárólag az operatív-szakmunkákat végezte.

Az 1973. év folyamán teljes egészében visszafizették az állami tőkét, 
az eddigi kivételekkel.

A bank és a munkaközösség közötti viszonyt szerződéssel határozták 
meg, amelyben pontosították a munkaközösség feladatait és eszközeit, 
valamint felelősségét a feladatok elvégzése szempontjából.

A hitelpolitikának ismét feladatává vált a mutatkozó fizetésképtelen
ség felszámolása, bizonyos számú munkaközösség üzemi helyzetének 
szanálása és azon üzemek munkájának elősegítése, amelyek elsőbbséget 
élveztek a községi társadalmi terv szerint.

Ezen terv végrehajtása természetesen függött az általános gazdasági 
helyzettől, a Nemzeti Bank pénz- és hitelpolitikájának alakulásától és az 
ügyfelek gazdasági sikereitől —  eredményeitől.

Ezeknek az igyekezeteknek az eredményeképpen a fiók felszámolta 
a fizetésképtelenség jelenségét, azzal azonban, hogy az árak és költségek 
1973-ban még nagyobb százalékban emelkedtek.



A Nemzeti Bank megváltoztatott visszleszámítolási politikája, az év 
második felében nagyban biztosította a mezőgazdasági termelés fokozá
sának politikáját.

A mezőgazdasági vállalatok raktárkészletei arra kényszerítették a 
bankot, hogy eszközeinek átcsoportosításával, azok nagyobb részét ezen 
hitelek biztosítására fordítsa.

Az év folyamán szanálták azon vállalatok veszteségeit, amelyek 
kedvezőtlen eredménnyel zárták számadásaikat, jobbára a tartalékalapok 
közreműködésével, részben más partnerek révén, s így jóváhagytak hite
leket e célból, biztosítva a feltételeket az eredményes gazdálkodáshoz.

Ennek ellenére még mindig fennáll a piac és az árak stabilizálat- 
lansága, a módszeres megoldások hiánya, egyes munkaközösségek gyen
gesége, s ennek következtében az évet nem éppen kedvező körülmények 
között zárták.

Ez azt jelenti, hogy a szervezetek bizonyos számánál nincsenek meg 
a. beruházási képesség előfeltételei, minek következtében a beruházási 
tevékenység csökkent.

Az év folyamán —  a forgótőkével való ellátás problémájával kap
csolatban —  a forgótőkék megfordulási hányadosa csökkent, és lassította 
a körforgást.

Ennek a jelenségnek közelebbi tanulmányozása hiányában meg lehet 
állapítani azon körülményt, hogy ez annak a látszatát kelti, mintha a 
vállalatok nem lennének ellátva kellő mennyiségű forgótőkével, s ez a 
körülmény nyomást gyakorol az ipar további eladósodására, az eszközök 
további igénybevételének költségei szaporodnak, s ezzel látszólag növekvő 
trend mutatkozik.

Ez a körümény megköveteli a szoros és közvetlen érintkezést az 
iparral, a folyó problémák legoptimálisabb megoldását, az ügyfelek és a 
fiók potenciáljának erősítését és megőrzését.

Eszközeinek fokozott mobilizálásával a fiók ezt meg is tette az 
elmúlt év folyamán.

Az év folyamán jelentős problémája volt a banknak, hogy eszközeit 
arányosan ossza el az egyes meghatározott területeken —  ami különben 
is egyik vezérelve volt —  ezt azonban nem sikerült szigorúan véve 
keresztülvinni az egységes piac és a terület gazdasági egysége miatt.

Az általános irányelvek szerint a bank csökkentette a kamatlábakat 
is, ezek szerint az átlagos aktív kamatok a jóváhagyott hiteleknek —  az 
1973-as 5,9%-kal szemben —  1974-ben 5,8%-a, ami kedvezőbb feltételeket 
biztosít a munkaszervezeteknek.

Az év folyamán a rövid lejáratú eszközök emelkedése jelentős, 
32,7% volt, mely körülmény jellemző a rövid lejáratú hitelek alakulására is.

Az elmúlt periódusban —  a visszleszámítolási hitelek kamatának 
rendezésével —  a Nemzeti Bank lehetővé tette a rövid lejáratú hitelek 
forrásainak növekedését. Ennek következtében a visszleszámítolási hitelek 
a Nemzeti Banknál 56,5°/o-kal emelkedtek.

Az év folyamán a bank a Köztársaságnál jegyzett kötvények alapján 
nem élvezett fizetőképessége elősegítésére hitelt.

A lakosság eszközeinek akkumulációjánál megemlítendő, hogy az év 
folyamán a takarékbetétek 42%-kal emelkedtek, ami jelentős eredmény a 
bank fizetőképessége és a likviditás javítása szempontjából.

A hosszúlejáratú hitelekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az 
eszközök volumenét jelentősen növelte az a körülmény, miszerint az egy



évnél hosszabb időre lekötött eszközök az év folyamán 59,2%-kal emel
kedtek. Itt megjegyzendő az a körülmény, hogy a gazdasági szervezetek 
a törvényes lehetőségek hiányában nem tehettek eleget lekötési kötele
zettségeiknek, egyedül a Vajdasági Biztosító Társaság zentai fiókja tett 
eleget a lekötési felhívásnak egy nagyobb összeg erejéig.

A lakosság takarékbetéteinek lekötése által a hosszú lejáratú esz
közök 10,6% erejéig nőttek.

A hosszú lejáratú eszközöket 10,5%-kal az alapítók alapja is növelte. 
A társadalmi-politikai testületek eszközei 43,2%-kal csökkentek azok visz- 
szaszármaztatása következtében.

A lakásépítési és kommunális célokra különválasztott eszközök az 
összeszközöknek 35,2%-át teszik ki. Ez az alap Zenta, Ada és Csóka 
megszüntetett lakásépítési alapjaiból származik. Tekintetbe véve a lakás- 
és kommunális építkezésekre vonatkozó határozat irányelveit, várható, 
hogy az eszközöknek ez a fajtája továbbra is erősödni fog.

Rád sa strankama P.J. Čoka 
Folyik a munka az ügyfelekkel a csókái ügyviteli egységben

A hosszú lejáratú kihelyezések teljes összege 33,8%-kal csökkent, 
amiben a legnagyobb szerepet a visszafizetési esedékességek, valamint 
az annak idején 1971. és 1973. években konverzációval meghatározott rész 
visszaszármaztatása játszották.

Az adatokból megállapítható, hogy a fiók ebben az"évben is ered
ményesen működött.

Az 1975 évi jelentést 1976 februárjában adta ki az intézet.
Ebben a korábban már többször megismételt adatokon és informá

ciókon kívül még a következőket hozza nyilvánosságra:



A fiók az 1975. évre meghatározott ügyviteli politikáját sikerrel 
valósította meg. A meghatározott feladatokat nemcsak hogy elvégezte, 
hanem a hitelmérleget 45%-kal teljesítette túl, és a korábban elfogadott 
évi tervét is 127%-ban teljesítette. Ez által az összpotenciál 1 078 903 000,—  
Din-t eredményezett, amely 332 675 000,—  Din összeggel több, mint az 
1974. év végével elért eredmény.

A kitűnő munka a következő pénz- és hitelügyi politikának az 
eredménye:

maga a pénzügyi- és hitelügyi politika eredményesebbé válása, 
új kifizetőhelyek nyitása,
a betétek nagyobb mérvű összpontosítása —  növelése, 
a személyi jövedelmek kifizetésének jobb megszervezése, 
a mezőgazdasági termékek felvásárlása takarékbetétek útján 
az iparon kívüli eszközök jobb felhasználása stb.
A megvalósított eredmény állandó tanulmányozása és analizálása 

megmutatkozott a fiók mérlegének évi alakulásában is.
Az összeszközök struktúrájában magának a banknak az eszközei 

90%-kal vettek részt, a céleszközök pedig 10%-kal.
Míg a bankeszközök az előző évhez viszonyítva 49°/o-kal, addig a 

134°/o-os tervmegvalósítás mellett —  a céleszközök az előző évihez 
viszonyítva 20°/o-kal emelkedtek, az 1975. évi tervmegvalósítás 91%-ban 
sikerült.

Ebben a bankeszközök részvétele a következő mérvben valósult meg:
1974. 1975.

XII. 31. XII. 31. Index
a betétesek —  alapítók alapja 2,8 2,2 79
gazdasági egyesületek eszközei 13,0 18,3 141
egyéb, nem ipari jellegű eszközök stb. 22,3 29,9 189
a lakosság eszközei 22,9 20,9 91
hitelek a Nemzeti Banknál 21,3 23,3 109
hitelek egyéb ügyviteli bankoknál 2,6 2,2 85
hitelek a fiók központjánál 15,1 13,2 87

Összesen 100,0% 100,0% —

A céleszközök szempontjából a részvétel a következő volt:
1974. 1975.

XII. 31. XII. 31. Index 
a lakás- és kommunális építkezés eszk. 99,8 93,6 94
bizományi ügyletek eszközei 0,2 6,4 3,200

Összesen 100,0% 100,0% —
Ami a lakosság eszközeinek mobilizálását illeti, a takarékbetétek és 

devizaszámlák egyenlege, a fiók minden ügyviteli orientációját ezen irány
ban mobilizálta.

A fiók elkötelezett munkája látványos mutatókat eredményezett, ami 
a következő adatokból látható:

1974. 1975.
XII. 31. XII. 31. Index

Látra szóló takarékbetétek 65 837 98 875 150
Lekötött takarékbetétek 50 381 55 904 111
Lakosság devizaszámlái: látra szóló 11 630 16 823 145

lekötöttek 12 618 15 859 126
Összesen 140 466 187 461 133



A látra szóló betétek gyorsabban növekedtek a lekötötteknél.
A személyi jövedelmek takarébetét-könyvecske útján való kifizetése 

magába foglalja a fiók területén lévő munka- és egyéb szervezeteknek 
89°/o-át, illetve a foglalkoztatottak teljes létszámának 75%-át. Az összeg, 
mely a személyi jövedelemnek takarékbetét-könyvecskék formájában került 
kifizetésre, a foglalkoztatottak összes személyi jövedelmének 11%-át, azaz 
22 814 000 dinárt tett ki.

Ami a mezőgazdasági termékeknek takarékbetét-könyvecske útján 
való kifizetését illeti, ezen takarébetét-szaporulat a mezőgazdasági terme
lők 66%-át teszi ki. A mezőgazdasági termékek felvásárlása takarékbetét- 
könyvecskék útján már az 1975. év folyamán megvalósult Zenta és Csóka 
községek területén, míg Ada község területén csak az 1976. év folyamán.

Az elért eredmény arra készteti az intézetet, hogy ezen akciót 
folytatni kell a mezőgazdasági terményeknek takarékbetétkönyvvel való 
felvásárlása érdekében.

Az ezen a téren elért eredmények pozitív módon erősítik a fiók 
eszközeinek gyarapodását, különösen a személyi jövedelmek kifizetésének 
kritikus napján. Ennek érdekében a fióknak érdekében áll növelni kifizető- 
helyei számát a megfelelő számú személyzeti létszám emelése mellett. 
Ez viszont újabb nehézségeket teremt, elkerülhetetlen tehát a pénztári 
szolgálat mechanizálása.

A lakás- és kommunális építkezés eszközei 31%-kal szerepelnek az 
összeszközökben, a hozzájárulás és az ezen célból lekötött eszközök pedig 
22%-kal, míg a bizományi ügyletekből eredő hasonló összegek 43%-kal.

Az összkihelyezés a hiteleknél 46%-os emelkedést mutat az előző 
évihez viszonyítva, ami az évi terv 146%-ban való megvalósításának 
következménye.

A hitelek kihelyezésének struktúrája a következő képet mutatja a 
bankeszközöket illetőleg:

1974. 1975.
XII. 31 XII. 31. Index

az ipar hitelei 89,7 94,4 105
a lakosság hitelei 5,1 1,9 37
a többi szervezet stb. hitelei 2,6 1,5 58
más bankok hitelei 0,8 1,3 163
értékpapírok 1.2 0,8 67
kétes és behajthatatlan követelések 0,6 0,1 17

Összesen 100,0% 100,0% —

Ezen belül legfontosabb adatok az ipar hitelei, melyek a következő 
képet mutatják:

I N D E X  
1975. XII. 31. 1975. XII. 31. 
1974. XII. 31. 1975. évi terv

Rövid lejáratú hitelek 161 130
Állandó forgótőke hitelek 187 172
Berendezésre adott hitelek 228 137
Állóeszköz hitelek 109 105
Egyéb hitelek 128 113

Összesen 159 133



Az összhitelek struktúrájában a rövid lejáratú hiteleknek van a 
legnagyobb részesedésük 73%-kal, az állandó forgótőkehitelek 16%-kal sze
repelnek, a sorozat-berendezésekre adott hitelek 2%, az állóeszközökre 
adott hitelek 6%, az egyéb hitelek pedig 3%-kal részesednek.

Jelentőségében legnagyobb a növekedés az állandó forgótőke-hite
leknél 52 430 000,—  Din, amely 187-es indexet ad. A legjelentősebb ösz- 
szeget ennek fedezésére a Vojvodina Biztosító Társaság zentai és kikindai 
fiókjai, valamint a Növi Sad Biztosító Társaság újvidéki fiókjai adták.

Ami a Nemzeti Banktól az árvízkárok elhárítására kapott hiteleket 
illeti, azokat áruvásárlási hitelek formájában folyósítottuk, s így ezek 
fokozatos lefizetése ezen folyósítások csökkenését eredményezte.

Ezek az év folyamán 25 160 000 dinárról 2 295 000 dinárra estek 
vissza.

Az aktív és passzív kamatlábakat a folyó évben a pénzügyi- és hitel- 
politika irányelvei, valamint a törvényes előírások és a Vajdasági Bank 
közgyűlési határozatai erősítették meg.

A megállapítás alapvető lényege a kamatmérséklés volt, különösen 
az ipari beruházásokra adott hiteleknél. Ezen törekvéseink az év egész 
folyamán érvényesültek, ami az ipari beruházásokra adott hiteleknél 0,3 
index-pont csökkenést eredményezett.

Ennek ellenére az összes hosszú lejáratú hiteleket illetőleg nem 
hozott csökkenési eredményt az átlagos kamatláb-csökkenésnél.

A pénz- és hitelpolitikai határozatok értelmében az 1974. évben 
előirányzott átvitel a konvertált hiteleszközök és az állandó forgótőke
eszközök között a fiók részéről még az 1974. évben megkezdődött, amikor 
is 110 milliós tételt vittek át. így jött létre a hosszú lejáratú potenciál 
csökkenése 60%os csökkenés formájában. Ezeknek a kamatozása meg
lehetősen alacsony volt (3%), s ezeknek a fiók hosszú lejáratú poten
ciáljából való csökkentésével jelentősen csökkent a hosszú lejáratú hitelek 
átlagos kamatlába is.

A fiók össz-struktúrájának forrásai közül a legdrágábbak a bank 
központjától és egyéb bankoktól kapott hitelek, valamint a lakosság 
eszközei.

Tekintettel arra, hogy az eszközök forrásai jelentősen befolyásolják 
az aktív kamatlábak magasságát, a következő képet kapjuk:

1974. évi 1975. évi
általános általános
kamatláb kamatláb

Rövid lejáratú kihelyezések 7,0 7,1
Áruvásárlási hitelek 3,6 7,5
Ügyfelek rövid lejáratú hitelei 8,9 8,6
Letétek a Nemzeti Banknál és értékpapírok 2,5 2,2
Hosszú lejáratú kihelyezések 4,6 6,9
Állóeszköz-hitelek 6,7 6,3
Hosszú lejáratú forgótőkehitelek 4,2 7,9
Egyéb hosszú lejáratú követelések 3,7 2,1
Lakásépítési- és kommunális hitelek 2,9 2,8
Lakásépítési- és kommunális hitelek 1,6 1,8
Piacra épült lakások hitelei 9,3 12,0
Egyéb bankok hitelei 2,4 2,4

Összesen 5,8 6,6



A megfizettetett aktív kamatok az év folyamán 55,5 m iiI. Din, illetve
•kai több, mint az előző évben.
A passzív kamatoknál a helyzet a következő:

1974. évi 1975. évi
általános általános
kamatok kamatok

Rövid lejáratú források: 7,0 7,5
Devizagazdálkodás 7,5 7,5
Látra szóló letétek 1,0 1,0
Takarékbetétek 7,5 7,5
Egyéb letétek 4,7 4,5
Nemzeti Bank hitelek 3,0 3,0
Központi hitelek 10,0 10,0
Ügyviteli bankok hitelei 11,0 11,0
Hosszú lejáratú források: 4,5 4,3
Devizagazdálkodás 9,0 8,5
Lekötött letétek 7,0 7,0
Takarékbetétek 9,6 9,4
Alapok stb. hitelei 1,0 1.0
Ügyviteli bankok hitelei 2,0 2,0
Nemzeti Bank hitelei 2.5 2,5
Központ hitelei 3.0 3,0
Lakásépítési ügyvitel: 0,3 0,3

Összesen: 3,8 4,0

Az összesen kifizetett passzív kamatok összege a folyó évben 
32 759 000 Din, azaz 20%-kal több mint 1974-ben.

Tekintettel arra, hogy a rövid lejáratú eszközök forrásai passzív 
kamatainak összege 68%-a az 1975. év folyamán megvalósított passzív 
kamatoknak, az általánosan 4,4% kamatláb következtében megállapítható, 
hogy az összes általános kamatláb elsősorban ettől a kamatlábtól függ. 
Ennek következtében több az általános passzív kamatok százaléka az előző 
évhez viszonyítva.

Az évi pénzügyi terv teljesítésével kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy az összjövedelem terve 123%-ban teljesült, s tekintetbe véve a 
kiadások 101%-ban való teljesítését, az összjövedelem alakulása 363%-ot 
mutat a tervhez viszonyítva.

A munkaközösségnek való térítés a fiók összkiadásainak 22%-a, ez 
az összeg a munkaközösség munkafeltételeinek javítására és a hatéko
nyabb munka serkentésére szükséges.

A munkaközösség létszáma az év folyamán 15%-kal növekedett az 
előző évhez viszonyítva.

A forgalom növekedése miatt az ügyfélszolgálati munka is jelentősen 
növekedett. Annak idején tervezték az alkalmazottak továbbképzését a 
mechanográfiai ellátottság javítása végett, amitől nagyban függött az 
ügyfelek idejében való kiszolgálása és a könyvelőség naprakész munkája. 
A mechanográfia tervbe vett kiépítése az 1975. évre vonatkozó behozatali 
korlátozások miatt egyelőre elmaradt.

Ennek indoklásaképpen alant adjuk az alkalmazottak —  dolgozói 
kollektíva adatait:



Iskolai végzettség Számuk 1974. Számuk 1975.
XII. 31-én XII. 31-én Index

Egyetemi szakképzettség 4 6 150
Főiskolai szakképzettség 13 11 84
Középiskolai szakképzettség 59 73 124
Kvalifikált szakképzettség 1 3 300
Alacsonyabb szakképzettség 11 10 91
Szakképzetlenek 9 9 100

Összesen 97 112 115

A munkaközösség elkötelezte magát a munkaerő-összetétel javítása 
és jobb képzettsége céljából, ebből a célból továbbképzésre ösztöndíjakat 
is folyósított.

Az alkalmazottak személyi jövedemének megállapítására és szétosz
tására szolgál a Társadalmi megegyezés és az Önigazgatási megegyezés, 
mely a tartományi ismérvekkel analóg mértékben a jövedelem és személyi 
jövedelmek felosztására készült.

Az eszközök összegyűjtése, s azok kihelyezése Zenta és Ada közsé
gek viszonylatában 1963. március 24-e óta folyik, míg Csóka község 
területén 1966 óta.

A számszerű mutatók megállapítása szerint az 1963— 1974. évi 
periódusban az alant számszerűen kimutatott üzleti politika mutatóinak 
megfelelően emelkedett:

a fiók potenciálja emelkedett 4,94-szeresen,
Zenta 4,90-szeresen,
Ada 3,59-szeresen,
Csóka 11,4 -szeresen.
A fiók 1976. évi üzleti jelentésében kiemelendő, hogy a hitel- és 

pénzügyi politika irányelvei szerint érvényesült a kamatláb magasságának 
politikai intenciója, annak csökkentése érdekében.

így a fiók igyekezetének eredménye, hogy a hitelek kamatlába 0,1 
index-ponttal csökkent.

Megfelelő lépések történtek a kihelyezés-hitelezés objektív mobili- 
^sának értékelésére. Lépéseket tettek az összes potenciális lehetőség 
megvizsgálására, s azok lehetőleg objektív szempontból való kiszélesí
tésére.

Az eszközök mobilizálásának évi terve 19% túlteljesítést mutat, 
ennek következtében a kihelyezés mértéke is növekedett.

1977 végével a politikai és gazdasági viszonyok megértek arra, hogy 
a pénzintézetek végrehajtsák —  így a Vajdasági Banknak is —  az átala
kulását, átszervezését az alkotmány, a társult munkáról szóló törvény, 
a kölcsön- és bankrendszer alapjairól szóló törvény értelmében, az álta
lános társadalmi törekvésekkel, elsősorban a vajdasági érdekekkel össz
hangban. Az átalakulás folytán a pénzintézetek nemcsak társai, hanem 
alkotórészei lesznek a társult munkának és az össztársadalmi termelésnek; 
a társult munka érdekeit szolgálva láncszemei lesznek az össztársadalmi 
újratermelés folyamatának.

Ennek érdekében 1977. december 26-án —  1978. január 1-i érvény
nyel —  a Zentai Alapbank megtartotta a Központ utasítása értelmében 
alakuló közgyűlését. A közgyűlésen részt vettek a Vajdasági Bank zentai



fiókintézete alapítóinak eddigi képviselői, valamint az érintett községek: 
Zenta, Ada, Csóka társadalmi-politikai szervezeteinek küldöttei is.

Az alakuló közgyűlésen a küldöttek elfogadták az alapbank megala
kulásáról és tagjainak betársulásáról szóló önigazgatási megegyezést, az 
alapbank alapszabályait, a Vajdasági Társult Bankhoz való társulásáról 
szóló határozatot és a társult bank alapszabályait, valamint az alapbank 
és munkaközösségei közötti jogokról, kötelezettségekről és felelősségről 
szóló önigzgatási megegyezést. A közgyűlésen —  többek között —  elhang
zott, hogy az alapbank létrehozásával még csak az első lépéseket tették 
meg a bankrendszer átlényegülése felé, hangoztatták a bankrendszer a 
társult munka törvényének szellemében való átalakulásának szükségessé
gét azzal, hogy a jövőben maradéktalanul hozzá kell járulni a jövedelmi 
viszonyok kialakításának minél erőteljesebb fejlődéséhez. A bank eszkö
zeit ezután teljes mértékben a társult munka fogja igazgatni. Vajdaságban 
1978. január 15-éig összesen 18 alapbank jö tt létre, s a társult Vajdasági 
Bank útján bekapcsolódnak a tartomány társult munkájának egységes 
bankrendszerébe. Az új alapbankok a következők:

Poslovna jedinica banke u Senti 
A bank zentai ügyviteli egységének bejárata

Szerémségi Alapbank —  Srembanka, S. Mitrovica, 
Hódsági Alapbank,
Kulai Alapbank,
Szabadkai Hitelbank Alapbankja,
Jugobanka újvidéki Alapbankja,
Zombori Alapbank,
Apatini Alapbank,



Verseci Alapbank,
Kikindai Alapbank,
Zentai Alapbank,
Banatska Banka zrenjanini Alapbankja,
Újvidéki Mezőgazdasági Alapbank,
Verbászi Alapbank,
Vajdasági Bank újvidéki Alapbankja,
Pancsovai Gazdasági Alapbank,
Ljubljanai Bank újvidéki Alapbankja,
Topolyai Alapbank,
Újvidéki Bank Alapbankja.

A tartományi Végrehajtó Tanács 1978. április 5-én tárgyalt a meg
hagyott irányelvekkel összhangban. Megállapította, hogy a kitűzött célt 
Vajdaságban nem értük el teljes egészében. Ebből következik, hogy lesz 
még munka a bankrednszer átépítése terén, s külön erőfeszítéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy az általánosan elfogadott irányelvek a gyakor
latban meradéktalanul érvényesüljenek. Az ülésen beterjesztett jelentés 
szerint Vajdaságban a kitűzött határidőig megalakultak az alapbankok. 
Számuk azonban nagyobb az irányelvek által megszabottnál. Ennek az egyik 
következménye az, hogy némelyik bank az előirányzottnál kisebb területről 
öleli fel a tmasz-ok eszközeit, s ennek következtében kisebb a hitelkerete 
is, azaz gazdaságserkentési lehetőségei is korlátozottak. Számuk tehát 
csökkenhet is oly módon, hogy az egymáshoz közelálló alapbankok a 
jövőben esetleg társulnak. Másrészt kifejezésre jutottak olyan törekvések, 
amelyek a régi, idejétmúlt viszonyok rögzítésére, átmentésére irányultak. 
Márpedig a bankok nem lehetnek a gazdaság alakulásától és sorsától 
elvonatkoztatott és független hitelintézetek, hiszen új értéket nem ter
melnek, így külön tőkéjük sem lehet, amellyel önállóan rendelkeznek. 
Eszközeik a társult munkából származnak, a tmasz-ok dolgozói teremtették 
meg őket, ezért végeredményben ők rendelkeznek velük a tervezett fej
lesztési politika megvalósítása céljából.

Az említett tanács 1978. október 31-ei ülésén megállapították, hogy 
a bankok lényegi átalakulása még várat magára. A felmérésben elhangzott, 
hogy a kölcsön- és bankügyletekről szóló törvény értelmében ugyan a 
működő bankok formai kötelezettségüknek eleget tettek, de a várt társa
dalmi-gazdasági kötelezettségüknek nem tettek eleget, legalábbis nem 
olyan mértékben, mint kívánatos lett volna. A bankok igazgatási szervei
ben helyet kapott ugyan a gazdaság a vállalati küldöttek révén, de általuk 
nem rendelkezik a bővített újratermelés eszközeivel, így továbbra is a 
bankok által diktált hitelfeltételeket kénytelen elfogadni. Számos önigaz
gatási megegyezés készült a községi bankintézmények szabad eszközeinek 
a felhasználásáról. A vita során többek között elhangzott, hogy a bankok 
helves átalakítása érdekében felül kell vizsgálni az alapbankok jelenlegi 
státusát, továbbá érvényesíteni az ide vágó törvény rendelkezéseit.

1978 novemberének végén a Szövetségi Végrehajtó Tanács a Jugosz
láv G azdasán i Kamara Hitel- és Pénzügyi, Bankügyi és Biztosításügyi 
Bizottsága által a köztársasági és tartományi gazdasági kamarákkal, a 
Szövetségi Pénzügyi Titkársággal és a Jugoszláv Bankok Egyesületével 
egyetértésben elkészítette a bankok megalapításáról és a bennük uralkodó 
viszonyok átalakításáról szóló információt, s megküldte a JSZSZK Képvi
selőházának. Eszerint a bankrendszert a társult munka szükségleteihez 
kell igazítani. Az eszközök társítása és az önigazgatáson alapuló össze



kapcsolódás módszerré válik arra, hogy a társult munkának a bankszerve
zetekben érvényesülő érdekei összehangolódjanak. A hitel- és bankrendszer 
alapjairól szóló törvény a társult munka szervezeteinek lehetővé teszi, 
hogy önigazgatási megegyezés útján belső bankot létesítsenek, amely 
lebonyolítja összes bank-, hitel- és pénzügyleteiket. Az új bank- és hitel- 
rendszerben a belső bankok úgy vannak beépítve, hogy szabályos szerve
zettségüktől és fejlődésüktől függ az egész bank- és hitelrendszer átala
kításának lehetősége. A belső bankok alakítása azonban az előirányzottnál 
lassabb ütemben halad.

1978 végével az infláció előbb kisebb, később már mind nagyobb 
és nagyobb mértékben kezd teret hódítani gazdaságunkban. A vállalatok, 
a törvényhozó inflációt fékező és csökkentő rendeletéit és törvényeit úgy 
próbálják enyhíteni és kijátszani, hogy ugyanazt az árut új néven, új 
csomagolásban mint új terméket, magasabb áron bocsátják forgalomba.

Rád sa strankama P.J. Senta 
A zentai ügyviteli egység pénztárterme

Az SZVT 1978. december 7-én jóváhagyta a bankok újraalakulásáról 
és a bankbéli viszonyok megváltoztatásáról szóló jelentést. A pénz- és 
bankrendszer továbbfejlesztését a jugoszláv gazdaság újratermelési és 
felhalmozóképességének erősítésére, különösen pedig a gazdaság eladó
sodásának csökkentésére és a gazdasági történések nagyobb fokú stabi
lizálására kell irányítani.

Az 1977. évi üzleti jelentés, melyet a zentai intézet 1978 február
jában tett közzé, a fenti irányelvek megvalósítását jelenti be azzal, hogy 
a mozgalmas évben jelentős módon megerősödött a bank potenciálja. így 
az 1977. év végén (a mérleg szerint elosztás nélkül)



a hitel-alapban 
a tartalék-alapban 
lekötött eszközök

37 855 000—  Din 
25 786 000 —  Din
67 025 000,—  Din összegre emelkedtek.

A többi adatok metodológiáját illetőleg a bank mindenben követi az 
előző évek rendszerében közölt változott adatokat.

A lakosság eszközei is jelentős mértékben gyarapodtak. A munkások 
betétkönyvön levő takarékbetétei a teljes összeg 13%-át teszik ki.

A nyugdíjasok nyugdíjai takarékbetétkönyvek útján való kifizetése 
az összes kifizetett összegnek 24%-át teszik ki megtakarítás formájában.

Az intézet összjövedelme, valamint összkiadása közötti különbözet 
15%-kal nagyobb az előző évinél. Az összkiadások megvalósítása 103% 
a tervhez viszonyítva, míg az összjövedelmek 109%-ot tesznek ki, ami az 
évi terv 128%-os megvalósítását jelenti.

. . .  De közben elmúltak a gondtalan évek, s következtek a gondok 
és különféle problémák a mindinkább növekvő infláció és egyéb teendők 
tekintetében.

A Vajdasági Társult Bank évi zárszámadása alkalmával, melyet 1980 
márciusában tartottak meg, előtérbe került a stabilizációs politika végre
hajtása. A közgyűlésen elhangzott, hogy a pénzintézet ügyviteli politiká
jának végrehajtása a gazdasági évben rendes ütemben folyt, minden külön 
szervezési vagy egyéb hasonló megterhelés nélkül, ennek ellenére nem 
ment simán. A bank először küszködött a többi pénzintézetben már 
korábban tapasztalt jelenséggel, a fizetésképtelenséggel, ami bizonyos 
következményeket vont maga után, leküzdése nagy erőfeszítéseket köve
telt. Stabilizációs tervének kidolgozásakor szem előtt tartotta a tartományi 
határozatokat, a munka termelékenységének növelését, az ésszerűbb 
gazdálkodás elveit, az eszközök célszerű kihasználását, a mértékletes 
fogyasztást, a takarékosságot, a megfelelő jövedelemelosztást és az árak 
növekedésének megfékezését.

A zentai intézet ekkor már a vajdasági bankházak egyik legtekin
télyesebb bankja, az észak-bácskai mezőgazdaság és feldolgozó ipar fő 
támasza a Zenta, Ada és Csóka községekre kiterjedő tevékenységi kör
zetben. Megemlítendő, hogy ekkor már —  1980. közepén —  az állandó 
fizetőképesség fenntartásában 126 tmasz és más munkaszervezet vesz 
részt mint alapító tag eszközeik egy részének a bank különféle alapjaiban 
való társításával. A bank figyelemmel kíséri a községi mobilizációs prog
ram által meghatározott és engedélyezett gazdasági beruházásokat és azok 
hitelezését. Ekkor a bank több mint 40 000 betéttel rendelkező polgárt 
tart nyilván, s az áramkölcsön-kötvények lekötését is végzi a gazdaság 
megszilárdításának érdekében.

1981 januárjában a Szocialista Szövetség gazdasági és fejlesztés- 
politikai szakosztálya egyik ülésén megállapította, hogy a bankrendszer 
alkotmányos átalakítása kissé lemaradt a társadalmi változások mögött, 
még mindig tapasztalható egyes esetekben a jövedelem elidegenítése, 
jóllehet nem oly mértékben, mint korábban.

1981 áprilisában a tartományi gazdaságpolitikai tanács is ülést tart. 
A bankproblematikával kapcsolatos álláspontja az, hogy a társadalmi 
eszközök nagyobb összpontosítása és gyorsabb körforgása céljából sür
getni kell az apró bankok társulását.



1981 végével a Vajdasági Társult Bank intézményei a következők:
Újvidéki Általános Bank, Újvidék,
Bánáti Általános Bank, Zrenjanin,
Általános Gazdasági Bank, Pancsova,
Vajdasági Általános Bank, Újvidék,
Ljubljanai Általános Bank, Újvidék,
Szerémségi Általános Bank, Sremska Mitrovica 
Hitelbank-Általános Bank, Szabadka,
Jugobanka Általános Bank, Újvidék,
Általános Bank, Zombor,
Általános Bank, Zenta,
Általános Bank, Topolya,
Általános Mezőgazdasági Bank, Újvidék,
Kikindai Általános Bank, Kikinda,
Általános Bank, Verbász,
Versed Általános Bank, Versec,
Általános Bank, Apatin.
Az 1981. évi működés zárszámadását 1982. február 26-án tartja a 

Vajdasági Társult Bank újvidéki Központja, melyen a figyelem központjá
ban a gazdasági stabilizációs feladatok állottak. A bank mérlegében a 
devizagazdálkodás csak csekély mértékben szerepel. Határozatot hoztak 
az ügyviteli politika alapjairól és irányvonalairól, a hitel- és bankgazdál
kodásra vonatkozó feltételekről, a kamatlábakról szóló politikáról, a bank 
szolgáltatásainak térítési díjszabásáról, valamint meghatározták a polgárok 
eszközei begyűjtésének feltételeit és irányítását. Ezenkívül elfogadták a 
beruházási fizetőképességének gazdálkodásáról szóló tervet.

1982 májusában a zentai intézet kiadta az Önigazgatási megegyezést 
a Zentai Alapbankba való társulásról, valamint a Zentai Alapbank alap
szabályait az érdekeltek közelebbi információja céljából.

A zentai intézet végre berendezhette az automata adatfeldolgozás 
megkezdéséhez szükséges felszerelést, mely nemcsak a bank adatainak 
feldolgozására, hanem a tmasz-ok adatainak rögzítésére is szolgál. A 
munka kezdete az 1982. év.

Az 1982. évi üzleti jelentésről szóló kiadvány legjelentősebb meg
állapításai a következők: A községek gazdaságpolitikai irányelveit min
denben igyekezett az intézet betartani. Ezek a következők: a gazdaság 
anyagi helyzetének erősítése, a termelés fizikai terjedelmének növelése, 
a beruházási tevékenység csökkentése, a foglalkoztatottság növelése, a 
kivitel növelése, különösen konvertibilis területre, a megteremtett deviza 
ésszerű fogyasztása, a személyi jövedelmeknek a megteremtett jövedel
meknél lassúbb növekedése, az általános és a közös fogyasztás lassúbb 
növekedése, a meglevő kapacitások jobb kihasználása, a termelékenység 
növelése, az újonnan épült létesítmények minél hatékonyabb üzembehe
lyezése, a termelési költségek csökkentése, az infláció elleni küzdelem, 
a felelősség erősítése a feladatok teljesítése alkalmával. Az 1982. évre 
szóló hitel-monetáris határozat és intézkedések a bankoknál a kihelyezé
sek növekedésének 12,7°/o-ra való korlátozását irányozták elő, s így a 
teljes kihelyezés 37%-kal volt csak növelhető. A megalakult ügyviteli 
egységek a munkában főként a II. félévben érvényesültek. Néhány kulcs- 
fontosságú káder új társadalmi tisztségre távozott, ezért az új szervezeti 
javaslatot csak 1983 elején fogadták el. Új szolgáltatási díjszabást fogad



tak el az 1983. évre. Az előző évhez viszonyítva a megfizettetett kamat 
60%-kal, a kifizetett kamat pedig 64%-kal nagyobbodott. Az előírások 
szerint a bank köteles a tartalékalapba helyezni legalább 0,3%-ot azon 
kihelyezések után, amelyek kockázatát a bank viseli az elszámolási idő
szakra, egészen addig, míg a tartalék szintje el nem éri a szóban forgó 
kihelyezés 3°/o-át.

Az alapbank emellett köteles eszközöket tartalékolni az egyetemle
ges felelősségi alapban is azon kihelyezések 3%-át fedező összeg erejéig, 
amelyek kockázatát a bank viseli.

A mindinkább növekvő infláció következtében 1982 végén gazdasá
gunk megszilárdítása igen sok nehézségbe ütközik. Még mindig nem 
küszöböltük ki a gazdaságban tapasztalható ingadozások okait. Még nem 
változtattunk alaposan az eddigi magatartásunkon, a fizetésképtelenség még 
mindig teljes súllyal nehezedik a gazdasági életre, növekszik a veszteség
gel dolgozó munkaszervezetek száma. A jelenlegi helyzetből való kiutat 
a vállalatok még mindig elsősorban az áremelésben keresik. A kérdés 
lényege az, hogy a munkásosztály kezébe tudja-e venni a teljes társadalmi 
reprodukciót, biztosítani tudja-e a társadalmi és politikai határozathozatal
ban az őt megillető döntő szerepet, vagy pedig azon erők kerülnek túl
súlyba, amelyek ellentétben állnak a munkásosztály érdekeivel, a szoci
alizmussal és az önigazgatással.

A zentai bank 1983. évi jelentése tartalmazza, hogy a rezolúcióval 
előirányzott kihelyezés csökkentése céljából 11,6% volt előirányozva 
megfelelő havi dinamikával. Egyes célok kivételt képeztek, úgyhogy a 
korlátozással ellentétben a kihelyezés 36%-kal emelkedett. Az év folya
mán noha a Potisje Szerszámgépgyár, Ada, komplett finnanszírozását már 
a Vajdasági Bank-Alapbank, Újvidék látta el, annak ellenére Ada 30%-kal 
emelte hitelkihelyezéseit, tervét pedig 119%-ban valósította meg. A bank 
önigazgatási szervei felelősséggel működtek, hogy a törvénnyel, az alap
szabályokkal és más normatív-okmányokkal kapcsolatos ténykedésükkel 
eleget tegyenek kötelezettségeiknek. A beruházási programmal kapcsolat
ban megemlítendő Csóka AIK Rét tmasz által foganatosított beruházás, a 
sertéstelep rekonstrukciója.

Az év folyamán a bank összkihelyezése a tervhez viszonyítva 
40%-kal, az előző évhez viszonyítva pedig 26%-kal gyarapodott. Jelentős 
mértékben termeltek területünkön mezőgazdasági termékeket, amelynek 
megfelelő mértékben fejlődött a feldolgozó ipar is. így a gabonafélék 
mellett jelentős mértékben termeltek: cukorrépát, olajmagvakat, kendert, 
dohányt, kerti veteményeket, gyógynövényeket, szőlőt stb. Az ennek meg
felelő feldolgozó ipar jelentősen fejlődött, éspedig: Kristal Cukorgyár 
Zenta, Csóka Húsfeldolgozó Csókán, malmok sütödékkel és a Gabona
forgalmi Vállalat zentai tésztagyára. Október 8-a Adán, Zora konzervgyár 
Moholon, Fermin Melaszfermentáló Zentán, Champignon készételgyár 
Zentán (időközben felszámolt), Menta gyógynövényfeldolgozó Pádén, Vino- 
grad szőlőfeldolgozó Csókán, Mlekara tejgyár Zentán, Tobačna tovarna 
dohányfeldolgozó Zentán, Duhanoprodukt Csókán, Napredak kendergyár 
Zentán (csupán egy olajgyár hiányzik).

A mezőgazdasági és feldolgozóipar mellett fejlett a fémipar is, 
melynek képviselői: Potisje szerszámgépek és öntöde Adán, a Sever sze
relékgyár és öntöde Livnica tmasz-a Csókán, a Tamp szereíékgyár Zentán, 
az LPÓ finomöntvénygyár Adán, Zavodi Crvena Zastava autógyár Sental 
tmasz-a Zentán stb.



Ezenkívül megemlítendők még a Sentex textilgyár Zentán, az Inex- 
Tisa bútorgyár Zentán, a Derby cipőgyár Zentán, a Polet Moholon, a 
Jedinstvo bőrdíszműáru-gyár Zentán, a Merkúr kesztyűgyár Adán, az Ob- 
nova épületasztalos üzem Moholon, valamint a kereskedelmi vállalatok: 
Senta, Zenta, Ravnica Ada, Jedinstvo Csóka. A kisipari vállalatok Merkúr 
Ada és Simplex Zenta. Az összes foglalkoztatottak száma 22 900.

Az 1985. évi zárszámadás igen érdekes adatokat tartalmaz. Az össz
jövedelemből származó kamat-jövedelem 92,75%, míg a maradék leginkább 
az árfolyamkülönbségre esik. A bank összköltségei 189%-ban valósultak 
meg a tervhez viszonyítva. Legnagyobb részt a felvett saját hitelekre és 
egyéb eszközökre vonatkozik. A bank összbevétele 197%-kal nagyobb a 
múlt évinél. A lakosság hosszú lejáratú hitelei és az egyéb hitelek kate
góriájában devizaeladás alapján 72%-kal növekedtek a múlt évhez viszo
nyítva. Az ügyviteli egység alapjai az előző évhez viszonyítva 49%-kal 
gyarapodtak. Az ügyviteli egység mindinkább megerősödik.

Sa sednice Poslovodnog saveta Vojvođanske banke-Udružene banké
u Senti 15. 06. 1987. g.

A Vajdasági Társult Bank ügyviteli tanácsának 1987. VI. 15-én, 
Zentán tartott ülésén

Az 1986. évi üzletjelentés szerint 1987. március 31-ig regisztráltatni 
kell a kereskedelmi bíróság regiszterében mindazokat az igazgatási, önigaz
gatási és egyéb alapokmányokat, amelyek értelmében a bank jogot nyert 
a törvényes előírásokkal összhangban levő munkára. Ennek keretében 
kidolgozta az ügyviteli egység az 1986— 1990. évekre terjedő periódusra 
a középlejáratú tervet, a Nemzeti Bank által elfogadott, a bank gazdasági



és pénzügyi működésére vonatkozó elaborátumot, amellyel az ügyviteli 
egység igazolja fennállásának létjogosultságát. A bank 1986. december 18-i 
közgyűlésén igazolták a bank ezen kötelezettségeinek keresztülvitelét, a 
zentai bank alapszabályait, önigazgatási megegyezést a zentai alapbank 
megalakításáról, a bank és a munkaközösség kölcsönös jogairól, kötele
zettségeiről és felelősségéről kötött önigazgatási megegyezést, amelyeket 
a bank köszhasználat céljából külön füzetekben is megjelentetett. A cég- 
bejegyzés meg is történt.

A bank- és hitelrendszer alapjairól szóló törvény (A JSZSZK 70/85. 
sz. Hivatalos Lapja), a bank- és hitelrendszer alapjairól szóló törvényt 
módosító és kiegészítő törvény (A JSZSZK 34/86. és 72/86. sz. Hivatalos 
Lapja) megjelenésével az új törvény hatályba lépése előtt alapított és 
a törvény feltételeinek eleget tevő bankoknak és egyéb pénzügyi szer
vezeteknek u.i. legkésőbb 1987. március 1-ig szervezetüket, igazgatásukat 
és határozathozataluk módját, a bank kötelezettségei, a bank kockázatvál
lalása iránti felelősségüket és önigazgatási okmányaikat össze kellett 
hangolniuk, és el kellett végezniük a bírósági cégjegyzékbe való be
jegyzést.

A zárszámadásból kitűnik, hogy a Nemzeti Bank monetáris-hitelügyi 
politikájának korlátozó jellege 1986-ban jelentősen enyhült, így a pénztö
meg növekedése és a bankkihelyezések némileg egybehangolódtak a 
gazdaság reális alakulásával. így a kihelyezéseket 38% helyett 45,46%-kal 
növelték az előző évhez viszonyítva. 1986-ban a rövid lejáratú visszleszá- 
mítolási hitelek hosszú lejáratúakká váltak. Ezzel a Nemzeti Bank elsődle
ges kibocsátási eszközei útján forgóeszközöket biztosított a bank ügyviteli 
területén működő agráripari komplexumok, valamint a konvertibilis és 
klíringterületre késztermékeik kivitelével foglalkozó gyáripar részére.

A bank összes eszköze 1986-ban 45%-kal növekedett az előző évhez 
viszonyítva. A hosszú határidővel lekötött takarékbetétek 72%-kal, az 
egyéb hosszú határidős letétek 66%-kal növekedtek. Az 1986. évben a 
lakossági eszközök átlagon felüli növekedést mutatnak. A bank eszközei 
164%-kal növekedtek, az összkihelyezés 35%-os növekedést mutat az 
1985. évhez viszonyítva. A bank elért eredményei kitűnőeknek mondhatók. 
Az 1987-re vonatkozó irányelvek: alkalmazkodni a gazdaság megváltozott 
körülményeihez, alaposan átgondolt pénzügyi politika, a beruházások gaz
dasági indokoltságának megvizsgálása és a küszöbön álló nehézségek 
leküzdésére irányuló irányelvek.

Egyidejűleg, 1987. december 10-én megalapításának 25., a külfölddel 
folytatott pénzügyietek 20. és a társult bank megalakításának 10. évfor
dulóját ünnepelte a Vajdasági Bank Az alkalmi ünnepségen emlékplakettel 
jutalmazták azokat az érdemes egyéneket, akik az elmúlt idő alatt tevé
kenységükkel jelentősen hozzájárultak a bank fejlődéséhez. Az elmúlt idő
szakban a bank eleget tett az elvárásoknak, és indokolta létjogosultságát.

A zentai bankhagyományok mint erről e referátum is hű képet ad 
—  immár százhúsz éve töretlenül fennállnak községünkben, az elmúlt 
évek sikereire nagy bizalommal és munkakedvvel tekintenek az érintett 
munkaközösségek és polgárok, biztosra véve azt, hogy a bank igazolni 
fogja a beléje vetett bizalmat.

Zenta, 1988. február hó.






