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ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Државна хипотекарна банка

VII

ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Реорганизацијом Управе фондова, 1922. године, настала је Државна хипотекарна банка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Иначе, Управа фондова је основана 16.08.1862.са
задатком да рукује и управља јавним капиталима и фондовима. Законом од 08.07.1898. Управе фондова је поред депозитне постала и државна хипотекарна кредитна установа.1
Током Првог светског рата Управа фондова Краљевине Србије поделила је судбину
српске владе и осталих државних органа. У јулу 1914. преселила се из Београда у Ниш где је
обављала све послове осим одобравања нових зајмова и продавања заложница и обвезница.
Услед ратних операција у јесен 1915, повукла се из Ниша у Скопље, потом у Краљево, а затим заједно са осталим надлештвима на Крф. Арпила 1916, основана је Крфска канцеларија
Управе фондова, а пола године касније, и њена филијала у Солуну. Крфска канцеларија је,
као одсек Министарства финансија, а од јесени 1916. Министарства народне привреде, пословала у ограниченом обиму, као депозитна установа и помоћна државна благајна. Убрзо
после пробоја Солунског фронта, Управа фондова је поново успостављена као самостална
установа. 2
Након повратка у новостворену државу Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца, Управа фондова је наставила са пословањем и 1919. и 1920. протекле су у реконструкцији пословних књига које су уништене или нестале у току рата, попису активе и пасиве, изради биланса
за период 1915-1919. и обнови унутрашње организације.3
Промене у стварној и територијалној надлежности Управе фондова до којих је дошло
после стварања Краљевине СХС прво су регулисане Законом од 21.08.1920. и Привременом
уредбом од 12.08.1920. Законом је проширен делокруг пословања Управе фондова и она је
постала хипотекарна установа мешовитог типа. Уредбом је Управи фондова и законским путем дат назив Управа фондова Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, проширена надлежност
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Момир Гломазић, Историја Државне хипотекарне банке 1862-1932, Београд 1933, 58-59 и 6970, 125 година Инвестбанке, Београд 1987, 20-21 и 25-26, АЈ-125 (Државна хипотекарна банка)545-925, Извештај о раду Државне хипотекарне банке за 1928. годину, 7-8, АЈ-125-546-930, Извештај о раду Државне хипотекарне банке за пословну 1929. годину, 7, АЈ-125-560-944, Извештај о раду Државне хипотекарне банке за 1937. годину, 9-14, АЈ-38 (Централни пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине Југославије)-580-748, Развитак Управе фондова до
1919, Политика, 27.08.1932, 70 година Државне хипотекарне банке, Правда, 29.08.1932, 70 година Државне хипотекарне банке, Трговачки гласник, 30.08.1932.
М.Гломазић, Историја..., 109-112; 125 година Инвестбанке ..., 34, АЈ-125-1-1, бр. 75, 11.12.1918.
и АЈ-65 (Министарство трговине и индустрије Краљевине Југославије)-1078-2032, Решење Министарског савета од 19.09.1918.
М. Гломазић, Историја..., 113-117, 125 година Инвестбанке ..., 36, AJ-125-1-2, Акт Одељења за
премију осигурања Дирекције хипотекарних послова, 16.08.1933, АЈ-125-545-925, Извештај ... 8,
АЈ–125-560-944, Извештај ...18, АЈ-65-1080-2046, Акт од 10.01.1922, Арон Алкалај, Државна хипотекарна банка и њен рад после рата, Економист, год. VIII, бр. 1-2/1927, Београд 1928, 52-55
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са подручја бивше Краљевине Србије на целу територију КСХС и регулисана унутрашња и
територијална организација. 4
Закон и Уредба из 1920. служили су да привремно задовоље потребе Управе фондова
до доношења Закона од 30.03.1922.5 који је усвојио све законске измене и допуне донете после Првог светског рата, остављајући у основи и даље у важности Закон из 1898. године. Законом је промењен назив, одређено седиште, утврђен статус, надлежност и структура Банке.
Управа фондова Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца променила је назив у Државна
хипотекарна банка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Под тим именом Банка је посло-

вала до 1929. године када је у складу са променом назива државе променила назив у
Државна хипотекарна банка Краљевине Југославије.6 Назив није био најадекватнији, зато што је Државна хипотекарна банка била мешовити тип хипотекарног банкарског завода
који је поред хипотекарних кредита обављао депозитне и друге активне, пасивне и неутралне
банкарске послове. Седиште ДХБ је било у Београду, а по потреби она је могла оснивати пословне јединице у унутрашњости.7
Државна хипотекарна банка је имала статус државне банкe, што је било истакнуто у
њеном називу. Она је била „самостално државно банкарско предузеће“8. Елемент „државно“
долазило је до изражаја у преузимању ризика од стране државе9, постављању управе,10 пословној политици11 и учествовању у добити.12 Елемент „банкарско предузеће“ огледао се у
томе што је ДХБ као банкарско предузеће сакупљала и пласирала средства у циљу зараде.13

4

5

6

7

8
9

10

11

Закон о изменама и допунама у Закону о уређењу Управе фондова и одредбе о проширењу њеног
круга рада, Службене новине Краљевине СХС, бр.185а, 25.08.1920, Привремена уредба о допунама и изменама у организацији Управе фондова Краљевине СХС Службене новине Краљевине
СХС, бр. 180, 18.08.1920, Измене и допуне у Привременој уредби о допунама и изменама у организацији Управе фондова Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Службене новине КСХС, бр. 2,
03.01.1921, М. Гломазић, Историја ..., 143-150; 125. година Инвестбанке ..., 38.
Закон о изменама и допунама у Закону о уређењу Управе фондова од 30.03.1922, Службене новине Краљевине СХС, бр. 87, 22.04.1922; Закон о уређењу Управе фондова са изменама и допунама од 21.02.1906, 14. 06.1910, 30.03.1922, 14.03.1924 и 07.06.1931, Београд 1932; АЈ-125-560944, Извештај..., 18-19; М. Гломазић, Историја...., 154-168; 125 година Инвестбанке ..., 41.
Промена назива државе регулисана је Законом о називу и подели Краљевине на управна подручја
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 233, 05.10.1929.
Чл. 1 Закона..., Службене новине СХС, бр. 87, 22.04.1922, и чл. 1 и 3 Закона о уређењу..., тач.4
Уредбе о изменама и допунама у Закону о уређењу Државне хипотекарне банке, Службене новине Краљевине Југославије, бр. 145, 01.07.1938, АЈ-125-560-944, Извештај..., 19; Министарство финансија Краљевине Југославије 1918-1938, Београд 1939, 248
Тач. 1 Уредбе... Службене новине КЈ, бр. 145, 01.07.1938.
За све банчине обавезе јемчила је држава, чл. 4 Закона о уређењу..., АЈ-125-536-905, Проблеми
Државне хипотекарне банке 3.
Чланови Управног и Контролног одбора постављани су од стране управне власти, краљевим
указом уз сагласност председника владе, а на предлог ресорног министра, Закон о уређењу..., чл.
63 и чл. 88. Постављање чланова одбора од стране државе правдало се тежњом да се пословање
Банке прилагоди општим интересима у вођењу кредитне политике, а исто тако и ризиком који је
држава преузимала на себе за евентуални неуспех у раду ДХБ.
Елемент „државно“ у пословној политици долазио је до изражаја у чињеници да се Банка приликом давања кредита није руководила искључиво тежњом за што већим рентабилитетом већ је
пред собом увек имала опште државне интересе. Други елемент „државно“ у пословној политици састојао се у нивелисању кредитних прилика у разним крајевима земље. За спровођење ове
политике ДХБ је преносила вишак расположивих средстава једне пословне јединице у друго седиште где прикупљена средства нису била довољна да подмире тражњу кредита, АЈ-125-536905, Проблеми ДХБ 3.
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Законом из 1922. године промењена је структура банке и она је од хипотекарне кредитне установе постала мешовити тип хипотекарног кредитног завода који је обављао троструку функцију: одобравао дугорочне зајмове, руковао фондовима и капиталима јавних
установа и вршио текуће банкарске послове.14
Државна хипотекарна банка је била овлашћена да: рукује свим државним и другим
јавним фондовима; пупилним, депозитним, општинским, среским, обласним, црквеним, манастирским и капиталима других корпорација; прима под интерес капитале у готовом новцу
на уложне књижице, на благајничке записе који носе интерес и на текуће рачуне; даје зајмове
хипотекарне на залози непокретних добара (хипотеке), за грађење на подлози менице и заложне вредности грађевине, комуналне областима, окрузима, срезовима и општинама на залогу
приреза и прихода, водним задругама на подлози законом гарантованих прихода, држави за
подизање зграда на подлози хипотекарног потраживања и буџетом гарантованог ануитета, на
подлози државних или државом гарантованих хартија од вредности (ломбард); есконтује и
реесконтује менице и девизе; на подлози готовог новца, меница или хартија од вредности, врши послове жиро и текућих рачуна, издавања чекова, упутница или акредитива; купује и продаје хартија од вредности за туђ рачун; врши наплате и исплате за туђ рачун, као и наплате и
исплате купона ако им је рок за исплату истекао, а нису застарели; прима на чување готов новац, хартије од вредности и друге вредности; издаје заложнице и обвезнице на основу хипотекарних и комуналних зајмова, купује и продаје своје заложнице и обвезнице за свој и туђ
рачун; есконтује своје извучене заложнице и обвезнице као и њихове купоне; даје зајмове земљорадничким задругама и њиховим савезима и обавља остале банкарске послове.15
Делокругом је дата структура пасивних и активних послова ДХБ. Пасивни послови су
били прикупљање слободних новчаних средстава, која су долазила из следећих извора: фондова и капитала јавних установа, улога на штедњу (приватни капитали), емисија банчиних заложница и обвезница и банчине имовине.16
Фондови су били најважнији извори средства за банчине дугорочне активне послове.
Банка је само водила књиговодствене и административне послове у вези са самосталним, државним, самоуправним, приватним, и задужбинским фондовима. Она није сносила одговорност за финансијско стање и могућности фондова да одговоре обавезама које су им стављане
у дужност приликом оснивања. Намену, приходе и право располагања фондовима одређивали су прописи о њиховом оснивању.
Самостални фондови су били подељени на пензионе и фондове са специјалном наменом.17 У пензионе фондове спадали су: Чиновнички пензиони фонд,18 Пензиони фонд за
12
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С обзиром да је законским путем држава осигуравала сталан прилив одређених средстава, фондова и капитала јавних установа и преузимала на себе евентуални неуспех у пословању ДХБ држава је имала удео у чистој добити, чл. 101, тач. в Закон о уређењу.
АЈ-125-536-905, Проблеми ДХБ, 3-4.
АЈ-125- 1-1, Образложење Предлога закона о изменама и допунама у Закону о уређењу Управе
фондова, s.a.
Чл. 5 Закон о уређењу..., тач. 5 Уредбе...,Службене новине КЈ, бр.145, 01.07.1938, М. Гломазић,
Историја..., 156-157.
М. Гломазић, Историја..., 171.
Банка је 1931.године водила 14 самосталних фондова, 1932 -13, 1933 -12, 1934 -11, 1935 -9,
1939 –6.
О самосталним фондовима види: АЈ-125-533-889, Извештаји о раду Дирекције самосталних
фондова за 1935, 1936, 1937, 1939. и 1940, Извештај о раду и пословању Одељења самосталних
фондова за пословну 1940, Извештај о раду Контролног одељења Дирекције самосталних фондова за 1940. и М. Гломазић, Историја..., 172 и 176.
О кретању средстава самосталних фондова види: АЈ-125-560-944, Извештај о раду Државне хипотекарне банке у пословној 1940. години, 21; М. Гломазић, Историја ...., 177-178 и 125 година
Инвестбанке..., 45.
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удовице и децу умрлих чиновника19, Пензиони фонд учитељских удовица, учитељске деце и
деце државних забавиља,20 Пензиони фонд особља ДХБ,21 а у фондове са специјалном наменом Фонд за осигурање стоке и Фонд за накнаду штете пострадалих од града. 22
Каматна стопа по самосталним фондовима била је 5% до 01.01.1936, од тада 4%. Једино је по Чиновничком пензионом фонду интересна стопа била 5,5% до 01.04.1935, после
тога 4%.23
Један од најзначајнијих извора средстава за банчине дугорочне, активне послове
представљали су јавни фондови и капитали јавних установа24 односно депозитни, пупилни,
општински, срески, обласни, црквено-манастирски и капитали других јавних установа. Јавни
фондови и капитали су били дугорочна средства и замењивали су банчин капитал који она по
закону није имала. Још од оснивања Управа фондова односно Државна хипотекарна банка
имала је привилегију прикупљања средстава јавних фондова и капитала јавних установа.
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Међу самосталним фондовима Чиновнички пензиони фонд је по обиму пословања, функцији и
финансијским могућностима био највећи. Фонд је установљен „за породичне пензије чиновника
и остале службенике грађанског реда“. Приходи фонда су биле месечне принадлежности службеника и разлике између нових и дотадашњих принадлежности у случају унапређења. Улагање
прихода за Чиновнички пензиони фонд отпочело је 1. априла 1931. Пословање је било регулисано Правилником о Чиновничком пензионом фонду, Службене новине Краљевине Југославије, бр.
179, 08.08.1931.
Број уложних партија овог фонда био је 1935. године 213540, 1936 - 223284, 1937 - 232176, 1939
- 253358, од тога 212503 живих партија по којима се свакодневно радило, 1940 - 219678. Међутим, ако се одузму 19774 партије које се односе на улагаче за које је Бановина Хрватска престала да шаље улоге, онда је Чиновнички пензиони фонд крајем 1940. имао 199904 партије.
Основан је 18.10.1843, и његово целокупно пословање било је веома активно до 1923. када је обустављена наплата улога за рачун фонда. Исплату пензија Банка је вршила до 01.10.1931. када је
ова служба прешла у надлежност Министарства финансија. После тога делатност по овом фонду свела се на расправу заосталих предмета из ранијих година а његова имовина се углавном
увећавала интересом на уложни капитал код ДХБ.
Установљен је 20.04.1885. године. Фондом је руковала Управа фондова односно ДХБ до 1923.
када је обустављена наплата улога по овом фонду. Пословање је сведено углавном на расправљање предмета из ранијих година у погледу наплаћених улога и исплаћених пензија за рачун
фонда од стране Министарства финансија. Имовина је увећавана интересом од уложеног капитала фонда код ДХБ.
Основан је са циљем да се из његових средстава врше исплате личних и породичних пензија
члан 1, тачка 34 Уредбе, Службене новине КЈ, бр. 145, 01.07.1938. Пословање фонда регулисано
је Правилником Пензионог фонда особља ДХБ од 20. 03. 1939, Службене новине КЈ, бр.
68/1939.
Број уложних партија Пензионог фонда особља ДХБ био је 1939. године 1282, а 1940. године 1409.
Фондови су основани 1905. и радили су до 1909. После тога њихово пословање састојало се од
ликвидације обавеза створених у ранијим годинама. Имовина им је увећавана интересом од пласираног капитала код Управе фондова односно ДХБ.
АЈ-125-112-129, Преглед каматне стопе по фондовима, АЈ-125-104-116, Каматна стопа код Државне хипотекарне банке, АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове
Држ.хип.банке за 1937. годину, Правилник Чиновничког пензионог фонда и Правилник Пензионог фонда особља ДХБ.
Фондови су били иституције трајног карактера, законом основане касе за прикупљање новчаних средстава која су била намењена и служила за одређене сврхе. Јавни капитали су били они
улози и суме новца које су судске, полицијске и остале државне власти полагале у Банку јер их
привремено нису могле употребити за намењене циљеве, М.Гломазић, Историја...., 171-172;
125 година Инвестбанке ...., 44.
Примање фондова и капитала регулисано је чл. 5 тач. 1 и 2, чл. 40, 41 и 117 тач. ж и з Закона о
уређењу.
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Законом је било одређено да се сви фондови и капитали „морају давати на руковање
Државној хипотекарној банци“. Новчани заводи који су до 1922. примали на улоге и чување
јавне фондове и капитале били су дужни да их у року од 10 година положе Државној хипотекарној банци. Нове улоге јавних фондова заводи су могли примати још 5 година, а после тога
они су требали да се улажу искључиво код Државне хипотекарне банке.25
Приватни новчани заводи и друге организације оспоравали су Државној хипотекарној
банци привилегију да она има монопол на руковање јавним фондовима и капиталима јавних
установа.26
Приватним банкама које су прикупњале јавне фондове и капитале неколико пута продужаван је рок за предају тих средстава27, а 1938, ослобођене су обавеза да средства прикупљена до 01.04.1933. положе Државној хипотекарној банци.28
25

26

27

Чл. 40 и чл. 117 ж Закона о уређењу.
Када је 1924. одређено да заводи и установе из Далмације који су примали на улоге и чување
фондове и капитале јавних установа, у року од 6 месеци, положе тај новац Државној хипотекарној банци, и да се нови улози овог новца у будуће полажу на приплод и чување код те банке, католички епископат у Далмацији је саопштио да се само за ту покрајину стварају изнимни и присилни закони. Поводом тога Државна хипотекарна банка је констатовала „да се ово питање црквених капитала које је регулисано на овај начин за Далмацију не може идентификаовати са понижењем и разочаравањем Далмације као покрајине. Овом мером, која је Народној скупштини
предложена од представника народа у Далмацији и од свих њих као корисника прихваћена,
ишло се на то да се што пре помогне Далмацији, ишло се на то да се манифестује нарочита љубав према интересима ове покрајине и овог народа“, АЈ-65-1078-2036, бр. 2329 од 04.03.1925. и
члан 40. 117 ж, Закона о уређењу.
Савез градова Краљевине Југославије је, 28.09.1930, предложио да предаја јавних фондова и капитала Државној хипотекарној банци буде само факултативна али не и обавезна, односно да
градске штедионице и бановински новчани заводи уживају једнакост са ДХБ у погледу примања
на улоге и чување фондова и капитала јавних установа. Банка је констатовала да се резуолуцијом желе одузети главни финансијски извори које она стављала у службу народне привреде и
који су благотворно утицали на економски и културни развитак градова, АЈ-65-1078-2036,бр.
46585, 08.10.1930.
Од самог почетка пословања, Главном филијалу у Љубљани чињене су разне сметње и свим
средствима ометало правилно функционисање. Због неправилног тумачења, члана 117 ж. Закона
о банчином уређењу многа државна надлештва и јавне установе нису улагале фондове и капитале на приплод код тог филијала, већ код других новчаних завода, АЈ-65-1078-2036,бр. 15549,
27.03.1933.
Група сенатора је, 1935. предложила измене тачке 1 и 2 члана 5 и члана 40 и брисање члана 117
ж Закона о уређењу. У образложењу су навели да „за све јавне фондове недостаје рацио легис да
би се ова новчана средства одузимала самоуправним штедионицама којима је тиме у некој мери
изречено и неповерење, те централизирала у једном, ако и државном заводу. Нема оправданог
разлога да се оне у сваком погледу не изједначе са државним и другим повлашћеним установама. Из тих разлога сматрамо за потребно да се има успоставити раније 1922. владајуће стање те
да се новчаним установама којима је по закону призната пупиларна сигурност особито самоуправним штедионицама врате Законом од 30.03.1922. одузета права.“ АЈ-65-1078-2032, бр.1061,
04. 07.1935, Предлог закона о изменама и допунама у Закону о Управи фондова са образложењем, Сенат Краљевине Југославије доставио је министру трговине и индустрије.
Став 1 и 2 тачке 5 члана 45 Финансијског закона за 1932/1933. годину, Службене новине Краљевине Југославије, бр. 70-XXIX, 26.03.1932, Решење о продужењу рока чл.117 ж Закона о уређењу ДХБ, Службене новине КЈ, бр.183-XLVIII, Члан 10 Закона о буџетским дванаестинама за
месец август-децембар 1935. и јануар-март 1936, Службене новине КЈ, бр. 174-XXXIX,
30.07.1935, Чл. 103 тачка ж Финансијског закона за 1936/1937, Службене новине, бр. 75-XV,
28.03.1936, Чл. 12 тачка 21 Финансијског закона за 1937/1938, Службене новине КЈ, бр.73-XXII,
01.04.1937, Чл. 10 тачка 20 Финансијског закона за 1938/1939, Службене новине КЈ,бр.73-XXV,
01.04.1938.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

Банка је водила послове у вези са разним фондовима који су се делили на државне, и
остале у које су спадали самоурпавни, задужбински и приватни. Државним фондовима управљали су централни органи власти и они су вођени код Централе у Београду док су остали
улагани и код главних филијала, филијала и агенција.29
Каматна стопа по разним фондовима, црквено-манастирским и пупилним капиталима
и оставама била је 5% до 01.01.1936, после тога 4%. Интересна стопа по депозитним капиталима била је 3% до 01.01.1936. године, од тада 2%.30
Улози на штедњу (приватни капитали) су били један од врло јаких извора средстава.31
За прикупљање средстава приватног карактера Државна хипотекарна банка није имала никакву привилегију и њихово притицање заснивало се на поверењу улагача и сигурности коју је
она пружала. Приватне банке сматрале су да треба одредити висину до које ДХБ може примати улоге на штедњу, биле су против тога да она прима улоге на штедњу у неодређеном износу.32
28
29

30
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Члан 1тач. 43 Уредбе од 22.06.1938, Службене новине КЈ, бр. 45- XLVII, 01.07.1938.
Уочи Априлског рата 1941. државних фондова је било 97 а осталих разних фондова 3.072. Државни фондови су се делили на фондове минситарства, калдрминске и државних установа
(Управе монопола, Државног добра Беље и др). У ресору појединих министарстава били су:
Фонд за сузбијање кријумчарења, Општи калдрмински фонд, Фонд за унапређење извоза дувана, Централни фонд за казнене и сличне заводе, Државни школски фонд Државни путни фонд,
Државни фонд за јавне радове, Народни санитетски фонд, Исељенички фонд, Колонизациони
фонд, фондови за унапређење овчарства, коњарства, рибарства и свиларства, Фонд за сузбијање
и угушивање сточних зараза, Фонд за опијум и дроге, Фонд за памук, Фонд за одржавање пловног парка, Жандамеријски потпорни фонд, Фонд за подизање зграда за становање официра и
осталих службеника, Фонд за помагање породица погинулих и умрлих официра у ратовима од
1912-1918. године и други, М. Гломазић, Историја..., 172-174, Решење о укидању и ликвидацији
државних фондова, Службени лист ФНРЈ, бр. 79, 01.10.1946.
АЈ-125-112-129, Преглед каматне стопе по фондовима, АЈ-125-104-116, Каматна стопа код Државне хипотекарне банке, АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове ДХБ за
1937. годину.
Број партија разних фондова био је 1930. године 1496, 1935 - 1602, 1937 - 1703, пупилних капитала и остава 1930. године 36, 1935 - 5088, 1937 - 4820, депозитних капитала и остава 1930. године 362, 1935 - 3866, 1937 - 4586, црквено-манастирских капитала 1930. године 319, 1935 - 369,
1937 - 340.
О кретању средстава разних фондова и јавних капитала види: АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове ДХБ за 1937. годину, АЈ-125-560-944, Извештај..., 21, 125 година Инвестбанке..., 45 и М.Гломазић, Историја..., 177-182.
Примања улога на штедњу регулисано је чланом 5 тач. 3 и чл. 42-45 Закон о уређењу, а упутства
за пословање по улозима на штењу обухваћена су Општим одредбама за примање улога на
штедњу, Београд 1934, АЈ-125-29-33, УО 25.01.1934.
Број улагача код Централе био је 1923. године 5629, код Централе и пословних јединица 1930.
године 20.363, 1935. - 42.922; 1940. - 52.328, односно код Централе Београд - 33.911; главних
филијала у: Нишу - 4148, Загребу - 2663, Новом Саду - 2.437, Сплиту - 2100, Љубљани - 1878,
Сарајеву - 1732, Скопљу - 1358, Земуну - 1106, Бања Луци - 584 и Цетињу - 411, АЈ-125-560-944,
Извештај о раду ДХБ у пословној 1940. години, 125 година.... 46, М. Гломазић, Историја ...,
182-186.
У допису Министарству трговине и индустрије Удружење банака је навело да у другим државама хипотекарне банке могу да примају улоге на штедњу највише до половине или целокупне висине сопственог капитала и то под условом да ти улози морају бити пласирани у краткорочне и
ликвидне послове. Удружење је предлагало да висина улога на штедњу код ДХБ буде половина
или укупни износ државних и јавноправних фондова којима та банка располаже. Сматрали су да
би се одређивање висине до које ДХБ може примати улоге на штедњу ,,спречила неправедна
конкуренција коју ДХБ чини приватним новчаним установама“, АЈ-65-1078-2036, бр.546/31 од
20.10.1931. Поводом примедби Удружење банака Државна хипотекарна банка је истакла да улози на штедњу код ње износе свега двадесетшести део свих улога у Краљевини Југославије, да
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Каматна стопа по улозима на штедњу била је 6% од 01.01.1921, потом је смањена на
5% од 01.07.1934. године, затим на 4% од 01.07.1935.33
Један од извора средстава биле су заложнице и обвезнице.34 ДХБ је могла емитовати
заложнице до укупног износа исплаћених хипотекарних зајмова и обвезнице до укупног износа комуналних зајмова.35 Заложнице и обвезнице Банка је пласирала у зајмове закључиване
у иностранству36 и тиме прикупљала средства помоћу којих је одобравала хипотекарне, комуналне и зајмове за зидање, продужавала рокове отплате и смањивала каматну стопу.
Значајан извор средстава представљала је банчина имовина коју су сачињавали Резервни фонд,37 Фонд за амортизацију банчиних зграда38 и Фонд за осигурање банчиних зграда.39

33

34
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она нема водећу и одлучујућу улогу у том послу, нити чини „нежељену“ конкуренцију осталим
новчаним заводима и да по улозима на штедњу плаћа знатно мању камату од већине приватних
новчаних завода, АЈ-65-1078-2036, бр. 2801/с, 16.02.1931.
АЈ-125-2-3, Записник 37. састанка УО, 03.12.1920, АЈ- 125-112-129, Преглед каматне стопе по
улозима на штедњу, АЈ-125-104-116, Каматна стопа, АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за
банкарске послове ДХБ за 1937. годину, АЈ-125-552-936, Извештај о раду ДХБ у 1934. години,
АЈ-125-31-35, Записник са састанка УО, 13.06.1935.
Емисија банчиних заложница и обвезница регулисана је чланом 5 тач. 16, 17 и чл. 23-36 Закона
о уређењу.
125 година Инвестбанке...., 46.
Банка је закључила зајмове са Швајцарским банкарским друштвом у Базелу (Societe de banque
Suisse, Bale): 6% швајцарски из 1923. од 5 милиона швајцарских франака на 3 године, 7% швајцарски из 1924 од 15 милиона швајцарских франака на подлози заложница ДХБ и роком отплате
од 12 година, аванс из 1926. од 6 милиона швајцарских франака са роком од 4 године, 7% швајцарски из 1927 од 10 милиона швајцарских франака на 12 година, 7% аванс из 1929 од 6 милиона швајцарских франака на 5 година, 7% аванс из 1931 од 8 милиона швајцарских франака на 5
година, затим са банкарском кућом Селигман (J&W Seligman and Co) у Њујорку 7% Селигманов
зајам из 1927. године од 12 милиона долара на подлози 7% залатних заложница ДХБ и роком отплате од 30 година, и Међународном хипотекарном банком у Базелу, 1931 године, склопила је
два 7% зајма у укупном износу од 2,5 милиона швајцарских франака на 15 година.
О кретању банчиних заложница и обвезница односно зајмова на страни види: АЈ-125-1-2, Државна хипотекарна банка (пређе Управа фондова) од 1918 до 1938, 3-4, АЈ-125-560-944, Извештај ..., 23, 125 година Инвестбанке, 46-47, М. Гломазић, Историја..., 189-197.
Резервни фонд је основан 1898. и служио је у првом реду за покриће губитака које би банка могла имати у току пословања. Образовао се од дела банчине чисте добити, из прихода на његов
капитал, из неподигнутих сума од банчиних амортизованих заложница и обвезница као и њихових застарелих купона и непредвиђених прихода. Капитал банчиног Резервног фонда водио се у
злату и улагао се у државне хартије од вредности које носе интерес и акције Привилеговане народне банке Краљевине Југославије. Држава је путем Резервног фонда супституирала одредбу
чл. 4. Закона о урђењу по коме за све обавезе банчине јемчи држава и уместо формалне гаранције банчиним повериоцима пружила је стварну сигурност за уложени капитал у висини Резервног
фонда и вредности активе у коју је он уложен, 125 година Инвестбанке..., 47, М. Гломазић,
Историја..., 198-201 и АЈ-125-536-905, Проблеми ДХБ, 4-5, Закон о уређењу....члан 102.
О кретању средстава у Резервном фонду од 1927-1940. види: АЈ-125-560-944, Извештај за 1940,
23, 125 година ..., 47; М. Гломазић Историја..., 198-200.
О стању и износу чисте добити коју је ДХБ, у смислу члана 101 Закона о уређењу, предавала
сваке године Главној државној благајни види: 125 година Инвестбанке.., 48, М. Гломазић,
Историја..., 219.
Државна хипотекарна банка није имала своју главицу већ је Резервни фонд служио као банчин
капитал. У предлогу Закона о изменама и допунама Закона о уређењу Управе фондова
предвиђено је формирање капитала ДХБ тако што би се од преостатка чисте добити 20% уносило у Резервни фонд а 50% издвајало и формирала банчина главница која би се водила по засебном рачуну у банчином билансу. Остатак чисте добити припадао би Главној државној благајници као удео државе у чистој добити Државне хипотекарне банке. У образложењу је наведено да
држава на овај начин неће имати никакве издатке зато што ће банчин капитал бити државна сво-
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Прикупљена дугорочна средства ДХБ је пласирала у дугорочне и краткорочне активне послове. Банка је давала три врсте дугорочних зајмова: хипотекарне на залогу непокретних добара, комуналне на прирезе и приходе и водним задругама на подлози гарантованих
прихода.. Одобравала је хипотекарне зајмове на пољопривредна земљишта (њиве, ливаде, винограде, воћњаке, забране итд.), варошка имања (на земљишта за подизање зграда и на земљишта са зградама од тврдог материјала на утврђеној регулационој линији) и на мешовиту
залогу (пољопривредна и варошка имања).40 Зајмове су узимали трговци, занатлије, индустријалци, привредници, земљорадници41 и друга лица .
Каматна стопа по хипотекарним зајмовима је била 7% до 1923, потом је повећана на
10%, а рок отплате је био 12 година. Закључивањем зајмова у иностранству и прикупљањем
средстава интересна стопа је постепено смањивана а рок отплате продужаван. Камата је од
09.05.1927. била 9% са роком отплате на 25 година, затим 8% на 30 година од 15.05.1931,
7% од 10.04.1935, 6% на 32 године од 04.02.1938. по свим зајмовима одобреним до
31.03.1931. и 6,5% од 18.01.1939 на зајмове одобрене после 31.03.1931. У току Другог светског рата каматна стопа је снижена са 6,5% на 6% од 01.09.1941, потом на 5,5% од
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јина, АЈ-65-1078-2032, бр. 1386 од 15.07.1929. Предлог није прихваћен и Резервни фонд је служио као капитал ДХБ.
Фонд је представљао амортизовану вредност банчиних пословних зграда и имања купљених од
неуредних дужника. Образовао се дотацијама из чисте банчине добити. О кретању средстава
фонда од 1923. до 1940. види: АЈ-125-560-944, Извештај за 1940, 24.
Фонд је основан 1937. године с циљем да отклони од Банке ризик од евентуалних пожара на њеним зградама. Капитал фонда пласирао се у државне и државом гарантоване хартије од вредности. Приход од ових хартија књижен је у корист овог фонда, АЈ-125-46-50, Записник 41. састанка УО, 02.09.1937.
О кретању средстава фонда види: АЈ-125-560-944, Извештај за 1938. годину, 22, 1939, 21, и
1940. 24.
Дугорочни хипотекарни зајмови одобравани су на основу чл. 5 тач. 4, 5, 8 и 9 а поступак при одобравању регулисан је чл. 7-22. Закона о уређењу. О одобравању хипотекарних зајмова види: Правилник за процену непокретних имања банчиних зајмотражилаца, Београд 1940, који је усвојен на
састанку УО 18. 04. 1940; Правилник за процену непокретних имања дужника Државне хипотекарне банке који се излажу принудној јавној продаји, Београд 1940, који је усвојен на састанку УО,
18.04.1940, Упутство за задужење код Државне хипотекарне банке, приредио Милан В. Јовић,
Ниш 1929, М. Гломазић, Историја..., 201-208, 125 година Инвестбанке..., 42-43.
О броју и износу исплаћених и укупном стању хипотекарних зајмова од 1921-1940, види: АЈ125-560-944, Извештај..., 15 и 125 година Инвестбанке...,42. Банка је од 1921. до 1940. одобрила
29.953 зајма. Прве године исплаћено је 63 зајма, потом се број постепено повећавао на неколико
стотина и хиљада да би 1927. било 5.810 а 1928. године 5.119, затим се број смањивао и 1932
било је 479, а 1935 свега 173, потом се постепено повећавао и 1940. одобрено је 1049 зајмова.
Решених хипотекарних и комуналних зајмова 1930. било је 2357, од тога у Централи 741, главним филијалама у Загребу 357, Љубљани 5, Новом Саду 119, Нишу 197, Сарајеву 220, Скопљу
207, Сплиту 482 и Цетињу 29. Од 2357 одобрених зајмова 1930. у Централи, зајмова на хипотеку
је било 2146, комуналних 79, на пољопривредна добра 107 и мешовиту залогу (варошка и пољопривредна добра) 25, АЈ-125-547-931, Извештај о раду ДХБ за пословну 1930. годину.
Државна хипотекарна банка давала је зајмове земљорадницима на подлози непокретног имања
до оснивања Привилеговане аграрне банке, 1929. године. После тога већи број дужника – земљорадника код ДХБ пренео је своја дуговања код Привилеговане аграрне банке, АЈ-125-1-2,
Државна хипотекарна банка (пређе Управа фондова) од 1918-1938, 6.
Приликом оснивања Привилеговане аграрне банке управник Државне хипотекарне банке наименован је за владиног комесара са специјалним задатком да спроведе упис акцијског капитала и изврши остале припреме за оснивање поменуте банке. Поред уписа акција ДХБ је помогла Привилегованој аграрној банци да се организује, што пре оспособи за рад и уступила јој 862 пријаве за хипотекарне пољопривредне зајмове по којима су све претходне радње биле завршене, АЈ-125-540936, Извештај за пословну годину 1929, и М. Гломазић, Историја... 205-206.
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25.02.1942. Каматна стопа по земљорадничким зајмовима била је 4,5%. По свим чиновничким зајмовима спуштена је са 7% на 6% од 01.06.1928, затим на 5% од 01.08.1931. и на 4% од
21.10.1937.42
Банка је пласирала знатне суме новца у комуналне зајмове које је одобравала самоуправним телима (областима, бановинама, срезовима и општинама) на подлози приреза и прихода. Зајмови су одобравани и држави односно заводима и установама (универзитетима, академији наука итд.) који су основани ради остваривања нарочитих циљева и задатака.43
Самоуправна тела и министарства закључивали су зајмове ради куповине, изградње и
поправки разних зграда и станова, уређења бања, пристаништа, царинарница, путева, улица,
пијаца, рибарница, кланица, плинара, магацина, јавних купатила, водовода, канализације, затим за хидротехничке и мелиорационе радове, комасацију, откуп земљишта за колонизацију,
унапређење пољопривреде, сточарства, шумарства, трговине, занатства, набавку инсталација,
машина и намештаја, отплату ранијих дугова и друге потребе.44
Каматна стопа по комуналним зајмовима је била 10%, са роком отплате на 12 година,
до 15.05.1931, тада је снижена на 9%, потом је била 8% од 01.07.1935, онда 7% од 29.07.1936.
У току Другог светског рата, 01.04.1942. смањена је интересна стопа од 7% односно 6,5% на
6% по свим комуналним зајмовима на прирез и приход или на непокретности.45
Поред хипотекарних зајмова у ужем смислу Банка је одобравала зајмове водним задругама на подлози законом гарантованих прихода. Висину стопе и рок зајма одређивао је
Управни одбор с тим да рок отплате зајма није могао бити дужи од 50 година. Први одобрени зајмови водним задругама реализовани су 1924, а следећи 1927. После тога Банка није
одобравала ове зајмове сматрајући да су задовољене неодложне потребе водних задруга.
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АЈ-125-2-3, Записник 25. састанка УО, 31.08.1920, АЈ-125-266-433, Преглед промена интересних
стопа по зајмовима на непокретности, на прирез и приход и по зајмовима буџетом гарантованих, АЈ-125-268-437, Интересна стопа по дугорочним зајмовима, АЈ-125-430-648, Интересна
стопа по комуналним зајмовима, АЈ-125-104-116, Каматна стопа АЈ-38-580-748, Државна хипотекарна банка за побољшање економских прилика у земљи, Политика 15.03.1931, Снижена је
каматна стопа Државне хипотекарне банке, Југословенски гласник 15.03.1931, АЈ-125-545929 Извештај за пословну годину 1928, М. Гломазић, Историја..., 209-210; 125 година
Инвестбанке..., 43.
Банка је одобравала комуналне зајмове на основу чл. 5 тач. 6 и чл. 37-39 Закона о уређењу. Од
1921-1940. Банка је одобрила 590 комуналних зајмова, прве године само 1, следећих година неколико, затим 1927. - 40, а 1930. - 70, потом је тај број наредних година био знатно мањи да би
се 1939. повећао на 63 а 1940 на 85 зајмова. О броју, износу исплаћених и укупном стању комуналних зајмова на прирез и приход види: АЈ-125-560-944, Извештај..., 17 и 125. године
Инвестбанке..., 43.
Комунални зајмови су били подељени по висини интересне стопе и залози на следеће врсте: 6%
стари самоуправни зајмови на непокретности (пре ратни) декурзивни, 6% нови прератни самоуправни на прирез и приход – антиципативни, 6% нови прератни самоуправни зајмови на непокретности – антиципативни, 6,5% нови послератни зајмови држави и самоуправним телима на
прирез и приход антиципативни, 7% нови послератни зајмови држави и самоуправним телима
на прирез и приход – антиципативни, 7% нови послератни зајмови држави и самоуправним телима на непокретности – антиципативни, и 4,5% зајмови водним задругама, АЈ-125-430-648,
Технички опис послова пословања Одељења комуналних зајмова, јун 1940.
Банка је учествовала у финансирању исушивања Панчевачког рита, изградње висећег моста
„Краљ Александар I“ на Сави код Београда, железничких пруга Београд-Кнежевац-Ресник и Београд-Панчево, Неимара, Каленића гувна, професорске колоније, подручја око Калемегдана, Теразија и Славије. ДХБ је узела учешћа у оснивању великих предузећа од општег државног значаја, као што су Југословенски челик а.д. и Привилегованог друштва за силосе, АЈ-125-552-936,
Извештај о раду ДХБ у 1934, 12. и АЈ-125-560-944, Извештај за 1938, 12.
АЈ 125-266-433, Преглед промена интересних стопа АЈ-125-268-437, Интересна стопа и АЈ-125430-648, Интересна стопа, АЈ-125-104-116, Каматна стопа.
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Каматна стопа по зајмовима водним задругама смањена је са 10% на 9% 15.05.1931, затим је
била 8% од 01.07.1935, 7% од 29.07.1936. и 6% од 01.11.1937. за све уредне дужнике.46
Краткорочна средства Државна хипотекарна банка пласирална је у краткорочне зајмове за грађење, менично-хипотекарне зајмове, ломбард, есконт, текуће рачуне и остале
краткорочне активне послове.
Путем краткорочних зајмова за зидање додељивани су кредити за стамбену изградњу
и обнову Београда и других градова.47 Током 1927. извршена је ревизија краткорочних зајмова за грађење ради њиховог конвертовања у дугорочне хипотекарне зајмове. Банка је 1932.
престала да даје зајмове за грађење.48
Располажући знатним краткорочним средствима ДХБ је крајем 1929. отпочела одобравати краткорочне менично-хипотекарне кредите на подлози менице са три потписника и
хипотеке на непокретности. Каматна стопа по овим зајмовима је била 8% од 01.02.1930, затим 7% од 15.05.1931, потом је повећана на 8% од 15.12.1931, онда је снижена на 7% од
07.03.1935. и 6% од 01.02.1939.49 Рок отплате је био 5, затим 10 година.
Због слабог интересовања и малог броја хартија од вредности које су испуњавале
услове за ломбард Банка је тек 1927. отпочела ломбардне послове дајући краткорочне зајмове
на подлози државних и државом гарантованих хартија од вредности и државних бонова.50 По
зајмовима на залогу државних хартија од вредности (ломбард хартија од вредности) најдужи
рок је био три месеца а најкраћи 10 дана, а каматна стопа између 9% и 6%. Интересна стопа
по зајмовима на залогу државних бонова (ломбард благајничких записа) је по боновима до
једне године варирала између 8% и 5,5%, боновима до 2 године између 9% и 6% и боновима
преко две године између 10% и 6%.51
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Банка је одобравала зајмове водним задругама на основу чл. 5 тач. 7 Закона о уређењу, М. Гломазић, Историја..., 210-212 и 125 година Инвестбанке ..., 43, АЈ-65-1078-2034, Извештај Контролног
одбора о прегледу рада ДХБ у 1926. и 1927, 5-6, АЈ-125-268-437, Интересна стопа, АЈ-125-430-648,
Интересна стопа.
Давањем јефтиних кредита за које је средства пронашла у улозима на штедњу и зајмовима у
Швајцарској, Банка је омогућила грађевинско подизање Београда, које су странци назвали „американско“, АЈ-65-14-102, бр. 15555, 29.08.1923.
М. Гломазић, Историја ..., 203-205 и 125 година Инвестбанке..., 43АЈ-125-117-127, Извештај
Дирекције за банкарске послове ДХБ за 1937, АЈ-125-208-277, К бр. 1834, 21.01.1939. Давање
зајмова за грађење регулисао је Правилник за давање краткорочних меничних зајмова за грађење, Београд 1921, који је усвојио Управни одбор 03.02.1921.
125 година Инвестбанке...., 43, АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове ДХБ
за 1937, АЈ-125-236-639, Преглед каматних стопа по меничним зајмовима на хипотеку, Упутства
за извршење одлуке Управног одбора бр. 1834 од 18.01.1939. о новим условима меничних зајмова на хипотеку, АЈ-125-104-116, Каматна стопа, АЈ-125-552-936, Извештај о раду ДХБ у 1934.
години.
Банка је од 1930-1940. одобрила 4910 менично-хипотекарних зајмова. Сваке године одобравано
је неколико стотина а највише 1935 - 877, потом се број смањивао и 1940. одобрено је 196 зајмова. О броју, износу исплаћених и укупном стању менично-хипотекарних зајмова, види:
АЈ-125-560-944, Извештај...,18.
М. Гломазић, Историја..., 216-218, и 125 година Инвестбанке..., 44. Давање зајмова на залоге
(ломбард) било је регулисано чл. 5. тач. 10. Закона о уређењу и Правилником о ломбардним зајмовима, који је усвојио Управни одбор септембра 1920.
АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове ДХБ за 1937, АЈ-125-232-350, Преглед каматне стопе по кредитима на подлози благајничких записа (бонова), АЈ-125-104-116,
Преглед каматне стопе АЈ-125-546-930 Извештај за пословну 1929. годину, АЈ-125-547-931 Извештај за пословну 1930.
Зајмова на залогу хартија од вредности одобрено је од 1930-1937. године 6406, највише 1931
1211, затим је тај број био неколико стотина, а најмање 1937 - 506. Зајмова на залог државних
бонова одобрено је од 1930 до 1937. године 494, највише 1936 - 106, најмање 1937 - 9, а осталих
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Банка је обављала и есконтне послове.52 По есконтну домаћих меница, у које су спадале менице новчаних завода које су они подносили у реесконт као и менице трговачких, индустријских и банкарских предузећа, 53 камантна стопа је варирала између 12% и 6%.54 Интересна стопа по зајмовима есконтованих бонова и благајничких записа главне државне благајнице од почетка те врсте зајмова 1936. је била 5%, без обзира на каматну стопу записа. Од
28.01.1938. за записе са роком од 3 месеца камата је била 3,5%; од 6 месеци 3,75%, од 1 године 4% и од 2 године 5%.55
ДХБ је отварала текуће рачуне јавно-правним или приватно-правним институцијама
(банкама, задужбинама, фабрикама итд.) на подлози портфељских меница или државних хартија од вредности, чији је износ по курсу морао бити већи за 25% од највећег пасивног салда текућег рачуна.56Текући рачуни су према имаоцима били подељени на разне активне текуће рачуне, активне текуће рачуне на подлози хипотеке, пасивне текуће рачуни правних и физичких
лица, на улоге по текућим рачунима,57 активне и пасивне текуће рачуне по пословима са Министарством финансија.
Каматна стопа по активним текућим рачунима је била од 4% до 7%, пасивним текућим рачунима од 1% до 9%, улозима по текућем рачуну 2%, активним текућим рачунима са
Министарством финансија од 5 до 6,25%, пасивним текућим рачунима са Министарством финансија од 1 до 6%, позајмицама српске државе у 1905. години 5%.58
ДХБ је од 06.02.1932. увела кредите по текућем рачуну на подлози хипотеке. Као
предмет залоге могла су бити само она имања која су се могла заложити по дугорочним хипотекарним зајмовима. Каматна стопа је била 6% а рок отплате 10 година.59
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година по неколико десетина, АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове ДХБ за
1937. годину, 4.
Есконтовање и реесконтовање меница регулисано је чланом 5 тач. 11 Закона о уређењу.
Управни одбор је 03.12.1920. одлучио да се обављају „за сада само реесконтни послови меница“, а 09.12.1920. решио „да се за сада приступи само пословима есконта и реесконта меница
новчаних завода“, АЈ-125-2-3, Записници 37. и 38. састанка УО, 03. и 09.12.1920, М. Гломазић,
Историја..., 213-216. и 125 година Инвестбанке ...,44.
У периоду 1930-1937. Банка је есконтовала 8648 домаћих меница, најмање 1930 – 709, затим је
наредних година број био преко 1000, највише 1935 – 1361, потом се смањио и 1937. је био 831,
АЈ-125-111-127, Извештај..., 7.
АЈ-125-2-3, Записник 37. састанка УО, 03.12.1920, АЈ-125-234-360, Преглед каматне стопе по
есконту и АЈ-125-104-116, Преглед каматне стопе.
АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове ДХБ за 1937, АЈ-125-232-350, Преглед каматне стопе и АЈ-125-104-116, Преглед каматне стопе.
М. Гломазић, Историја ..., 218. и 125 година Инвестбанке ...,44. Банка је крајем 1937. године водила 680 активних и пасивних текућих рачуна, АЈ-125-111-127, Извештај Дирекције за банкарске послове ДХБ за 1937. годину, 15.
Отварани су физичким и правним лицима која су улагала своју готовину којом су могли неограничено, обично или чековима, располагати. Примање улога по текућим рачунима регулисао је
Правилник о општим одредбама за примање по текућим рачунима, Прилог уз записник, Записник 63. састанка УО, 11.09.1934, АЈ-125-32-36.
АЈ-125-111-127, Извештај дирекције за банкарске послове Држ.хип.банке за 1937, АЈ-125-32-36,
Правилник Записник 63. састанка УО, 11.09.1934, АЈ-125-208-277, Преглед каматне стопе по текућим рачунима и АЈ-125-104-116, Преглед каматне стопе.
Кредити су одобравани на основу члана 5 и 5а, чл. 7 и 8 Закона о уређењу и чл.1 тач.5 Уредбе,
Службене новине КЈ, бр. 145, 01.07.1938. а давање кредита регулисао је Правилник од одобравању кредита по текућим рачунима на залогу непокретности, прилог тач. 17 записника са састанка УО, 21.02.1939, АЈ-125-54-58.
О кредитима по текућим рачунима види: АЈ-38-580-748, Нова врста хипотекарних зајмова код
Државне хипотекарне банке, Агенција „Авала“, Билтен бр. 859, 06.02.1939, Државна хипоте-
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Банка је откупљивала хартије од вредности и у њих пласирала средства свог Резрвног
фонда и Фонда за осигурање банчиних зграда. Један део расположивих краткорочних средстава пласирала је у хартије од вредности које су се састојале из државних обвезница, акција
Народне банке и привилеговане Аграрне банке, као и откупљених а неамортизованих банчиних заложница.60

ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА ПОД ОКУПАЦИЈОМ
(1941-1944)
Нападом Немачке на Краљевину Југославију априла 1941. отпочео је други период у
раду ДХБ. После Априлског рата 1941. године Банка је доживела судбину југословенске државе. Окупацијом и деобом Југославије подељена је и Државна хипотекарна банка и њене пословне јединице нашле су се на разним окупационим подручјима. Под немачком окупацијом,
били су Централа у Београду, Главни филијал у Нишу, филијали у Ваљеву, Чачку, Ужицу,
Крагујевцу и Петровграду, као и агенције у Шапцу, Лесковцу и Зајечару. На окупационом
подручју тзв. Независне државе Хрватске били су главни филијали у Загребу, Сарајеву, Бања
Луци и Земуну, као и агенција у Пријепољу. На територији под италијанском окупацијом
били су главни филијали у Љубљани, Сплиту и Цетињу. Под бугарском окупацијом били су
Главни филијал у Скопљу и агенција у Битољу. На мађарском окупационом подручју био је
Главни филијал у Новом Саду.61
После Априлског рата Централа ДХБ је наставила са пословањем 02.05.1941. године,62 а пословне јединице у њеној надлежности нешто касније, у току те године. У почетку се
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карна банка уводи кредитирања по текућим рачунима на подлози хипотеке, Политика,
07.02.1939.
О кретању износа хартија од вредности Резервног фонда од 1930 до 1940: види АЈ-125-560-944,
Извештај за 1939, 17, Извештај за 1940, 19. Фонда за осигурање банчиних зграда од 1938-1941.
види: АЈ-125-560-944, Извештај за 1938, 17, Извештај за 1939, 17 и Извештај за 1940, 19. Хартија од вредности откупљених као пласман расположивих средстава од 1930-1940, види: АЈ-125560-944, Извештај за 1939, 17 и Извештај за 1940, 19.
125 година Инвестбанке ..., 51 и АЈ-125-570-955, Пословни извештај о раду Државне
хипотекарне банке од 31.12.1940. до 31.12.1945, 3.
АЈ-125-65-69, Записник 62. састанка ИО, 23.04.1941.и Записник 69. састанка ИО, 02.05.1941.
Управни одбор затражио је дозволу за рад од директора Рајсхбанке др Фрица Волфа, а као разлоге за поновно отварање Банке навео: „Државна хипотекана банка је највећи банкарски завод,
нарочито највећа депозитна банка у земљи. Цео наш привредни живот повезан је са овом банком, било да се лица или установа појављују као повериоци, било као дужници банчини. Стога
би било немогуће покренути привредни живот наше земље без сарадње Државне хипотекарне
банке. Поготову када је објава врховног војног заповедника за југословенску територију позвало
све на сарадњу за поновну обнову привреде а у тачки 6. нарочито нагласила да и банке имају да
продуже са својим редовним радом, сматрала је према томе банчина управа поновно отварање
банке као свој најважнији задатак, како би тиме нашој привреди дала јак подстрек за поновно
изграђивање и нормализовање свих привредних грана. Овај закључак морао је бити донесен у
толико пре што је немачка војска већ пре три недеље заузела Београд и управа банчина је мислила да би пасивност банке с обзиром на горњу наредбу можда могла бити сматрана врстом саботаже, нарочито пошто је у објави било речено да ће свако безразложно обустављање рада кажњавати. Нарочити разлог који је банчину управу руководио да поновно отпочне са радом у
банци била је чињеница да су немачке власти од највећег броја банчиних филијала и агенција
тражиле поновно отварање. Још један даљи разлог за поновно отварање банке била је чињеница
што су многи улагачи по штедним улозима и текућим рачунима у исто време и банчини дужници.
Да би могли да регулишу своје обавезе према банци морало им се омогућити да се послуже својим улозима“, АЈ-125-536-905, Допис Државне хипотекарне банке - др Фрицу Волфу, директору
Рајсхбанке, 19.05.1941.
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банчин рад сводио на благајничке послове, исплате улога на штедњу са текућих рачуна и
примање отплате ануитета по зајмовима. Од половине јуна 1941. године, када је донета одлука о примању пријава за зајмове ради оправке оштећених зграда, Банка отпочиње да обавља
послове у вези са хипотекарним, комуналним, менично-хипотекарним и ломбардним зајмовима, есконтом меница, државних бонова и записа, текућим рачунима и хартијама од вредности.63 Пасивно пословање се одвијало у вези са фондовима и јавним капиталима, улозима на
штедњу и текућим рачунима. У току окупације „целокупна банчина активност одвијала се у
склопу интереса окупаторових и била је непосредно под утицајем привредне политике исцрпљивања и пљачкања које је систематски проводио окупатор“.64
Управни одбор је 25.02.1942. донео решење да Банка „продужи пословање под тадашњим називом (ДХБ) с тим да се дотадашње њене јединице изван територије војног заповедника у Србији третирају као банчини филијали у иностранству.“65 Иако је пословне јединице
изван Србије и Баната, третирала као филијале у иностранству, Државна хипотекарна банка
за време окупације није имала никакве ингиренције над њиховим пословањем, оне су биле
интегрисане у банкарске системе окупатора.
Међутим, губљењем ингеренција није престала и пословна сарадња Централе са пословним јединицама на окупираним подручјима у вези са узајамним потраживањима, наплатама и реализацијама појединих кредита. Осим тога од стране окупаторских власти ДХБ је
било поверено да изради елаборат о подели целе имовине између Централе и пословних јединица. Поред територијалне поделе, окупатори су покушали да спроведу и имовинско-правну
деобу Банке, до које није дошло због многих спорних питања и развоја ратне ситуације.66

ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА
(1944-1946)
Трећи период у пословању Државне хипотекарне банке наступио је после ослобођења
Београда 20.10.1944. и доласка нове власти. Државна хипотекарна банка је наставила пословање у измењеним условима, односно у новом друштвено-политичком систему и на основу
нових законских прописа. Одлуком од 25.11.1944. године кредитни заводи су били овлашћени да: примају улоге на штедњу и по текућим рачунима и с тим уложеним новцем располажу
без ограничења; по улозима на штедњу и по текућим рачуну и осталим депозитима који су
настали пре или за време рата и уколико као непријатељска имовина не потпадну под државну управу или секвестар одобравали су располагање до 10.000 динара месечно, преко овог износа исплате је одобравало Повереништво финансија НКОЈ; отплате зајмова примају у неограниченим количинама, а нове зајмове могли су одобравати само по одобрењу Повереништва финансија.67
Активност банке у току 1945. углавном се сводила на уклањање трагова окупације,
повезивање пословних јединица, активирање старог пословања, прерачунавање и прекњижавање окупацијске валуте у југословенске динаре, оспособљавање банке за нове задатке,
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АЈ-125-570-955, Пословни извештај ...., 4-5; 125 година Инвестбанке ..., 53.
АЈ-125-570-955, Пословни извештај, 4
АЈ-125-68-72, Записник 9. састанка УО , 25.02.1942.
125 година Инвестбанке..., 51 и АЈ-125-570-955, Пословни извештај..., 3
Одлука о пословању Народне банке, Државне хипотекарне банке, Поштанске штедионице
Привилеговане аграрне банке, Општинске штедионице и Занатске банке, чл. 1-5, Службени
лист ДФЈ, бр. 9, 02.03.1945. Овом Одлуком замењена је Одлука о пословању горе поменутих
новчаних завода коју је донео помоћник повереника финансија 12.11.1944, Службени лист СФЈ,
бр. 4, 13.02.1945.
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реорганизацију организационих форми, организовање нових послова, поједностављење технике пословања, увођење новог стила у раду и обављање редовних текућих послова.68
Законом од 26.10.1945, Државна хипотекарна банка је постала завод за кредитирање дугорочних инвестиција и одређена за централни банкарски завод који је прикупљао сва дугорочна средства као и она која имају подобност дугорочности.69 Одређен је њен статус и делокруг.70
ДХБ је била савезна кредитна установа, овлашћена да: прикупља дугорочна средства у земљи,
нарочито јавне фондове,71 одређене делове пословних резерви осигуравајућих предузећа и
установа социјалног осигурања и улога на штедњу за судске и остале депозите и пупилне улоге; издаје заложнице и обвезнице; прима улоге нових предузећа; одобрава дугорочне, нарочито
инвестиционе зајмове за кредитирање приватне грађевинске делатности, државних-савезних,
земаљских и комуналних инвестиционих радова, индустријских, рударских инвестиција, као и
кредита поморском и речном саобраћају;72 одобрава допунске краткорочне зајмове дужницима
68
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АЈ-125-570-955, Пословни извештај .... 8
АЈ-125-570-955, Пословни извештај ..., 9
Члан 9 Закона о уређењу и деловању кредитног система, Службени лист ФНРЈ, бр. 87,
09.11.1945.
Законом је одређен делокруг, а структура Банке у погледу пасивних и активних послова регулисана је крајем јануара 1946. године, када су руководиоци банке начелно решили питања прикупљање средстава: фондова, админитративних судских депозита, прихода фонда за обнову земље, средстава осигуравајућих друштава и установа социјалног осигурања, депозита код других
новчаних завода, мобилизација локалних средстава, преноса средстава других банка код ДХБ,
питање банчиних пласмана: кредита стамбених, индустријских, рударских, за електрофикацију,
комуналних, за јавно грађевинарство, саобраћајних и туристичких, затим питања односа ДХБ и
штедионица у вези одобравања зајмова, банчиних непокретних имања и активирања банчиних
потраживања из ранијих пласмана, као и организационе структуре, контролне службе, рачунског односа Централе и филијала, персонална и статистике. АЈ-125-536-906, Закључци донесени
на заједничком састанку руководилаца Централе, управника главних филијала и филијала и референата по појединим питањима банчиног пословања одржаном 25, 26. и 27. 01.1946. у Централи ДХБ у Београду, 1-5.
Савезни министар финансија могао је поверити руковање појединих фондова намењених посбним привредним гранама оним савезним новчаним установама које су се специјализоване за
кредитирање односне привредне гране, чл. 12 тач. 3 Закона, Службени лист ФНРЈ, бр. 87,
09.11.1945.
У допису управника Државне хипотекарне банке министру индустрије и председнику Привредног савета наведено је да се приликом оснивања приврдних банака појединих федералних јединица у Уредбе о њиховом оснивању уносе одредбе према којима им се ставља у делокруг њиховог посла између осталог и то да на територији односне федералне јединице рукују фондовима,
судским депозитима и пупилним капиталима. Уступањем ових средстава привредним банкама
није ни мало оправдано зато што општи државни интереси а и сви економски разлози говоре у
прилог концентрације ових капитала код ДХБ. Управник је молио министра да хитно предузме
кораке да се наведене одредбе ставе ван снаге, да ДХБ и надаље остане искључиви руководилац
фондова, судских и пупилних капитала како би се сва средства у општем интересу најрационалније искористила, АЈ-40-35-80, Управник ДХБ – министру индустрије и председнику Привредног савета, 27.06.1945.
Поред инвестиционих зајмова Банка је увела још једну врсту зајмова, саобраћајне кредите за потребе поморског и речног бродарства, а на подлози бродске хипотеке, гаранцији државе, федералних и територијалних јединица као и других вредности. Одлуком Пословодног одбора одобрени су зајмови за вађење, оправку и оспособљавање речних пловних објеката на залогу бродова, АЈ-125-80-84, Записник 5. састанка Пословодног одбора, 24.01.1946. Давање хипотекарних
зајмова на подлози бродске хипотеке било је регулисано Правилником за процену бродова, АЈ125-80-84, Записник од 17.08.1946.
У периоду Краљевине Југославије Државна хипотекарна банка није давала зајмове на подлози
бродова. Управни одбор је, 29.10.1931, о томе расправљао и констатовао да до измене Закона о
уређењу ДХБ којом би се омогућило давање зајмова на подлози бродова може доћи само уколи-
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које дугорочно кредитира. Банка је давала зајмове индустријским и рударским предузећима
на залогу индустријских и рударских инвестиција или на подлози других обезбеђења.73
Каматна стопа за све зајмове одобрене после Другог светског рата је била 3% по дугорочним зајмовима за поправку, довршење, одржавање и изградњу стана (стамбени кредити),
4% по стамбеним кредитима трећим лицима (станарима),74 5% по осталим хипотекарним кредитима (порези и сл.), и дугорочним зајмовима.75 По кредитима који су одобравани као обртни капитал примењивала се каматна стопа одређена наредбом Министарства финансија од
15.05.1946.76 За све дугорочне зајмове затечене на дан ослобођења снижена је каматна стопа
на 5%.77
Државна хипотекарна банка је била у надлежности Министарства трговине и индустрије до 15.01.1935, када је прешла у надлежност Министарства финансија78 Краљевине Југославије. Ресорни министар имао је право непосредног надзора над радом Банке и могао је
одредити свог изасланика да присуствује седницама банчиних органа.79
У току Другог светског рата ДХБ је била подређена Министарству финансија.80 За
време окупације немачки генерални пунoмоћник за привреду у Србији постављао је комесара
у ДХБ. Војни управни саветник др Јозеф Кам, је био комесар од 28.11.1942 до 09.09.1944, а
после њега Јакоб Зенген, који је до тада био комесар Народне банке. 81
После ослобођења пословање ДХБ је било под надзором делегата кога је именовао
и разрешавао дужности повереник, односно министар финансија. Делегат је имао право да
обустави извршење одлука Управног одбора с тим да о томе одмах писмено извести повереника, односно министра финансија који је доносио коначно решење и достављао га Управном одбору. Делегат је могао присуствовати седницама одбора и прегледати књиге, записнике и списе.82
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ко се предходно изврши коренита реорганизација Банке, уз предуслов да се донесе Закон о поморском праву и путем закључења међународних конвенција регулишу правни односи, АЈ-12519-23, Записник 77. састанка УО, 29.10.1931.
Услови за индустријски и рударски кредит детаљније су регулисани привременим упутством
АЈ-125-80-84, Записник 5. састанака УО, 26.03.1946.
АЈ-125-536-906, Општи услови ДХБ за стамбени кредит и распис бр. 884, 31.05.1946, Зајмови за
оправку зграда.
Под дугорочним зајмовима подразумевани су кредити држави (комунални), индустријски, рударсту, хотелијерству, поморском, речном саобраћају итд.
АЈ-125-536-906, Наредба о каматним стопама по активним пословима савезних и земаљских државних кредитних предузећа.
Под кредитима одобреним као „обртни капитал“ подразумевани су кредити, без обзира на рок и
покриће, који су употребљени за формирање или допуну обртног капитала предузећа, тј. који
нису употребљени за инвестиционе сврхе.
АЈ-125-536-906, бр. 872 од 28.05.1946, Снижење каматне стопе по зајмовима.
Чл. 1 Уредбе о преводу у надлежност Минситарства финансија Државне хипотекарне банке,
Поштанске штедионице и Привилеговане аграрне банке, Службене новине КЈ, бр. 14,
18.01.1935.
Закон о уређењу... чл. 95а.
Уредба о организацији финансијске управе, Службене новине, бр. 58, 21.07.1942.
АЈ-125-књ.422, пов.бр.18, 11.09.1944. и АЈ-125-77-81, Записник 165. састанка ИО, 13.09.1944.
Члан 7 Одлуке о привременом управљању Народном банком, Државном хипотекарном банком,
Поштанском штедионицом, Привилегованом агарном банком, занатском банком и Управом
монопола, Службени лист, бр. 9, 02.03.1945.
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У складу са задатком да прикупља новчана средства првенствено у циљу дугорочног
инвестиционог кредитирања, Државна хипотекарна банка је, 21.08.1946, променила назив у
Државна инвестициона банка ФНРЈ.83

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДХБ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Да би постигла непосреднији контакт са штедишама и пословним светом, специфичним привредним гранама омогућила прикупљање средстава, децентрализацијом посла смањила администрацију у Централи и пружила олакшице комитентима из унутрашњости, Државна хипотекарна банка је оснивала пословне јединице у важнијим привредним центрима,
значајнијим местима и седиштима административних јединица.84
Oрганизација просторног деловања Државне хипотекарне банке извођена је по пирамидалном систему. Врховне институције на одређеној територији биле су Централа или главни филијал. Уколико је на њиховом подручју био отворен филијал или агенција они су у административном погледу били у њиховој надлежности.85
У зависности од обима посла, стварне и територијалне надлежности ДХБ је отварала
главне филијале или агенције86 и од 1939. године филијале. Пре оснивања филијала Банка је
због повећања обима посла неке агенције претварала у агенције са проширеним делокругом рада. Главни филијали, филијали и агенције су били месни органи и пословне јединице Банке.
Одлуке о оснивању, укидању, стварној и територијалној надлежности, организацији и пословном односу пословних јединица према Централи, прописивао је Управни одбор.87 Делокруг
главних филијала и агенција био је регулисан статутима и упутствима.88Пословне јединице
обављале су послове по Закону о уређењу, а под условима и ограничењима предвиђеним статутима, правилницима, упутствима и усвојеној банчиној пракси.89
После Првог светског рата Управа фондова је обновила рад у Централи, а затим су
1920. године отпочели са пословањем и њене филијале у Ваљеву, Шапцу, Зајечарау, Смедереву, Јагодини, Чачку, Нишу и Пожаревцу, које су после доношење Привремене уредбе претворене у агенције.90
Да би одговорила својим обавезама ДХБ је постепено отварала пословне јединице тако да су њену пословну мрежу уочи Априлског рата 1941.сачињавале Централа у Београду,
10 главних филијала у Новом Саду, Нишу, Скопљу, Цетињу, Сарајеву, Бања Луци, Сплиту,
83
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Члан 11 тач. 1 Закон о потврди и изменама и допунама Закона о уређењу и деловању кредитног
система, Службени лист ФНРЈ, бр. 68, 23.08.1946.
До јесени 1927. године ДХБ је отворила главне филијале у свим покрајинским и агенције у важнијим привредним центрима. Када су 1929. формиране бановине у њиховим седиштима постојали су главни филијали, осим у Бања Луци где је отворен неколико година касније.
АЈ-125-536-905, Проблеми ДХБ.
Закон о уређењу ..., чл. 74б.
Члан 1 и 2 Статута за главне филијале Државне хипотекарне банке, Београд 1940, АЈ-125-6064, прилог уз Записник 15. састанака УО, 17.04.1940, Статута за филијале Државне хипотекарне банке, Београд 1940, АЈ-125-60-64, Записник 15. састанака УО, 17.04.1940, АЈ-125-61-65,
Записник 28. састанака УО, 25.07.1940. и АЈ-125-104-118.
Члан 4 Статута за главне филијале и Статута за филијале, АЈ-125-22-26, Записник 74. састанака УО, 23.09.1932. и АЈ-125-104-118, Упутство о раду агенција са проширеним кругом рада.
Члан 5 Статута за главне филијале и Статута за филијале.
М. Гломазић, Историја...,116-117, чл. 6 Привремене уредбе, Службене новине КСХС, бр. 180,
18.08.1920.
Управа фондова Краљевине Србије уочи Првог светског рата имала је 10 филијала: у Ваљеву,
Зајечару, Јагодини, Крагујевцу, Нишу, Пожаревцу, Смедереву, Ужицу, Чачку и Шапцу, Извештај о раду за 1914, М. Гломазић, Историја..., 116.
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Загребу, Љубљани и Земуну; 5 филијала у: Крагујевцу, Ваљеву, Чачку, Ужицу и Петровграду
и 6 агенција у Битољу, Лесковцу, Зајечару, Шапцу, Панчеву и Пријепољу.91
Централа у Београду је имала двоструки положај, с једне стране она је била седиште
руководећих органа Банке и имала обједињавајућу улогу у пословању, а с друге стране као и
остале пословне јединице, у оквиру своје територијалне надлежности, обављала је све банкараске послове. Међутим, Централа је поред чисто локалних руковала и средствима
централног карактера, самосталним и државним фондовима. У њеној надлежности били су и
тзв. централни пласмани, спољни и унутрашњи зајмови. Одобравање хипотекарних и
комуналних зајмова и емитовање заложница и обвезница на основу тих зајмова било је у
изкључивој надлежности Управног одбора. У погледу хипотекарних и комуналних зајмова
пословне јединице обављале су техничке послове, припремале материјале за одобравање
зајмова и примали отплате ануитета по зајмовима.
Територијална надлежност Централе обухватала је град Београд и срезове: Врачарски
(Београд), Грочански, Космајски (Сопот), Младеновачки, Опленачки (Топола), Посавски
(Умка), Посавски (Обреновац), од 1924. Подунавски (Смедерево), Јесенички (Смедеревска
Паланка), Велико Орашки (Велика Плана), који су до тада били у надлежности Агенције у
Смедереву,92 Пожаревачки, Звишки (Кучево), Хомољски (Жагубица), Млавски (Петровац на
Млави), Моравски (Жабари), Рамски (Велико Градиште) и Голубачки који су до тада припадали Агенцији у Пожаревцу,93 од 1928. Јасенички (Аранђеловац), Белички (Јагодина), Левачки (Рековац) и Темнићки (Варварин) који су до тада били у надлежности Агенције у Јагодини,94 до 1940. срезови који су прешли у надлежност филијала у Чачку и Ваљеву и Агенције у
Шапцу.
У административно-рачунском погледу у надлежности Централе били су филијали у
Ваљеву, Чачку, Крагујевцу и Ужицу, агенције у Шапцу и Панчеву, и до затварања 1924. године агенције у Смедереву и Пожаревцу.
Банчина пословна јединица у Ваљеву обновила је своје пословање 1920. и радила је
као агенција до 1932. затим као агенција са проширеним делокругом рада, а од 01.01.1940.
као филијала. Његово пословно подручје простирало се на срезове: Ваљевски, Тамнавски
(Уб), Подгорски (Каменица), Азбуковачки (Љубовија), Црногорски (Косјерић), Колубарски
(Мионица), Колубарски (Лазаревац),95 и од 1940. године Рађевски (Крупањ),96 који је до тада
био у надлежности Централе.
Пословна јединица у Чачку обновила је пословање 1920. и до 01.09.1935. радила је
као агенција, од тада као агенција са проширеним делокругом рада,97 а од 01.11.1940. послује
као филијал.98 До претварања у филијал била је у административно-рачунском погледу у надлежности Главног филијала у Нишу, од тада Централе у Београду. У његову територијалну
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Државна хипотекарна банка Краљевине Југославије, Београд, с.а. и АЈ-125-570-955, Пословни
извештај..., 3.
АЈ-125-536-905, Uebersicht der gebietszustandhleit der hauptniederlassungen der staatlichen hipothekenbank mach den verwaltungsbezirken.
АЈ-125-536-905, Uebersicht.
АЈ-125-7-10, Записник 63. састанка УО, 01.06.1927. и АЈ-125-9-12, Записник 26. састанка УО,
31.03.1928.
АЈ-125-58-62, Записник 40. састанака УО, 06.12.1939. и АЈ-125-105-120, Кбр. 43299 од
11.12.1939, Техничка упутства за пренос послова.
АЈ-125-61-65, Записник 130. састанака УО, 17.07.1940. и АЈ-125-105-120, Кбр. 24956 од
19.07.1940.
АЈ-125-104-119, бр. 1298, 29.03.1939, АЈ-125-36-40, Записник 41. састанака УО, 26.06.1935.
АЈ-125-62-66, Записник 174. састанака УО, 18.09.1940. и АЈ-125-540-923, Кбр. 34201,
25.10.1940, Техничка упутства за пренос послова са Централе и главног филијала у Нишу на
филијал у Чачку и организацију филијала..
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надлежност спадали су срезови: Трнавски (Чачак), Драгачевски (Гуча), Моравички (Ивањица),
од 1940. Качерски (Рудник), Таковски (Горњи Милановац), Љубички (Прељина), који су до тада били у надлежности Централе и до 1941. срезови који су прешли у надлежности филијала у
Ужицу.99
Пословна јединица у Крагујевцу основан је у лето 1924. и радила је као агенција до
01.05.1935, од тада као агенција са проширеним делокругом рада до 01.07.1939, а после тога
послује као филијал. 100 Његово пословно подручје обухватало је срезове: Крагујевачки, Гружански (Крагујевац) и Лепенички (Рача).101
Филијал у Ужицу је основан 01.04.1941. и његова територијалан надлежност простирала се на срезове: Ужички, Рачански (Бајина Башта), Златиборски (Чајетина), Ариљски и
Пожешки који су до тада били у надлежности Филијала у Чачку.102
Агенција у Шапцу обновила је пословање 1920. и радила је до 1927. када је укинута.103 Поново је отворена 01.08.1940. У њено пословне подручје спадали су срезови: Поцерски (Шабац), Посавско-тамнавски (Владимирци), Мачвански (Богатић) и Јадарски (Лозница),
који су до тада били у надлежности Централе.104
Агенција у Панчеву отворена је 01.07.1938.г.105 и њена територијална надлежност обухватала је срезове: Панчевачки, Ковачички, Алибунарски, Вршачки, Белоцрквански и Ковински који су до тада били у надлежности Главне филијале у Новом Саду. 106
Пословна јединица у Нишу обновила је пословање 1920. као филијал, затим је после
доношења Привремене уредбе 1920. радила као агенција. Крајем 1922. основан је Главни филијал, који је због припреме пословног простора и особља отворен 01.05.1924. године, али је
све до краја те године радио за рачун Централе,107 тако да његов самостални рад почиње тек
од 01.01.1925. године. Пословно подручје Главног филијала у Нишу простирало се на срезове:
Нишки, Алексиначки, Бањски (Соко Бања), Моравски (Житковац), Сврљишки, Белопаланачки,
Лужнички (Бабушница), Царибродски, Нишавски (Пирот), Заглавски (Књажевац), Тимочки
(Краљево Село), Добрички (Прокупље), Косанички (Куршумлија), Прокупачки, Жички (Краљево), Студенички (Рашка), од 1928. срезове: Жупски (Александровац), Копаонички (Брус), Ражањски, Расински (Крушевац), Трстенички, Параћински, Раванички (Ћуприја), Деспотовачки и
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АЈ-125-62-66. Записник 174. састанака ИО, 18.09.1940. и АЈ-125-104-119, Кбр. 34201,
25.10.1940. и АЈ-125-540-923, Техничка упутства ..., АЈ-125-1-2, Списак срезова који припадају
главним филијалама ДХБ, бр. 88339/40, 24.11.1936.
АЈ-125-35-39, Записник 26. састанака УО, 11.04.1935.
АЈ-125-56-60, Записник 20. састанака УО, 21.06.1939. и АЈ-125-104-118, По.бр. 5021,
26.06.1939.
АЈ-125-63-67, Записник са састанка УО, 19.11.1940, АЈ-125-64-68, Записник 59. састанка ИО,
01.04.1941. и АЈ-125-105-120, Кбр. 12631, 01.04.1941.
АЈ-125-7-10. Записник 63. састанака УО, 01.06.1927.
АЈ-125-61-65, Записник 26. састанака УО, 04.07.1940. и АЈ-125-60-64, Записник 15. састанка УО,
17.04.1940, АЈ-125-61-65, Записник 130. састанка ИО, 17.07.1940, АЈ-125-105-120, Одлука УО,
По бр. 2391, 17.04.1940 и АЈ-125-107-122, препис решења УО, 17.04.1940. АЈ-125-105-120, К бр.
24956 од 13. и 18.07.1940.
АЈ-125-49-53, Записник 15. састанка УО, 31.03.1938, АЈ-125-105-120, Кбр. 25566 од 11.04, 14.05.
и 04.06.1938. Иначе начелна одлука о оснивању агенције у Панчеву донета је на седници Управног одбора 14.03.1935. г АЈ-125-34-38.
АЈ-125-49-53, Записник 15. састанака УО, 31.03.1938. и АЈ-125-105-120.
АЈ-38-580-748, Државна хипотекарна банка у Моравској бановини, Нишке новине, 30.10. и
06.11.1932, АЈ-125-1-2, Кбр. 14625, Историјат Главног филијала Државне хипотекарне банке у
Нишу. Агенција у Јагодини обновила је пословање 1920. и радила је до 1928. године када је затворена, АЈ-125-7-10, Записник 63. састанка УО, 01.06.1927, АЈ-125-9-12, Записник 26. састанак
УО, 31.03.1928, М. Гломазић, Историја..., 153.
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Ресавски (Свилајнац) који су до тада били у надлежности агенције у Јагодини.108 У његовој
надлежности били су од 1924. до 1940. срезови који су тада прешли у надлежност агенција у
Зајечару, Лесковцу, Пријепољу и Главног филијала у Скопљу.
У административно-рачунском погледу у надлежносоти Главног филијала у Нишу
биле су агенције у Зајечару и Лесковцу, затим агенција у Јагодини до затварања 1928, и агенција у Чачку до 1940. када је прешла у надлежност Централе.
Агенција у Зајечару обновила је пословање у току 1920.109 и радила је до затварања
110
1924. Поново је отворена 01.11.1940. и у њену територијалну надлежност спадали су срезови: Зајечарски, Бољевачки, Брзопаланачки (Јабуковац), Кључки (Кладово), Поречки (Доњи
Милановац), Неготински и Крајински (Салаш) који су до тада били у надлежности Главног
филијала у Нишу.111
Агенција у Лесковцу је отворена 01.10.1940. и у админситративно- рачунском погледу била је у надлежности Главног филијала у Нишу. Њено пословно подручје обухватало је
срезове: Лесковачки, Власотиначки, Јабланички (Лебане), Пољанички (Владичин Хан), Масурички (Сурдулица), Босиљградски (Босиљград) и Пчињски (Врање).112
Управи фондова поверена је ликвидација предратних хипотекарних завода у Новом
Саду, Скопљу, Цетињу и Сплиту који нису имали услов за даљи опстанак и рад. Неки главни
филијали примили су на себе да изврше ликвидацију предратних покрајинских завода који су
имали сличан задатак као и Управа фондова. Тако је Главни филијал у Новом Саду преузео
део послова бивше Аустроугарске банке и Завода за хипотекарни кредит (Kreditanstalt) из Беча за територију Војводине, Главни филијал у Скопљу преузео је ликвидацију Зиратне банке,
Главни филијал на Цетињу послове бивше Хипотекарне банке Краљевине Црне Горе, а Главни филијал у Сплиту послове Земљишно вјересијског завода у Сплиту.113
Главни филијал у Новом Саду отворен је 23.08.1921. Његова територијална надлежност
првобитно је обухватала Банат, Бачку и Срем, а после отварања пословних јединица у Земуну
1933, Петровграду 1934. и Панчеву 1938, срезове: Апатински, Батински, Бачкопаланачки, Бачкотополски, Тителски, Вуковарски, Дарђански, Жабаљски, Суботички, Оџачки, Кулски, Новосадски, Сенћански, Сремскокарловачки, Старобечејски и Сомборски.114
Пословна јединица у Петровграду отпочела је са пословањем 01.01.1934,115 и као агенција радила је до 01.07.1939. од када послује као филијал.116 У административно-рачунском погледу
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АЈ-125-1-2, Списак бр. 88339/40, 24.11.1936, АЈ-125-7-10, Записник 63. састанка ИО 01.06.1927.
и АЈ-125-9-12, Записник 26. састанка ИО, 31.03.1928.
АЈ-125-62-66, Записник 160. састанка ИО, 09.09.1940, АЈ-125-63-67, Записник 197. састанка ИО,
19.10.1940, АЈ-125-107-122, Решење УО од 17.04.1940. Начелна одлука о оснивању агенције у
Зајечару донета је на 15. састанку УО, 17.04.1940, АЈ-125-60-64 и АЈ-125-105-120, одлука УО По
бр. 2391 од 17.04.1940.
АЈ-125-1-2, Историјат Главног филијала ДХБ у Нишу.
АЈ-125-62-66, Записник 168. састанка ИО, 09.09.1940.
АЈ-125-62-66, Записник 160. састанака ИО, 26.08.1940. и АЈ-125-107-122, Решење УО од
17.04.1940. Начелна одлука о отварању агенције у Лесковцу донета је на 15. састанку УО,
17.04.1940, АЈ-125-60-64, АЈ-125-105-120 и АЈ-125-107-122.
АЈ-125-560-944, Извештај о раду Државне хипотекарне банке у 1937. години.
Управни одбор је 16.09.1920. донео одлуку о оснивању пословне јединице у Новом Саду, а
01.08.1921. одлуку о отпочињању са пословањем и територијалној надлежности АЈ-125-2-3, АЈ125-2-4, Записник 30. састанака УО, 01.08.1921, АЈ-125-1-2, бр. 88339/40, 24.11.1936, и АЈ-1251-2, бр. 14281, 22.06.1937. и М. Гломазић, Историја..., 44 - 49 и 153.
АЈ-125-29-33, Записник 3. састанака УО, 10.01.1934. Одлуку о оснивању донео је Управни одбор 15.11.1933. АЈ-125-28-32, Записник 91. састанка УО, 15.11.1933, Записник 96. састанка УО,
07.12.1933, АЈ-125-107-122, К бр.пов.1203 и К бр. 92911.
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био је у надлежности Главног филијала у Новом Саду. Његово пословно подручје простирало
се на срезове: Петровградски, Великокикиндски, Новобечејски и Јаша-Томићски.117
Управа фондова преузела је на сређивање стање Српске земљорадничке банке у
Скопљу, и оно је трајало од маја 1920. до марта 1921, када је та банка припојена Управи
фондова која је отворила Главни филијал у Скопљу. Пословање у 1921. години је било
сведено на организацију наплате и ликвидацију пословања бивше банке. Интензивно пословање Главног филијала почело је 1922, издавањем дугорочних зајмова и увођењем осталих
послова који су предвиђени Законом о уређењу. 118
Територијална надлежност Главног филијала у Скопљу простирала се на срезове са
подручја Македоније, осим оних који су од 1934. били у надлежности Агенције у Битољу,
затим на Косово и Метохију, као и срезове Штавнички (Тутин) и Дежевски (Нови Пазар), који је до 1940. био у надлежности Главног филијала у Нишу.119
Агенција у Битољу је отпочела пословање 01.08.1934. и у административно-рачунском погледу била је у надлежности Главног филијала у Скопљу.120 У њено пословно подручје спадали су срезови: Битољски, Галички (Ростуша), Дебарски, Кичевски, Крушевски Мориховски (Битољ), Охридски, Поречки (Јужни Брод), Прилепски, Преспански (Ресан) и Струшки који су до тада били у надлежности Главног филијала у Скопљу. 121
Главни филијал у Цетињу отворен је 01.11.1922. и преузео је послове ликвидације Државне хипотекарне банке Краљевине Црне Горе. Стварно пословање Главног филијала отпочело је током 1925, јер су цела 1923. и 1924. прошле у утврђивање тачне активе и пасиве
Црногорске хипотекарне банке и саображавању начина рада предвиђеног Законом и Правилником ДХБ. 122 У његову територијалну надлежност спадали су срезови: Андријевички, Барски,
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АЈ-125-56-60. Записник 20. састанка УО, 21.06.1939. и АЈ-125-104-118, Побр. 5021 од
26.06.1939.
АЈ-125-28-32. Записник 91. састанака УО, 15.11.1933. и Записник 96. састанака УО, 07.12.1933.
и АЈ-125-107-122, К бр.пов.1203 и К бр. 92911 од 15.12.1933.
АЈ-125-2-3, Записник са седнице УО, 10.01.1920. и 13.11.1920. Решењем од 01.03.1921, Краљевска српска земљорадничка банка у Скопљу престала је да функционише као засебна аутономна
установа и ушла је у састав Управе фонова, АЈ-65-1079-2041. Припајање Краљевске српске земљорадничке банке у Скопљу регулисано је чл. 5 Закона о престанку постојања Хипотекарне
банке Црне Горе и Краљевске српске земљорадничке банке, Службене новине КСХС, бр. 107
17.05.1922. и АЈ-65-35-21, АЈ-125-1-2, Државна хипотекарна банка – Главни филијал у Скопљу,
М. Гломазић, Историја..., 23-28, 127-130 и 150.
АЈ-125-1-2, бр. 88339/40, 24.11.1936. и АЈ-125-536-905 Uebersisht.
АЈ-125-1-2, Државна хипотекарна банка – Главни филијал у Скопљу, АЈ-125-591-979, Извештај
делегата Државне хипотекарне банке о прегледу рада и оверу биланса Главног филијала у Скопљу за пословну 1924, АЈ-125-27-31, Записник 85. састанка УО, 25.10.1933. и АЈ-125-107-122, К
бр. 78966.
АЈ-125-28-32, Записник 92. састанака УО, 16.11.1938. и АЈ-125-107-122, К бр. 85982 и АЈ-125-12, бр. 88339/40, 24.11.1936.
АЈ-125-2-3, Записник 38. састанака УО, 09.12.1920. Банка је престала да функционише као засебна
установа и ушла је у састав Управе фондова која је извршила попис и примила на основу њега
утврђену активу и пасиву и преузела сва права и обавезе банчине које проистичу из примљеног
стања, АЈ-125-1-2, VI бр. 3709 од 07.12.1921, Решење Министарског савета, о престанку функционисања Државне хипотекарне банке Црне Горе. Решење је измењено Законом о престанку пословања Хипотекарне банке Црне Горе и Краљевске српске земљорадничке банке, Службене новине
КСХС, бр.107, 17.05.1922, АЈ-65-34-21, АЈ-125-573-959, Извештај делегата о прегледу рада Главног филијала Државне хипотекаране банке на Цетињу и оверу биланса за 1925, 25.03.1926, и М.
Гломазић, Историја..., 32-35, 126-127 и 153.
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Даниловградски, Колашински, Никшићки, Подгорички, Цетињски и Шавнички, од 1927. Берански и Бјелопољски и од 1931. Которски.123
Главни филијал у Сплиту отворен је 01.08.1924. и преузео је послове ликвидације Земљишно вјересијског завода Краљевине Далмације.124 Његово пословно подручје обухватало
је Далмацију, односно срезове: Бенковац, Биоград, Котор, Брач, Дубровник, Имотски, Книн,
Корчула, Крк, Макарска, Метковић, Преко, Раб, Сињ, Сплит, Хвар и Шибенк.125
Главни филијал у Сарајеву отпочео је са радом 01.07.1925.126 Његова територијална
надлежност простирала се на срезове са подручја Босне и Херцеговине, осим оних који су од
1934. били у надлежности пословне јединице у Бања Луци, као и срезови из Санџака који су
од 1933. у надлежности агенције у Пријпољу.127 У административној надлежности Главног
филијала у Сарајеву била је агенција у Пријепољу и агенција у Бања Луци до претварања у
главни филијал 1937.
Агенција у Пријепољу је отворена 21.10.1933.128 У њено пословно подручије спадали
су срезови: Милешевски (Пријепоље), Ново Варошки, Прибојски, Пљеваљски и од 1940. године Сјенички који је до тада био у надлежности Главног филијала у Нишу.129
Отварању пословних јединица у Загребу и Љубљани претходила је интерпелација коју су, 11.11.1926, народни посланици др Срђан Будисављевић и др Грегор Жерјав упутили
министру трговине и индустрије и тражили „да се чим прије отворе филијале у Загребу и Љубљани, те исте отпочну са радом најкасније 01.04.1927. Министар је у одговору истакао: „да
филијале у Загребу и Љубљани нису отворене нити су зајмови редовно додељивани и редовно пријаве примане за Хрватску и Словенију с разлогом, што из тих крајева нису никакви јавни фондови ни пупилни и депозити капитали у касе ове банке пристизавали, које је стање и
данас остало непромењено. Ова је чињеница најважнија како у погледу отварања филијала
тако и додељивања зајмова.“130
Управни одбор је 23.03.1927. донео одлуку „да се одмах приступи отварању Главног
филијала у Загребу и Љубљани.“131 Главни филијал у Загребу отпочео је са радом
21.10.1927.132 Његово територијална надлежност обухватала је Савску бановину осим срезова
123
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АЈ-125-1-2, Списак, бр. 88339/40, 24.11.1936. акт Главног филијала у Цетињу, бр. 11560,
24.06.1937. и АЈ-125-536-905, Uebersisht…
Акт од 19.05.1923, УО, 16.05.1923, Решење од 29.06.1923, АЈ-65-1079-2041, АЈ-125-4-7, АЈ-1251-2, бр. 11286/37 од 03.07.1937, М. Гломазић, Историја..., 28-32, 131-134. и 153.
АЈ-125-1-2 Списак , бр. 88339/40, 24.11.1936. и АЈ-125-536-905.
АЈ-125-1-2, Историјат главног филијала у Сарајеву, Управни одбор је, 17.11.1924. решио у начелу да се отвори главни филијал у Сарајеву, АЈ-125-4-7, Записник од седнице УО.
АЈ-125-1-2, Списак бр. 88339/40, 24.11.1936.
АЈ-125-24-28, Записник са седница Управног одбора, 03.06.1933. Начелну одлуку да се отвори
агенција у Пријепољу донео је Упавни одбор 06.06.1930, АЈ-125-82-88, регистар одлука УО за
1930.
АЈ-125-1-2, Списак бр. 88339/40, 24.11.1936, АЈ-125-109-125, бр. 22799, 24.11.1933. и АЈ-125536-905, Uebersisht…
АЈ-65-1080-2041, бр. 2363, 07.02.1927. и бр. 4101, 19.02.1927.
АЈ-125-81-85, Записник 34. састанака УО, 23.03.1927. и АЈ-65-1080-2042, бр. 9423, 09.04.1927.
При отварању главних филијала у Загребу и Љубљани банци је била потребна већа сума новца,
па је закључила зајам у Њујорку од 12.000.000$. Овај зајам употребљен је и за хипотекарне зајмове у овим крајевима, АЈ-65-78-2034, Извештај за пословну годину 1927, 5.
У почетку, а и касније делатност Главног филијала у Загребу спутавана је на разне начине. С једне
стране конкуренција уз припомоћ штампе, с друге стране и сама државна надлештва разним неумесним представкама и жалбама вишим инстанејама устали су против филијала, представљајући
његов рад као штетан по општу привреду и економски напредак народа. Ова борба вођена с планом служила је поменутим надлештвима као оправдање за неиспуњење законских одредаба по којима су били дужни да улажу своје фондове и капитале на приплод код филијала, АЈ-125-600-990,
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Крк и Раб који су били у надлежности Главног филијала у Сплиту затим Вуковар, Винковци и Жупања који су били у надлежности Главног филијала у Новом Саду, и до 1940. Двор
на Уни који је тада прешао у надлежност Главног филијала у Бања Луци.133
После фомирања Бановине Хрватске поставило се питање припадности појединих
срезова и разграничења између главних филијала у Загребу и Сплиту и осталих пословних
јединица ДХБ. Управни одбор је 26.09.1940. донео одлуку да „територијална надлежност
главних филијала у Загребу и Сплиту обухвати искључиво територију данашње Хрватске
бановине,“ а да крајеви који овим разграничењем буду изашли из копетенције ових пословних јединица припадну у надлежност оних главних филијала којима по своме привредном
положају гравитирају.134
Главни филијал у Љубљани отпочео је са радом 15.10.1927.135 Његово пословно подручје простирало се на територију Дравске бановине.136
Пословна јединица у Бања Луци отворен је 15.10.1934. као агенција са проширеним
делокругом рада,137 а од 01.01.1937. послује као главни филијал.138 У његову територијалну
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Извештај о редовном годишњем прегледу главног филијала ДХБ у Загребу за пословну 1927,
12.03.1928, 2.
АЈ-125-1-2, Списак бр. 88339/40, 24.11.1936, АЈ-125-536-905, Uebersicht…, АЈ-125-1-2, Извештај
о раду главног филијала у Загребу за 1927- 1935.
АЈ-125-62-66, Записник 36. састанака УО, 26.09.1940. и АЈ-125-104-118, бр. 38497, 01.10.1940.
Након образовања Бановине Хрватске појавио се и предлог о реорганизацији Државне хипотекарне банке. У чланку објављеном у загребачком часопису Економист истакнуто је да „Оснутком Бановине Хрватске и новим државно правним уређењем показује се неминовна потреба
корјените реорганизације Државне хипотекарне банке, како би се тај важни фактор државног
новчарства одговарао најосновнијим принципима равноправности за све делове државе и како
би тај начин организација и вођења те новчане установе били усклађени с државно правним положајем Бановине Хрватске. Прије сваке реорганизације потребно је да се у управу и водство
Државне хипотекарне банке именује сразмеран број Хрвата, који би судјеловали у реорганизацији завода. Темељ реорганизације било би стварање самосталне Главне дирекције у Загребу на
коју би се пренијела сва средства, која по одређеном кључу припадају Бановини Хрватској а
исто тако и сви кредити подјељени на подручју Бановине Хрватске и дио централних фондова,
властитих фондова, вриједносних папира и осталих средстава којима располаже Државна хипотекарна банка. Уз Главну дирекцију у Загребу постојала би и Главна дирекција у Београду.... Уз
главне дирекције постојале би за заједничке послове средишња управа. Рад средишњег управног
одбора протезао би се на заједничко представљање ДХБ према држави и иностранству, издавање и пласирање заложница у иностранству и одређивање заједничких пословних услова. Мисао
водиља реорганизације Државне хипоткарне банке мора бити праведна подјела средстава, што
већа самосталност у одлучивању и пословању главних дирекција и довољна ингеренција и сурадња у средишњој управи,“ др Стјепан Кавић, Питање реорганизације Државне хипотекарне
банке, Економист, год. VI, бр. 10, Загреб 1940, 377, 382-383.
АЈ-125-1-2, Историјат Главног филијала ДХБ у Љубљани, АЈ-65-1080-2042, бр. 9423,
09.04.1927. и АЈ-125-579-966, Извештај о редовном годишњем прегледу главног филијала Државне хипотекарне банке у Љубљани за пословну 1927, 12.03.1928.
После отварања „против филијала почела се водити жива и систематска кампања у јавности,
преко новина итд. Критиковао се рад банчин, њен закон и уопште њена делатност. Стављене су
разне и посве неоправдане примедбе у погледу каматне стопе, валутације, зарачунавање трошкова приликом дознака и сл. Та неоправдана борба имала је ипак извесног успеха тако да свет
упочетку нити је улагао своју уштеђевину код овог филијала нити се користио кредитом банчиним. Државни органи који су били најпозванији да штите интересе банке као државне установе
и да строго примењују Закон о уређењу ДХБ, понашали су се тако као да за њих овај закон уопште не постоји,“ АЈ-125-1-2, Историјат главног филијала Државне хипотекарне банке у Љубљани, 5.
АЈ-125-1-2, Списак бр. 88339/40, 24.11.1936, АЈ-125-536-905, Uebersicht.
АЈ-125-1-2, Главни филијал у Бања Луци.
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надлежност спадали су срезове: Бањалучки, Которварошки, Прњаворски, Босанкоградишки,
Босанскодубички, Приједорски, Босансконовски, Босанскокрупски, Цазински, Бихачки, Босанскопетровачки, Кључки, Мркоњићградски, Јајачки, Гламочки и Босанскограховски,139 од
1937. године Теслићки и Тешањски који су до тада били у надлежности Главног филијала у
Сарајеву и од 1940. Двор на Уни који је до тада био у надлежности Главног филијала у Загребу.
Пословна јединица у Земуну отпочела је са пословањем у јануару 1933. као агенци140
ја, да би од 01.01.1938. радила као агенција са проширеним делокругом рада а 19.05.1938.
претворена је у Главни филијал.141 До претварања у Главни филијал била је у административно-рачуноводственом погледу у надлежности Централе-Београд. Његово пословно подручје
обухватало је срезове: Земунски, Старопазовачки, Румски, Сремскомитровачки, а од 1938.
Иришки, Шидски, Илочки, Винковачки и Жупањски.142 који су до тада били у надлежности
Главног филијала у Новом Саду.

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДХБ ПОД ОКУПАЦИЈОМ
(1941-1944)
Након Априлског рата 1941. године пословне јединице Државне хипотекарне банке
на немачком окупационом подручју у Србији и Банату обновиле су пословање. Централа у
Београду је отпочела са радом 02.05.1941. године а остале пословне јединице нешто касније.
Агенције у Панчеву, Лесковцу и Шапцу претворене су, 01.08.1941, у филијале,143 а
три месеца касније, 01.11.1941, филијали у Крагујевцу, Ваљеву и Петровграду у главне филијале и агенције у Зајечару, Пожаревцу, Јагодини, Крушевцу, Вршцу, Смедереву у филијале.144
Пословне јединице у Лесковцу и Зајечару који су пре рата биле у административно-рачунском погледу у надлежности Главне филијале у Нишу прешли су у надлежност Централе.
Осим обнављања пословања у старим пословним јединицама у току окупације отворене су пословне јединице у Вршцу, Крушевцу, Јагодини, Пожаревцу, Смедереву145 и Умци.146
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Начелну Одлуку о отварању пословне јединице у Бања Луци донео је Управни одбор
23.03.1927, АЈ-125-81-85, Регистар одлука Управног одбора, 05.04.1934, АЈ-125-30-34, Записник
29. састанка УО, 05.04.1934.
АЈ-125-42-46, Записник 62. састанак УО, 23.09.1936.
АЈ-125-31-35, Записник 50. састанака УО, 18.07.1934, АЈ-125-1-2, Извештај о раду Главног филијала у Бања Луци 1937, АЈ-125-1-2, Списак бр. 88339/40, 24.11.1936, АЈ-125-536-905, Uebersicht, АЈ-125-1-2, Главни филијал ДХБ у Бања Луци.
АЈ-125-21-25, Записник 44. састанка УО, 18.05.1932, АЈ-125-23-27, Записник 101. састанка УО,
22.12.1932, АЈ-125-106-121, акт од 23.12.1932.
АЈ-125-48-52, Записник 225. састанака Ужег комитета, 18.12.1937, АЈ-125-46-50, Записник УО
01.09.1937, АЈ-125-106-121, бр. 3735, 10.12.1937. и К бр. 96638, АЈ-125-50-54, Записник 22. састанка УО, 19.05.1938. и АЈ-125-106-121, По бр. 2388, 21.05.1938.
АЈ-125-50-54, Записник 22. састанака УО, 19.05.1938. и АЈ-125-106-121, Побр. 2388, 21.05.1938.
АЈ-125-65-69, Записник 130. састанка ИО, 17.06.1941.
АЈ-125-67-71.
Извшни одбор је 10. и 12.06.1941. донео одлуку да се оснују агенције у Пожаревцу, Јагодини,
Крушевцу, Неготину, Куршумлији и Александровцу, Косовској Митровици, Великој Кикинди,
Вршцу, Смедереву, Великом Градишту, Младеновцу и Врању. АЈ-125-65-69, Запсиници 100. и
102. састанка ИО.
Пословне јединице су отворене зато што „захтев окупатора био је да се отвори што више банчиних јединица ради што јачег прикупљања средстава“. У ове пословне јединице распоређено је
особље које је после капитулације избегло у Београд из разних банчиних јединица, АЈ-125-570955, Пословни извештај ....4.
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Филијал у Вршцу отворен је 01.06.1942. и у админитративно-рачунском погледу је
био у надлежности Централе. Његово територијална надлежност простирала се на срезове
Вршачки и Белоцрквенски, који су до тада били у надлежности филијала у Панчеву.147
Филијал у Крушевцу отпочео је са радом 01.07.1942. и у административно-рачунском
погледу био је у надлежности главног филијала у Нишу. У његово пословно подручје спадале
су срезови: Ражањски, Расински (Крушевац), Трстенички, Жупски (Александровац) и Копаонички (Брус) који су до тада били у надлежности Главног филијала у Нишу.148
Филијал у Јагодини отпочео је са пословањем 16. маја 1943.149 и у административнорачунском погледу био је у надлежности Централе. Његова територијална надлежнсот обухватала је срезове Белички (Јагодина), Левачки (Рековац), Темнићки (Варварин), који су до
тада били у надлежности Централе, затим Параћински, Раванички (Ћуприја), Деспотовачки и
Ресавски (Свилајнац) који су пре тога били у надлежности Главног филијала у Нишу.150
Филијал у Пожаревцу отпочео је са радом 15.07.1943. и у административно-рачунском погледу био је у надлежности Централе. Његово пословно подручје простирало се на
срезове Пожаревачки, Рамски (Велико Градиште), Моравски (Жабари), Млавски (Петровац),
Звишки (Кучево), Голубачки и Хомољски (Жагубица) који су до тада били у надлежности
Централе.151
Филијал у Смедереву отпочео је пословање 01.10.1943. и у админитративно-рачунском погледу био је у надлежности Централе. У његову територијалну надлежност спадали
су срезови Орашки, Подунавски и Грочански.152
Филијал у Умци отпочео је са радом у јулу 1944. и обављао је део послова Централе.
Територијална надлежност филијала поклапала се са пословним подручјем Централе153
Под немачком окупацијом у Србији и Банату од 1941. до 1944. радило је 17 пословних јединица: Централа у Београду, 4 главне филијале у Нишу, Ваљеву, Крагујевцу,
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150
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АЈ-125-76-80, Записник 18. састанка УО, 26.04.1944. и АЈ-125-107-122, одлука УО од
26.04.1944.
АЈ-125-69-73, Записник 78. састанка ИО, 04.05.1942. и АЈ-125-107-122, бр. 8738/109, 07.05.1942.
Начелну одлуку о отварању донео је ИО, 12.06.1941, АЈ-125-65-69, Записник 102. састанка ИО,
12.06.1941.
Начелну одлуку о отварању донео је ИО, 10.06.1941, АЈ-125-65-69, Записник 100. састанка ИО,
АЈ-125-69-73, Записник 82. састанка ИО, 11.05.1942, АЈ-125-107-122, К бр. 9335/42, распис бр.
115 о отварању филијала у Крушевцу, АЈ-125-536-906, бр. 9335/115 од 15.05.1942.
АЈ-125-72-76, Записник 12. састанка УО, 18.03.1943. Начелну одлуку о отварању донео је ИО
10.06.1941, АЈ-125-65-69, Записник 100. састанка ИО, 10.06.1941, АЈ-125-66-70, Записник 143.
састанка ИО, 02.08.1941. и АЈ-125-104-119, К бр. 18188.
АЈ-125-104-119, К бр. 6033 од 12.04. и 14.05.1943.
АЈ-125-73-77, Записник 27. састанка УО, 30.06.1943, АЈ-125-107-122, Начелна одлука о организовању банчиних агенција у Пожаревцу донета је 02.08.1941, АЈ-125-66-70, Записник 143. састанка ИО, 10.06.1941, АЈ-125-65-69, Записник 100. састанка ИО, 10.06.1941. и АЈ-125-66-70, Записник 143. састанка ИО 02.08.1941. Према наређењу комесара банке др Кама Управни одбор
је, 18.03.1943, донео одлуку да се одмах приступи оснивању и организавању филијала у пожаревцу, Јагодини, Смедереву и Косовској Митровици, АЈ-125-72-76, Записник 12. састанка УО,
18.03.1943. и АЈ-125-104-119, К+бр. 5581/43 и АЈ 125-107-122, Кбр. 11401/43 од 06.07.1943,
упутства за оснивање и организацију филијала Државне хипотекарне банке у Пожаревцу и пренос послова са Централе на филијал.
АЈ-125-75-79, Записник 242. састанка ИО, 30.091943. и АЈ-125-107-122, упутства за организацију филијала Државне хипотекарне банке у Смедереву и пренос послова са Централе на филијал,
К бр. 17283/43 од 30.09.1943. Начелну одлуку о отварању донео је ИО, 12.06.1941, АЈ-125-65-69,
Записник 102. састанка ИО.
АЈ-125-76-80, Записник 18. састанка УО, 26.04.1944. АЈ-125-76-80, Записник 75 састанка ИО,
04.05.1944, АЈ-125-77-81, Записник 101. састанка ИО, 16.06.1944.
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Бечкереку (Петровграду) и 12 филијала у Чачку, Ужицу, Панчеву, Зајечару, Лесковцу, Шапцу, Крушевцу, Вршцу, Јагодини, Пожаревцу, Смедереву и Умци.
На окупационом подручју тзв. Независне државе Хрватске налазили су се главни филијали у Загребу, Сарајеву и Бања Луци, агенција у Пријепољу, и од капитулације Италије
септембра 1943. и Главни филијал у Сплиту. Главни филијал у Загребу је, 01.07.1941. променио назив у Државни вјересијски завод, а главне филијале у Сарајеву, Бања Луци, Земуну и
Сплиту, биле су његове подружнице.154
На територији под италијанском окупацијом били су главни филијали у Сплиту, Цетињу и Љубљани. Главни филијал у Сплиту после Априлског рата 1941. ушао је у састав Banca ipotecaria statale - filijale Spalato, а после капитулације Италије у Државни вјересијски завод
као подружница Сплит.155 Главни филијал у Љубљани током Другог светског рата налазио се
у ликвидацији, јер су 2/3 његове територије припојене Немачкој и Мађарској. Одговарајући
део портфеља, активних и пасивних послова, пренесен је на Landeshipoteken anstalt у Грацу.156 Главни филијал на Цетињу у току рата углавном ништа није радио изузев што је вршио
исплате по наређењу окупацијскијх власти филијали Banco d Italia на Цетињу.157
На бугарском окупацијом били су Главни филијал у Скопљу и Агенција у Битољу.
Пословање Главног филијала у Скопљу „углавном се сводило на исплату по пасивним пословима и наплате по активи.“158
На мађарском окупационом подручју налазио се Главни филијал у Новом Саду чијом
је имовином руковао и вршио послове ликвидације мађарски Народни кредитни завод.159

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДХБ ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА
(1944-1946)
Постепеним ослобађањем Југославије обнављала се и Државна хипотекарна банка као
целовита државна кредитна установа. Банка је пословне јединице које су под окупацијом биле оцепљене од Централе, преузела и оспособила за рад. 160
Обнављањем пословања на целој територији Југославије, Државна хипотекарна банка
је током 1945. извршила реорганизацију и укинула је 14, а отворила 3 пословне јединице.161
Крајем децембра 1944. затворен је филијал у Умци,162 а током 1945. престали су са пословањем
главни филијал у Земуну и филијали у Вршцу, Зајечару, Смедереву, Пожаревцу, Лесковцу,
Крушевцу, Чачку, Ужицу, Јагодини, Шапцу, Битољу и Пријепољу.163
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АЈ-125-570-955, Пословни извештај, АЈ-125-600-990, Извештај о прегледу рада и пословању
главног филијала ДХБ у Загребу од 12.03.1941. до 10.06.1946.
АЈ-125-570-955. Пословни извештај ..., 6.
АЈ-125-570-955, Пословни извештај ..., 6.
АЈ-125-570-955, Пословни извештај ..., 6.
АЈ-125-570-955, Пословни извештај ..., 6.
АЈ-125-570-955, Пословни извештај ...., 6-7, и АЈ-125-588-976, бр. 949 од 10.05.1945.
АЈ-125-570-955, Пословни извештај ...., 8. Члан 17 став 3 Закона ..., Службени лист ДФЈ, бр. 87,
09.11.1945.
Банка је реорганизовала пословну мрежу на основу чл. 17 став 2. Закона ..., Службени лист ДФЈ,
бр. 87, 09.11.1945.
АЈ-125-77-81, Решење управника ДХБ, 28.12.1944. и АЈ-125-107-122, К бр. 15412, 30.12.1944.
АЈ-125-78-82, Записник УО, 05.05.1945, АЈ-125-79-83, 169. Записник решења Главне дирекције
ДХБ, 20.09.1945, АЈ-125-536-906, бр. 11437/561, 21.09.1945. и АЈ-125-570-955, Пословни извештај.
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Главни филијал у Београду почео је са радом 15.10.1945. године,164 Филијал у Косовској Митровици 20.11.1945. године,165 Филијал у Осијеку у мају 1945. године.166
Главни филијали у Нишу и Сплиту сведени су на ранг филијала А, а главни филијали
у Крагујевцу, Ваљеву, Бања Луци и Петровграду на ранг филијала Б.167
Пословна мрежа Државне хипотекарне банке састојала се од 17 пословних јединица:
Централе у Београду, 7 главних филијала у Београду, Загребу, Сарајеву, Љубљани, Скопљу,
Цетињу и Новом Саду, 2 филијала ранга А у Сплиту и Нишу, 7 филијала ранга Б у Крагујевцу, Ваљеву, Петровграду, Панчеву, Бања Луци, Осјеку и Косовској Митровици.
Територијалне надлежности пословних јединица на територији Србије са Војводином
и Косовом и Метохијом, односно Централе у Београду, главних филијала у Београду и Новом
Саду и филијала у Ваљеву, Крагујевцу, Нишу, Косовској Митровици, Петровграду и Панчеву
одређене су одлуком Управног одбора од 04.08.1945.168
Пословно подручје Главног филијала у Загребу и Филијала у Сплиту и Осјеку регулисан је одлуком Управног одбора од 08.12. и 29.12.1945.169
Територијална надлежност Главног филијала у Скопљу обухватала је Македонију,
Главног филијала у Љубљани Словенију, Главног филијала у Цетињу, Црну Гору, Главног
филијала у Сарајеву, Босну и Херцеговину, с тим што је Крајина била у надлежности филијала у Бања Луци.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДХБ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
Пословне јединице ДХБ - Централа, главни филијали и агенције имале су одговарајућу административно техничку организацију која је била у складу са њиховим надлежностима
и пословима.
После повратка у Београд, Управа фондова је обновила унутрашњу организацију коју
је имала пре Првог светског рата170 и основала Извршно одељење и Одељење за секвестрирање. Организациона структура171 до 1920. је била следећа:
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Управни одбор је, 02.04.1941, донео одлуку „да се оснује филијал Дежавне хипотекарне банке у
Београду. Филијал у Београду почеће са радом у тренутку кад буде наређена евакуација Централе“, АЈ-125-64-68, Записник 15. састанка УО, 02.04.1941, АЈ-125-79-83, Записник 26. састанака
УО, 28.08.1945, АЈ-125-79-83, 169. Записник Решења Главне дирекције ДХБ, 20.09.1945, АЈ-125536-906 и АЈ-125-571-956, Упутства Главне дирекције бр. 12412 од 11.10.1945.
АЈ-125-78-82, Записник са астанак Управног одбора 05.05.1945, АЈ-125-79-83, 169. Записник решења Главне дирекције ДХБ, 20.09.1945, АЈ-125-536-906 и АЈ-125-79-83, Записник 16. састанака Пословног одбора ДХБ, 16.11.1945.
АЈ-125-78-82, Управни одбор 05.05.1945, АЈ-125-79-83, Записник 26. састанака УО, АЈ-125-7983, 169. Записник решења Главне дирекције и АЈ-125-536-906.
АЈ-125-79-83, Записник 26.састанака УО, 28.08.1945, АЈ-125-79-83, 169. Записник решења Главне дирекције ДХБ, 20.09.1945, АЈ-125-570-955, Пословни извештај о раду Државне хипотекарне
банке од 31.12.1940-31.12.1945, АЈ-125-536-906, бр.13/596, 20.10.1945. и бр. 11437/561 од
21.09.1945.
Главни филијали налазили су се у седиштима федералних јединица и Новом Саду, с обзиром на
привредни значај Војводине. Остали главни филијали претворени су у филијале које су према
обиму пословања и унутрашњој организацији делили на филијале ранга А и Б.
АЈ-125-79-83, Записник 23. састанака УО, 04.08.1945.
АЈ-125-79-83, Записник 34.састанака УО, 08.12.1945. и Записник 35 састанка УО, 29.12.1945.
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Управни одбор
Контролни одбор
Управник
Главни секретар
Секретаријат
Правобранилац
Правобранилачко одељење
Главно књиговодство
Одељење самосталних фондова
Одељење за фондове и капитале
Одељење за зајмове на непокретности
Одељење за заложнице и обвезнице
Главна благајница
Благајница самосталних фондова
Извршно одељење
Одељење за секвестрирање имовине.172
Проширени делокруг и нове функције условиле су и реорганизацију Управе фондова
која је извршена у другој половини 1920. године, после доношења Привремене уредбе. Основани су Главна дирекција, Инспекторат и пословне дирекције за обављање појединих послова. Дирекцијама су руководили шефови, на основу наредаба и решења Главне дирекције.173
Иако није сачувана организациона шема увидом у грађу можемо констатовати да су
после реорганизације у Централи поред органа Банке при којима су била три одељења, постојале четири пословне дирекције са одређеним бројем одељења, који су обављали стручне послове. 174
Унутрашња организација је од друге половине 1920, била следећа:
УПРАВНИ ОДБОР
КОНТРОЛНИ ОДБОР
УПРАВНИК
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА175
Главни секретар
Секретаријат
Главни инспектор
Инспекторат176
Правобранилац
Правобранилачко одељење
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О унутрашњој организацији Управе фондова Краљевине Србије види публиковане Извештаје о
раду Управе фондова Краљевине Србије за 1906, 1907, 1912. и 1913.
Реконструкција унутрашње организација урађена је на основу архивске грађе фонда.
Одељење је издвојено из Управе фондова одлуком Управног одбора од 25.05.1920, АЈ-125-2-3,
Записник 15. састанка УО.
Члан 1, 3, 4 и 8 Привремене уредбе, Службене новине КСХС, бр. 180. 18.08.1920, чл. 74а Закона
о уређењу ..., М. Гломазић, Историја…, 147-152.
Реконструкције унутрашње организације извршена је на основу архивске грађе фонда односно
администртивним ознакама на списима, расписа Главне дирекције и Инспектората, а пре свега
записника са седница органа управе ДХБ.
Основана је чл. 1 Привремене уредбе, Службене новине КСХС, бр. 180, 18.08.1920.
Установљен као засебно одељење Главне дирекције на основу члана 8 Привремене уредбе, Службене новине КСХС, бр. 180, 18.08.1920.
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ДИРЕКЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА
Одељење главног књиговодства
Главна благајница (Одељење главне благајне)
Благајна аманета
Благајна докумената
ДИРЕКЦИЈА ЗА БАНКАРСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за капитале, фондове и улоге
Одељење за заложнице и обвезнице
Одељење за есконт и ломбард
ДИРЕКЦИЈА САМОСТАЛНИХ ФОНДОВА
Одељење књиговодства
Одељење ликвидатуре
Административно одељење
Благајница самосталних фондова
Благајна аманета
Благајна докумената
ДИРЕКЦИЈА ЗА ХИПОТЕКАРНЕ ПОСЛОВЕ
Хипотекарно одељење
Извршно одељење177
Организациона структура Централе ДХБ није била устаљена. Проширењем обима послова повећавао се и број организационих јединица. Управни одбор је према потреби отварао
нове дирекције и одељења. Поједини послови издвајани су из постојећих и додељивани у
надлежност новооснованих организационих јединица. Уочи доношења Прагматике особља
око ДХБ и реорганизације, у Централи је поред органа управе при којима је било десетак
одељења, стручне послове обављало 9 дирекција у чијем саставу је било 41 одељење. Унутрашња организација је почетком 1939. била следећа:
УПРАВНИ ОДБОР
Ужи комитет/Извршни одбор178
КОНТРОЛНИ ОДБОР
УПРАВНИК
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА
Главни секретар
Секретаријат
Одељење кореспонденције179
Главни инспекторат180
Инспекцијско одељење
Одељење главних филијала
Одељење за контролу хипотекарних зајмова
Одељење за контролу комуналних зајмова
Одељење за контролу краткорочних зајмова
177

178

179
180

АЈ-125-2-3, Записник 27. састанака УО, 16.09.1920, АЈ-65-34-217, бр. 23066, 15.11.1922; М. Гломазић Историја..., 147-152.
Ужи комитет образован је 11.01.1927. Променио је 08.07.1938. назив у Извршни одбор, АЈ-1257-10, АЈ-125-51-55, Записник 28. састанка УО, 08.07.1938, чл. 1 тач. 15 Уредбе, Службене новине КЈ, бр. 145, 01.07.1938. Записник 3. састанка УО, 11.01.1927.
АЈ-125-533-891, бр. 12289.
Решењем Главне дирекције од 14.09.1936. установљен је Главни инспекторат као засебно одељење при Главној дирекцији, АЈ-125-104-105, бр. 7192 , 19.09.1936.
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Одељење за контролу фондова и капитала
Административно одељење181
Контролно одељење182
Правобранилац
ДИРЕКЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ УПРАВЕ183
Секретаријат
Персонално одељење184
Техичко одељење185
Статистичко одељење186
Кабинет управника
Одељење главне архиве187
Берзанско одељење188
Одељење економата
АДМИНИСТРАТИВНО-СУДСКА ДИРЕКЦИЈА
Правно одељење
ДИРЕКЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА
Одељење главног књиговодства
Контролно одељење
Одељење ликвидатуре189
Главна благајница
Благајна докумената
ДИРЕКЦИЈА ЗА БАНКАРСКЕ ПОСЛОВЕ
Одељење приваних улога
Одељење фондова и капитала
Одељење есконта и ломбарда
Одељење текућих рачуна
Одељење чековног промета са Поштанском штедионицом190
ДИРЕКЦИЈА ЕМИСИЈА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ191
Одељење за заложнице и обвезнице
181
182

183

184
185
186
187

188

189

190
191

АЈ-125-46-50, Записник са састанка УО, 02.09.1937.
Одлуком Управног одбора од 01.09.1938. основано је Контролно одељење при Главном инспекторату, АЈ-125-52-56, Записник 35. састанака УО, 01.09.1938.
Основана је 1932. године, АЈ-125-21-25, Записник 47. састанка УО, 01.06.1932. Одељења која су
ушла у састав Централне дирекције до тада су била при Главној дирекцији. Централна дирекција је била непосредно подређена главном секретару, сви послови обављали су се по његовим инструкцијама и под контролом шефа дирекције који је био помоћник главног секретара.
Формирано је 1924. при Главној дирекцији, АЈ-125-4-7, Записник 70. састанка УО, 04.11.1924.
Отворено је 1922. при Главној дирекцији, АЈ-125-3-5, Записник 24. састанка УО, 29.05.1922.
Основано је 1931. при Главној дирекцији, АЈ-125-17-21, Записник 17. састанка УО, 03.03.1931.
Одељење је до 1935. године било у саставу Админстративно-судске дирекције, АЈ-125-36-40, Записник 49. састанка УО, 01.08.1935 и АЈ-125-534-894, препис решења Управног одбора од
01.08.1935.
Отворено је 1938, АЈ-125-534-892, По бр. 4787 и 4788, 19.09.1938. и АЈ-12552-56, Записник 36.
састанка УО, 19.09.1938.
Основано је решењем Управног одбора од 02.09.1937, а почело је да ради 11.10.1937, АЈ-125540-923, Извештај о раду Дирекције рачуноводства за 1937.
Отпочела је са радом 11.10.1933, АЈ-125-46-50, Записник 41. састанка УО, 02.09.1937.
Основана је одлуком Управног одбора од 14.09.1932, АЈ-125-22-26, Записник 71. састанка УО,
14.09.1932.
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Одељење хартија од вредности
Одељење кауција192
Одељење за страну кореспонденцију193
ДИРЕКЦИЈА ЗА ХИПОТЕКАРНЕ ПОСЛОВЕ
Одељење за зајмове на непокретности
Одељење за комуналне зајмове194
Одељење за премије осигурања
ИЗВРШНА ДИРЕКЦИЈА
Извршно одељење за Град Београд
Извршно одељење за унутрашњост
Одељење за руковање непокретним имањима195
Одељење благајне196
ДИРЕКЦИЈА САМОСТАЛНИХ ФОНДОВА
Одељење књиговодства
Одељење ликвидатуре
Одељење благајне (благајница самосталних фондова)
Благајна докумената
Контролно одељење
Административно одељење
Уложно одељење197
ДИРЕКЦИЈА ЛИКВИДАЦИОНЕ БАНКЕ198
Извршно одељење за Београд
Извршно одељење за унутрашњост
Судско одељење
Одељење ликвидатуре
Одељење благајни
Одељење картотеке
Одељење архиве
192
193
194

195
196
197

198

АЈ-125-45-49, Записник 21. састанка УО, 12.05.1937. и АЈ-125-519-856, бр. 35780, 13.05.1937.
АЈ-125-46-50, Записник 42. састанка УО, 08.09.1937.
Отворено је 1937, АЈ-125-48-52, Записник 57. састанка УО, 15.12.1937, АЈ-125-1-1, бр. 6187,
17.12.1937.
АЈ-125-15-19, Записник 34. састанка УО, 13.05.1930.
АЈ-125-48-52, Записник 57 .састанка УО, 15.12.1937.
Основано је 1937, АЈ-125-48-52, Записник 57. састанка УО, 15.12.1937. и АЈ-125-1-1, бр. 6187,
17.12.1937.
У пролеће 1922. установљена је Државна ликвидациона банка при Управи фондова са правима и
дужностима предвиђеним Законом од 24.04.1920. Пословима Ликвидационе банке управљао је
Управни одбор а надзор над пословањем вршио је Контролни одбор, АЈ-65-1081-2048, VI бр.
1287 од 14.03.1922. и бр. 4788 од 16.03.1922. Задатак Ликвидационе банке је био да изврши ликвидацију свих меничних обавеза према новчаним заводима, Закон о ликвидацији мораторног
стања, Службене новине КСХС, бр. 90, 26.04.1920, АЈ-65-1081-2053, бр. 28, 06.04.1922. и бр.
10292 од 16.10.1923, АЈ-125-533-891, Правилника о Ликвидационој банци, Службене новине
КСХС, бр. 77-XI, 06.04.1922.
После укидања Државне ликвидационе банке њене послове од 01.01.1930. преузела је Дирекција
Ликвидационе банке ДХБ са свим правима и дужностима која јој пружа Закон о ликвидацији
мораторног стања и Правилник о ликвидационој банци, АЈ-125-13-17, Записник 69. састанка
УО, 13.11.1929. и Записник 79. састанка УО, 27.12.1929, АЈ-125-533-891, бр. 773, 06.12.1929, и
АЈ-65-34-219, I бр. 32496, 06.11.1929, Наредбе о ликвидацији Државне ликвидационе банке.
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Одељење књиговодства199
Измене и допуне у Закону о уређењу условиле су реорганизацију стручне службе у
банци. Уредбом од 22.06.1938. одређено је да се Прагматиком за службенике ДХБ регулишу
службени односи и звања која су до тада била регулисана Законом о чиновницима и Законом
о уређењу ДХБ.200 После одобравања Прагматике особља Државне хипотекарне банке,201 током 1939. године реорганизована је стручна службе.202 Преуређењем унутрашње организације
укинута је Административно-судска дирекција чије послове су преузела правна одељења Дирекције банкарских послова и Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова. Укинута је Дирекција рачуноводства и њени послови прешли су у надлежност Одељења главног књиговодства и Одељења главне благајне Централне дирекције. Одељења су реорганизацијом подељена
на одсеке.
По новој организацији у Централи је при органима управе било 5 одељења са 6 одсека, а стручна служба је подељена на 6 дирекције са 24 одељења и 57 одсеке. Унутрашња организација спроведена 1939. године остала је, са мањим изменама, Априлског рата 1941. године
и била је следећа:
УПРАВНИ ОДБОР
Извршни одбор
КОНТРОЛНИ ОДБОР
УПРАВНИК
Кабинет управника
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА203
ГЛАВНИ СЕКРЕТАР
Одељење секретаријата
Одсек Секретаријата Управног одбора
Одсек Секретаријата Извршног одбора
ИНСПЕКТОРАТ
Инспекцијско одељење
Одељење главних филијала
Контролно одељење
Одсек за контролу хипотекарних зајмова
Одсек за контролу фондова
Одсек за контролу краткорочних послова
Одсек за контролу емисија и хартија од вреднсоти
ПРАВОБРАНИЛАЦ
ЦЕНТРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Одељење општег секретаријата
Одсек за зајмове204
199

200
201

202

203

Реконструкција унутрашње организације извршена је на основу извештаја о раду Дирекције ликвидационе банке за 1937. и 1938, АЈ-125-533-891.
Члан 1 тач. 21 Уредбе, Службене новине КЈ, бр. 145, 01.07.1938.
Управни одбор је на седници 11. и 12. новембра 1938. године донео Прагматику особља ДХБ
коју је одобрио министар финансија 11.02.1939, АЈ-125-53-57 и АЈ-125-534-896, Прагматика
особља Државне хипотекарне банке, Београд 1939. и Службене новине КЈ бр. 35-X, 15.02.1939.
Стручна служба је реорганизована на основу плана који је 11.11.1938. усвојио Управни одбор,
АЈ-125-53-57, Записник 43. састанка УО, 11.11.1938. и АЈ-125-1-1, План реорганизације.
У организационој шеми из 1938. грешком је изостављена Главна дирекција. На основу грађе види се да је Главна дирекција постојала и после реорганизације из 1939.
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Одсек економата
Одсек архиве
Одсек жиро послова
Одсек за заштиту од ваздушног напада205
Персонално одељење
Техничко одељење
Одељење за студије206
Одсек за економске студије
Библиотека
Одсек за статистику207
Одељење Главног књиговодства
Одсек књиговодства
Одсек ликвидатуре
Одсек контролног књиговодства208
Одељење главне благајне
Одсек благајне
Одсек аманета
ДИРЕКЦИЈА БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА
Одељење улога на штедњу
Одсек административни
Одсек ликвидатуре209
Одељење текућих рачуна
Одсек текућих рачуна јавних установа
Одсек приватних текућих рачуна210
Одељење јавних капитала и депозита
Одсек јавних капитала
Одсек депозита
Одељење разних фондова211
204

205

206

207

208

209

210
211

Овај Одсек се није налазио у плану од 11.11.1938. већ је основан уместо Одсека берзанских послова који је укинут одлуком Управног одбора 26.07.1939, АЈ-125-56-60, Записник 24. састанка
УО, и АЈ-125-534-892, По бр. 5874, 27.07.1939.
Није био предвиђен планом од 11.11.1938. Основан је одлуком Управног одбора од 11.05.1939.
АЈ-125-55-59 и АЈ-125-534-892, По бр. 3477, 08.05. и 17.05.1939, АЈ-125-540-923, По бр. 4283,
02.06.1939. Променио је назив у Мобилизациони одсек одлуком Управног одбора од 03.01.1941,
АЈ-125-64-68, Записник 1. састанка УО, 03.01.1941. и АЈ-125-534-892, пов.бр. 13, 10.01.1941.
После реорганизације било је у саставу Инспектората до фебруара 1941. када је припојено Централној дирекцији, АЈ-125-64-68, Записник 9. састанка УО, 19.02.1941. и АЈ-125-534-892, По бр.
1042, 20.02.1941.
Није био предвиђен планом од 11.11.1938. Основан је у мају 1939. и преузео је послове бившег
Одељења статистике Дирекције централне управе, АЈ-125-104-115, Решење бр. 3937,
26.05.1939.
Није се налазио у плану од 11.11.1938. Основан је одлуком Управног одбора од 25.05.1939 и
преузео је послове Контролног одељења бивше Дирекције рачуноводства, АЈ-125-55-59, Записник 16. састанка УО, 25.05.1939. и АЈ-125-540-923.
Одсеци су основани одлуком УО 07.06.1939, АЈ-125-56-60, Записник 19. састанка УО и АЈ-1251-1, По.бр.4652 од 10.06.1939.
Ови одсеци су основани одлуком Управног одбора од 07.08.1940, АЈ-125-61-65.
Планом организације од 11.11.1938. предвиђено је да ово Одељење буде у саставу Дирекције самосталних фондова, али је одлуком Управног одбора од 07.06.1939. план измењен и Одељење
разних фондова је остало у саставу Банкарске дирекције са наведеним одсецима, иако је планом
било предвиђено да оно има Одсек разних фондова, Одсек благајне и Одсек архиве, АЈ-125-5660, Записник 19. седнице УО, 07.06.1939, АЈ-125-1-1, По бр. 4652, 10.06.1939. и АЈ-125-53-57.
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Одсек државних фондова
Одсек самоуправних и приватних фондова
Одељење кратокорчних зајмова
Одсек за ломбард
Одсек за есконт и менично хипотекарне зајмове
Правно одељење
Одсек архиве
ДИРЕКЦИЈА ЕМИСИЈА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Одељење емисија
Одсек банчиних зајмова на страни и у земљи
Одсек ликвидатуре
Одсек кореспонденције
Одсек за финансијску службу државних зајмова
Одељење хартија од вредности
Одсек хартија од вредности
Трезор хартија од вредности
Одсек кауција и депонованих вредности
Tрезор кауција и депонованих вредности
Одсек за контролу 6% државних зајмова за јавне радове
Правни одсек
ДИРЕКЦИЈА ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА
Одељење хипотекарних зајмова
Одсек зајмова
Одсек осигурања
Одељење комуналних зајмова
Одељење за руковање непокретним имањима
Одсек ликвидатуре
Одсек за наплату кирије
Одсек књиговодства
Одсек контролни
Правно одељење
Правни одсек
Изврши одсек за Београд
Извршни одсек за унутрашњост
Трезор докумената
ДИРЕКЦИЈА ФОНДОВА
Одељење самосталних фондова
Одсек књиговодства
Одсек ликвидатуре
Одсек уложни
Одсек благајне
Одсек регистра
Одсек новчане архиве
Одељење контролно
Одсек за контролу самосталних фондова212
Административно правно одељење
212

Одлуком Управног одбора од 07.06.1939. укинут је Одсек за контролу разних фондова који је
био предвиђен планом од 11.11.1938, АЈ-125-56-60, Записник 19. састанка УО, 07.06.1939. и АЈ125-1-1, По бр. 4652, 10.06.1939.
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Одсек административни
Одсек административне архиве
ДИРЕКЦИЈА ЛИКВИДАЦИОНЕ БАНКЕ213
Банкарско одељење
Одсек благајне
Одељење књиговодства
Одсек књиговодства
Одсек ликвидатуре
Правно одељење
Судски одсек
Извршни одсек
Одсек архиве
Надлежности Управног, Извшног и Контролног одбора, управника, Главне дирекције,
главног секретара и главног инспектора одређене су Законом о уређењу банке, а послови дирекција и осталих организационих јединица правилницима, одлукама и упутствима Управни
одбора. С обзиром да није сачуван ни један правилник дирекција и одељења, њихове надлежности и послови описани су на основу одлука и наредби Управног одбора и Главне дирекције, као и извештаја о раду појединих организационих јединица.
Пословима ДХБ руководио је Управни одбор који је, од 1922. чинило 11 чланова, од
1934.- 7, а од 1938.- 8. Чланове Управног одбора постављао је краљ указом, на предлог надлежног министра и уз сагласност председника владе. Управник ДХБ је био председник Управног одбора, који је из своје средине бирао потпредседника.214 Чланове Управног одбора бирали су Народна скупштина, Главни савез земљорадничких задруга, односно Привилегована
аграрна банка, Држвни и Универзитетски савет.
Управни одбор је био овлашћен да: одређује правац банчиног деловања у границама закона и правила; решава о давању зајмова; против неуредних дужника предузима потребне мере
за наплату у циљу заштите банчиних интереса; одређује услове и каматну стопу за зајмове,
улоге на штедњу и текуће рачуне; решава о куповини и продаји банчиних заложница и обвезница за рачун банке; саставља и утврђује годишњи предрачун банчиних трошкова који не улазе у састав општег државног буџета, односно саставља буџет расхода и прихода које је одобравао надлежни министар; одређује лица која су у дирекцијама и пословним јединицама потписивала призанице за примљене вредности; издаје пуномоћја за послове који се обављају за Банку
и специјална овлашћења шефовима дирекција и управницима главних филијала; даје упутства
за састављање годишњег биланса Банке; прописује облик банчиних заложница, обвезница,
упутница, признаница, уговора; бира стараоце за руковање имањем неуредних дужника; саставља и предлаже ресорном министру потребне измене и допуне у Закону о уређењу банке;
израђује правила за извршење закона и пословника о унутрашњем раду банке и њених пословних јединица; бира чиновнике и поставља званичнике банчине, одређује плату и решава
213

214

Планом организације од 11.11.1938. предвиђено је да се Дирекција ликвидационе банке претвори у Одељење ликвидационе банке са одсецима ликвидатуре, књиговодства и правним у Дирекцији банкарских послова, АЈ-125-53-37, Записник 43. састанка УО, 11.11.1938. Међутим у препису плана, налази се Дирекција ликвидационе банке са банкарским одељењем и одсецима за
књиговодство, ликвидатуру и благајне и Правним одељењем у чијем су саставу били судски, извршни и одсек архиве, АЈ-125-1-1, К.По бр. 1222, 08.03.1939. Иако је планом било предвиђено
да Дирекција ликвидационе банке има два одељења са по 3 одсека увидом у грађу констатовано
је да је она имала 3 одељења: Банкарско, Књиговодство и Правно. Дирекција ликвидационе банке пословала је до 06. јуна 1941. када је претворена у Одељење ликвидационе банке Дирекције
за банкарске послове, АЈ-125-65-69, Записник 97. састанка ИО, 06.06.1941.
Чл. 63, 64 и 65 Закона о уређењу ...., Уредба Службене новине КЈ, бр. 99/1934, чл. 1 тач. 14
Уредбе, Службене новине КЈ, бр. 145-XLVII, 01.07.1938; М. Гломазић, Историја..., 162 и 125 година Инвестбанке ..., 41.
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о њиховом унапређењу, одсуствовању, пензионисању, отпуштању из службе и предузимању
дисциплинских мера; отвара и укида пословне јединице и доноси решења о њиховој организацији; решава о издавању (емитовању) банчиних заложница и обвезница и њиховој исплати
(амортизацији); одређује потребан број повереника за оцењивање вредности непокретних добара на које банка даје зајмове; решава о куповини непокретности и о подизању зграда потребних за банку и филијале.215
Одлуком Управног одбора од 11.01.1927. образован је Ужи комитет који је
08.07.1938. променио назив у Извршни одбор. Водио је текуће послове Управног одбора и
био овлашћен да решава све предмете административне природе као што су продаја, почек,
скидање терета, пренос дуга итд. Све одлуке су се уносиле у записник који је усвајао Управни одбор. Ужи комитет/Извршни одбор сачињавали су управник, или његов заменик – главни
секретар и још 2 члана Управног одбора. 216
Надзор у Државној хипотекарној банци вршио је Контролни одбор, који се састављен од 5 чланова који постављани краљевим указом на предлог надлежног министра и
сагаласност председника Министарског савета.217 Контролни одбор је читао записнике са састанка Управног одбора, контролисао целокупно књижење у главном и књиговодству самосталних фондова и главних филијала, прегледао главну благајну и уверавао се у стање готовине, заложница, обвезница, купона и осталих вредности у банци; оверавао банчине заложнице; прегледао и оверавао годишњи биланс и рачун губитака и добитака.218

215

216

217
218

Члан 69 Закон о уређењу, тачка 18 члана 69 замењена је чланом 6 тач. 69 Уредбе, Службене новине КЈ, бр. 145, 01.07.1938.
АЈ-125-7-10, Записник 3. састанка УО, 11.01.1927, АЈ-125-7-10, Записник 24. састанка УО,
04.03.1927. АЈ-125-51-55, Записник 28. састанка УО, 08.07.1938; АЈ-125-1-1, акт од 13.07.1938.
Извршни одбор је конституисан на основу тач. 15 Уредбе, Службене новине КЈ, бр. 145 од
01.07.1938, АЈ-125-51-55, Записник 28. састанка УО, 08.07.1938, АЈ-125-104-115. К бр. 46654,
13.07.1938.
Чл. 88 Закона о уређењу.
Чл. 92 Закона о уређењу, АЈ-65-1078-2034, Извештај о раду Контролног одбора Државне хипотекарне банке у 1929, 16.04.1930.
Пословање Банке контролисала је Главна контрола преко Месне контроле при ДХБ, која је била
надлежна да: свакодневно прегледа банчине благајничке дневнике и упоређује их са документима примања и издавања по свим државним и јавним фондовима, капиталима и новцима - општинским, среским, бановинским, црквеним, манастирским и других корпорација; контролише,
сва примања и издавања; повремено прегледа банчине благајнице аманета; присуствује редовном прегледу каса и трезора банчиних; прегледа исплате и обрачуне из 6% државног зајма за
јавне радове и земаљску одбрану; контролише све исплате и обрачуне Министарства социјалне
политике и народног здравља и других министарстава; обавља послове виза по исплатама са рачуна упутница; прегледа банчине контролнике кредита по буџету и све путне рачуне, чл. 13.
Привремене уредбе, Службене новине КСХС, бр. 180. 18.08.1920, чл. 97а Закона о уређењу....,
АЈ-125-57-61, Записник 27 састанка УО, 10.08.1939, АЈ-125-46-50, Записник 127. састанка УК,
23.07.1937, АЈ-125-1-1, К бр. 53592, 04.09.1937, чл. 1 тач. 37 Уредбе од 22.06.1938, АЈ-125-57-61,
Записник 27. састанка УО, 10.08.1939. и АЈ-125-1-1, По бр. 4125 од 25.08.1939, М. Гломазић,
Историја..., 148-149, 163 и 125 година Инвестбанке..., 41.
Уредбом из 1938. „Нови законски режим контроле знатно је ограничио превентивни преглед
Главне контроле у ДХБ што је изазвало реакцију и масу спорова у деликатним односима Банке
и Главне контроле. Да би се избегли даљи спорови и отклониле сумње и сметње пословању а у
исто време банка показала дух сарадње, а не избегавања контроле, банчина управа донела је
провизорну одлуку у чијој основи добра воља банчина иде до проширења превентивне контроле
и изнад и мимо законски допуштеног круга“, АЈ-125-536-905, допис о односима између Државне хипотекарне банке и Главне контроле. Види: записник са 27. састанка УО, 10.08.1939, АЈ125-57-61.
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На челу Банке налазио се управник који је руководио пословима и старао се да се они
обављају по одредбама закона, статута, правилника, одлука и упутстава. Управника је постављао краљ указом на предлог ресорног министра и уз сагласност председника владе. Дужности
управника су биле да: председава и руководи седницама Управног одбора; извршава одлуке
Управног одбора; у хитним случајевима издаје са дежурним чланом наредбе и предузима све
мере које би банчини интереси захтевали, о чему је био дужан да на првој седници извести
Управни одбор; саставља и подноси Управном одбору на проучавање и одобрење предрачун
трошкова банке за идућу годину; води надзор над особљем банке и стара се да се по канцеларијама одржава ред и дисциплина; надзире да се сви банчини послови обављају у складу са законом, правилима и упутставима и кад би год нашао да је нека одлука Управног одбора противна
закону или другим прописима био је дужан да такву одлуку обустави и о томе обавести ресорног министра; води надзор да вредност банчиних заложница и обвезница у циркулацији не пређе одређене границе; стара се да се извлачење заложница и обвезница врши тачно по утврђеном плану и да се ове хартије исплаћене и повућене из оптицаја поништавају по пропису; присуствује свим извлачењима банчиних заложница и обвезница као и поништењу ових хартија;
реферише о свим пословима министру под чијим је надзором банка.219
Главна дирекција је била извршни орган Банке који је на основу одлука и решења
Управног одбора и Ужег комитета односно Извршног одбора управљала, руководила пословима и давала непосредне наредбе банчиним пословним органима, дирекцијама и пословним
јединицама. Главну дирекцију сачињавали су управник или његов заменик главни секретар и
дежурни члан односно члан Управног одбора. 220
Главни секретар је био главни орган Главне дирекције221 и његове дужности су биле
да: спроводи и примењује наређења и решења Главне дирекције, замењује управника када је
овај био одсутан или спечен да врши дужност; пази на извршење наредби и једнобразни рад
појединих органа, одељења и дирекција и у том циљу издавао потребне инструкције и упуства у погледу техничког обављања и разраде послова, присуствује седницама Управног одбора и води записник; припрема материјал потребан за седнице Управног одбора, издаје инструкције приликом закључивања шестомесечног стања и закључивања биланса; разрађује
страну и домаћу преписку Главне дирекције и припрема је за потпис управника или управника и дежурног члана; све предмете у надлежности Секретаријата о којима је доносио решење
Управни одбор предаје управнику и о њима писмено или усмено реферише; примао је странке и давао потребна обавештења.222
Инспекторат, на чијем челу је био главни инспектор, контролисао је рад у дирекцијама, главним филијалама, филијалама и агенцијама како у рачунском тако и у погледу правилне
примене закона, статута, правилника, одлука и наредби. Старао о рационалној организацији,
једнообразности, експедитивности у пословању и преко својих органа контролисао рад по свим
гранама банчина пословања.223 Редовни преглед пословања Централе и пословних јединица
обављан је једанпут или два пута у току године, после годишњег односно полугодишњег закључења књига. Ванредан преглед је вршен кад год се за то указала потреба и могао се ограничити само на извесну грану рада или је обухватао целокупно пословање.
219
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Чл. 86 Закона о уређењу.
Управници Државне хипотекарне банке између два светска рата били су Богдан Марковић, од
1918. до априла 1927, Војин Ђуричић до фебруара 1939, а од тада др Момир Гломазић.
Чл. 73а Закона о уређењу, М. Гломазић, Историја..., 150, 125. година Инвестбанке..., 41.
Чл. 78 Закона о уређењу.
Главни секретари Банке између два светска рата били су Арон Алкалај од 16.09.1920. до
11.08.1938, затим др Милојко Вилимановић до 06.06.1939. а потом Велимир Јовановић.
АЈ-125-534-895, Наредба бр. 497, 07.10.1925, М. Гломазић, Историја..., 150-151, 125 година Инвестбанке...,41.
Закон о уређењу ..., чл. 74в, М. Гломазић, Историја..., 148. и 125. година Инвестбанке..., 41.
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Правобранилац се бринуо за правну заштиту банчиних интереса и давао је мишљења и предлоге на захтев Управног, Извршног и Контролног одбора управника, Главне дирекције, главног секретара и главног инспектора. Заступао је ДХБ, пред судовима и другим властима у поступку по стечајевима, депозитима и свим другим споровима.224
Централна дирекција је обављала послове у вези са одобравањем зајмова, техничке,
статистичке, персоналне, економата, главне архиве, главног и контролног књиговодства. У
вези са одобравањем зајмова, дирекција је примала молбе, процењивала понуђене залоге,
примала пријаве, прегледала исправност докумената поднетих уз пријаву, извештавала зајмотражиоце о одобреним зајмовима и давала налоге за исплату зајма.
Дирекција је копирала планове зграда, објеката и парцела које су дате у залогу, израђивала пројекте банчиних пословних зграда и учествовала у процени имања (залога).
Централна дирекција је проучавала домаће и страно новчано тржиште и водила статистику разних банкарских послова. Помоћу статистике праћено је кретање домаћих економских прилика и страних новчаних тржишта и боље и тачније контролисано је пословање банке. Статистика је прикупљала податке и израђивала опште прегледе ликвидираних хипотекарних зајмова, прегледе хипотекарних зајмова издатих на варошка, пољопривредна имања,
мешовиту залогу (варошка и пољопривредна имања), комуналних зајмова издатих на прирезе
и приходе, улога на штедњу, есконтованих благајничких записа Министарства финансија и
Народне банке, зајмова на залоге, активних и пасивних текућих рачуна, кретања рачуна и готовине. 225
У вези са персоналним пословима Дирекција је водила евиденцију о кретању у служби, коришћењу годишњих одмора, одсуствовању и боловању, доласку на посао, картотеку и
службеничке листове особља Банке, преписку у вези са конкурсима, пријемним и стручним
испита службеника.
Економат је набављао канцеларијски материјали и намештај односно столове, столице, писаће и машина за рачунање, одела, зимске капуте, мантиле, обућу и капе за банчине
служитеље. Водио је картотеку лифераната, дневник набавки канцеларијског материјала и
инвентара и картотеку потрошног материјала и контролисао инвентарно стање.226
Главна архива је заводила у деловодни протокол акта Главне, Централне, Хипотекарне и Дирекције емисија и хартија од вредности, евидентирала их у регистар и преко доставне
књиге достављала их дирекцијама, одељењима и одсецима. Акта за експедицију разводила је
по деловодном протоколу а потом ковертирала и заводила у експедиционе књиге. Свршена
акта која су враћена архиви архивирала је у досијеа.
Централна дирекција водила је главно и контролно књиговодство, које је до 1939.
било у надлежности Дирекције књиговодства и рачуноводства. Главно књиговодство је
према издатим налозима, ликвидационим табацима и приманотним листовима, проводило
кроз главне и помоћне књиге сва књижења појединих дирекција, састављало месечна и годишња стања банке, биланс-годишњи завршни рачун и тромесечни, полугодишњи и годишњи попис. Књиговодство је водило главне књиге: дневник (привремени и дефинитивни),
главну књигу-партијалник (привремену и дефинитивну), и пописник које су биле потврђене
224
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АЈ-125-56-60, Записник 17. састанка УО, 26.05.1939. и АЈ-125-104-115, По бр. 4248, 26.05.1939.
Статистика банчиних послова до 1929. није вођена као самостални посао у ДХБ. Разноврсни подаци о банкарским пословима налазили су се у књигама и документима разних дирекција Централе и код главних филијала. Банка је 1929. одлучила да проучи састав и врсте заложних објеката, да се спреми „тачна слика банчина пословања у бројевима“ и зато је за „ову сврху образовала вођење статистичке евиденције“, АЈ-65-1078-2034, Извештај о раду Контролног одељења у
1929. години.
Правилник о уређењу и раду Одељења економата, Београд 1936, донет је на седници Управног
одбора 03.02.1921. Правилник о вршењу набавки за ДХБ, АЈ-125-534-893 и АЈ-125-60-64, Записник са седнице УО, 19.06.1940.
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од стране Министарства финансија. Ради одржавања тачне евиденције и контроле појединих
послова поред главних вођене су и помоћне књиге коју су биле подељене по врстама и намени.227
Ликвидатаура је састављала предлог буџета, завршни рачун по буџету, месечне извештаје о извршеним буџетским расходима за Централу и главне филијале, обрачунавала принадлежности особља, прегледала материјалне расходе Централе и њених пословних јединица, обрачунавала и састављала спискове за исплату тантијема члановима Управног и Контролног одбора и особља ДХБ, прегледала путне и селидбене рачуне особља, путне рачуне
чланова Управног и Контролног одбора и по извршеном прегледу достављала их Месној контроли ради добијања визе. Ради контролисања и вођења тачне евиденције послова ликвидатура је водила сконтра, дневнике, контролнике и друге помоћне књиге. 228
Контролно књиговодство је књижило и контролисало књижење налога, примања и
издавања по приватним капиталима, разним фондовима, депозитним, пупилним, црквено-манастирским капиталима оставама и зајмовима. Контролисало је исправност издатих налога,
приманота и ликвидационох табака, давало визу за исплату свих личних и материјалних издатака, регулисало правилну организацију посла.
У контролном књиговодству вођене су партијалници: улога на штедњу, самосталних,
државних и разних фондова, пупилних, депозитних и црквено манастирских капитала, судских
депозита и пупилних остава, активних и пасивних текућих рачуна, ломбардних, менично хипотекарних, хипотекарних и комуналних зајмова, банчиних имања, отписа и губитака, заложница
и обвезница.229 Од 1934. године уведена је картотека, углавном као замена партијалницима, а
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За рачунски однос по текућем рачуну вођени су партијалници текућих рачуна за главне филијале, Министарство финансија, стране банке и Ликвидациону банку. Рачунски однос са агенцијама вођен је кроз сконтро агенција банчиних и сконтро за евиденцију активних и пасивних послова ДХБ код агенција. За контролу хартија од вредности вођена су сконтра хартија од вредности и прихода, сконтра хартија од вредности Резервног фонда и Фонда за амортизацију банчиних зграда и прихода, сконтра Резервног фонда са евиденцијом прихода, сконтра откупа вредности стране емисије и прихода, остављача простих и остава по текућем рачуну, полагача кауције
и супергаранција и картотека серија и бројева хартија од вредности Резервног фонда и Фонда за
амортизацију банчиних зграда, привремених депозита сконтро упутница по дирекцијама и сконтро упутница за агенције, банчиних имања сконтра прихода и одржавања банчиних имања, кирија са банчиних имања и за разне евиденције сконтра трошкова за процену имања и банчиних
зграда, АЈ-125-540-923, Извештај о раду Дирекције рачуноводства, 14.03.1938.
Вођена су сконтра расхода трошкова по буџету, трошкова реорганизације, рачуна добитака и губитака, месечних накнада и награда поред редовних приндалежности, контролник буџетских
кредита и контролник принадлежности особља у Централи. За извршене обуставе и непримљене
принадлежности вођена су сконтра обустава и непримљене принадлежности, обустава за Чиновнички пензиони фонд, обустава за Потпорни фонд, наплаћених дажбина од особља у Централи,
дневник забрана на принадлежности особља у Централи, контролник наплаћених обустава по
забранама, контролник по уредби за Потпорни фонд помоћног особља у служби државе. Вођени
су контролници особља по буџету и особља главних филијала и агенција, сконтра издатих налога примања и издавања, телефонских претплата и регистара за претплату листова и часописа,
АЈ-125-540-923, Извештај о раду Дирекције рачуноводства за 1937.
Године 1937. вођено је 102 партијалника улога на штедњу, са 31404 живих партија. Током те године отворено је 4038 нових, а угашено 2283 партије.
За разне фондове вођено је 17 партијалника са 1703 партије, за самосталне фондове један партијалник са 9 партија, депозитне капитале 3 партијалника са 359 партија, сем овога вођена је картотека за појединачне – личне партије са укупно 1200 партија, пупилне капитале 1 партијалник
са 17 партија, судске депозитне оставе 1 партијалник са 42 партије; судске пупилне оставе 1
партијалник са 37 партија; црквено-манастирксе капитале 1 партијалник са 340 партија. По свим
овим капиталима вођени су регистри и вршена виза за исплату, АЈ-125-540-923, Извештај о раду
Дирекције рачуноводства за 1937.

Државна хипотекарна банка

XLV

делимично и уз њих као флексибилнији и и манипулативнији облик књиговодственог евидентирања новчаних ефеката и салда појединих партија. Преко партијалника и картотека књиговодствено је праћен ток сваког појединог пословног односа банке са пословним партнерима.
Ради контролисања и вођење тачне евиденције Контролно књиговодство је водило
сконтра као помоћне књиге230
Главна благајна је руковала (примала и издавала) готовином, благајничким записима
Народне банке, меницама, хартијама од вредности, као и свим другим вредностима које је
банка примала. Водила је: дневник благајне, књигу благајне, записник о дневном прегледу
благајне, трезорску књигу за готовину, аманетнике, сконтра, благајничких записа, књижица и
штампаних образаца, разних вредности, меница, ломбардованих хартија, чекова Народне
банке, записник о примљеним новчаним писмима, књигу издатих чековних књижица ДХБ.
Благајница аманета вршила је целокупну спољну благајничку служби: доношење и
одношење готовине из Народне банке и Поштанске штедионице, благајничких бонова Министарства финансија, благајничких записа Народне банке и генералних заложница банчиних за
наплату и замену, подношење купона са хартија од вредности за наплату и вршење саме наплате, презентирање чекова за наплату код Народне банке, Поштанске штедионице и осталих
новчаних завода у Београду. При благајни аманета вођен је ликвидациони табак.
У банчиним трезорима чували су: готов новац, сви вредносни папири који су служили као залоге по ломбарним зајмовима, активним текућим рачунима и супергаранцијама, хипотекарним и менично-хипотекарним зајмовима; вредносни папири по простим оставама и
депо кауцијама који су полагали разни лицитанти и све врсте благајничких записа.
Банкарска дирекција је обављала послове који су Државној хипотекарној банци дали обележје мешовитог хипотекарног банкарског завода. Водила је послове у вези са улозима
на штедњу, текућим рачунима, пупилним, депозитним и црквено-манастирским капиталима,
разним фондовима (државним, самоуправним, задужбинским и приватним). Поред
поменутих пасивних послова, делокруг њеног активног пословања обухватао је текуће рачуне, менично-хипотекарне зајмове, ломбард-зајмове на залогу државних и државом гарантованих хартија од вредности, есконт домаћих меница, записа и бонова Главне државне благајнице.
О пословима из своје надлежности Дирекцији банкарских послова је водила пословне
евиденције, књиге и картотеке.231
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За зајмове на непокретности вођено је 47 патријалника, од којих су три била за штедионичке зајмове и било је 6277 живих партија. Сем тога постојала су два патријалника банчиних имања, један отписа и један патријалник губитака, АЈ-125-540-923, Извештај о раду Дирекције рачуноводства за 1937.
Вођена су сконтра премија за обезбеђење са роковима за контролу наплаћених премија од дужника по хипотекарним и меничним зајмовима на хипотеку и за контролу исплаћених премија
појединим осигуравајућим друштвима; извршних трошкова за евиденцију исплаћених трошкова
приликом продаје и куповине појединих хипотекарних залога; државних такса за евиденцију наплаћених такса; упутница за евиденцију и укамаћивање недовољно уплаћених ануитета и закупа
са имања којима банка рукује; необрачунатих сума за евиденцију сума чија је намена неизвесна;
закупа за контролу уплаћених месечних закупа са имања којима банка рукује; отплата хипотекарних зајмова за евиденцију примљених отплата по хипотекарним зајмовима, АЈ-125-540-923,
Извештај о раду Дирекције рачуноводства за 1937. годину.
Вођени су регистри по улозима на штедњу, зајмовима на залоге, менично-хипотекарним зајмовима, пупилним, депозитним и црквено манастирским капиталима, разним фондовима и текућим рачуна, дневници примања и издавања, дневници – приманоте по улозима на штедњу, зајмовима на залоге и есконтним пословима, јавним капиталима и фондовима и текућим рачунима,
роковник меница из есконта и менично хипотекарних зајмова, књига протестованих меница, роковник премија, сконтро извршних трошкова, сконтро текућих рачуна, годишњи и полугодишњи пописи по улозима на штедњу, зајмовима на залоге, менично-хипотекарним зајмовима, домаћим меницама, разним фондовима и јавним капиталима као и текућим рачунима, картотека
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Архива Банкарске дирекције је заводила акте у деловодник, евидентирала у регистар
и архивирала свршене предмете. У трезору докумената чувани су блокови по менично-хипотекарним зајмовима.
Дирекција емисија и хартија од вредности обављала је послове у вези са емисијама
банчиних заложница и обвезница, амортизацијом и купонском службом државних и банчиних спољних и унутрашњих зајмовима; куповала и продавала хартије од вредности (благајнички записи, заложнице и обвезнице зајма), откупљивала девизе, девизне чекове и злато ради испуњења обавеза по спољним зајмовима, руковала вредностима депонованим као просте
оставе на чување, оставе по текућим рачунима, супергаранције по одобреним менично-хипотекарним и хипотекарним зајмовима, привременим и сталним кауцијама по продајама и набавкама, као и осталим вредностима депонованим по пословним односима са банком. 232
Вредности (хартије од вредности, акције Народне банке и Привилеговане агреарне
банке, благајнички записи, менице, уложне књижице, домаћа и страна валута, гарантна писма) којима је руковала Дирекција чуване су у трезору. Трезорска служба је примала вредности, сравњивала их са списком и контролисала да нису примљене вредности извучене односно амортизоване; издавала вредности; секла доспеле купоне са заложница, обвезница, акција, благајничких записа, сређивала купоне по серијама и бројевима и саставља спискове за наплату и исплату купона, водила евиденције о доспелим купонима са обвезница, акција и благајничких записа, прегледа обвезнице после сваког извлачења односно амортизовања, сравњивала шестомесечни и годишњи попис стања полагача са стањем у трезору и наплаћивала
купоне са хартија од вредности и благајничких записа.233 О свим пословима из своје надлежности Дирекција је водила пописе хартија од вредности и депонованих вредности, преглед
стања вредности банчине својине и њених фондова, регистре за депоноване хартије од вредности, сконтра улагача остава и кауција и сконтра хартија од вредности.234
Дирекција хипотекарних и комуналних зајмова је водила цело техничко пословање Државне хипотекарне банке по њеном основном послу хипотекарним и комуналним зајмовима. Извештавала је Управни одбор и Главну дирекцију о стањима хипотекарних дугова,
месечним износима, приспелих и наплаћених или не наплаћених ануитета, уредности дужника, могућностима конверзије њихових дугова.235
Дирекција је по предметима зајмотражилаца прегледала документа, стављала визу да
су она са правне стране уредна. По одобрењу зајма стављала је по хипотекарним зајмовима
облигације, а код комуналних зајмова сем облигације и уговор о зајму који је чинио саставни
део облигације. Прегледала је исправност проведене укњижбе заложног права у банчину корист и давала визу за исплату зајма састављајући диспозицију за обуставе. Водила је послове
у вези са реализацијом зајма, наплаћивала ануитете, опомене, извршне и досуђене трошкове,
државне таксе и премије за обезбеђење и приликом потпуне исплате дуга давала писмени налог за издавање брисовне дозволе.
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менично хипотекарних зајмова, зајмова на залоге, роковник есконта, домаћих меница и меница
по менично хипотекарном зајму.
Дирекција је састављала месечно стање свих капитала и фондова; стање и попис свих пасивних
и активних текућих рачуна; списакове зајмова на залоге са заложним хартијама, нераспоређених
сума, писама по којима банка плаћа поштарину, бесплатно издатих уложних књижица; табеларне прегледе о стању и висини улога на штедњу, пасивних текућих рачуна и улога по текућим рачунима.
АЈ-125-462-698, Извештај о раду Дирекције емисија и хартија од вредности за 1939. годину.
АЈ-125-519-856, бр. 6569, 18.02.1941.
У трезору су вођена сконтра по врстама хартија од вредности. Дирекција је по својим сконтрима
водила 32 врсте хартија од вредности. Од 03.07.1939. устројена је картотека за контролу серије,
бројева и рокова хартија од вредности било да су или нису банчина својина, затим да ли се налазе у банчином трезору или су депоновани код других установа.
М. Гломазић, Историја…., 151.
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По предметима неуредних дужника Дирекција је предузимала потребне мере за обезбеђење и наплату потраживања од неуредних дужника, позивала их да у одређеном року измире обавезе и уколико то не учине продавала је заложене непокретности путем јавне лицитације и са новим дужницима закључивала уговоре о пријему дуга.236 Банчиним дужницима
чија је имања банка купила на јавним лицитацијама и иста би продала у року од две године
банка је враћала вишак постигнут на последњој продаји. Ако се банчино потраживање подмири делимичном продајом откупљеног имања онда је банка враћала остатак имања дужнику
или његовим наследницима.237
Дирекција је руковала непокретним банчиним имањима и имањима узетих под принудну управу, плаћала порез, издавала под закуп банчина имања, прикупљала приходе и старала се о одржавању банчиних и имања које је банка издавала под закуп.
По пословима из своје надлежности Дирекција је водила потребне евиденције, књиге
и картотеке. По свим дугорочним зајмовима вођени су пртијалници, картотеке,238 регистри,239
сконтро зајмова,240 скаденције–роковници,241 приманота 242и статистички образсци.243
Дирекција фондова је обављала све послове у вези са самосталним фондовима (пензионим и фондовима са специјалном наменом).244 Књижила је пословне промене, састављала
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Банка је имала привилегију да преко својих органа врши наплату својих потраживања од неуредних дужника. Имала је право наплате за своја потраживања путем принудне управе или продајом заложног имања. Ако је дужник нeуредан или у случају када би вредност залоге опала а
дужник је не би могао допунити Банка је имала право да без посредовања суда заложене непокретности узме у принудну управу. Пре него што приступи извршењу наплате свог потраживања банка је дужнике непосредно или преко надлежне полицијске власти позивала да измире
своје обавезе. Уколико дужник за месец дана од дана када му је позив саопштен не измири банку у њеном потраживању, она је приступала извршењу наплате продајом заложеног имања. Наплату из заложеног имања банка је вршила преко својих органа или пуномоћника, а ако јој је у
овоме било потребно и суделовање полицијске и општинске власти њихови органи морали су се
одазвати и извршити њене наредбе. Ако продајом заложеног имања не може потпуно да измири
своја потраживања банка је могла продају одложити и заложено имање узети под своју управу
или га купити ако то њени интереси захтевају, чл.19, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57 Закона о уређењу и чл. 1 тач. 10, 12 и 13 Уредбе, Службене новине КЈ, бр. 145, 01.07.1938.
Министарство финансија Краљевине Југославије 1918-1938, Београд 1939, 250.
На картонима је у заглављу уписивано име дужника, број партије, залога, износ зајма, рок, стопа, број облигације, број уговора, подаци о премији за осигурање од пожара, висина полугодишњих ануитета, а на полеђини како се и са којег рачуна наплаћује ануитет. У картонима су бележени амортизација дуга, наплате, отплате интереса.
Вођени су регистри по именима дужника и по партијама. Регистри по именима дужника вођени
су по азбучном реду и у заглављу исписвано име дужника, а на полеђини све партије дуговања
са назначењем залоге по дотичним партијама. Регистри по партијама вођени су у облику књиге
у коју је хорнолошким редом увођене све новоотворене партије по броју партије са назначеним
именима дужника. При исплати дуга код оба регистра прецртава се исплаћена партија.
За евиденцију стања зајмова вођен је сконтро зајмова по врстама и у њега су уношене све промене по зајмовима.
Вођене су сканденције дуговања по врстама зајмова у којима је убележаван рок доспећа ануитета по појединим партијама. У сканденције се уводи број партије, остатак дуга и полугодишњи
ануитет.
За књижење свих приманотних ставова вођена је књига приманота – приманотни табак у који су
књижени сви приманотни обрачуни и налози.
Вођена је недељна, месечна и годишња статистика зајмова . Недељна статистика приказивала је
прилив средстава у току недеље и то на име отплате, интереса, привременог текућег рачуна,
личног рачуна, затим износ исплаћених нових зајмова. Месечна статистика приказивала је прилив средстава, стање ануитета за наплату, стање неуредних ануитета, стање ликвидираних зајмова. При билансирању рађена је статистика целокупног пословања по хипотекарним зајмовима
у току године.
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месечна стања, разноврсне прегледе и на крају године за сваки фонд завршни рачун. Водила
је главне и помоћне књиге о пословању самосталних фондова. Сваки од фондова вођен је у
књиговотсвеном погледу самостално, имао је свој дневник, главну књигу, партијалник као и
потребна контролна сконтра и за сваки су састављана месечна стања и завршни рачун.
Дирекције је издавала благајничке и прманотне налоге у циљу ликвидирања и књижења пословних промена насталих из пословања самосталних фондова; водила преписку у вези
са пријемом новца, исплате, неуредним уплатама, слањима спискова и аката за књижење, одговорима појединим установама на питања рачунске и административне природе.
По пословном промету обављана је наплате и исплате свих самосталних фондова. Наплате су вршене за рачун фондова, а исплате су вршене у облику повраћаја више наплаћених
или погрешних обустављењних сума од улагача и исплате пензија.
Дирекција је контролисала новчане предмете месечних обрачуна Чиновничког пензионог фонда и Пензионог фонда особља ДХБ, исплаћених пензијских принадлежности на терет Чиновничког пензионог фонда, приходе по уложним партијама и развођења прихода Чиновничког пензионог фонда и Пензионог фонда особља ДХБ и расходе исплаћених пензионих принадлежности на терет Чиновничког пензионог фонда. Разводила примљене улоге на
партије улагача Чиновничког пензионог фонда, прегледала спискове улагача у погледу тачности и правилности обрачунатих и дозначених прихода и благовремености дознаке улога,
контролисала уложне партије улагача свих самосталних фондова на основу уложне партије,
регистра и докумената из личног досијеа улагача. Водила је контролник прихода и расхода
по свим самосталним фондовима и вршила контролу исплата из ових фондова.
Дирекција је водила картотеку улога Чиновничког пензионог фонда и Пензионог фонда
особља ДХБ, разводећи сваког месеца послате обуставе наплаћене од улагача. У регистар 245су
убележаване одлуке, решења све промене у служби настале код улагача у току њиховог службовања.
Административни послови Дирекције односили су се на контролу повраћаја улога из
Чиновничког пензионог фонда, решења о величини личне и породичне пензије, потпоре Пензионог фонда особља ДХБ, распоред сума стављених на депозит, вођење картотека за евиденцију расхода исплаћених пензијских принадлежности на терет Чиновничког пензионог фонда.246 Дирекција је издавала уверења за регулисање породичних пензија, и о улагању у пензионе фондове, потвреде и преписе докумената о постављењима, унапређењима и улозима улагача самосталних фондова. Водила је записнике комисија за пријем исплаћених пензионих
принадлежности из Чиновничког пензионог фонда, књигу инвентара и картотеку особља.
Административна архива је обављала послове у вези са пријемом, завођењем и руковањем поштом. Заводила акта у деловодни протокол, евидентирала их у регистар, и достављала одељењима преко доставне књиге. Свршене предмете маркирала је на ред и то је обављала до 18.06.1942. годин када се прешло са административних редова на уложне бројеве.247
Акта за експедицију евидентирала је у експедициону књигу и експедовала је пошту.
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АЈ-125-533-889, Извештај о раду Дирекције самосталних фондова за 1935, 1936, 1937, 1939. и
1940, Извештај о раду и пословању Одељења самосталних фондова за пословну 1940, Извештај
о раду Контролног одељења Дирекције самосталних фондова за 1940, Реорганизација књижења
и послова Дирекције фондова, Извештај о организацији пословања у Дирекцији фондова, Извештај о делокругу пословања Дирекције фондова и њеном односу према целокупном и општем
раду Државне хипотекарне банке 1942.
Сваки улагач имао је засебан регистар, уложну партију и лични досије докумената тако да се из
њих могао видети целокупан ток службовања и улагања службеника.
АЈ-125-533-889, Извештај о раду Контролног одељења Дирекције фондова у 1940.
АЈ-125-534-894, Извештај Одсека административне архиве Дирекције фондова о раду у 1942/43
од 20.03.1943.
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Новчана архива чувала је и руковала благајничким налозима примања и издавања по
пословима самосталних фондова, приманотним налозима по приходима фондова, приманотама по исплатама пензијских принадлежности и осталим новчаним документима насталим из
пословних односа између Дирекције и разних установа.
Задатак Дирекције ликвидационе банке је био да ликвидира дужничке предмете по
мораторним меницама.248 Проналазила је дужнике и предузимала мере за наплату дуга, извештавала Централу и пословне јединице о постојању прећутне хипотеке, наплаћивала полисе
осигурања које су дате као супергаранција појединих меничних дуговања.
Дирекција је књижила благајничка и приманотна документа у вези са дужничким
предметима по мораторним меницама. Водила је дневник, главну књигу, сконтра текућих рачуна, депозита, отписаних меница, извршних и досуђених трошкова и уплаћених премија
осигурања, састављала је биланс-рачун изравнања и рачун добитака и губитака. Ликвидирала
је обрачуне, сачињавала налоге за повраћај вишкова, пријем новца и обрачун за отпис и образовање нових предмета.249 Руковала је готовином мораторних меница и чувала полисе осигурања појединих дужника о мораторним меницама. Вршила је све наплате и исплате на основу
налога примања и издавања као и наплате меница. Водила је књигу благајне, аманетнике примања и издавања, књигу меница и контролник меница.
Дирекција је водила евиденције свих предмета преко контролника отплата, књиге
продаја контролника забрана и егзекуција, затим картотеку са именима дужника и величином
дуговања, у коју су уписиване менице и на основу ње издавана су уверења о непостојању
прећутних хипотека.
Архива Дирекције водила је деловодник и регистар и архивирала дужничке, отписане
и административне предмете у фасцикле. 250

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА ДХБ ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА
Организација главних филијала, филијала и агенција прописивана је статутима и одлукама које је доносио Управни одбор. У зависности од обима послова отваран је потребан
број организационих јединица, одељења и одсека.
Унутрашњу организацију главних филијала до доношења Статута 1933. сачињавали су
управник и три одељења: Секретаријат са ликвидатуром, Главно књиговодство и Благајна.251
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Ликвидационој банци новчани заводи у Србији и Црној Гори предали су све менице које су се
код њих затекле на дан 12.07.1914. По пријему спискова меничних дуговања Ликвидациона банка је приступила наплати потраживања од постојећих меничних дужника. По признатим меницама банка је вршила наплату поступно а по непризнатим тужила је дужника суду за наплату
целокупног потраживања и по судској досуди тражила наплату целе досуђене суме. Попис процену и продају имања неуредних дужника Ликвидациона банка вршила је преко државних извршних власти или органа управе односно ДХБ, АЈ-65-1081-2048, АЈ-125-533-891, Правилник о
Ликвидационој банци, чл. 1, 5, 13, 16-19.
Број меница затечених код новчаних завода, 12.07.1914. био је око 130.000 комада. У трезору
благајне Дирекције ликвидационе банке налазило се крајем 1936. године 40242, менице а број
ненаплаћених 31.12.1937. износио је 36.367 меница, АЈ-65-1081-2048, бр. 39220, 16.03.1922, АЈ125-533-891, Извештај Дирекције ликвидационе банке о раду у току 1937.
Као основ за давање обрачуна о мораторним меницама ликвидатури су служили углавном спискови новчаних завода по којима је државна комисија примила мораторне менице новчаних завода, односно спискови државне комисије о пријему мораторних меница.
АЈ-125-533-891 Извештај о прегледу рада Дирекције ликвидационе банке, 31.08.1936, Извештај
о раду Дирекције ликвидационе банке у 1936, Извештај Дирекције ликвидационе банке о раду у
току 1937, 1938.
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Према Статуту за главне филијале од 09.06.1933. њихова организација је била следећа:
Управник
Секретаријат
Ликвидатура
Главно књиговодство
Благајна
Правни референт252
На основу решења Управног одбора од 18.02.1937. у главним филијалама могло је бити основано Одељење секретаријата, Одељење књиговодства, Хипотекарно одељење, Банкарско одељење, Одељење благајне, Извршно одељење, Одељење за руковање непокретним имањима и Одељење фондова и капитала.253
После доношења Прагматике особља ДХБ, 1939. преуређена унутрашња организација
главних филијала је била следећа:
Управник
Помоћник управника
Опште одељење
Одсек секретаријата
Одсек благајне и трезора
Одсек архиве
Одсек економата,
Одељење књиговодства
Одсек главног књиговодства
Одсек контролног књиговодства
Одељење банкарских послова
Одсек улога на штедњу
Одсек фондова и јавних капитала
Одсек краткорочних послова-зајмова
Одељење хипотекарних послова
Одсек хипотекарних зајмова
Одсек за руковање непокретним имањима
Правно одељење
Правобранилац
Правни одсек
Извршни одсек.254
Према Статуту од 17.04.1940. организациона структура главних филијала је била следећа:
Управник
Помоћник управник
Првобранилац
Опште одељење
Одељење књиговодства
Одељење банкарских послова
Одељење хипотекарних послова
251
252

253
254

М. Гломазић, Историја…., 153.
АЈ-125-26-30, Записник 44. састанка УО, 09.06.1933, Статут за главне филијале Државне хипотекарне банке.
Надлежности управника регулисане су чл. 34-43 а организација и надлежности појединих одељења чланом 44-51 Статута.
АЈ-125-44-48, Записник 7. састанка УО, 18.02.1937.
АЈ-15-53-57, Записник 43. састанка УО, 11.11.1938, План организације службе у ДХБ, АЈ-125-11, К По бр. 1222, 08.03.1939, План организације службе у ДХБ од 11.11.1938.
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Правно одељење255
Органи главних филијала су били управник, помоћник управника и правобранилац.
Управник је стајао на челу главног филијала, руководио свим пословима и старао се да они
обављају по прописима закона, статута, правилника и упутстава.256 Помоћник управника вршио је све послове из делокруг рада управника које му је посебном одлуком додељивао
управни одбор на предлог управника.257 Правобранилац је давао правна мишљења по пословима главног филијала, бринуо се за правну заштиту банчиних интереса, заступао банку у поступку пред судовима и управним властима и у њено име водио све спорове по пословима
главног филијала у границама пуномоћја и налога управника. 258
Опште одељење је обављало целокупну административну преписку главног филијала,
примало пријаве за зајмове и процењивало понуђене залоге, израђивало статистичке прегледе
по пословању главног филијала, водило персоналне послове, руководило трезорском и благајничком службом, набављало инвентар и потрошни материјал, ликвидирало рачуне по личним и материјалним издацима, слало извештаје о стању и кретању готовине као и других важнијих позиција пословања и обављало целокупну службу архиве.259
Одељење књиговодства контролисало је исправност издатих налога, приманота и
ликвидационих табака, проводило кроз дневник и главну књигу сва књижења појединих
одељења; водило сва сконтра и партијалнике за које се укаже потреба; контролисало и давало
визу за исплату свих личних и материјалних издатака; састављало месечна стања главне књиге и достављало их Централи.260
У надлежности Одељења банкарских послова били су послови у вези са улозима на
штедњу, текућим рачуним, разним фондовима, пупилним, депозитним и капиталима верских
заједница и установа, краткорочним зајмовима (зајмови на залоге, есконт меница, купона и
благајничких записа), државним зајмовима и банчиним заложницама, кауцијама, оставама и
гаранцијама. О пословима из своје надлежности водило је потребне евиденције.261
Одељење хипотекарних послова обављало је послове у вези са рачунском службом по
одобреним и исплаћеним хипотекарним, комуналним, и менично-хипотекарним зајмовима,
осигурањем од пожара заложених објеката и руковањем банчиним и имањима узетим под
принудну управу. Водило је потребне евиденције о свим пословима из своје надлежности.262
Правно одељење је испитивало исправност докумената поднетих уз пријаву за зајам,
затим меница и уговора, као и свих оних докумената који по било ком послу долазе у главни
филијал, предузимало је потребне мере за обезбеђење и наплату потраживања од неуредних
дужника.263
Благајничка служба је вршила све исплате по налозима и исплате и примања преко
поште уносила је у књигу. Благајница главног филијала обухватала је дневну касу и касу -
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АЈ-125-60-64, Записник 15. састанка УО, 17.04.1940 и АЈ-125-104-118, Статут за главне филијале Државне хипотекарне банке, Београд 1940.
Надлежности управника регулисане су чл. 20-26 Статут, АЈ-125-60-64, Записник 15. састанка
УО, 17.04.1940. и АЈ-125-104-118, Статут за главне филијале.
Члан 27Статута за главне филијале.
Члан 28 Статута за главне филијале.
Члан 31 тач.1 Статута за главне филијале.
Члан 31 тач. 2 Статута за главне филијале.
Члан 31 тач. 3 Статута за главне филијале.
Члан 31 тач. 4 Статута за главне филијале.
Члан 31 тач. 5 Статута за главне филијале.
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трезор са благајном докумената. Све вредности издавале су се и уносиле у трезор преко нарочито за то устројених књига.264
На основу Статута из 1940, организациона структура филијала је била следећа:
Шеф филијала
Опште одељење
Одсек секретаријата са архивом и економатом
Одсек благајне
Одсек књиговодства
Правни одсек са управом непокретних имања и извршним пословима
Банкарско одељење
Одсек хипотекарних послова
Одсек краткорочних послова.265
На челу филијале налазио се шеф филијала који је руководио свим пословима и старао се да се они обављају по прописима закона, статута, правилника и упутстава.266
Опште одељење је обављало целокупну административну преписку, послове архиве,
економата, секретаријата, благајне, књиговодства, правобранилачке, управљало непокретним
имања и пословима извршења.267
Банкарско одељење вршило је све послове ликвидације и евиденције активних и пасивних дугорочних и краткорочних послова.268 У надлежности благајника биле су исплате и
уплате.269
До преуређења унутрашње службе 1939. није могуће прецизно реконструисати организациону структуру агенција. Међутим извесно је да су послове обављали шеф агенције и
неколико одсека. После доношења Прагматике особља ДХБ извшена је реорганизација и
агенцију су сачињавали:
Шеф агенције
Одсек секретаријата (са управом непокретних имања, архивом и
економатом),
Одсек књиговодства,
Одсек банкарских послова,
Одсек хипотекарних послова
Благајна.270
На челу агенције налазио се шеф агенције који је руководио свим пословима и старао
се да се они обављају по прописима закона, статута, правилника и упутстава. Надлежности
одсека биле су сличне надлежностима организационих јединица филијала.
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Надлежност Благајничке службе регулисана је чланом 32-42 Статута за главне филијале, АЈ125-60-64, Записник 15. састанка УО, 17.04.1940.
Чл. 27 Статут за филијале Државне хипотекарне банке, Београд 1940. АЈ-125-104-118 АЈ-12561-65.
Пре доношења Статута унутрашња организација филијала била је регулисана одлуком Управног
одбора од 04.01.1940, АЈ-125-59-63, Записник 2. састанка УО.
Дужности шефова филијала регулисане су чланом 20-25 Статута за филијале.
Члан 28 тач. 1 Статута за филијале.
Члан 28 тач. 2 Статута за филијале.
Послови благајне регулисани су чланом 29-39 Статута за филијале.
АЈ-125-53-57, Записник 43. састанка УО, 11.11.1938. и АЈ-125-1-1, К По бр. 1222, 08.03.1939
План органоизације службе у ДХБ од 11.11.1938.
Пре тога организација агенција регулисана је Упутством од 23.09.1932. АЈ-125-22-26, Записник
74. састанка УО, 23.09.1932, и АЈ-125-104-118, акт од 19.09.1932, одлуком УО од 01.09.1937. АЈ125-46-50, Записник 40. састанка УО.
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УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДХБ ПОД ОКУПАЦИЈОМ
(1941-1944)
До промене у организационој структури Централе дошло је убрзо после обнављања
пословања. Дирекција ликвидационе банке претворена је, јуна 1941, у Одељење ликвидационе банке, њено Одељење књиговодства у Одсек књиговодства, Правно одељење у Извршни
одсек и укинуто Банкарско одељење.271 У августу 1941. године основан је Административни
одсек у Прерсоналном одељењу Централне дирекције.272
Књиговодствена и рачуноводствена служба издвојена је, октобра 1941, из Централне
дирекције и основана је Дирекција књиговодства и рачуноводства у чији су састав ушли Централно књиговодство са Одсеком књиговодства и Одсеком новчане архиве, Одељење контролног књиговодства са Одсеком за контролу краткорочних полсова и Одсеком за контролу дугорочних послова и Одељење рачуноводства са Буџетским одсеком и Одсеком ликвидатуре.273
Нова реорганизација извршена у лето 1942,274 са мањим изменама остала је до ослобођења и била је следећа:
УПРАВНИ ОДБОР
Извршни одбор
УПРАВНИК
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА
Главни секретар
Инспекторат
Правобранилац
ЦЕНТРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
Одељење општег секретаријата
Персонално одељење
Централно књиговодство
Техничко одељење
Одељење главне благајне
Одељење за студије
ДИРЕКЦИЈА БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА
Одељење улога на штедњу
Одељење текућих рачуна
Одељење јавних капитала и депозит
Одељење краткорочних зајмова
Одељење разних фондова
Правно одељење
Одељење ликвидационе банке275
271
272
273
274
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АЈ-125-65-69, Записник 97. састанка ИО, 06.06.1941.
АЈ-125-65-69, Записник 21. састанка УО, 06.08.1941.
АЈ-125-66-70, Записник 31. састанка УО, 15.10.1941.
Члан 30 тач. 2 и 3 Уредбе о организацији финансијске управе, Службене новине, бр. 58,
21.07.1942.
Управни одбор је, на седници 28.07.1943, донео одлуку „укида се благајна Одељења ликвидационе банке с тим да њено пословање преузме благајна Одељења за руковање непокретним имањима“, АЈ-125-533-891, К.По бр. 2046, 26.10.1943. Међутим, Одељење је радило до 1945. када је
укинуто.
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ДИРЕКЦИЈА ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА
Одељење хипотекарних зајмова
Одељење комуналних зајмова
Одељење за руковање непокретним имањима
Правно одељење
Одељење емисија и хартија од вредности276
ДИРЕКЦИЈА КЊИГОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВА
Централно књиговодство
Одељење контролног књиговодства
Одељење рачуноводства
ДИРЕКЦИЈА ФОНДОВА
Одељење самосталних фондова
Одељење контролно
Административно-правно одељење
Унутрашња организација главних филијала и филијала које су за време окупације пословале на подручју Србије и Баната била је слична њиховој организацији уочи Другог светског рата. Узвесно је да су пословне јединице, у зависности од обима посла, имале одељења
или одсеке за опште, банкарске, хипотекарне и послове књиговодства.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДХБ ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА
(1945-1946)
Убрзо после ослобођења и доласка нове социјалистичке власти извршене су промене у
организацији Банке. Повереник финансија НКОЈ-а је, 13.11.1944, разрешио чланове Управног
одбора277 и поставио Управну комисију,278 чији председник је био извршни орган. Управна комисија је решавала персоналне, правне, банкарске послове и личне и материјалне расходе. 279
Повереник финансија је 15.12.1944. разрешио дужности Управну комисију и именовао привремено руководство, управника и помоћника управника на које су прешла сва овлашћења.280 Управник је доносио одлуке у вези са персоналним питањима, личним и материјалним расходима, а одлуке у вези са чисто банкарским пословима доносио је помоћник управника, с тим да је у важнијим случајевима претходно реферисао управнику.281
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На основу одлуке Управног одбора од 12.08.1942. Дирекција емисија и хартија од вредности
претворена је у Одељење емисија и хартија од вреднсоти Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова, АЈ-125-66-70, Записник 35. састанка УО, 12.08.1942.
Последњу седницу Управни одбор одржао је 28.09.1944, а Извршни одбор 26.10.1944.
АЈ-125-104-115, Регистар наредби и упутстава.
АЈ-125-77-81, Записник 1. састанака Управне комисије, 17.11.1944.
Председник Управне комисије и референт за персоналне послове могли су у име Комисије одобравати одсуства по приватном послу до 10 дана, поштеде и боловања до 20 дана и годишњи одмор, размештати особље у филијалама и Централи, примати на знање одсуства, односно одлазак
на разне дужности. Председник и референт за банкарске послове могли су одобравати исплате
по улозима по текућим рачунима и осталим потраживањима до износа од 100.000 динара. Председник и референт за правне послове могли су решавати све радње где предмет спора не прелази 50.000 динара као и из делокруга пословања Управе имовином Србије до 100.000 динара.
За управника је постављен Станко Даниловић, а за помоћника управника Божидар Ињац, АЈ125-104-115 и АЈ-125-књ 422, пов.бр. 25, 21.12.1944.
АЈ-125-77-81, Решење управника од 27.12.1944.
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Одлуком од 08.02.1945. основан је Управни одбор, који су сачињавали управник као
председник и 6 чланова, по један из сваке федералне јединице које је именовао и разрешавао
дужности повереник финансија. Управни одбор је из своје средине бирао потпредседника који је у одсуству управника вршио дужност председника.282
У надлежност Управног одбора спадали су: давање правца целокупном банчином раду; куповина и продаја банчиних заложница и обвезница за банчин рачун; састављање и
утврђивање буџета расхода и прихода; израда правила и пословник о унутрашњем раду банке
и њених филијала; отварање и укидање појединих банчиних филијала и њихова организација;
евитовање банчиних заложница и обвезница и њихова амортизација; састављање предлога
Министарству финансија о потреби изменама и допунама у банчином закону.283
Управни одбор је, 20.02.1945, пренео у надлежност Главне дирекције следеће послове: вођење свих текућих послова; одлуке о службеничким односима; ангажовање материјалних расхода до 100.000 динара; пријем нових лица за дужнике кад настане промена у власништву заложене непокретности; одобравање бестеретних отписа заложених непокретности;
одобравање продаје заложених непокретних имања банчиних дужника; одређивање комисија
у вези са применом разних одлука; доношење одлука које су по важећим прописима спадале
у надлежност ранијег Извршног одбора.284
Управни одбор је пренео у надлежност управника: одлуке о одмору, одсуствовању,
боловању и поштеди банчиног особља; ангажовање материјалних расхода до 50.000 динара;
издавање наредби за службена путовања.285 Управник се старао о извршењу одлука Управног
одбора, обављао дужности које му Управни одбор повери: припремао предмете за решавање
Управног одбора, старао се да се сви послови обављају саобразно законским прописима, правилницима и упутстивма, предузимао мере за заштиту интереса банке, водио надзор над службеницима, старао се о благовременом обавештавању делегата повереника финансија НКОЈа о одлукама Управног одбора, омогућавао делегату увид у књиге, записнике и списе.286
Помоћник управника је био деловођа Управног одбора и замењивао је управника у
његовом одсуству.287
После реорганизације, почетком 1945. године стручна служба Централе била је следећа:288
УПРАВНА КОМИСИЈА/УПРАВНИ ОДБОР
УПРАВНИК
ПОМОЋНИК УПРАВНИКА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА
Одељење секретаријата
282

283

284
285

286
287
288

Чл. 1, 2, 5 и 6. Одлуке о привременом управљању Народном банком, Државном хипотекарном
банком, Поштанском штедионицом, Привилегованом агреарном банком, Занатском банком и
Управом монопола од 08.02.1945, Службени лист, бр. 7, 23.02.1945. Повереник финансија је
09.02.1945. именовао привремене чланове Управног одбора, АЈ-125-104-115, бр. 527/451,
09.02.1945.
АЈ-125-79-83, Записник 30. састанака УО, 25.09.1945; АЈ- 125-536-906, бр. 11352/565,
28.09.1945.
АЈ-125-78-82, Записник 1. састанка УО, 20.02.1945.
АЈ-125-78-82, Записник 1. састанка УО, 20.02.1945, АЈ-125-78-82, Записник решења управника
ДХБ од 10.01.1945.
Члан 3 Одлуке ..., Службени лист, бр. 7, 23.02.1945.
Чл. 4 Одлуке..., Службени лист, бр. 7, 23.02.1945.
Реконструкција унутрашње реорганизације извршена је на основу решења управника о лицим
која су овлашћена за издавање исплаћених диспозиција, АЈ-125-78-82, Записник решења управника ДХБ од 16.01.1945.
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Правно одељење
Инспекторат
ОПШТА ДИРЕКЦИЈА
Одељење главне благајне
ДИРЕКЦИЈА ДУГОРОЧНИХ ПОСЛОВА
Одељење дугорочних зајмова
Одсек хипотекарних зајмова
Одсек комуналних зајмова и осигурања
Одељење фондова
Одељење емисија и хартија од вредности
ДИРЕКЦИЈА КРАТКОРОЧНИХ ПОСЛОВА
Одељење улога на штедњу
Одељење текућих рачуна
Одељење јавних депозита
Одељење краткорочних зајмова
Одељење ликвидационе банке289
ДИРЕКЦИЈА КЊИГОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВА
Одељење књиговодства
Одељење рачуноводства
Одељење контролног књиговодства
ДИРЕКЦИЈА ФОНДОВА
Одељење књиговодства
Контролно одељење
Овом реорганизацијом промењен је назив Централне дирекције у Општа дирекција,
Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова у Дирекција дугорочних послова и Банкарске
дирекције у Дирекција краткорочних послова.
Унутрашња организација Централе ДХБ поново је преуређена у другој половини
1945. и била је следећа:290
УПРАВНИ ОДБОР
УПРАВНИК
ПОМОЋНИК УПРАВНИКА
ПОСЛОВНИ ОДБОР
ПЕРСОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ
ДИРЕКЦИЈА СЕКРЕТАРИЈАТА
ДИРЕКЦИЈА ИНСПЕКТОРАТА
ПРАВНА ДИРЕКЦИЈА
289

290

Министар финансија донео је решење којим послови „Државне ликвидационе банке ликвидирају се под 30.06.1945. Првог јула 1945. гасе се све обавезе по мораторним меницама које су предате на наплату Државној ликвидационој банци ...Све не наплаћене мораторне менице отписаће
се на терет постојећих резерви Државне ликвидационе банке код Државне хипотекарне банке“,
АЈ-125-533-891, VII бр. 3892, 18.07.1945, Решење о ликвидацији послова Државне ликвидационе
банке при Државној хипотекарној банци и Упутство за ликвидацију послова Одељења ликвидационе банке, 13.09.1945.
АЈ-125-79-83, Записник 46. састанак УО, 28. 8. 1945 и АЈ-125-79-83, Записник 9. састанака Пословног одбора по решењима персоналне природе, 10.10.1945.
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ДИРЕКЦИЈА КЊИГОВОДСТВА
Одељење књиговодства
Одељење рачуноводства
ПОСЛОВНА ДИРЕКЦИЈА
Одељење зајмова
Одељење улога (средстава)
Одељење емисија
Одсек благајне
Овом реорганизацијом укинута је Главна дирекција и изабран је Пословни одбор за
вођење банчиних текућих послова у оквиру овлашћења добијених од Управног одбора. Састојао се од управника као председника и још 2 члана Управног одбора. Његовим
постављањем престала је потреба за дежурством. Деловођа Управног одбора био је и деловођа Пословног одбора.291
Реорганизацијом су Секретаријат, Инспекторат и Правно одељење организовани као
дирекције. Сви активни и пасивни послови које су до тада обављале Дирекција краткорочних
послова и Дирекција дугорочних послова прешли су у надележност Пословне дирекције. Дирекција књиговодста и рачуноводства преименована је у Дирекција књиговодства. Укинуте
су Општа дирекција и Дирекција фондова. На основу решења министра финансија од
07.08.1946. укинути су Управни и Пословни одбор и све одлуке које су они доносили прешле
су у надлежност директора.292 Оваква унутрашња организација остала је до 21.08.1946. када
је Државна хипотекарна банка преименована у Државна инвестициона банка.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА ДХБ ПОСЛЕ
ОСЛОБОЂЕЊА (1945-1946)
Приликом преуређења пословне мреже, у другој половини 1945, реорганизоване су
главне филијале и филијале ранга А и Б.293 При главним филијалама постојали су пословни одбори које су сачињавали управник као председник, помоћник управника и један представник
федералног Министарства финансија. Пословни одбори су у оквиру одобрених контингената и
начелних одлука Управног одбора ДХБ самостално решавали зајмове до 500.000 динара, а
изузетно због специјалних грађевинских прилика и потреба главни филијали у Београду и Загребу могли су одобравати зајмове до износа од 1.000.000 динара.294
На челу главног филијала и филијала налазили су се управници, а главним филијалама поред управника постојали су помоћници управника.295 Унутрашња организација главних
филијала била је следећа:
Пословни одбор
Управник
Помоћник управника
Опште одељење
Одељење улога
291

292
293

294
295

АЈ-125-79-83, Записник 30. састанака УО, 25.09.1945. и АЈ-125-536-906, бр. 11352/565,
28.09.1945.
АЈ-125-80-84, Одлуке директора ДХБ од 14.08.1946.
АЈ-125-79-83, Записник 26. састанака УО, 28.08.1945 и 169. Записник решења Главне дирекције
ДХБ, 20. 9. 1945 и АЈ-125-536-906, бр. 11437/561, 21.09.1945.
АЈ-125-79-83, Записник 29. састанка УО, 18.09.1945.
АЈ-125-79-83, 169. Записник решења Главне дирекције ДХБ, 20.09.1945 и АЈ-125-536-906, бр.
11437/561, 21.09.1945.
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Одељење зајмова
Одељење књиговодства
Правно одељење.296
С обзиром на обимност пословања Главни филијал за Србију - Београд имао је и Одељење јавних капитала и фондова и Одељење остава.297
Филијали ранга А су се делили на одељења и они су одговарали подели подели одељења код главних филијала. Њихова унутрашња организација је била следећа:
Управник
Опште одељење
Одељење улога
Одељење зајмова
Одељење књиговодства
Правно одељење.298
Филијали ранга Б су се према обиму посла делили на одсеке и они су одговарали подели одељења код главних филијала.299 Њихова унутрашња организација је била следећа:
Управник
Општи одсек
Одсек улога
Одсек зајмова
Одсек њиговодства
Правни одсек

ОСОБЉЕ ДХБ
Службенички односи и звања особља ДХБ, до доношења Прагматике, били су регулисани Законом о чиновницима и Законом о уређењу банке. Прагматиком особља ДХБ одређена су права и дужности службеника, ступање у службу, приправничка служба, принадлежности, кретање у служби, оцењивање, одмори и остала одстуствовања, дисциплинске мере и
престанак службе. У особље ДХБ спадали су службеници, хонорарни чиновници и дневничари. Службеници су се делили на чиновнике, чиновнике приправнике, помоћно канцеларијско
и техничко особље и служитеље. Одређена су чиновничка звања, звања помоћног канцелараијског особља и служитља.300
Особље којим је Управа фондова располагала пре Првог светског рата знатно је смањено за време рата.301 После обнављања пословања у Управи фондова радило је неколико десетина чиновника и службеника.302 Првих година после Првог светског рата Управа фондова
296
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АЈ-125-79-83, Записник 26. састанка УО, 28. 8. 1945 и 169. Записник решења Главне дирекције,
20. 9. 1945 и АЈ-125-536-906, бр. 11437/561, 21.09.1945.
АЈ-125-79-83, Записник 26. састанка УО, 28.08.1945.
АЈ-125-79-83, 169. Записник решења Главне дирекције ДХБ, 20.09.1945.
АЈ-125-79-83, 169. Записник решења Главне дирекције ДХБ, 20.09.1945 и АЈ-125-536-906, бр.
11437/561, 21.09.1945.
Члан 1, 6, 7, 11, 12 и 13 Прагматике особља ДХБ, Службене новине КЈ, бр. 35, 15.02.1939, АЈ125-54-58, Записник 27. састанка ИО, 13.02.1939, АЈ-125-534-896 и АЈ-125-534-897.
Прагматика је усвојена на 43. и 44 седници Управног одбора, 11 и 12.11.1938, АЈ-125-53-57.
У управи фондова Краљевине Србије уочи Првог светског рата 1913. године радило је 87 службеника односно 69 у Централи и 18 у филијалама, АЈ-65-34-217, К.бр. 12520, 21.03.1930. О
броју запослених у Управи фондова Краљевине Србије види извештаје Управе фондова за 1912,
1913. и 1914.
АЈ-65-1080-2046, Списак особља ДХБ.
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се у погледу особља „налази у великој кризи“, зато што је знатан број чиновника услед малих
плата напустио Управу.303 Привременом уредбом од 12.08.1920. и Законом од 22.04.1922.
утврђени су критеријуми за запошљавање, постављење и унапређење службеника, одређени
годишњи додаци на име повећања плата, што је имало за циљ да Управа фондова односно
Државна хипотекарна банка сачува стручно особље, омогући запошљавање нових службеника и њихово напредовање у служби. 304
Након реорганизације 1922, у Државној хипотекарној банци је било запослено 160
лица службеника, од тога 109 у Централи и 51 у главним филијалима и агенцијама.305 Крајем
1928. имала је 389 службеника односно 216 у Централи и 173 у пословним јединицама.306
Крајем 1934. располагала је са 856 чиновника и службеника свих категорија.307 Банка је 1937.
упошљавала 949 службеника, од тога 622 у Централи и 327 у пословним јединицама.308 У
банчиној администрацији, Централи и пословним јединицама, септембра 1940. било је запослено 1446 лица, односно 1270 чиновника и 176 службеника.309
Иако се временом број службеника знатно повећао њих у појединим дирекцијама и
другим организационим јединицама није било у довољном броју. Недостатак особља осећао
се и због многих премештаја, одсуствоваља и боловања што је доводило до дужег застоја у
обављању појединих послова. 310
После обнављања пословања у Централи и пословним јединицама у Србији и Банату ,
у лето 1941. било је 808 службеника.311 На дан ослобођења у Банци је било 1201 лице... а
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АЈ-125-1-1, Побуде за израду Уредбе Управе фондова, мемоар шефа Секретаријата Арона Алкалаја поднет управнику др Богдану Марковићу, 26.07.1919, АЈ-65-1081-2048, бр. 2500,
24.11.1920, АЈ-65-1078-2033, допис Управе фондова-Министарству трговине и индустрије,
19.04.1920, АЈ-125-1-1, пов.бр. 52, 13.0601921, АЈ65-1078-2032, АЈ-65-1080-2046, бр. 15596,
10.09.1921.
Члан 10 и 11 Привремене уредбе, Службене новине КСХС, бр.180, 18.08.1920, чл. 79, 80, 80а,
80б, 80в, 81, 82 и 83 Закона о уређењу.
АЈ-65-1080-2046, Списак особља ДХБ.
АЈ-125-545-929, Извештај за пословну 1928.
АЈ-125-552-936, Извештај о раду ДХБ у 1934.
АЈ-125-540-923, Извештај о раду Дирекције рачуноводства за 1937. Од 622 лица у Централи је
радио 301 чиновник, 159 чиновника приправника, 15 хонорарних чиновника, 3 званичника, 32
званичника дневничара, 78 служитеља, 21 служитељ дневничар, 9 службеника Tехничког одељења и 4 надничара.
Државна хипотекарна банка Краљевине Југославије, Београд, s.a.
У Дирекцији фондова је од 155 службеника „у јулу 1939. изостајало свакодневно просечно 45
(од тога на законском одмору и војној вежби само 23), у августу 52 (на одмору и војној вежби
свега 27). Чести су дани били у летњој сезони када их је изостајало по 60 до 70 и више, од чега
половина их је било на боловању и одсуству.“АЈ-125-533-889, Извештај о пословању Дирекције
фондова у току 1939.
Шеф Дирекције фондова је, 1940, тражио „а) да се овој Дирекцији хитно додели још најмање 15
здравих и млађих чиновника са средњом школском спремом; б) да се постојећем особљу ове
Дирекције (нарочито оно из Контролног одељења и оно које ради на уверењима и повраћајима)
не премешта без преке потребе и без предходног споразума са потписаним и наравно без одговарајуће замене... в) да се већ једном прекине са досадашњом праксом узимања из ове Дирекције најбољих чиновника, а у замену за њих давањем мање вредних и мање способних који се на
тај начин овде исувише накупило,“ АЈ-125-533-889, Извештај о пословању Дирекције фондова у
1940.
АЈ-125-65-69, Записник 20. састанка УО, 31.07.1941.
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„бројно стање особља банчиног са свим пословним јединицама на дан 31.12.1945 износио је
809 службеника“.312

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ДХБ
На основу решења Управног одбора и одобрења надлежног министра Државна хипотекарна банка је могла подизати зграде за своје потребе. Она је због тога могла узети зајам и
исплатити га из својих прихода. Министар финансија је био овлашћен да Банци бесплатно
уступити државно земљиште за њене зграде.313
У настојању да обезбеди повољне услове за рад ДХБ је за потребе Централе и пословних јединица подизала и куповала зграде или закупљивала пословни простор. Своје пословне
зграде имали су Централа, сви главни филијали и скоро све остале пословне јединице. У појединим местима банчине зграде биле су монументалне и најрепрезентативније.
Због проширења надлежности, повећања обима посла и броја запослених, банчина
пословна зграда у Београду, саграђена 1903, проширена је 1932. доградњом палате која заједно са старом чини једну целину.314 У нову зграду Централе нису могле да се преселе све
организационе јединице па је Управни одбор, 15.06.1932, донео одлуку да Дирекција самосталних фондова и Дирекција ликвидационе банке остану и даље у просторијама палате
„Балкан“ услед недовољности просторија, и да се у ту зграду пренесе стара архива.315 Осим
312
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Крајем 1944. и током 1945. отпуштено је, удаљено од дужности, стављено на расположење, прешло у другу службу, погинуло, умрло и пензионисано 419, а враћено у службу 27 службеника.
Број старешина смањен је са 158 на 35, АЈ-125-570-955, Пословни извештај.
У Пословном извештају истакнуто је да после особођења „уведен је нов стил у раду који се
огледа у ударничком раду, практичности, експедитивности, дисциплини, штедњи. Нема, углавном бирократије, забушавања, неуредности, саботерства. Ово се збиља не би постигло да није
пречишћено чиновништво. Било је таквих којима није било више места у банци, због њиховог
рада и држања; било је и таквих који су због дугогодишње службе били неупотребљиви за даљи
рад па су пензионисани. Било је пренагомиланости, па је једном броју дат прелаз у друга надлештва и установе; било је и оних који су као руководиоци и стручњаци упућени на нову дужност...Велики су напори уложени и улажу се сваки дан како би се банка извукла из жабокречине, бирократије и анархизма и постала модеран завод експедитиван, еластичам, економичан.“
Члан 104 Закона о уређењу.
Нова зграда изграђена је према грађевинском програму који је усвојен 16.01.1929, АЈ-125-11-15,
Записник 4. састанка УО, 16.01.1929, Прилог 4 грађевински програм, Плану за проширење банчине Централе у Београду који је одобрен 10.03.1930.
Поводом завршетка радова на новој згради Државне хипотекарне банке Политика је 26.06.1932.
писала: „Сутра ће Државна хипотекарна банка да се пресели у своју нову зграду подигнуту у
продужењу између Васине и Чика Љубине улице. Нова зграда је архитектонски у истом стилу
као и стара и после репарације и обнове досадашње зграде престављаће једну веома лепу целину и бити монументална изгледа. У новој згради су у високом партеру главне банчине просторије за рад са публиком израђене врло луксузно и ванредно комотне. На спрату су канцеларије.
Улаз је сав у мермеру и менументалан. Гишеи су такође у мермеру. Над главним холом у висини другог спрата је стаклени хол изванредно леп и скупоцен. У подземљу су трезори. Читава
зграда репрезентује у пуном мери Државну хипотекарну банку и одговара њеном значају и величини,“ АЈ-38-580-748, Државна хипотекарна банка усељава се сутра у нову зграду, Политика, 26.06.1932.
Одлуком Министарства финансија од 14.06.1951. зграда је додељена Народном музеју који се у
њу уселио 23.05.1952.
АЈ-125-21-25, Записник 51. састанка УО, 15. 6.1932.
Расположиви пословни простор у Централи није био довољан за несметано пословање појединих организационих јединица. Рад Контролног одељења Дирекције рачуноводства био је отежан
пренатрпаношћу књига, јер је за смештај 102 партијалника улога на штедњу „потребно имати
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палате у Васиној бр. 1 и ,,Балкан“ у Скадарској бр. 33, у Београду је Банка имала и пословни
простор у згради „Време“ у Поенкаровој бр. 4.
Банка је купила зграде за главне филијале у Загребу, Новом Саду, Сплиту, Љубљани.316 За главни филијал у Сарајеву саграђена је 1931. монументална зграда „која по својој
спољашности и унутрашњем уређењу представља једну од најлепших јавних грађевина“.317
Зграде главног филијала у Нишу саграђена је 1932. и она „својом спољашњошћу и својом
унутрашњом уредношћу оставља утисак једне од најрепрезентативнијих у Нишу а својим
распоредом одговар свим потребама установе, као што је филијала Државне хипотекарне
банке“318 Управни одбор је 27.09.1933. донео одлуку „да у Крагујевцу подигне зграду за банчину агенцију на банчином плацу“. 319 Услед помањкања згодних плацева Главни филијал у
Сплиту је био присиљен да купи нову зграду, а затим је 1935. купио плац уз саму зграду и сазидао једно крило у којем је сместио трезор, архиву и једно одељење филијале.320 Зграде
главних филјала у Бања Луци и Цетињу завршене су 1936.321 Банка је сазидала и зграде за
главни филијал у Скопљу и Земуну и агенцију у Петровграду.322 Купљено је земљиште за подизање зграде Главног филијала у Загребу и Агенције у Панчеву323. У априлу 1940. освећени
су темељи зграде Главног филијала у Новом Саду. 324
До погоршања прилика у погледу пословног простора дошло је у току и после Другог
светског рата када су поједине пословне зграде оштећене услед ратних дејстава или су се у
просторије појединих банчиних пословних јединица уселиле немачке окупационе власти или
установе нове социјалистичке Југославије.325
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најмање 20 пултова а Одељење располаже само са 16 колико је могло стати у просторије са којима се располаже“. За смештај 49 партијалника зајмова на непокретности „било би потребно 10
пултова а Одељење располаже само са 6 колико је могло стати у просторијама са којима се располаже,“ АЈ-125-540-923, Извештај о раду Дирекције рачуноводства за 1937.
У 1940 години Дирекција банкарских послова је „добила нове просторије али се и оне показују
недовољним“ АЈ-125-111-127, Извештај о раду Дирекције банкарских послова за пословну 1940.
АЈ-125-545-929, Извештај за пословну годину 1928.
АЈ-125-547-931, Извештај за пословну годину 1930.
У Главном филијалу у Нишу до изградње пословне зграде „смештајне прилике Филијала све до
подизања сопствене зграде биле су за свих првих осам година више него очајне. Зграде, које су
узимане под закуп за смештај Филијалових канцеларија, поред своје спољашње неугодности,
нису одговарале потребама Филијала ни својим унутрашњим распоредном, ни својим недовољним и неподесним просторијама. За све то време подносиле су се велике тешкоће како у раду
тако и у смештају књига, архиве, докумената и осталог. Услед овога а доцније и услед наглог
развијања и повећања послова и чиновништва, зидање сопствене зграде било је врло хитна
ствар. Али како са откупом потребног земљишта није ишло брзо, већ напротив врло споро, то је
зидање отпочело тек 15. маја 1930 а завршено око 15.04.1932. Тако да се Филијал могао да се
усели у своју сопствену зграду 15.04.1932,“ АЈ-125-1-2, К.бр. 14625, Историјат Главног филијала Државне хипотекарне банке.
АЈ-65-1080-2042, К бр. 70212, 02.04.1934.
АЈ-125-1-2, бр. 11286/37, 03.07.1937.
АЈ-125-1-2, бр. 11560, 24.06.1937.
АЈ-152-560-944, Извештај о раду ДХБ у пословној 1937.
АЈ-125-560-944, Извештај о раду Државне хипотекарне банке у пословној 1938.
АЈ-38-580-748, Дан, 16.04.1940.
Зграда Централе ДХБ у Васиној бр. 1, бомбардовањем 06.04.1941, оштећен је у мањој мери. У
току 1941. реквириране су за немачку војску банчине просторије у приземљу те зграде. 125 година Инвестбанке ..., 51. Бомбардовањем 17.04.1944 предњи део зграде односно стари део Централе делимично је потпуно порушен до приземља а делом јако оштећен... На новом делу зграде
углавном полупана су била прозорска окна и у мањој мери оштећена столарија као и нанет известан квар телефонској централи. Поред овога лимени кров је на доста места од шпритера био
оштећен. Предњи део банчине зграде „Балкан“ у Скадарској бр. 33 оштећен је, у мањој мери,
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РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА

Увидом у архивску грађу фонда не може се утврдити да ли је ДХБ доносила посебне
прописе којима је регулисала канцеларијско пословање у целини, од вођења обавезних основних и помоћних евиденција о актима и предметима, њиховом називу и подацима о сваком акту које треба евидентирати.
У недостатку упутстава о начину пословања и руковања службеним актима, деловодних протокола Централе и пословних јединицама, реконструкција канцеларијског пословања
заснована је на наредбама којима су регулисана поједина питања, поступање и руковање актима (пријем, достављање поште итд.) и осталој архивској грађи.326 Канцеларијско пословање
у Централи је било децентрализовано, акта су завођена у више деловодних протокола. Поред
деловодног протокола у којем су завођена акта органа банке (Управног одбора, Извршног одбора, Главне дирекције, Главног секретара, Инспектора, Правобраниоца), Централне дирекције, Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова и Дирекције емисија и хартија од вредности, посебне деловодне протоколе водили су Банкарска дирекција, Дирекција самосталних
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док је „бочно крило претрпело већа оштећења, а зграда у зачељу која је садржала подрум, приземље и један спрат директним поготком је потпуно порушена,“ АЈ-125-539-921, Извештај о величини штете насталим на банчиним зградам услед рата, 10.01.1945.
У Бања Луци „септембра 1944. приликом ослобођења од окупатора и усташа забарикадирало се
82 у згради филијала и иста је била изложена артиљеријској и митраљеској ватри народноослобидилачке војске. Пре него што је окупатор био уништен успело му је да помоћу фосфора сагори унутрашњи део партера и оба спрата филијала, при чему је страдала делимично и фасада
зграде. Због тога је филијал сада смештен у сутурену зграде“. АЈ-125-572-957, Извештај о прегледу пословања филијале ДХБ у Бања Луци од 01.01.1940. до 16.07.1946.
Немачке војне власти заузеле су 27.10.1941. пословну зграду Филијала у Ваљеву. „Због овога
филијал је морао прићи смањеном обиму пословања предвиђеном за ратно стање, инсталирајући
радну канцеларију у скученом управниковом стану“... Током 1944. Главни филијал је „под веома тешким условима радио под окупацијом услед сталних узбуна од надлетања савезничких
авиона, а по ослобођењу услед немања огрева за централно грејање и заузетости зграде за потребе Југословенске армије, Главни филијал је био приморан да своје пословање обавља у једној
канцеларији са свега два стола“, АЈ-125-611-1005, Извештаји о раду банчиног Главног филијала
у Ваљеву у пословној 1941. и 1944. години.
Главни филијал на Цетињу је оскудевао „како у просторијама, тако и у намештају“, АЈ-125-573959, Извештај о прегледу пословања и овера биланса Главног филијала ДХБ на Цетињу,
08.08.1946.
АЈ-125-534-895, Наредба бр. 497, 07.10.1925. у вези са обрадом предмета, ажурности, експедитивности, пријему и завођењу аката, експедовању поште, давању разних саопштења и радној дисциплини; АЈ-125-534-895. бр. 1092 од 18.06.1932. и Наредба бр. 35, 17.03.1939. о састављању и
подношењу реферата; АЈ-125-534-895, Наредба 1091, 17.06.1932. о потписивању аката, решења,
преписке – обавештења тумачења и АЈ-125-534-894, бр. 909, 25.10.1930, Наредба дирекцијама
да иза деловодног броја ставе и почетно слово свог назива, Наредба бр. 1154, 26.10.1932. о пријему поште, АЈ-125-534-894, бр. 66272/в, 27.08.1936, распис у вези назначавања у наслову и дирекције и одељења од које је предмет потекао, АЈ-125-534-894, бр. 63325, 13.09.1937, Наредба
да се бројеви аката које филијали упућују банци тачно означавају на коверти, и да за одељења
односно дирекције које имају посебну архиву, одвојено шаљу пошту и бр. 53505, 18.10.1938,
Молба филијалама да пошту шаљу у засебним ковертама са назначењем, којој се дирекцији акт
доставља, Наредба бр. 122, 03.08.1939 о одређивању чиновника који ће примати судске одлуке и
позиве.
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фондова, Дирекција ликвидационе банке, Персонално одељење, Техничко одељење и Мобилизациони одсек.327
У главним филијалама, филијалама и агенцијама канцеларијско пословање је највероватније било централизовано, сва акта су била завођена у један деловодни протокол.
Због недостатка деловодних протокола тешко је нешто конкретније рећи о начину завођења аката у деловодник. Увидом у грађу можемо констатовати да је сваки акт завођен под
новим основним бројем, али је било и оних који нису завођени под засебним, већ под бројем
иницијативног акта с тим што је испред основног броја уписивана ознака „К“ нпр. К бр. 850
од 04.06.1940. У деловодник су поред броја и датума под којим је акт заведен уписивани и
подаци од кога је примљен, затим број и датум приспелог акта, његов кратак садржај, датум и
назив установе или лица коме је упућен одговор или белешка да је предмет одложен у архиву. Не знамо да ли је у деловодник уписивана веза бројева, ознаке из регистра и подаци о архивирању. Скоро сваки акт носи административне ознаке: број деловодника у којем је заведен, датум завођења, потпис и печат. На сопственим актима је меморандум на којем је поред
назива Банке и назив одређене дирекције а врло често и одељења, затим број деловодног протокола, иза кога је почетно слово назива дирекције,328 потпис и печат. На примљеним актима
је назив Банке, број и датум када је акт заведен.
Ради лакшег праћена предмета уз деловодне протоколе вођени су регистри као помоћна
евиденција. Међутим, како није сачуван ниједан регистар немогуће је било шта рећи о врсти и
начину вођења регистра. У појединим дирекцијама Централе и пословним јединицама вођени
су административни, поверилачки, дужнички и регистри страних бројева. Неколико година
уочи Другог светског рата уведена је регистар картотека уместо регистар књиге.329 Од осталих помоћних књига вођене су интерне доставне и експедиционе књиге.330
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Дирекције Банкарска, Самосталних фондова, Ликвидационе банке, као и Одељење за руковање
непокретним имањима и Персонално одељење „воде подвојено свака за себе свој деловодни
протокол,“ АЈ-125-534-894, бр. 53505, 18.10.1938. Персонално одељење водило је посебан деловодни протокол вероватно од 03.08.1936. године, пошто је тог датума заведен први акт у деловодном протоколу тог одељења, АЈ-125-књ. 427. Извршни одбор донео је одлуку, 08.02.1939, да
Техничко одељење води засебан деловодник за акта и представке по техничкој струци, АЈ-125534-894, бр. 159, 23.02.1939. На седници Управног одбора, 03.01.1941, донета је одлука да Мобилизациони одсек уведе два протокола и то поверљиви и строго поверљиви у који ће се заводити акта поверљиве природе, а остала акта у општем деловодном протоколу Главне архиве, АЈ125-64-68, Записник 1. састанка УО, 03.01.1941. и АЈ-125-534-892, пов. бр. 13, 10.01.1941. Дирекција самосталних фондова водила је посебан деловодни протокол, највероватније за сваки
самостални фонд посебно АЈ-125-533-889, Извештај о раду Дирекције самосталних фондова за
1935, 1936. и 1937. Свој деловодни протокол имала је и Дирекција ликвидационе банке, АЈ-125533-891, Извештај о раду Дирекције ликвидационе банке у 1936. и Извештај Комисије о прегледу стања у одељењима Дирекције ликвидационе банке.
Директор ДХБ је 25.10.1930. године наредио да „свака дирекција ДХБ на своја писма иза броја
деловодног протокола треба да стави и почетно слово свог назива. Одељење ће ставити почетно
слово дирекције којој припадају“ и одредио за Главну дирекцију-Г, Банкарску дирекцију-Б, Извршну дирекцију-И, Дирекцију рачуноводства - Р, Административно-судску дирекцију-А, Дирекцију самосталних фондова-Ф, Дирекцију ликвидационе банке-Л, Главни инспектор-ИН, Хипотекарну дирекцију-Х и Правобранилац-П, АЈ-125-534-894, Наредба бр. 909, 25.10.1930.
У Дирекцији самосталних фондова „сва примљена акта регистрована су одмах по њиховом завођењу, кроз регистре односних бројева“, који је уведен од 01.01.1936. Изгледа да је у Дирекцији
1938. „заведена ручна картотека у којој су се поред административних бројева уводили и одговарајући страни бројеви надлештава, у циљу усавршавања архивских послова, уместо административног и регистра страних бројева“, АЈ-125-533-889, Извештај о раду Дирекције самосталних фондова за 1936. и 1937.
Дирекција ликвидационе банке водила је административни и регистар дужника. Нови дужнички
регистар и картотека уведени су 1939. године, АЈ-125-533-889, Извештај о раду Дирекције ли-
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Акта поверљиве природе завођена су у поверљив деловодни протокол о чему нам сведоче сачуване књиге Централе и неколико пословних јединица. Поверљиви деловодни протоколи вођени су у књизи са 13 рубрика али је попуњавано само првих 6 односно рубрике регистровано, редни број, дан, месец и година када је акт заведен, име лица или надлештва од којих предмет долази, датум и број примљеног предмета и његова садржина, а рубрике у вези
здруживања и стављања у архиву нису попуњаване. У једној књизи евидентирана су акта за
више година. Поверљиви деловодници нису закључивани на крају године.
За строго поверљиве акте ДХБ је водила строго поверљив деловодни протокол. Међутим, како није сачуван ниједан строго пов. деловодник не можемо ништа рећи о почетку вођења, начину уписивању података и закључивања тих деловодника.331
С обзиром на некомплетност и делимичне интервенције на грађи од стране ствараоца и
ималаца не може се са сигурношћу утврдити начин архивирања аката. Записници са седница
Управног одбора, Ужег комитета и Извршног одбора коричени су у књиге. Списи у вези пословних односа банке са коминтентима архивирани су по дужничком, поверилачком, административном реду, по броју пословне партије или се на актима налази само ознака „а/а“. Изгледа да је архивирање аката по броју пословне партије вршено у Централи од 1942,332 а у
осталим пословним јединицама тек после Другог светског рата. На актима из 1945. и 1946. у
доњем десном углу налазе се само бројеви пословне партије а на оним из међуратног периода
поред броја партије су и ознака под којим је акт првобитно архивиран. Вероватно су бројеви
пословних партија накнадно уписивани приликаом сређивања архиве.
Због недостатка регистара не може се ништа рећи о повезивању аката преко књига
али се на основу сачуваних списа може констатовати да су акти предмета физички спајани.Акта су одлагана „у досијеа уз дуж савијена“ до 1935, када је Управни одбор прихватио

330

331

332

квидационе банке у 1936, АЈ-125-533-891, Извештај о раду Дирекције ликвидационе банке за
1939. и Извештај комисије о прегледу стања у одељењима Дирекције ликвидационе банке.
Главни филијал у Новом Саду водио је деловодни протокол у коме су завођена сва акта, а потом
регистрована у регистар према својој садржини односно банчином пословању. Регистара је било
шест и то: 1. административни 2. дужнички 3. приватних капитала, разних фондова и текућих
рачуна 4. црквено манастирских капитала, судских и разних депозита 5. ломбардни регистар и
6. зајмотражилачки, АЈ-125-535-904, пов.бр. 35, 18.06.1940, Технички опис послова архиве
Главног филијала у Новом Саду.
У филијалу у Вршцу уместо регистар – књига уведене су регистар – картотеке за поверилачки,
дужнички и административни регистар и тиме се добило у времену, брзини и тачном азбучном
прегледу. „Сем тога регистар књиге запремају због своје гломазности већи простор и тешко се
са њима рукује, док каратотека запрема врло малени простор, а за време рада стоји архивару на
његовом столу а по завршетку рада закључава се у челичну касу, те је и са те стране регистар
обезбеђен..., сем овога, 3-4 књиге запремају на пулту 3-4 метра простора па и више а сви регистри стану у једној јединој кутији дужине пола метра“, АЈ-125-617-1012, Извештај о раду филијала у Вршцу за 1942.
Од експедиционих књига Дирекција ликвидационе банке водила је књиге за Београд, унутрашњост и препоручена писма, АЈ-125-533-891, Извештај о раду Дирекције ликвидационе банке за
1936.
У Главном филијалу у Новом Саду акта за експедицију разводила су се по деловодном протоколу а потом су ковертирана и завођена у експедициону књигу којих је било четири и то 1. књига
за обична службена писма, 2. књига за препоручена службена писма, 3. књига за приватна писма која подлежу плаћању поштарине, 4. приватна препоурчена писма и телеграма, АЈ-125-533904, пов.бр.35 од 18.06.1940, Технички опис послова архиве Главног филијала у Новом Саду.
АЈ-125-60-64, Записник 98. састанка ИО, 30. 05. 1940, АЈ-125-535-904, К.пов.бр. 850, 04.06.1940,
Одлука о евакуацији докумената књига и евиденција у случају мобилизације и пов.бр. 961,
04.06.1940, Упутство за евидентирање и осигурање континуитета посла централе.
АЈ-125-534-894, Извештај Одсека административне архиве Дирекције фондова о раду у 1942 и
1943, 20.3.1943.
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предлог главног секретара „да се убудуће архива води на трговачки начин, тј. да се акта слажу у класере целом ширином. На сваком таквом картону био би списак аката са кратком садржином.“333
У грађи је остало трагова да су поједине дирекције334 и пословне јединице335 повремено
сређивале своје архиве. Већина организационих јединица Централе своје списе архивирала је и
чувала у Главној архиви Централне дирекције. Међутим Персонално одељење, Дирекција
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АЈ-125-534-894, Решење Управног одбора од 25.09.1935.
Главни филијал у Новом Саду отварао је за „свршена акта, која се враћају архиви из појединих
одељења и ужалу се у досијеа која се отварају на почетку сваке године и то према банчиним пословима, а слажу се по редном броју. Постоје следећа досијеа: текуће централе; наредбе и расписи централе; дневни извештаји и телеграми филијала Петровград; преписка централе; путни
фонд Дунавске бановине; сточарски фонд Дунавске бановине; завод Дунавске бановине за обезбеђење од града; фонд стручних школа Дунавске бановине; разни депозитни судови; разни фондови; приватни текући рачуни; кауције; осигуравајућа друштва; досијеа зајмотражилаца; администрација; ломбард; недељни извештај филијала и филијала Земун. Акта која се односе на хипотекарне дужнике одлагана су у њихова досијеа која су сложена по административном реду.
Акта по исплаћеним хипотекарним дужницима заједно са блоком одлаж се у архиву, која стоји
у подруму по хипотекарном броју партије, пошто се претходно у дужнички регистар назначи да
је партија исплаћена. Постоји помоћни регистар хипотекарних партија административног реда
дужничког регистра. Акта, која се не враћају архиви него се прилажу уз благајничке и приманотне налоге разводе се по деловодном протоколу уз који се благајнички односно приманотни
налог налази. Реализоване уложнице одлагане су по месецу у коме су исплаћане а по редном
броју партије“ АЈ-125-535-904, пов.бр. 35, 18.06.1940, Технички опис послова архиве Главног
филијала у Новом Саду.
У Извештају Дирекције ликвидационе банке о раду у току 1937. се каже: „архива је била врло
неуређена, давно ликвидирани предмети нису фасцикулирани, административни списи лежали
су у нереду,“ а затим је истакнуто „за време целе године архива је уређивана, сви предмети су
сређени по бројевима, извршено фасцикулисање.“ Дирекције је у извештај за 1938. навела „за
време целе године архива је уређивана. Сви предмети су сређени по бројевима. Остављени су у
фасцикле, наплаћени отписани и административни предмети. У архиви је остало на реду несвршених 5159 предмета“, АЈ-125-533-891, Извештаји Дирекције ликвидационе банке о раду у току
1937. и 1938.
Дирекцији самосталних фондова повремено је сређивала архиву. Тако је у извештају за 1940.
наведено: „пошто се констатовало да Одсек регистра у току пословне године неће бити у могућности да поред истакнуте редовне поште заврши регистровање и заосталих предмета из ранијих
година (око 100000) то је ове предмете преузела административна архива да их претходно среди, региструје и одложи у односна досијеа. АЈ-125-533-889, Извештај о раду и пословању Одељења самосталних фондова за пословну 1940. Дирекција је сређивала своју архиву током 1942.
и почетком 1943. Предмете који су вођени по административном реду регистра пребачени су на
уложне бројеве. Тада је око 400.000 аката одложено у одговарајућа досијеа. Остало је око 10.000
предмета за здруживање и улагање на одоварајуће редове“. АЈ-125-534-894, Извештај Одсека
административне архиве Дирекције фондова о раду у 1942. и 1943. године, 20.03.1943.
У извештају о прегледу Главног филијала Цетиње наведено је да се архива „не налази се у добром
реду, јер нису сређена и регистрована сва административна акта. Управник филијала правда овакво стање недовољним особљем које није било постављено на време, АЈ-125-573-959, Извештај
делегата о прегледу рада Главног филијала ДХБ на Цетињу и оверу биланса за 1925. годину.
Наредне године у извештају се каже да „архиву своју филијал још није уредио, изговарајући се
да му за овај посао недостаје један стручан службеник,“ АЈ-125-573-959, Извештај изасланика о
прегледу рада Главног филијала ДХБ на Цетињу, 20.11.1926. Две године касније у извештају је
истакнуто „архива која је раније, услед недовољног особља, била запуштена, доведена је у ред и
сва акта регистрована,“ АЈ-125-573-959, Извештај о редовном полугодишњем прегледу Главног
филијала ДХБ на Цетињу за 1928, 22.11.1928.
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фондова, Дирекција ликвидационе банке, Банкарска дирекција и Одељење за руковање непокретним имањима имали су посебну архиву.336
У Централи су поједине организационе јединице имале своју новчану архиву.337 Поред архиве и новчане архиве у Дирекцији банкарских послова и Дирекцији хипотекарних и
комуналних зајмова постојала је благајна односно трезор докумената у којима су се чувала
досијеа зајмотражилаца и других комитената.338
На заједничком састанку руководилаца крајем јануара 1945. одређено је „да се архивска служба по главним филијалама и филијалама остане за сада каква је била до сада с тим да
се филијале упознају са организацијом архиве у Централи и сами проуче могућност таквог
система архивске службе код себе.“339Вероватно је после тога дошло до промене у систему
арахивирања и досијеа су уместо по административном реду архивирана по броју пословне
партије. Током 1945. у раду Банке „велике промене учињене су и у техници самог пословања
како у области рачунско-књиговодственој тако и административној, почев од архиве која је у
банци вођена како је вођена још док је она била „надлештво“ па до састава биланса учињена
су велика новаторства која омогућују брже и јевтиније пословање“.340Међутим, ништа детаљније није речено које новине су уведене у систему регистратурског пословања.
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АЈ-125-47-51, Записник 149. састанка УК, 25.8.1937, АЈ-125-534-894, бр. 63325, 13.09.1937, АЈ125-535-904, Упутство за пословање у Централи за време мобилног и ратног стања, пов.бр. 963,
04.06.1940. Управни одбор је, 28.01.1936. године, одлучио „у циљу растерећења Главне архиве
да се издвоји из Главне архиве: Архива Банкарске дирекције за себе и Архива Персоналног одељења за себе“, АЈ-125-39-43, Записник 7. састанка УО, 28.01.1936. У одлуци Управног одбора у
организовању архиве Персоналног одељења помињу се и Главна архива и архива Банкарске дирекције, АЈ-125-40-44, Записник 36. састанка УО, 07.05.1936. Своју архиву имали су Инспекторат и Банкарска дирекција, АЈ-125-46-50, Записник 41. састанка УО, 02.09.1937, АЈ-125-111-127,
Извештај о раду Дирекције банкарских послова за пословну 1940, АЈ-125-533-891, Упутства за
ликвидацију послова Одељења ликвидационе банке, акт Инспектората од 13.09.1945.
Дирекције рачуноводства је у извештају навела да код ње „постоји рачунска архива и како се
ова архива у великој мери развила, а из године у годину све се више развија, то је неопходно потребно да се у Дирекцији рачуноводства оснује Одељење рачунске архиве. Овом архивом управљали су поједини чиновници које је одређивао шеф. Како је ова архива врло важна, у којој се
налазе сва дневна књижења (новчана документа, налози, а визе и други новчани предмети), то је
у интересу Банке да се оснује ово одељење и постави шеф одељења,“ АЈ-125-540-923, Извештај
о раду Дирекције рачуноводства за 1937. годину. После реорганизације, 1939. године, била је то
новчана архива Одељења главног књиговодства Централне дирекције.
У новчаној архиви Одељења самосталних фондова Дирекције фондова налазило се крајем 1935.
укупно 45374 новчаних предмета, АЈ-125-533-889, Извештај о раду Дирекције самосталних фондова за 1935.
Одсек новчане архиве Дирекције фондова примио је у току пословне 1940. године 10403 налога
(благајничких налога, примања и издавања, приманотних налога по приходима фондова и приманота по исплати пензионих приналежности). Осим налога Одсек новчане архиве примао је на
руковање и све ликвидационе табаке, благајничка стања, приманотне листове, као и скупне приманоте издате у вези горе поменутих налога, АЈ-125-533-889, Извештај о раду и пословању Одељења самосталних фондова за пословну 1940.
У досијеима зајмотражилаца налазила су се следећа документа: начелна одлука за подношење
пријаве за зајам, пријава за зајам, решење о одобрењу зајма, земљокњижни извадак, тапија, катастарска скица, план, уверење о регулационој линији, уверење о занимању, одобрење судије,
записник о процени, облигација, уговор, уверење ликвидационе банке, уверење о плаћеном порезу, закључак суда о стављању интабулације, извод из интабулационе књиге, уверење да дужник није под стечајем и полиса осигурања.
АЈ-125-536-906, Закључци донесени на заједничком састанку руководилаца 25, 26 и 27. 01. 1945.
АЈ-125-570-995, Пословни извештај.

Државна хипотекарна банка

LXVII

СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА

Преговори и припреме у вези са предајом фонда Државне хипотекарне банке започете
су још 1951, а настављене 1953. када је Народна банка ФНРЈ тражила од Државне архиве
ФНРЈ да у што краћем року пронађе просторије и преузме архиву Државне хипотекарне и
Државне инвестиционе банке.341 Приликом преговора Државна архива је предложила Народној банци да одреди комисију која ће прегледати, пописати и спаковати у сандуке целокупну
архиву банака. 342Изгледа да је тада грађа само повезана у пакете и већим делом спакован у
сандуке, али није пописана. Југословенска инвестициона банка образовала је, 1959, Комисију која је „делимично извршила преглед архивског материјала“343 и издвојила део безвредног
регистратурског материјала. Сређивање, пописивање грађе и издвајање безвредног регистратурског материјала Државне хипотекарне банке настављено је 1962. године и трајало је више
година.344
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АЈ-Досије фонда 125, бр. 192, 04. и 09.03.1953.
АЈ-Досије фонда 125, бр. 192/2, 26.10.1953.
Комисија је „нашла за најцелискодније да у првој фази свога рада одмах издвоји онај материјал
који не представља никакву историјску нити материјалну вредност и који се према важећим
прописима очигледно може шкартирати и дати на прераду. На овај начин ослободио би се знатан простор у који би се могао сконцентрисати остали материјал и на тај начин приступити детаљније и у целини разматрање преосталог материјала“, АЈ-Досије фонда 125, Записник Комисије, 15.06.1959.
Комисија је део грађе који је био смештен на тавану зграде Завода за израду новчаница у Топчидеру и подруму зграде Југословенске банке за спољну трговину у Улици маршала Тита бр.11.
прикључила грађи која се налазила у подруму зграде Југословенске инвестиционе банке ФНРЈ
на Теразијама 7-9. „Немајући никакав попис овог архивског материјала комисија је приступила
систематском прегледу материјала, прегледајући пакет по пакет, акт по акт, констатујући врсту
материјала, одвајајући архивски материјал историјског значаја као документа трајне вредности
за чување од материјала који немају историјски значај јер не представља више ни пословни ни
правни доказ а нарочито послератани материјал који припада ДИБ – Сектору дугорочних послова који треба шкартирати. С обзиром на обимност овог материјала (око 6 вагона) и недостатка
архивског простора за смештај прегледаног материјала, комисија је приступила да преглед и
класификацију архивског материјала врши по етапама, тако да прегледани материрјал шкартира
по деловима“, АЈ-Досије фонда 125, Записник Комисије за преглед и класификацију архивског
материјала од 21.12.1962.
Југословенска Инвестициона банка је као ималац грађе у шест наврата, од 1959. до 1965, издвојила око 263 м безвредног регистратурског материјала ДХБ, Решењем Више комисије 02 бр.
20/17-58, 02.07.1959. издвојено је 587 књига, око 5000 кг. – 40 м и остале грађе око 150 м односно 7500 кг. Одлуком Више комисије 03 бр. 16/3, 01.02.1963. издвојено је 44 пакета - 6,5 м. Одлуком 03. бр. 16/8, 23.10.1963. издвојено је 460 пакета – 46 м. Одлуком 03 бр. 91/2, 25.03.1964.
издвојено је 15,5 м – 155 пакета. Одлуком 03 бр. 91/4 од 05.06.1964. издвојено је 25 пакета – 2,5
м. Одлуком 03 бр. 65/3 од 08.03.1965. издвојено је 25 пакета – 2,5 м, АЈ-Досије фонда 125.
Немамо конкретних података да је Државна хипотекарна банка, пре и у току Другог светског рата издвајала безвредни регистарски материјал. У вези банчине наредбе о склањању непотребне
архиве Дирекција емисија и хартија од вредности је известила „да је извршила преглед целокупне своје архиве као и да због невелике количине исте и због сталне употребе, Дирекција неће извршити никакво одвајање, већ ће у потребном моменту снети архиву - која се налази у картонским класерима - у своје сутеренске просторије,“ АЈ-125-535-904, К По. бр. 7031/38.
Председника Министарског савета Милана Ђ. Недића је, 02.03.1942, наредио да све архиве државних и самоуправних надлештава и установа, одмах приступе „издвајању аката из архиве за
које је протекао прописан рок за чување, и уколико ова акта нису потребна Државној архиви као
историјска грађа о чему ће се иста консултовати сходно прописима Закона о Државној архиви
од 02.12.1898, расходоваће се и предати уз одрђену цену лицима овлашћеним за откуп, ради
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Архив Југославије и Југословенска инвестициона банка склопили су, 30.12.1971, године уговор којим су одређени услови за примопредају грађе Државне хипотекарне банке и
Државне инвестиционе банке.345
Највећи део фонда ДХБ Архив Југославије је, 1972. преузео од Југословенске инвестиционе банке. Тада је преузето 137 м односно 2116 регистратурских јединица, од тога 1344
пакета, свежњева, фасцикли и других регистратурских јединица – 94,20 м и 772 књиге - 42,80
м односно 643 пословне књиге, 112 књига записника Управног одбора, Ужег комитета, Извршног одбора и Контролног одбора, 10 поверљивих деловодних протокола и 7 деловодних
протокола.346
Пре тога, 1963, 1968. и 1970, Архив је преузео делове архивске грађе ДХБ од Архива
Србије, 11 администртивних књига - 0,75 м Савезног секретаријата унутрашњих послова 0,15м, Сервиса за административне и рачуноводствене послове - 0,10 м. 347
Архив је, 1975, преузео од Југословенске инвестиционе банке 22 м – 221 фасциклу
персоналних докумената односно 3453 досијеа и 388 картона службеника Државне хипотекарне банке и Државне инвестиционе банке.348
У Архиву Југославије је током сређивања грађе Министарства финансије Краљевине
Југославије - Одељење државних дугова и кредита разграничено и прикључено грађи ДХБ
9,50 м (110 фасцикли) регистратурског материјала у вези са закључивањем и амортизацијом
државних зајмова. На основу пописа грађе Државне инвестиционе банке, 1976. разграничено
је 2,10 м грађе (26 пакета и 2 књиге) која припада ДХБ.
Укупно је преузето или издвојено из других фондова 171,60 м – 2488 регистратурске
јединице (127,95 м – 1703 досијеа, пакета, свежња фасцикле и 785 пословних, административних и књига записника – 43,65 м књига).
Грађа ДХБ је била измешана са грађом других фондова. У записнику о примопредаји
наведено је „читава грађа не односи се на Хипотекарну банку јер су предмети рађени у Државној инвестиционој банци, а многи су довршени у Југословенској инвестиционој банци.
Међутим регистратура води читаву грађу под називом Хипотекарна банка из разлога што је
иста закључила зајмове.“ Грађа је била површински доста запрљана и делимично оштећена за
то што није била одложена у одговарајуће регистратурске јединице чувања.349
Већи део грађе примљен је несређен. Наиме, акти у досијеима највећег броја пословних партија нису била сређена хронолошки нити су била комплетна. Један део
предмета налазио се ван досијеа. Слична ситуација је била са већим делом картотеке где
више картона исте пословне партије нису били обједињени.
Грађа је преузета на основу пописа који је одговарао стању грађе. Међутим, приликом
пописивања није било доследног система у редоследу, односно није спроведена концентрација
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прераде у фабрикама хартије“. Главна дирекција ДХБ, поново је, 28.09.1942. године, скренула
пажњу свим банчиним јединицама да се стриктно придржавају наредбе председника Министарског савета. Међутим, нема података да је том приликом издвајан безвредни регистратурски материјал, АЈ-125-536-906, К бр. 21933/213 од 30.09.1942.
АЈ-Досије фонда 125, 03-263/1, 30.12.1971.
АЈ-Досије фонда 125, Записник 03 бр. 115/1, 30.06.1972.
АЈ-Досије фонда 125, Записник 04 бр. 206/1, 07.06.1963, 03 бр. 80/1, 18.03.1968, 03 бр. 213/1,
16.12.1970.
АЈ-Досије фонда 125, Записник 02 бр. 145/1, 13.06.1975, Попис картотеке и Анекс пописа персоналних досијеа службеника ДХБ и ДИБ.
АЈ-Досије фонда 125, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-115/1, 30.06.1972.
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грађе по пословним јединицама, банкарским пословима, или врсти грађе (преписка, досијеа,
картотеке, пословне, административне и књиге записника органа управљања).350
Грађа Државне хипотекаркне банке је сређена по принципу слободне провенијенције – облик функције и делатности ствараоца фонда. Овај принцип је примењен због садржаја и врсте архивске грађе која одражава функције и пословне активности ствараоца фонда,
начина стварања, евидентирања и архивирања грађе. Фонд је сређен према следећој класификационој шеми:
НАДЛЕЖНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ИСТОРИЈАТ И РАД ДХБ
ОРГАНИ И ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДХБ
ОРГАНИ УПРАВЕ ДХБ
КОНТРОЛНИ ОДБОР
ОСТАЛИ ОРГАНИ ДХБ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА, ИНСПЕКТОРАТ И
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
МАТЕРИЈАЛИ О ОСТАЛИМ БАНКАРСКИМ ПОСЛОВИМА И ПОСЛОВНОМ
ПРОСТОРУ ДХБ
ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ – ГЛАВНИ ФИЛИЈАЛИ, ФИЛИЈАЛИ И АГЕНЦИЈЕ ДХБ
КРАТКОРОЧНИ БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ
МАТЕРИЈАЛИ О ДИРЕКЦИЈИ БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА
СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ О КРАТКОРОЧНИМ БАНКАРСКИМ ПОСЛОВИМА
УЛОЗИ НА ШТЕДЊУ
ФОНДОВИ, ЗАДУЖБИНЕ, ЛЕГАТИ И КАПИТАЛИ
СУДСКИ ДЕПОЗИТИ
ПУПИЛНИ КАПИТАЛИ
ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ
ТЕКУЋИ РАЧУНИ
КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА
ЛОМБАРД
ЕСКОНТ И РЕЕСКОНТ
МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ
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Грађа Централе и пословних јединица пописана је или више места у попису. У првом већем делу пописа је грађа Централе али и део грађе главних филијала. У другом мањем делу пописана
је грађа главних филијала али тако да се грађа једне пословне јединице налази на два или више
места (нпр. један део грађе Главног филијала Цетиње евидентиран је после грађе Главног филијала Нови Сад, а други део после Главног филијала у Сплиту). У трећем делу пописа, књиге записника Управног одбора нису пописане у континуиетету односно хронолошки (нпр. под регистратурском јединицом бр. 1976 је књига записника Управног одбора за 1934, бр. IV, а под бр.
1977 је књига записника Управног одбора за 1940, бр. II). Исти је случај и са регистрима одлука
који нису сконцентрисани на једном месту и хронолошки пописани, већ су евидентирани заједно са делом књига записника Управног одбора, поверљивим деловодним протоколима и књигама присутних чланова на седницама Управног одбора. У четвртом делу који се састоји из свега
неколико регистратурских јединица пописана је грађа која припада и Централи и пословним јединицама, АЈ-Досије фонда 125, Попис грађе ДХБ.
Картотеке нису пописане заједно са пословним књигама већ са списима и досијеима одређених
врста банкарских послова (нпр. под регистратурском јединицом бр. 806 пописани су прво досијеа дужника по хипотекарном зајму, под 807 картони банчиних дужника по хипотекарном зајму, а под 808 досијеа одобрених дугорочних зајмова, и у сва три случаја ради се о различитим
дужницима).
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И ХИПОТЕКАРНЕ
ЗАЈМОВЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНЕ КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
ХИПОТЕКАРНИ И КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ
ОПШТИ И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ХИПОТЕКАРНЕ И
КОМУНАЛНЕ ЗАЈМОВЕ
ОПШТИ И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ХИПОТЕКАРНЕ И
КОМУНАЛНЕ ЗАЈМОВЕ
ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ
КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ
СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ЗАЈМОВИ И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
МАТЕРИЈАЛИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ БИЛАНСА И ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ
СПОЉНИ ЗАЈМОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О СПОЉНИМ И УНУТРАШЊИМ ЗАЈМОВИМА
УНУТРАШЊИ ЗАЈМОВИ
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
ДИРЕКЦИЈА САМОСТАЛНИХ ФОНДОВА
ДИРЕКЦИЈА ЛИКВИДАЦИОНЕ БАНКЕ
ЦЕНТРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
ПОСЛОВАЊЕ ДХБ ПОД ОКУПАЦИЈОМ И ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА (1941-1946)
КЊИГОВОДСТВЕНА АРХИВА
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ КЊИГОВОДСТВА И САСТАВЉАЊУ БИЛАНСА ДХБ
БИЛАНСИ ДХБ И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ВЕЗИ СА БИЛАНСИМА ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА,
ФИЛИЈАЛА И АГЕНЦИЈА ДХБ
ОСТАЛИ КЊИГОВОДСТВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ КЊИГЕ

Фонд је класификован на опште и основне класификационе групе, затим на подгрупе и
јединице описа. Унутар општих класификационих група Краткорочни банкарски послови и
Хипотекарни и комунални зајмови грађа је класификована на основне класификационе групе
према врсти банкарских послова. Подгрупе су формиране по принципу организационе структуре ствараоца грађе односно територијалне надлежности Централе и осталих пословних јединица. У подгрупама грађа је подељена на уже целине-серије досијеа и картотеке у оквиру којих
је класификована на физичка и правна лица. У зависности од количине грађе физичка лица су
делимично издиференцирана по занимању, а код хипотекарних зајмова издвојени су земљорадници и службеници ДХБ који су имали повољније услове за отплату зајма. Правна лица
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су издиференцирана на државне, самоуправне и приватне установе, удружења и друштва.
Досијеа и картотеке менично-хипотекарних и хипотекарних зајмова издеференцирани су на
лица са подацима о отплаћеним дуговима без промене дужника, отплаћеним дуговима после
промене дужника, без података о коначној отплати или отпису дуга после промене дужника,
неуредних дужника чије је залоге купила а затим продала ДХБ.
Досијеа и картотеке нису сређена по редоследу бројева пословних партија већ по абецеди дужника. Наиме, због промене територијалне надлежности појединих пословних јединица један досије, нпр. хипотекарног зајма, променио је број партије када је прешао у надлежност друге пословне јединице. На бази ових дуплих, а понекад и по трећи пут промењених
бројева партија, тешко би се само на основу бројева могла комплетирати документација
истог досијеа. Сређена по абецеди неколико досијеа зајмова истог лица нашла су се један уз
други, а да су сређена по броју пословне партије били би на више места. Мањи број досијеа
која су прелазила из надлежности једне у другу пословну јединицу обично је одлаган, уз мања одступања, у првобитну односно у ону у којој је отворен.351
Грађа Државне хипотеракне банке значајна је за проучавање банкарства и кредитне
политике у Краљевини Југославији и првим годинама социјалистичке Југославије, привредних прилика и пословне политике Банке на одређеном подручју. Најзначајнију грађу представљају записници и материјали са седница органа, који садрже све значајније одлуке о
банчином раду и пословању. У прилогу записника налазе се статути пословних јединица,
правилници који обухватају одредбе које се односе на поједине врсте пословања, пословници
који садрже техничке и административна упутства у вези обављања одређених банкараских
послова; спискови лица којима су одобрени хипотекарни и менично хипотекарни зајмови, материјали значајни за организацију и пословање Банке, као и записници са седница Одбора за
управу имовином Србије.
Материјали о ДХБ и њеним пословним јединицама садрже грађу о њиховом историјату, организацији стварној и територијалној надлежности. На почетку појединих општих и
основних класификационих група а понегде и подгрупа налазе се општи материјали (правила, упутства, одлуке, решења и др.) о разним банкарским пословима.
У статистичким материјалима налазе се збирни подаци о разним банкарским пословима. Најзначајнији статистички материјали се односе на хипотекарне, комуналне и меничнохипотекарне зајмове и садрже податке о броју и новчаном износу, тражених, одбијених, одобрених и ликвидираних зајмова, затим о величини, вредности и локацији заложених непокретности као и о типу зајма по каматној стопи и роковима отплате.
Највећи део грађе чине досијеа и картотеке банчиних пословних партија са коминтентима, који поред личних (име, презиме, занимање) садрже и податке о типу и висини зајма, врсти залоге, року отплате, кретању и стању посла у новчаним износима и гашењу пословне партије. Најбројнији и најзначајнија су досијеа и картотеке хипотекарних и комуналних зајмова.
У грађи о спољним и унутрашњим зајмовима налазе се материјали о преговорима, закључивању и току отплате спољних зајмова ДХБ (Селигманов зајам и зајмови и аванси закључени у Швајцарској) и Краљевине Југославије (Блеров зајам и Међународни стабилизациони зајам из 1931), наслеђеним спољним зајмовима Краљевине Србије и Управе фондова
Краљевине Србије, унутрашњим зајмовима (Зајам за јавне радове из 1935. и Зајам за јавне радове и земаљску одбрану из 1938).
Грађа о хартијама од вредности садржи материјале о оставама правних и физичких
лица, куповини и стављању у просту оставу разних хартија од вредности као и сталним и
привременим кауцијама.
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Посебна ситуација је са досијеима и одговарајућом картотеком главне филијале Нови Сад чија
је територија за време Другог светског рата подељена на мађарско, немачко и хрватско окупационо подручје, па су њени материјали презентирани у подгрупама Бачка, Банат и Срем.
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С обзиром на карактер ствараоца фонда значајну грађу представљају биланси ДХБ и
пословних јединица. Они садрже извештаје о раду Банке у пословној години, рачуне изравнања Централе са филијалама, рачуне добитака и губитака и завршне рачуне самосталних фондова. У извештајима о раду, који су штампани од 1928, налазе се табеле и графикони (дијаграми) који показују по годинама број и износ одређених банкарских послова: хипотекарних,
комуналних и менично хипотекарних зајмова, фондова и јавних капитала (самоуправних
фондова, разних фондова, капитала јавних установа), улога на штедњу, банчиних заложница
и обвезница Резервног фонда и Фонда за амортизацију банчиних зграда, зајмова на страни,
домаћих и иностраних средстава код Банке. Уз билансе се налазе, углавном за Централу, следеће групе прилога: 1) готовина, имовина, резервни и амортизациони фонд, 2) зајмови хипотекарни и краткорочни, 3) приватни улози, фондови и капитали, 4) текући рачуни, 5) заложнице и обвезнице спољних и унутрашњих дугова, 6) оставе, кауције и супер гаранције и 7)
разни рачуни, сконтра и приманоте. Билансни материјали пословних јединица садрже билансе и комисијске извештаје о прегледу рада главних филијала, филијала и агенција.
Значајну грађу представљају дневници из којих су се груписањем сродних података ови
уносили у главне књиге које су служиле за израду годишњег биланса, рачуна изравнања, губитака и добитака. Партијалници и картотеке преко којих је књиговодствено праћен ток сваког појединог пословног односа са коминтентом, у зависности од врсте банкарских послова садрже податке о дужнику, броју партије, врсти залоге, износу зајма, року отплате, каматној стопи, броју
облигације, броју уговора, висини ануитета, амортизацији дуга и гашењу пословне партије, односно о томе да ли је пословна партија исплаћена, отписана или на други начин угашена.
Недостатак административних књига (деловодника и регистара) и некомплетност пословних књига (партијалника и главних књига) отежавају утврђивање обима и степена комплетности грађе фонда. После сређивања и обраде фонда показале су се празнине код списа,
картотека и књига у вези са појединим банкарским пословима у надлежности Централе и пословних јединица. До уништења и нестајања грађе дошло је током евакуације, окупације, када
су пословне јединице биле у саставу новчаних завода окупационих власти и ратних дејства.352
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У случају рата била су одређена места за евакуацију списа и књига који би осигурали континуитет пословања Централе, главних филијала, филијала и агенција. Међутим, наређењем управника ДХБ, 04.04.1941, суспендован је до даље наредбе план евакуације за главне филијале у Љубљани, Загребу, Бања Луци и Новом Саду и филијал у Петровграду и оне нису евакуаисане када
је почео Априлски рат 1941. године. Наредба управника није се односила на Централу. АЈ 12557-61, Записник 28. састанка УО, 07.09.1939. и Записник 167. састанака ИО, 04.09.1939, АЈ-125535-904, пов.бр. 831, К стр.пов.бр. 490/39, АЈ-125-60-64, Записник 98. састанка ИО, 30.05.1940,
АЈ-125-535-904. К пов.бр. 850, 04.06.1940, Одлука о броју особља у Централи и пословним јединицама за пословање по скраћеном обиму у случају рата и местима и правцима евакуације,
пов.бр. 961, 04.06.1940, Упутства за евакуацију и осигурање континуитета пословања Централе,
пов.бр. 962, 04.06.1940, Упутства за евакуацију и осигурање континуитета пословања главних
филијала, филијала и агенција, АЈ-125-535-904, К стр. пов.бр. 15/40, 11.12.1940, План евакуације
особља, јединица и имовине за случај непријатељске инвазије, АЈ-125-64-68, Записник 17. састанка УО, 04.04.1941, тач. 1, усвајање извештаја којим се суспендује ратни распоред.
Банка је „да се не би поновила ситуација настала после Првог светског рата када су Управу фондова због изгубљене и уништене архиве биле потребне две до три године да реконструише пословне књиге и утврди своју имовину, предузела потребне кораке за евакуацију архиве и вредности у случају рата... То јој је омогућило да већ два дана после мартовског пуча, 29.марта 1941.
године скоро сву архиву пренесе у трезор своје филијале у Ужицу“. На сам дан немачког бомбардовања 06. априла 1941. евакуисане су банчине вредности у Ужице. Одатле су камиони са
банчиним вредностима отишли до Сарајева потом до Никшића, одакле се у Београд вратио само један камион, 125 година Инвестбанке,... 50 и АЈ – 125-65-69, Записник 18. састанка УО,
29.04.1941, пов.бр. 521, прилог тачци 16.
Када су 1941. године у Ваљеву „општинске, судске и других надлештава архиве попаљене“, вероватно је тада уништен и део архиве Главног филијала, АЈ-125-611-1005, Извештај о раду банчиног Главног филијала у Ваљеву у пословној 1941.
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Део грађе задржале су из оперативних разлога Државна инвестициона банка, Југословенска инвестициона банка и привредне банке.353
У фонду постоји неуједначеност у погледу сачуваности грађе. Материјали у вези са
истим банкарским пословима код једних пословних јединица су комплетнији и обимнији, док
су код других заступљени мањом или минималном количином што је последица сачуваности
грађе али и неравномерне развијености одређених врста послова код Централе, Главних
филијала, Филијала и агенција.
Најзначајнија грађа, записници са седница органа банке је комплетна. Једино недостају записници са седница Управног одбора из 1919. године.
Статистички материјали улога на штедњу, разних фондова, капитала јавних установа,
менично-хипотекарних, хипотекарних и комуналних зајмова сачувани су делимично.
У грађи се налази мало досијеа улога на штедњу привредних организација, друштава
и удружења, задужбина и фондова, затим обимна картотека улога на штедњу у надлежности
Централе-Београд и веома мало главних филијала Цетиње и Нови Сад. Фонд садржи део досијеа и картотека разних фондова у надлежности Централе и картотеке главних филијала Цетиње, Нови Сад, Сарајево и Загреб. За судске депозите, судско-пупилне и депозитне капитале
у надлежности Централе Београд сачувана је обимна картотека, а од осталих пословних јединица само код главне филијале Нови Сад и делимично код главних филијала Цетиње, Земун,
Сплит и Загреб.
Досијеа и картотеке текућих рачуна министатстава, друштава, удружења и установа
непривредног и привредног карактера, привредних предузећа, банака, осигуравајућих друштава, задужбина и физичких лица сачувана су само у Централи-Београд. Досијеи кредита по
текућем рачуну, ломбарду, есконту и реесконту делимично су сачувани код Централе и веома
мало код главних филијала у Цетињу, Новом Саду, Сарајеву, Сплиту и Загребу. Досијеа и
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Иако се директно не помиње, можемо предпоставити да је део грађе Централе уништен приликом бомбардовања Београда 06.04.1941. и 17.04.1944. године. Бомбардовањем 17.04.1944 у мањој мери оштећено је бочно крило банчине зграде „Балкан“ у Скадарској 33, а „зграда у зачељу
која је садржала подрум, приземље и један спрат директним поготком је потпуно порушена“,
АЈ-125-539-921, Извештај о величини штете насталим на банчиним зградам услед рата,
10.01.1945.
Окупаторска војска је у згради филијала у Ужицу од 05.11-05.12.1944. уништила блокове по зајмовима на непокретностима, меничном зајму на хипотеку, банчиних имања, активном текућем
рачуну, картотеке, административну архиву, трезорску књигу хартија од вредости и библиотеку,
АЈ-125-539-921, Реферат од 04.01.1945.
Поводом укидања пословних јединица и оснивања пословних банака у републичким и покрајинским главним градовима Југословенска инвестициона банка је предложила, а Државна архива
ФНРЈ сагласила се да грађа укинутих пословних јединица пресели у Београд ради сређивања, а
да „архивски материјал укинутих пословних јединица који има оперативни значај и значај као
правни доказ за новоформиране привредне банке у републикама и аутономним покрајинама,
остане у овим банкама,“ АЈ-Досије фонда 125, бр. 253/167, 02.10.1963, бр. 03-352/1 и 2,
16.10.1963.
Архив СР Хрватске је поводом најаве представника Инвестиционе банке да ће „отпремити из
Загреба у Београд... грађу Државне хипотекарне банке и Државног вјересијског завода“ сматрао
да се грађа поменутих банака „настала до 1945. године не односи с подручја СР Хрватске аналогно договору између Архива у погледу грађе других установа из тог периода (железница, бродоградње у Ријеци, царинарнице)“. Државни архив ФНРЈ је одговорио да се грађа преноси у Београд ради сређивања и одабирања и истакао „Што се тиче питања, шта после преузимања целокупне те грађе треба да остане у Државном архиву СФРЈ, а шта треба да оде у републичке архиве, мишљења смо да неће бити спора и да ћемо то заједнички решити, према принципима које
смо већ и у другим случајевима прихватили, односно Државни архив ни у ком случају неће задржати грађу која му не припада“ АЈ-Досије фонда 125, 04 бр. 202/122, 13.05. и 16.06.1964.
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картотеке менично-хипотекарних зајмова у надлежности Централе и главних филијала у
Нишу, Цетињу, Новом Саду, Земуну, Сарајеву, Сплиту и Загребу сачувани су фрагментарно.
Досијеа и картотеке хипотекарних зајмова сачувани су код Централе и главних филијала у Цетињу, Новом Саду, Земуну, Сарајеву, Сплиту и Загребу, а комуналних зајмова у надлежности Централе и главних филијала у Цетињу, Љубљани, Нишу, Новом Саду, Земуну, Сарајеву, Скопљу, Сплиту и Загребу некомплетни су и фрагментарни.
Материјали о спољним и унутрашњим зајмовима и хартијама од вредности је некомплетна. Биланси ДХБ су комплетни а за пословне јединице су некомплетни или фрагментарни.
Грађа ДХБ из и после Другог светског рата је фрагментарна. Недостају материјали
Дирекције ликвидационе банке 354 и Дирекције самосталних фондова.355
Од пословних књига у фонду се налазе партијалници улога на штедњу у надлежности
Централе и делимично главних филијала у Цетињу, Новом Саду и Земуну, Београду, филијала
у Шапцу, Јагодини, Пожаревацу, Смедереву и Осјеку, паратијалници разних фондова Централе
и филијала у Јагодини, Смедереву и Ваљеву; партијалници пупилних и депозитних капитала
Централе, филијала у Шабцу и Ужицу и главног филијала у Сарајеву, партијалници текућих рачуна Централе-Београд и филијала у Јагодини, Пожаревцу, Смедереву, Шапцу и главних филијала у Новом Саду, Сарајеву и Земуну; партијалници менично-хипотекарних зајмова у надлежности Централе и главног филијала у Земуну, партијалници хипотекарних и комуналних зајмова у надлежности Централе и делимично главних филијала у Новом Саду, Сарајеву, Земуну
и филијали у Ваљеву; партијалници заложница и обвезница Централе. Сачувано је 36 партијалника хиопотекарних зајмова одобрених у Краљевини Србији али са серијом бројева партија које се разликују од серије бројева партија хипотекарних зајмова одобрених у Краљевини Југославији и у њима се налазе само цифарске прибелешке из периода 1918-1941.
Главне књиге и дневници главних књига у надлежности Централе-Београд су комплетне а главних филијала у Цетињу, Новом Саду, Сарајеву, Сплиту, Загребу, Земуну и Београду, као и филијала у Шабцу, Ваљеву и Умци сачуване су углавном из ратног и послератног периода.
Од административних књига сачувани су само поверљиви деловодни протоколи Централе, филијала у Чачку и Ваљеву и главног филијала у Скопљу, као и деловодни протоколи
Техничког и Персоналног одељења Централе-Београд, Одбора за контролу 6% зајма за јавне
радове и Месне контроле при ДХБ. Недостају деловодни протоколи, регистри и помоћне
књиге евиденција Централе и пословних јединица.
Већи део грађе је оригиналан и то се пре свега односи на записнике са седница органа
ДХБ, који су од 1920-1929. писани руком, а од 1930-1946. писаћом машином и сви су потписани, осим једног записника из октобра 1944. године, затим на књиговодствене картотеке и
пословне књиге, статистичке материјале, билансе и материјале за израду биланса. У осталом
354
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На основу решења министра финансија од 18.07.1945. којим „послови Државне ликвицационе
банке при ДХБ, ликвидирају се под 30.06.1945.“ донето је Упутство којим је одређено „целокупна архива одељења Ликвидационе банке фасцикулирана без пописивања предаће се Главној архиви на чување,“ АЈ-125-533-891, Решење о ликвидацији послова Државне ликвидационе банке
при Државној хипотекарној банци у Београду, VII бр. 3892, 18.07.1945.
Вероватно је део грађе уништен када је, 17.04.1944., бомбардовањем порушена зграда у Скадарској 33 у којој је била смештена Дирекција самосталних фондова, чија је архива 1943. била смештена у 29 ормара који су се налазили у 4 радне и 5 споредних просторија, АЈ-125-534-894, Извештај Одсека административне архиве.
У Дирекцији самосталних фондова сваки улагач Чиновничког пензионог фонда имао је засебан
регистар, уложну партију и лични досије докумената тако да се из ових могао видети ток службовања (постављења, унапређења, премештаја и пензионисања) и улагања службеника. Број
уложних пратија крајем 1939. био је 253358, од тога живих партија 212505, АЈ-125-533-899, Извештај о пословању Дирекције фондова у току 1939.

Државна хипотекарна банка

LXXV

делу грађе преовлађују оригинална документа пре свега у досијеима пословних партија али
има и обичних и оверених копија. Оригинална акта садрже сва фомрална обележја, заглавље
са називом установе, бројем и датумом акта и потписом одговорног лица.
Фонд садржи разне врсте докумената.356 Грађа је на српском, али је има и на француском, енглеском и немачком језику. Физичко стање грађе је добро. Грађа је технички обрађена, односно акти су исправљени, са њих су скинуте спајалице, предмети и јединице описа су
стављене у кошуљице одговарајуће величине на којима су исписане сигнатуре и називи јединица описа. Списи, досијеа, картотеке и књиге записника органа одложене су у фасцикле. На
грађи није извршена фолијација и печатање.
Током сређивања и обраде архиве фонда ДХБ разграничена је грађа која припада другим фондовима: Управи фондова Краљевине Србије- 0,40м (0,30 м списа и картотеке и две
књиге записника управног одбора из 1907 и 1908. године); Државној инвестиционој банци26,50 м (21,40м досијеа и картотека и 108 књига - 5,10 м). Издвојено је персоналне
документације службеника ДХБ и ДИБ- 22 м (221 фасцикла) односно (217 фасцикли – 3453
досијеа и 4 фасцикле – 388 картона).
Приликом сређивања и обраде грађе ДХБ у Архиву Југославије издвојено је 37,60 м
безвредног регистратурског материјала. 357 Издвојени су дупликати, мултипликати, материјали масовног шаблонског карактера од којих је само мањи део илустративно сачуван, безначајан и за пословање творца фонда недовољно репрезентативан материјал, онај који је изгубио
оперативну и доказну вредност, као и материјал који садржи дуплиране и непотпуне податке
у односу на документацију са комплетнијим подацима, преписка у вези давања кауција од
стране учесника на официјелним лицитацијама, одобрење уплата на текући рачун и тражење
извода текућег рачуна, именовање чланова комисија за пријем и поништај обвезница, дневни
пописи разних банкарских операција, приманотни налози, ликвидациони табаци, благајнички
налози за исплату и уплату по разним банкарским пословима, од пословних књига дупликати
партијалника фондова пошто су паралелно вођени и у надлежној дирекцији и централном
књиговодству, дневници књиговодства уколико су сачуване главне књиге, књиге благјне и
друге помоћне књиге евиденција.
Граничне године фонда Државне хипотекарне банке су 1918-1946, а граничне године
грађе 1898-1946.358 Укупна количина грађе је 87 м, од тога 67 м (630 фасцикли – 1027 јединица
356
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У грађи се налазе записници, налози, извештаји, авизе, решења, пуномоћја, закључци, захтеви,
уверења, приманоте, правилници, статути, наредбе, уредбе, реферати, образложења, спискови,
уговори, признанице, уложне књижице, пословници, изводи стања, закони, овлашћења, одлуке,
молбе, менице, земљокњижна документа, документа о осигурању, изјаве, белешке, опомене,
планови, обавештења, расписи, табеле, власничке листови, тапије, облигације, опомене, огласи,
упутства, тумачења, мишљења, документа о исплати дуга итд. Фонд садржи књиге записника са
седница органа Банке, партијалнике, административне књиге (поверљиве и обичне деловодне
протоколе).
АЈ-Досије фонда 125, Записник комисије Архива Југославије за излучивање безвредног регистратурског материјала, бр. 241/1, 14.04.1992, Информација о стању грађе смештене у депоу Архива Југославије, 1986. година.
Када је започето сређивање сматрало се да су граничне године фонда 1918-1941, и да грађа настала у периоду 1941-1946. не припада фонду и она је издвојена. Међутим, током сређивања, детаљног увуда у грађу и проучавања законских прописа које регулишу пословање банака после
Другог светског рата дошло се до закључка да су граничне године фонда 1918-1946. година па је
грађа из периода 1941-1946 накнадно сређена и убачена на одговарајућа места у већ сређени део
фонда. Други проблем био је у вези са граничним годинама грађе фонда. Иако се код већине
стваралаца фондова граничне године њиховог постојања не поклапају са граничним годинама
архивске грађе у случају ДХБ ово одступање због природе пословања и архивирања грађе, а нарочито грађе у вези са хипотекарним зајмовима, далеко је видљивије, зато што се у виду прилога налази документација и пре 1918, али без пуног континуитета. Приликом сређивања записника, општих материјала и других списа није било проблема око разграничења. Међутим, тешкоћу
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описа) списа, досијеа, картотека и 442 пословне и административне књига–20м. Као обавештајно средство урађен је сумарни инвентар. Истраживачи при цитирању коришћене архивске грађе наводе сигнатуру која се састоји од ознаке Архива АЈ, броја фонда – 125, броја фасцикле и
броја јединице описа.

Вукман Боричић
Митар Тодоровић

су представљали досијеа, картотеке и партијалници који садрже велики број партија различитих
по времену отварања и гашења, са књиговодственим прибилешкама и после 1946, све до гашења
партије. Првобитно је сматрано да грађу треба разграничити по принципу настанка документације тј. када су отворене пословне партије. Током сређивања заузет је став да се досијеа, картотеке и књиге разграниче по принципу завршетка предмета односно гашења пословне партије, па
су тако нпр. сва досијеа пословних партија хипотекарних зајмова која су отворена у ДХБ ликвидирана у Државној инвестиционој банци припадну банци која је посао окончала.
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НАДЛЕЖНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА, ИСТОРИЈАТ
И РАД ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ (ДХБ)
1

1

НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДХБ
Предлози, варијанте и усвојени текстови правних прописа (уредби, закона и појединих чланова Финансијског закона) о уређењу Управе фондова, односно Југославије (у даљем тексту ДХБ), организациона шема, одлуке и решење Управног одбора и Извршног одбора Банке, реферати, исечци из штампе,
упутства и распис у вези надлежности, организације и реорганизације ДХБ,
њеног статуса и привилегије са посебним освртом на положај бановских и општинских штедионица и у вези ресорне припадности у погледу надзора са
пропратним образложењем, мотивима, мишљењима, примедбама, преписком
и регистром одредби о ДХБ.
У прилогу Закон о уређењу Управе фондова од 1898. године и закони о
његовим изменама и допунама из 1906. и 1910. године на које су се као на
основу надограђивале измене и допуне из периода Краљевине Југославије у
вези надлежности и организације ДХБ.
Година: 1898, 1906, 1910, 1918-1922, 1924, 1929-1931, 1933-1941, с.а.
Напомена: С обзиром на оскудне податке затечене у фонду ДХБ материјала о
њеној надлежности и организацији комплетирана је ксерокс копијама најзначајније документације из архивског фонда АЈ-65, у чијој надлежности је ДХБ
била, на коју се у инвентару фонда МТИ односе приложене копије описа садржине архивских јединица 2032-2047.

1

2

ИСТОРИЈАТ И РАД ДХБ
Материјали (Закон о Народној банци, концепт уговора, реферати, извештаји, одлуке, решења, преписка, табеларни прегледи, графикони и диаграми,
пописи) о историјату и раду Управе фондова, односно у наставку ДХБ у целини, њених главних филијала у бановинским центрма и подручних агенција већим делом у вези израде Споменице поводом прославе 75-то годишњице оснивања Управе фондова 1862. године, о раду за вишегодишњи период и за године 1926, 1927, 1929, и 1940. о примедбама на извештај о раду за 1940. годину,
о прегледу пословања ДХБ од стране Контролног одбора са критичким опаскама.
Материјали о пословној политици ДХБ, правилном билансирању, ликвидитету, приливу и одливу средстава, односно пласману са упоредним подацима за период 1903-1913, 1915-1936; о узајамним финансијским односима
ДХБ, Министарство финансија (МИФ) и Народне банке у вези кредитирања
од стране ДХБ МИФ-а директно или посредством Народне банке, те намиривања обавеза МИФ-а и стања дуговања и потраживања МИФ-а, као и реесконтног кредитирања ДХБ од стране Народне банке - 1931, 1934, 1935, 1937,
1939, 1940.
Најдетаљније обухваћен период рада 1862-1898. године, а у краћим прегледима дати подаци за периоде 1862-1927. година и 1918-1938. година.
Уз историјат дати пописи председника и чланова Управног и Контролног одбора као и управника ДХБ у низу година.

4

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр.јед.
описа

Спискови руководећег кадра организационих јединица у централи и филијалама ДХБ - с.а.
Година: 1919, 1927, 1928, 1930, 1931, 1933-1937, 1939-1941, с.а.
Напомена: Иста као у архивској јединици 1 у вези комплетирања архивске јединице копијама из архивског фонда АЈ-65 МТИ. Веза са архивским јединицама о филијалама 118-126.

ОРГАНИ И ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДХБ
ОРГАНИ УПРАВЕ ДХБ
ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА ОРГАНА
УПРАВЕ УПРАВЕ ДХБ
2

3

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИЗ 1920. ГОДИНЕ
Јединице описа 3-84, у фасциклама 2-80, садрже записнике и материјале
са седница Управног одбора, (1920-1946), Ужег комитета (1927-1938), Извршног одбора (1938-1944) и Пословног одбора (1945-1946.) ДХБ са закључцима
- појединим решењима о конкретним захтевима и предметима и начелним одлукама из надлежности разних дирекција ДХБ и у вези рада Државне хипотекарне банке у целини понекад са прилозима у вези расправе општих аката и
значајних питања и предмета (текстови правних прописа и општих одредби правилника углавном о надлежности ДХБ у целини и оснивању и раду нижих
организационих јединица; статути филијала; правилници и упутства у вези
обављања одредених врста банчиних послова, састављање и овере биланса и
регулисања разних кадровско-службеничких питања; уговори и споразуми у
вези закључивања спољњих зајмова и њихове ануитетске службе; извештаји о
прегледу рада; записници испитних комисија и градевинских и режијских одбора у вези зидања зграда за филијале и станове службеника ДХБ; градевински програми изградње зграде Централе ДХБ; спискови лица којима су одобрени зајмови: хипотекарни, менично-хипотекарни и реде на текући рачун;
спискови процениоца и службеника ДХБ у вези унапредења, отпуштања, полагања стручних испита и сл.; понеки реферат, пуномоћје, представка и резолуција као и преписка).
Материјал сређен по годинама, а унутар њих по редоследу бројева
седница.
Седнице Управног одбора 1- 42 (02.01-29.12)
Седнице Управног одбора 1- 55 (04.01-31.12)

2

4

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИЗ 1921. ГОДИНЕ
Напомена: Види опис јединице описа 3.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

3

5

бр.јед.
описа

5

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИЗ 1922. ГОДИНЕ
Седнице Управног одбора 1-54 (24.01 - 29.12)
Напомена: Види опис јединице описа 3.

3

6

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИЗ 1923. ГОДИНЕ
Седнице Управног одбора 1 - 55 (30.01 - 31.12)
Напомена: Види опис јединице описа 3.

4

7

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИЗ 1924. ГОДИНЕ
Седнице Управног одбора 1-75 (12.01 - 30.12)
Напомена: Види опис јединице описа 3.

5

8

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИЗ 1925. ГОДИНЕ
Седнице Управног одбора 1-99 (16.01 - 31.12)
Напомена: Види опис јединице описа 3.

6

9

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
ИЗ 1926. ГОДИНЕ
Седнице Управног одбора 1-107 (18.01-30.12)
Напомена: Види опис јединице описа 3.

7

10

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1927. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-74 (03.01-24.06)
1-28 (05.03 -14.06)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
8

11

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1927. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора

75-114 (29.06-30.12)

6
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Седнице Ужег комитета

29-72 (15.06-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
9

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1928. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-30 (04.01-25.04)
1-19 (02.01 -29.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
9

13

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1928. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

31-67 (24.04-19.10)
20-36 (02.04-16.07)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
10

14

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1928. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

68-85 (24.10-29.12)
37-77 (25.07-28.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
11

15

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1929. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-33 (02.01-26.04)
1-33 (01.01-05.04)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
12

16

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1929. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

34-64 (30.04-29.10)
34-74 (06.04-29.08)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
13

17

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1929. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора

65-80 (01.11-31.12)

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

7
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Седнице Ужег комитета

75-114 (26.08-30.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
14

18

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1930. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-30 (15.01-29.04)
1-28 (02.01-07.03)
30-39 (17.03-05.04)
41-43 (11.04-14.04)

Напомена: Види опис јединице описа 3. Записници са седница 29. и 40. налазе се у фасцикли 15, јединици описа 19.
15

19

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
И УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1930. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

31-61 (02.05-31.010)
44-48 (16.04-29.04)
29 и 40 (13.03. и 08.04)
49-76 (30.04-04.07)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
16

20

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1930. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

62-78 (07.11-30.12)
77-146 (05.07-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
17

21

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1931. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-41 (01.01-15.05)
1-60 (01.01-09.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
18

22

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1931. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

42-73 (19.05-14.10)
61-127 (11.05-18.09)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
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23

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1931. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

74-95 (15.10-31.12)
128-182 (19.09-28.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
20

24

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1932. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-35 (11.01-20.04)
1-48 (01.01-05.04)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
21

25

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1932. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

36-67 (21.04-25.08)
49-89 (09.04-28.06)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
22

26

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1932. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

68-82 (25.08-20.10)
90-158 (02.07-15.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
23

27

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1932. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

83-101 (26.10-22.12)
159-201 (17.10-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
24

28

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1933. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-22 (02.01-21.03)
1-36 (04.01-07.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

25

9

бр.јед.
описа

29

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1933. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

23-42 (22.03-02.06)
37-72 (10.03-17.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
26

30

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1933. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

43-58 (08.06-28.07)
73-101 (20.05-12.07)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
27

31

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1933. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

59-86 (29.07-26.10)
102-151 (15.07-14.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
28

32

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1933. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

87-102 (01.11-28.12)
152-195 (16.10-30.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
29

33

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1934. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-22 (03.01-14.03)
1-29 (01.01-26.02)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
30

34

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1934. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

23-39 (15.03-23.05)
30-68 (27.02-05.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

10

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
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31
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35

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1934. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

40-54 (30.05-01.08)
69-113 (07.05-17.07)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
32

36

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1934. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

55-72 (02.08-20.10)
114-165 (20.07-11.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
33

37

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1934. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

73-88 (24.10-21.12)
166-212 (12.10-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
34

38

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1935. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-20 (02.01-21.03)
1-45 (01.01-18.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
35

39

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1935. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

21-37 (27.03-04.06)
46-86 (19.03-31.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
36

40

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1935. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

38-53 (05.06-21.08)
87-133 (01.06-13.08)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

37

11

бр.јед.
описа

41

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1935. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

54-70 (22.08-31.10)
134-174 (16.08-24.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
38

42

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1935. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

71-85 (06.11-24.12)
175-214 (25.10-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
39

43

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1936. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-25 (01.01-26.03)
1-41 (03.01-17.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
40

44

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1936. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

26-43 (01.04-11.06)
42-81 (20.03-30.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
41

45

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1936. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

44-57 (18.06-27.08)
82-131 (02.06-17.08)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
42

46

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1936. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

58-67 (02.09-22.10)
132-170 (18.08-16.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
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47

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1936. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

68-79 (04.1-31.12)
171-220 (17.10-29.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
44

48

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1937. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-13 (20.01-01.04)
1-48 (01.01-16.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
45

49

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1937. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

14-28 (02.04-17.06)
49-94 (19.03-01.06)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
46

50

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1937. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

29-43 (23.06-09.09)
95-147 (04.06-23.08)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
47

51

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1937. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

44-53 (22.09-17.11)
148-196 (24.08-04.11)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
48

52

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1937. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

54-58 (18.11-16.12)
197-236 (05.11-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

49

13

бр.јед.
описа

53

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1938. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

1-16 (03.01-01.04)
1-50 (01.01-23.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
50

54

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА И
УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1938. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета

17-23 (14.04-08.06)
51-92 (24.03-27.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
51

55

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА,
УЖЕГ КОМИТЕТА / ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1938. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Ужег комитета
СедницеИзвршног одбора

24-34 (09.06-18.08)
93-120 (28.05-06.07)
121-146 (09.07-12.08)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
52

56

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1938. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

35-42 (01.09-03.11)
147-201 (13.08-26.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
53

57

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1938. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

43-49 (11.11-21.12)
202-247 (27.10-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
54

58

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1939. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

1-11 (18.01-13.04)
1-49 (02.01-15.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

14

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

55

бр.јед.
описа

59

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1939. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

12-16 (26.04-25.05)
50-83 (16.03-05.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
56

60

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1939. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

17-25 (26.05-27.07)
84-133 (08.05-20.07)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
57

61

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1939. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

26-32 (09.08-11.10)
134-191 (21.07-07.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
58

62

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1939. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

33-43 (12.10-21.12)
192-249 (09.10-30.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
59

63

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1940. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

1-14 (03.01-04.04)
1-59 (01.01-29.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
60

64

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1940. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

15-24 (17.04-20.06)
60-104 (30.03-10.06)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

61

15

бр.јед.
описа

65

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1940. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

25-32 (03.07-30.08)
105-153 (11.06-17.08)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
62

66

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1940. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

33-40 (11.09-24.10)
154-196 (19.08-18.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
63

67

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1940. ГОДИНЕ, КЊ. V
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

41-47 (06.11-18.12)
197-249 (19.10-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
64

68

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1941. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

1-17 (03.01-04.04)
1-61 (01.01-05.04)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
65

69

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1941. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

18-21 (29.04-06.08)
62-141 (23.04-30.07)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
66

70

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1941. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

22-31 (13.08-15.10)
142-191 (01.08-11.10)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

16

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

67

бр.јед.
описа

71

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1941. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

32-42 (22.10-31.12)
192-247 (13.10-30.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
68

72

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1942. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

1-15 (10.01-08.04)
1-58 (01.01-31.03)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
69

73

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1942. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

16-29 (10.04-08.07)
59-119 (02.04-04.07)

Напомена: Види опис јединице опис 3.
70

74

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1942. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

30-428 (15.07-07.10)
120-181 (06.07-30.09)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
71

75

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1942. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

43-55 (17.10-30.12)
182-245 (01.10-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
72

76

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1943. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

1-14 (05.01-31.03)
1-60 (01.01-02.04)

Напомена: Види опис јединице описа 3.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

73

17

бр.јед.
описа

77

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1943. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

15-27 (07.04-30.06)
61-114 (03.04-29.06)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
74

78

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1943. ГОДИНЕ, КЊ. III
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

28-39 (07.07-22.09)
115-178 (01.07-28.09)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
75

79

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1943. ГОДИНЕ, КЊ. IV
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

40-53 (29.10-29.12)
179-242 (30.09-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
76

80

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1944. ГОДИНЕ, КЊ. I
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора

1-23 (05.01-31.05)
1-91 (01.01-30.05)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
77

81

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ,
ИЗВРШНОГ ОДБОРА УПРАВНЕ КОМИСИЈЕ И РЕШЕЊА
УПРАВНИКА ИЗ 1944. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Седнице Извршног одбора
Седнице Управне комисије
Решења управника ДХБ

24-33 (07.06-28.09)
92-188 (01.06-26.10)
1-24 (17.11-22.12)
1-6 (25.12-30.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
78

82

РЕШЕЊА УПРАВНИКА, ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ
ОДБОРА И РЕШЕЊА ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ИЗ 1945.ГОДИНЕ, КЊ. I
Решења Управника ДХБ
Седнице Управног одбора

1-37 (02.01-19.02)
1-17 (20.02-30.06)

18

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр.јед.
описа

Решења Главне дирекције

1-101 (21.02-30.06)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
79

83

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ, РЕШЕЊА
ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ И ЗАПИСНИЦИ ПОСЛОВНОГ ОДБОРА ИЗ
1945. ГОДИНЕ, КЊ. II
Седнице Управног одбора
Решења Главне Дирекције
Седнице Пословног одбора

18-36 (06.07-29.12)
102-173 (02.07-25.09)
1-25 (26.09-31.12)

Напомена: Види опис јединице описа 3.
80

84

ЗАПИСНИЦИ И МАТЕРИЈАЛИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ И
ПОСЛОВНОГ ОДБОРА, И ОДЛУКЕ ДИРЕКТОРА ИЗ 1946. И
ЗАПИСНИЦИ ПОСЛОВОДНОГ ОДБОРА ГЛАВНЕ ФИЛИЈАЛЕ
БЕОГРАД ИЗ 1945. И 1946. ГОДИНЕ
Седнице Управног одбора
1-9 (26.01-25.07)
Седнице Пословодног одбора 1-32 (05.01-07.08)
Одлуке директора ДХБ
1-15 (14.08-21.08)
Одлуке директора ДИБ
16-233 (22.08-31.12)
Седнице Пословног одбора Главне филијале ДХБ Београд
1-21 (18.10-21.12.1945)
22-91 (03.01-27.08.1946)
Напомена: Види опис јединице описа 3.

РЕГИСТРИ ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА
81

85

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1927. ГОДИНЕ
Јединице описа 85-97, у фасциклама 81-90 садрже - углавном именичне
предметне, регистре одлука Управног одбора ДХБ са упутом код сваке одреднице односно одлуке на број и датум седнице Управног одбора.
Одреднице - имена службеника ДХБ, углавном имена и називи банчиних комитета - пословних партнера, физичких и правних лица, у вези разних
послова а понајвише хипотекарних зајмова. Ређе су одреднице - филијале,
агенције ДХБ, Управни одбор, Ужи комитет, Контролни одбор.
У ретке предметне одреднице спадају оне у вези карактера пословања
ДХБ као: зајмови, аванс, заложнице, мораторне менице, есконт, реесконт, текући рачуни, конверзија, каматне стопе и сл.; затим у вези интерног рада Банке; буџет, биланс, резевни фонд и др, а нешто чешће су одреднице персонално-кадровског карактера: постављање, унапредења, награде, оцењивање, разврставање, дежурства, радно време, путни трошкови и сл. Ове одреднице су
само илустративно побројане а има и других.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

бр.јед.
описа

Регистри су сређени хронолошки.
Напомена: Слово: А - Ш
81

86

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1928. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А -Ш
Види опис јединице описа 85.

82

87

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1929. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

82

88

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1930. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

83

89

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1931. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

83

90

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1932. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

84

91

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1933. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

85

92

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1934. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

86

93

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1936. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

19

20

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

87

бр.јед.
описа

94

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1937. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

88

95

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

89

96

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1940. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 85.

90

97

РЕГИСТАР ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 1941. ГОДИНЕ
Напомена: Слово А - Ш
Види опис јединице описа 85.

РЕГИСТРИ ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА/ИЗВРШНОГ ОДБОРА
91

98

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1930. ГОДИНЕ, КЊ. I (I - XII)
Јединице описа 98-112, у фасциклама 91-102 садрже регистре одлука
Ужег комитета, од 1938. године Извршног одбора Управног одбора ДХБ са
истим карактеристикама као регистри одлука Управног одбора описаних у архив. јединици 85 са допунским податком - бројем пословне партије код сваког
комитента. У појединим годинама постоје 2 регистра. Други је увек допунски
само за она слова односно одреднице које нису сталне на предвиденом броју
страница у главном регистру.
Напомена: Слово: А - Ш

91

99

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1930. ГОДИНЕ,
КЊ. II (VIII - XII)
Слово: А - Ш (без пуног континуитета).
Напомена: Види опис јединице описа 98.

92

100

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1931. ГОДИНЕ, КЊ. I (I - XII)
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

92

21

бр.јед.
описа

101

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1931. ГОДИНЕ,
КЊ. II (VII - XII)
Напомена: Слово: А - Ш (без пуног континуитета).
Види опис јединице описа 98.

93

102

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1932. ГОДИНЕ, КЊ. I (I - XII)
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

93

103

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1932. ГОДИНЕ,
КЊ. II (VII - XII)
Види опис јединице описа 98.
Напомена: Слово: А - Ш (без пуног континуитета).

94

104

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1933. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

95

105

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1934. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

96

106

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1936. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

97

107

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА ИЗ 1937. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

98

108

РЕГИСТАР ОДЛУКА УЖЕГ КОМИТЕТА/ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

22

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

99

бр.јед.
описа

109

РЕГИСТАР ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1939. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

100

110

РЕГИСТАР ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1940. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

101

111

РЕГИСТАР ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1941. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

102

112

РЕГИСТАР ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ИЗ 1942. ГОДИНЕ
Напомена: Слово: А - Ш
Види опис јединице описа 98.

КОНТРОЛНИ ОДБОР
ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОНТРОЛНОГ ОДБОРА
103

113

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОНТРОЛНОГ ОДБОРА 1932-1936.
Јединице описа 113 и 114, у фасцикли 103, садрже Записнике са седница
Контролног одбора о прегледу, сравњивању примања и издавања са ликвидационим таблицама, оних са дневником а дневника са главном књигом, о прегледу појединих и Главне благајне, затим биланса, о прегледу рада Дирекције
за извршавање, прикупљању података за извештаје о раду и сл.
Све године су повезане у истој књизи.
Записници из 1932. године 1-122 (02.01-30.12)
1933. године 1-126 (10.01-27.12)
1934. године 1-122 (01.01 -31.12)
1935. године 1-100 (05.01-24.12)
1936. године 1-33 (02. 01-28.04)

103

114

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОНТРОЛНОГ ОДБОРА 1940 -1944.
Записници из 1940. године 73 - 87 (03.12.-27.12)
1941. године 1- 61 (10.01-26.12)
1942. године 1- 99 (01.01-30.12)
1943. године 1- 98 (01.01-31.12)
1944. године 1- 43 (05.01- 08.11)
Напомена: Види опис јединице описа 114.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

23

бр.јед.
описа

ОСТАЛИ ОРГАНИ ДХБ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА,
ИНСПЕКТОРАТ И ПРАВОБРАНИЛАШТВО
104

115

МАТЕРИЈАЛИ О ГЛАВНОЈ ДИРЕКЦИЈИ, ИНСПЕКТОРАТУ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Регистар општих одредби меродавних за Главну дирекцију која руководи
ДХБ-ком у вези Управног одбора, његовог Извршног одбора и Управника ДХБ,
у прилогу са неким одлукама Управног одбора - 1938, 1939. с.а.
У оквиру Главне дирекције материјали о:
- Инспекторату - тј. реферат, одлука, решење, наредења и предлог у вези
његовог оснивања као засебног одељења, надлежност за вршење контроле по
свим гранама пословања, његових овлашћења, организовања при њему нижих
организационих јединица и реорганизације, доласка Одељења статистике у састав њему подручног Одељења за студије и у вези доцнијег предлога да се
Одељење статистике издвоји из Инспектората и додели Централној дирекцији,
као и регистар општих одредби о Инспекторату - 1936-1939, 1941. с.а.
- Правобранилаштву, тј. регистар његових општих одредби, извештај о
његовом раду и Административно-судске дирекције за 1932. годину, наредба о
задужењу једног службеника - правника за пријем свих судских одлука и њиховог даљег упућивања правобраниоцу и шефовима правних одељења при разним дирекцијама, одлуке Управног одбора и његовог Извршног одбора у вези
надлежности и пословања Правобранилаштва и правних одељења, овлашћења
правобраниоца да као заступник СУ правника ДХБ уз једног члана Управног
одбора потписује уговоре о зајму ДХБ држави – 1933, 1939, с.а.
Година: 1933, 1936-1939, 1941, с.а.

МАТЕРИЈАЛИ О БАНКАРСКИМ ПОСЛОВИМА И
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ДХБ
104

116

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О РАЗНИМ БАНКАРСКИМ ПОСЛОВИМА
Регистар наредби и упутстава свим дирекцијама ДХБ у раздобљу 1924 1945. године.
Општи материјали (решења, одлуке, наредења, распис, мишљење - упутство, тарифа и краћи реферати) од значаја за ДХБ у целини и за све или већину њених дирекција у вези камата, валутирања салда и поступка при обрачунавању дана, мера за избегавање грешака при издавању стања дуговања и потраживања, унификација начина рада путем образаца, у вези пословне тајне,
овлашћења шефовима дирекција и управника главних филијала, писања годишњих извештаја, ажурног достављања налога свим одељењима која треба да
спроведу књижења, у вези лица овлашћених за потписивање ДХБ и депоновања њихових потписа, издавања уверења, у вези наплате пореза, такса, трошкова и провизије, у прилогу са регистром општих одредби о истима, као и упоредних прегледа стања разних банкарских пословања.
Година: 1930-1932, 1934-1936, 1938-1941, с.а.
Напомена: Документација о порезима, таксама, трошковима и провизији уколико се могла везати за одредене врсте банчиних пословања налазе се у одговарајућијм јединицама описа.

24
број
фасцикле

104

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

117

МАТЕРИЈАЛИ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ДХБ У БЕОГРАДУ
Говор приликом отварања изложбе ДХБ у којем је реч и о потреби проширења потребног комплекса зграде ДХБ у Београду у склопу приказа рада и
развоја пословања ДХБ - 1929. године.
Планови и скице зграде Централе ДХБ у Београду, свих нивоа до II
спрата, са распоредом наменских просторија, понегде са распоредом намештаја и осветљења и планови разних инсталација: централног грејања и вентилације, електрике, телефона и алармних уредаја. Уз то кратак извештај о довршењу складишта у новој згради – 1930, 1933.
Решења и преписка о прегледу нове зграде филијале ДХБ у Ужицу у
сврху смештаја, за случај рата, најважније евакуисање документације Централе у Београду и колико може својом величином и распоредом задовољити том
захтеву - 1940, 1941. године.
У прилозима записника 4. и 7. седнице Управног одбора за 1929. годину
у архивској јединици бр.15 види грађевински програм и услове конкурса за изградњу зграде Централе ДХБ у Београду.
Година: 1929-1933, 1940, 1941.

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ - ГЛАВНИ ФИЛИЈАЛИ,
ФИЛИЈАЛИ И АГЕНЦИЈЕ ДХБ
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ПОСЛОВНИМ
ЈЕДИНИЦАМА ДХБ
104

118

ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ПОСЛОВНИМ
ЈЕДИНИЦАМА ДХБ
Материјали (наредења, решења и одлуке Главне дирекције, Управног
одбора и његовог Извршног одбора, статути филијала, упутства, расписи, реферати Инспектората некад са предлогом за одлуку) општег карактера и заједнички за више филијала односно агенција ДХБ у вези примене, измене и тумачења статута о главним филијалама, филијалама и агенцијама, њихове стварне
и територијалне надлежности, разграничења територијалне надлежности, у вези организације и реорганизације, проширења делокруга рада, регулисања узајамних односа као и са Централом, у вези претварања агенција у филијале,
контроле рада, водења самосталних књига, начина слања извештаја, буџетских
кредита, овлашћења за набавке и оправке, у вези персонално - кадровских
промена, паушалних накнада шефовима филијала за стан, огрев и осветлење,
предаје агенцијама са проширеним делокругом рада устројених картотека и
партијалника да на њима наставе рад, - одредивање чланова комисије за преглед рада и књига филијала.
У прилогу, за потребе окупатора, на немачком језику сачињен попис
свих главних филијала ДХБ у Југославији уочи рата са њима подручним агенцијама и пописом срезова у њиховој територијалној надлежности, као и изводи из статута главних филијала са приказом односа измеду Централе и главних филијала.
Материјал и ако не провенијенције ДХБ Краљевине Југославије прихваћен у сврху допуне архивске јединице тим пре што су у питању дупликати.
Година: 1924, 1926, 1932, 1935-1941, с.а.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

25

бр.јед.
описа

Напомена: У прилозима записника седница Управног одбора и његовог Ужег
комитета односно ИО, у архив. јед. 26, 64 и 65 види статуте главних филијала
и агенција.

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕБЕОГРАД
104

119

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЧАЧКУ И ЈАГОДИНИ
Јединице описа 119-122 у фасциклама 104-07 садрже и материјале (одлуке и решења Управног одбора и његовог Извршног одбора, упутства, краћи извештаји, реферат Инспектората ДХБ, образложења, записници, уговори, расписи, земљокњижни уложци, планови плацева и зграда, географске мапе, представке, предлози, преписка, судски закључци, фотографије зграда и исечци из
штампе) о појединим филијалама и подручним агенцијама ДХБ у вези оснивања, отпочињања рада, утврдивања и мењања стварне и територијалне надлежности, претварања агенција у агенције са проширеним делокругом рада или у
филијале, утврдивања административне припадности главним филијалама или
Централи, у вези обезбедења услова за рад куповином и адаптирањем или зидањем наменских зграда, закупом локала, додељивањем персонала, набавком намештаја и канцеларијског материјала, у вези прегледа и контроле рада и именовања одговарајућих комисија, реорганизације, кадровских и организационих питања, вези реглисања односа и разграничавања послова измеду филијала и Централе, отварања чековних и жиро рачуна филијала и депоновања потписа овлашћених лица, у вези доделе кредита, поправки зграде и просторија, ратног распореда особља и других мера ратне припадности. Понека цифарска табела стања и кретања појединих послова, као и списак службеника и др.
Опис садржине глобалан; нема сваки досије сав побројани материјал,
понеки има само фрагменте.
У јединици описа 2 има података о историјату и раду појединих филијала а у понеким архив. јед. о билансима филијала постоје годишњи извештаји о
раду и годишњи и полугодишњи извештаји комисије за преглед и контролу
пословања и одобравања биланса.
Чачак 1934-1945.
Јагодина 1941, 1943, 1945.

105

120

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У КРАГУЈЕВЦУ, ШАПЦУ, УЖИЦУ,
ВАЉЕВУ И ПАНЧЕВУ
Крагујевац 1934, 1935, 1937-1946.
Шабац 1927, 1940-1945.
Ужице 1940-1945, с.а.
Ваљево 1932-1934, 1936-1944, 1946.
Панчево 1932, 1933, 1935, 1937-1943, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 119.
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ГЛАВНИ ФИЛИЈАЛИ ДХБ
106

121

ГЛАВНИ ФИЛИЈАЛИ У БАЊА ЛУЦИ, ЦЕТИЊУ, ЉУБЉАНИ, НИШУ,
НОВОМ САДУ, СКОПЉУ, СПЛИТУ, ЗАГРЕБУ И ЗЕМУНУ
Бања Лука 1935, 1946.
Цетиње 1939,1940.
Љубљана 1941. и упоредни преглед за 1927-1932.
Ниш 1932, 1935, 1938, 1941, 1943, 1944, 1946
Нови Сад 1932, 1943.
Скопље 1925, 1927, 1930-1943, 1945, с.а.
Сплит 1931, 1932, 1935, 1937, 1938.
Загреб 1932, 1935, 1937, 1938, 1941, 1943, 1945, 1946.
Земун 1932, 1934-1941, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 119.

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ
ФИЛИЈАЛА И ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
107

122

ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ЛЕСКОВЦУ, ЗАЈЕЧАРУ, ПЕТРОВГРАДУ,
БИТОЉУ, КРУШЕВЦУ, ПОЖАРЕВЦУ, СМЕДЕРЕВУ, УМЦИ И
ВРШЦУ
Пословне јединице у надлежности Главног филијала у Нишу:
Лесковац 1940-1945.
Зајечар 1940-1945.
Пословне јединице у надлежности Главног филијала у Новом Саду
Петровград 1933, 1934, 1941-1943, 1945, 1946.
Пословне јединице у надлежности Главног филијала у Скопљу
Битољ 1933-1936, 1938-1940.
Пословне јединице у надлежности Централе ДХБ
Крушевац 1941-1945.
Пожаревац 1941, 1943-1945.
Смедерево 1941-1945.
Умка 1944.
Вршац 1942-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 119.

МАТЕРИЈАЛИ О ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ И ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ
У ПРИЈЕПОЉУ
108

123

ИЗГРАДЊА ЗГРАДЕ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
Материјали о зидању зграде филијале ДХБ у Сарајеву садрже: записнике о избору чланова комисије, понуде домаћих и страних фирми, услови за
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градевинске радове, испоруку и инсталације, предрачуне, извод из градевинске књиге и дневника надзорног архитекте, извештај оцењивачког одбора,
примедбе надзорног инжењера, рачуне испоручене робе, привремене ситуације, колаудационе обрачуне, протоколе и извештаје, обрачуна накнадних и
стварно извршених радова и разну преписку.
109

124

РАЗНЕ СКИЦЕ И ПЛАНОВИ ЗГРАДЕ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА
У САРАЈЕВУ
Скице и планови у вези зидања зграде филијале ДХБ у Сарајеву (ситуациони, дренаже и земљаних радова, градевински појединих спратова, степеништа, разних бетонских детаља, стубова и фасаде, канализационе мреже, асфалтних радова, уредења баште и сл.)

109

125

ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
САРАЈЕВУ И ОСНИВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ У ПРИЈЕПОЉУ
Уговор и преписка о издавању у закуп просторија филијале ДХБ у Сарајеву Југословеском челику а.д. - 1940. година.
Преписка, упутство, решење и одлуке Управног одбора ДХБ и топографске мапе о оснивању агенције у Пријепољу у надлежности Главне филијале Сарајево у вези делокруга рада територијалне надлежности, обезбедења пословног локала, кредита за разне набавке, потребног персонала као и предлога
да се седиште премести у Пљевља.
Година: 1933, 1938, 1940.

МАТЕРИЈАЛИ О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ДХБ У ЊУЈОРКУ
110

126

МАТЕРИЈАЛИ О НАМЕРАМА И ИЗГЛЕДИМА ЗА ОСНИВАЊЕ
ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДХБ У ЊУЈОРКУ
Материјали (преписка, извештаји, реферати и студије, експозе, меморанду, одлуке Управног одбора ДХБ, статистичке табеле) о намери и изгледима
за оснивање агенције ДХБ у САД ради оживљавања привредних односа (трговина и туризам) пласирања наших државних зајмова у САД а понајвише ради
скупљања уштедевине наших исељеника, о предусловима и тешкоћама реализације замисли услед делимично пољуљаног поверења наших исељеника, којима су уштедевине у Југославији услед финансијске кризе делимично замрзнути, услед мањих могућности трговина са САД због југословенске оскудице
долара са прегледом југословенског извоза и увоза из САД у прилогу, о упознавању америчке стране са Статутом ДХБ којој не одговара њен недовољно
комерцијалан карактер и недостатак сопственог акционарског капитала, о упознавању америчких прописа важећих за одобравање рада страних банака и
утврдивање њиховог правог положаја, о начину како су друге земље решиле
питање оснивања својих пословница у иностранству, о - предвидању предрачуна и евентуалних режијских трошкова, о одласку југословенске делегације у
САД, о везама са представницима наших исељеника, њиховим разним друштвеним и истакнутим личностима и привредницима, о помоци исељеничком часопису ради пропагирања идеје оснивања филијале, о разним интервенцијама и
посредништву у реализацији донете одлуке Управног одбора о отварању агенције ДХБ у Њујорку и доцнијој одлуци Управног одбора да се причека са даљим настојањем у том правцу због светске политичке односно ратне ситуације.
Година: 1921, 1927, 1028, 1930, 1931, 1938-1941.
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КРАТКОРОЧНИ БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ
МАТЕРИЈАЛИ О ДИРЕКЦИЈИ БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА
111

127

МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ БАНКАРСКИХ ПОСЛОВА
Годишњи извештаји о раду Дирекције банкарских послова са освртом на
рад свих подручних одељења за године 1937, 1939, и 1940. са пропратним дописима и табеларним прегледима, извештај о раду Одељења есконта и ломбарда, који медутим, обухвата и текуће рачуне, оставе по текућим рачунима и супергаранције и решење Ужег комитета о овлашћењима за потписивање унутар
Дирекције, односно неких њених одељења.
У оквиру анкете Инспектората ДХБ, прописи послова ДХБ са државом
из надлежности Дирекције банкарских послова (фондови и капитали, улози на
штедњу, текући рачуни) са прегледом њиховог стања на дан 31.10.1935. године за ДХБ у целини и поједине филијале.
Година:1937, 1939-1940.

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ О КРАТКОРОЧНИМ
БАНКАРСКИМ ПОСЛОВИМА
111

128

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ КРАТКОРОЧНИХ БАНКАРСКИХ
ПОСЛОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ И ПОСЛОВНИХ
ЈЕДИНИЦА
Цифарске табеле месечних и годишњих статистичких прегледа послова
из надлежности разних одељења Банкарске дирекције (улози на штедњу, капитали, фондови и депозити, текући рачуни, протестовање и есконт домаћих меница, ломбардни зајмови, кредити по текућим рачунима) понекад са освртом
на претходну годину и с апропратном преписком као и табеле упоредних статистичких прегледа за више година и изузетно диаграми - 1914-1931, 19301936, 1924-1931.
Унутар сваке пописане јединице, колико је било изводљиво, материјал
среден истим редоследом. Подаци дати или појединачно за сваку врсту послова или заједно за више њих и ради целовитости статистике за целу Дирекцију
обухваћени су једном архивском јединицом.
Заједнички подаци за Централу и пословне јединице 1931-1941. и упоредни за 1914-1931. и 1930-1936.
Централа 1931, 1940, 1941, са пословним јединицама
Чачак
1936-1941.
Крагујевац
1938-1941.
Панчево
1938-1941.
Шабац
1940, 1941.
Ужице
1941. (тех.осн.)
Ваљево
1940, 1941.
Главни филијал у Нишу 1933, 1936-1941, упоредни преглед 1924-1931.
са пословним јединицама:
Лесковац
1940, 1941.
Зајечар
1940, 1941.
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Главни филијал у Новом Саду 1932-1940. са пословним јединицама
Петровграду
1935-1941.
Главни филијали:
Бања Лука
1935-1940.
Цетиње
1931-1940.
Љубљана
1931-1940.
Сарајево
1931-1940. са упоредним прегледом 1925-1931.
Скопље
1930-1940. са пословном јединицом
Битољ
1936-1940.
Сплит
1931-1940.
Загреб
1931, 1933, 1935-1940.
Земун
1936, 1938-1940.
Напомена: Дати подаци за целу 1941. као неодвојиви мада се само до
18.04.1941. третирају као меродавни за период КЈ.

УЛОЗИ НА ШТЕДЊУ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О УЛОЗИМА НА ШТЕДЊУ
112
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О УЛОЗИМА НА ШТЕДЊУ
Материјали (регистар одлука и саме одлуке и решења Управног одбора
ДХБ реде његовог Ужег комитета односно Извршног одбора понекад са претходним рефератима Инспектора и Банкарске дирекције и предлозима за одлуку на основу њиховог и прибављеног мишљења надлежног Министарства трговине и индустрије, тумачења и расписи Главне дирекције и преписка) од општег значаја за разне улоге на укамаћењу у ДХБ-ци но понајвише улога за
штедњу у вези њиховог примања, слободе пласирања и права располагања, отказних рокова, камата, њиховог обрачунавања и валутирања, редовних и ванредних исплата, такса за уложене књижице, рентовног пореза, у вези поступка
при преносу улога из једне банчине јединице у другу при употреби уложених
књижица за регулисање цене купљених банчиних имања, за упис благајничких записа и обвезница 6% државног зајма за јавне радове и сл, понекад у вези
улога исељеника, умрлих и чланова уже породице, сталешких, националних и
хуманитарних удружења. Табеларни прегледи кретања приватних улога за
VIII-X 1931. године, за период 1919-1929. године и преглед броја улагача на
штедњу у Централи и филијалама у току 1929. године.

УЛОЗИ НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
УЛОЗИ НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
112

130

УЛОЗИ НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Јединице описа 130-131, у фасциклама 112-113, садрже материјале (преписка, налози, краћи извештаји, а виза, понеко судско решење, пуномоћје, изузетно уложна књижица) о појединим партијама улога на штедњу у ДХБ-ци, о
њиховом отварању, даљим уплатама на уложну књижицу, исплати припадајућег интереса о отказу улога, њиховој винкулацији, подизању, односно располагању њима за отплату зајмова, за куповину непокретности или хартија од
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вредности, о блокирању штедних улога, поништавању уложених књижица у
случају губитка, о судској заплени за извршену проневеру власника или исплату дуга, о полагању штедног улога у сврху кауције и у корист задужбине,
легата и фондова, о реализацији улога од стране власника и исплати у корист
других лица углавном ради издржавања, о пребацивању штедног улога са ДХБ
на другу банку, о стављању и скидању забране исплате са њих под одреденим
условима и сл.
Материјали штедних улога физичких лица средени по редоследу бројева
партија.
113

131

УЛОЗИ НА ШТЕДЊУ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ДРУШТАВА,
УДРУЖЕЊА, ЛЕГАТА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДОВА
Година: 1927-1938, 1942, 1946.
Напомена: Само понека партија има документацију после 18.04.1941. године.
Види опис јединице описа 130.
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ИСПЛАТА УЛОГА НА ШТЕДЊУ УМРЛИХ ЛИЦА
Материјали (преписка, налози, краћи књиговодствени извештаји, приманоте, судска решења, закључци и захтеви реде са разним уверењима у прилогу) о одобравању уложених књижица умрлих лица њиховим оставинским масама, о исплати са њих целих износа наследницима а плодоуживаоцима само
интереса о преношењу улога на њих или оставинске повериоце, о исплати са
њих наследне таксе, потребних трошкова као и уплати штедних улога у корист пупилних остава - капитала малолетника и других лица под старатељством за рачун оставинске масе бившег улагача и о исплати са њих издржавања штићеника.
Материјал груписан по основу одобравања штедних улога на оставинске
масе и пупилне капитале а унутар ових група по редоследу бројева партија.
Година: 1928-1931, 1933, 1935-1944.

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА –
УЛОЗИ ИСПЛАЋЕНИ
114

133

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
17023-22989 (1934-1936)
Јединице описа 133-163, у фасциклама 114-144 садрже књиговодствену картотеку појединих улога на штедњу физичких лица са домицилом широм Југославије но већином из Србије а изузетно из иностранства са подацима о именима, месту становања, броју - партије, понекад и занимању
улагача, понекад о лицима овлашћеним за подизање новца и руковање улогом - углавном члановима породице, о забрани исплате због краде уложених књижица, о винкулацији и блокирању улога ради исплате ануитета, супергаранције за одобрен кредит ради куповине хартије од вредности као и
о девинкулацији, о клаузули орочења улога на више месеци, о преносу салда
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из одреденог партијалника улога, о преносу на разне филијале на другу партију штедног улога као и на пупилне капитале и судске депозите.
Картотека садржи цифарске прибелешке о кретању улога, о исплати камата и наплати пореза у одговарајућим рубрикама.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Сви улози исплаћени.
Картотека средена по редоследу бројева партија улога на штедњу без
пуног континуитета.
115
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КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
23005-23993 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.
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КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
35005-39787 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.
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КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
41007-4297 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

118

137

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
43006-45169 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

119

138

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
45181-46924 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

120

139

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
46931-51266 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

121

140

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
53001-54999 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

32
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141

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
55000-55988 (1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

123

142

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
56000-56991 1934-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

124

143

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
57018-58999 (1935-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

125

144

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
59007-60398 (1935-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

126

145

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
60403-62018 (1935-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

127

146

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА – БР. ПАРТ.
62019-63199 (1936-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

128

147

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ
63202-64800 (1936-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

129

148

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ
64803-65992 (1937-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

130

149

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
76001-67999 (1937-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

Државна хипотекарна банка
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131

бр.јед.
описа

150

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
68000-68798 (1937-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

132

151

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
68802-69887 (1938-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

133

152

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
70001-70998 (1938-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

134

153

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
71000-71997 (1938-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

135

154

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
73001-73997 (1938-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

136

155

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
75305-77460 (1939-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

137

156

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА – БР. ПАРТ.
77476-79597 (1940-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

138

157

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
79600-80379 (1941- 1946)
Почетне цифарске прибелешке у 1941. од јануара до 5. априла
Напомена: Види опис јединице описа 133.

139

158

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
80380-8099 (1941-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

33
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140

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

159

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
81003-81999 (1941-1947)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

141

160

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
82001-82999 (1941-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

142

161

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
83000-83998 (1942-1945)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

143

162

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
84004-84997 (1943-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.

144

163

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БР. ПАРТ.
85004-85983 (1943-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 133.
КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ГЛАСЕЋИХ НА ДОНОСИОЦА
И ШИФРУ

145

164

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ГЛАСЕЋИХ НА ДОНОСИОЦА БР.ПАРТ. 17563-60969 (1934-1944)
Јединице описа 164-167, у фасциклама 145-148, садрже картотеку улога
на штедњу гласећих на доносиоца и шифру са адресом и другим разним подацима о преносу салда из одговарајућих партијалница улога на штедњу, блокирању за исплату ануитета или куповину обвезница, забрани исплате због краде
уложених књижица, о преносу на текући рачун, на неку фирму, банчину филијалу, друге банке или само о исплатама одредених износа некој банци.
Картотека садржи цифарске прибелешке о кретању, стању улога у рубрикама дугује - потражује, камата тече од - до, каматни бројеви са износима
исплаћених камата и наплаћене порезе.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр.4.
Сви улози исплаћени изузев оних где и ако стоји напомена о преносу
салда на други картон овај недостаје.
Материјал среден по редоследу бројева партија улога на штедњу без пуног континуитета.

Државна хипотекарна банка
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146

35

бр.јед.
описа

165

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ГЛАСЕЋИХ НА ДОНОСИОЦА БР. ПАРТ. 61005-69882 (1936-1946)
Напомена: Види опис јединице описа 164.

147

166

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ГЛАСЕЋИХ НА ДОНОСИОЦА БР. ПАРТ. 70018-80073 (1938-1945)
Напомена: Види опис јединице описа 164.

148

167

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ГЛАСЕЋИХ НА ШИФРУ БР. ПАРТ. 17606, 20853, 22162, 25441, 65527. (1934-1944)
Напомена: Види опис јединице описа 164.
КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ЈЕВРЕЈА

148

168

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ЈЕВРЕЈА - БР. ПАРТ. 17153-47999
(1934-1943)
Јединице описа 168-173, у фасциклама 148-150, садрже картотеку улога
на штедњу појединих Јевреја свих исплаћених 1943. године одлуком окупаторских власти Банкарском друштву а.д. које је вршило ликвидацију јеврејске
имовине понекад да напомена о лицима овлашћеним за подизање улога углавном чланови породице, о блокирању улога за исплату ануитета и са податком о преносу салда из одговарајућих партијалника углавном на штедњу.
Картотека садржи цифарске прибелешке о кретању - стању улога са износима исплаћених камата и наплаћене порезе.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр.4.
Материјал среден по редоследу бројева партија улога на штедњу без пуног континуитета.
Ова картотека има још и своју посебну серију бројева 1-1180.

149

169

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ЈЕВРЕЈА - БР. ПАРТ 53005-65996
(1934-1943)
Напомена: Види опис јединице описа 168.

150

170

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ЈЕВРЕЈА - БР. ПАРТ. 67008-80374
(1937-1943)
Напомена: Види опис јединице описа 168.

150

171

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ЈЕВРЕЈА - БР. ПАРТ. 42248-80268
(1934-1943)
Књиговодствена картотека улога на штедњу појединих Јевреја са подацима и напоменама као у архив. јед. 168 с том разликом што није дошло до

36
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

њихове заплене од стране окупатора посредством Банкарског друштва већ су
брисана из списка јеврејских улога и исплаћени власницима.
Картотека улога на штедњу - број партија 42248-80268, без пуног континуитета.
Напомена: Види опис јединице описа 168.
150

172

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ГЛАСЕЋИХ НА ДОНОСИОЦА, СА
ОДРЕДНИЦОМ „Ј“- БР. ПАРТ. 42171-79974 (1934-1943)
Књиговодствена картотека улога на штедњу гласећих на доносиоца али
са одредницом „Ј“ што значи Јевреја са истим напоменама и подацима као у
арх. јед. 168 укључујући напомену о исплати улога 1943. године одлуком окупаторских власти Банкарском друштву а.д. које је вршило ликвидацију јеврејске имовине.
Картотека улога на штедњу - број партије 42171-79974, са великим прескоцима.

150

173

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ЈЕВРЕЈСКИХ ДРУШТАВА И
ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА - БР. ПАРТ. 19165-75871 (1934-1943)
Књиговодствена картотека улога на штедњу појединих јеврејских друштава и привредних организација, свих исплаћених 1943. године одлуком окупаторских власти Банкарском друштву а.д. које је вршило ликвидацију јеврејске имовине, са податком о преносу салда из партијалника улога на штедњу.
Картотека садржи цифарске прибелешке о кретању - стању улога са износима обрачунатих камата и наплаћене порезе.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Улози на штедњу - број партија19165-75871, са великим прескоцима.
Напомена: Види опис јединице описа 168.
КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ СТРАНАЦА, РУСКИХ
ЕМИГРАНАТА И НЕМАЦА

150

174

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ СТРАНАЦА СА ОДРЕДНИЦОМ
„С“ - БР. ПАРТ. 21234-73924 (1934-1943, 1946)
Јединице описа 174-176 у фасциклама 150-151 садржи књиговодствену
картотеку појединих улога на штедњу физичких лица са домицилом широм
Југославије но већином из Србије а изузетно из иностранства са подацима а
именима, месту становања, броју - партије, понекад и занимању улагача, понекад о лицима овлашћеним за подизање новца и руковање улогом - углавном
члановима породице, о забрани исплате због краде уложених књижица, о винкулацији и блокирању улога ради исплате ануитета, супергаранције за одобрен кредит ради куповине хартија од вредности као и о девинкулацији, о клаузули орочења улога на више месеци, о преносу салда из одреденог партијалника улога, о преносу на разне филијале на другу партију штедног улога као и
на пупилне капитале и судске депозите.
Картотека садржи цифарске прибелешке о кретању улога, о исплати камата и наплати пореза у одговарајућим рубрикама.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.

Државна хипотекарна банка
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37

бр.јед.
описа

Сви улози исплаћени.
Картотека сређена по редоследу бројева партија улога на штедњу без
пуног континуитета. 1934-1943.
Бројеви партија 21234-73924, са великим прескоцима.
Сви улози исплаћени власницима изузев пар дозначених Банкарском друштву а.д.
150

175

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ РУСКИХ ЕМИГРАНАТА СА
ОДРЕДНИЦОМ „Р“- БР. ПАРТ. 41889, 75580, 77850.
Сви улози исплаћени.
Напомена: Види опис јединица описа 174.

151

176

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ НЕМАЦА И ДРУГИХ ЛИЦА СА
ОДРЕДНИЦОМ „Н“ -БР. ПАРТ. 17262-80272
Књиговодствена картотека улога на штедњу Немаца и других лица доцније третираних као непријатељи (одредница „Н“) - услед тога блокираних односно конфискованих и исплаћених на одредени текући рачун а не власницима уложених књижица, а понекад деблокираних на основу акта јавног тужилаштва или доказа да је власник српске националности.
Напомена: Види опис јединице описа 174.
КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ПРАВНИХ ЛИЦА

152

177

КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ПРАВНИХ ЛИЦА
Књиговодствена картотека улога на штедњу разних правних лица са подацима о називу и седишту улагача, броју партије улога на штедњу, понекад
са напоменом о преносу салда из партијалника улога, о овлашћеним лицима за
подизање улога, блокирању исплате због губитка уложене књижице, клаузули
о орочењу, о преносу салда на другу партију улога на неки текући рачун или
разне фондове.
Картотека садржи цифарске прибелешке у низу година о кретању улога
и обрачунавању доспеле камате и наплаћене порезе.
Већина улога исплаћена изузев преноса салда у случајевима наведеним
у ранијем поглављу.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Картотеке груписане на улоге:
- из области просвете, културе, и науке
бројеви партија 17537-80030
- војних установа
бројеви партија 17128-70680
- здравствених установа
бројеви партија 19845-79938
- привредних предузећа и организација
бројеви партија 27995-80158

38
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- професионалних, аматерских, националних, политичких и хуманитарних друштава и организација
бројеви партија 18621-79217
- верских и црквених организација
бројеви партија 27105-71734
- задужбина и фондова
бројеви партија 21469-73077
- државне класне лутрије
бројеви партија 68025-70125
- самоуправних установа
бројеви партија 35866-67889
- друштва руских емиграната
бројеви партија 26564-70098
- разних других организација
бројеви партија 18034-70199.
Унутар распона бројева поједини бројеви партија са великим прескоцима.

УЛОЗИ НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ И НОВОМ САДУ
КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ И НОВОМ САДУ
152
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КАРТОТЕКА УЛОГА НА ШТЕДЊУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА, ГЛАСЕЋИХ
НА ДОНОСИОЦА И ШИФРУ, У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ И НОВОМ САДУ
У надлежности филијале Цетиње појединих физичких лица, понеких
гласећих на доносиоца а изузетно на шифру као и једног правог лица - Зетске
пловидбе а.д. са подацима о преносу салда из одредених бројева партијалника.
Већина улога исплаћено а код неких улога разлика на прерачунавању
пренета на Централу.
Улози број партија 229-795 без континуитета.
Године цифарских прибелешки о кретању улога 1946. и 1947. године.
Порекло улога из периода Краљевине Југославије утврдено помоћу партијалника улога филијале Цетиње.
У надлежности филијале Нови Сад, два физичка лица и на доносиоца.
Улози исплаћени.
Улози на штедњу - бројеви партија 5087, 7091, 10377.
Године цифарских прибелешки о кретању улога 1938-1941. и 1943.
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ФОНДОВИ, ЗАДУЖБИНЕ, ЛЕГАТИ И КАПИТАЛИ
ОПШТИ И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ФОНДОВИМА
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ОПШТИ И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ФОНДОВИМА
Одлука Управног одбора ДХБ и његовог Извршног одбора, дописи и
расписи Министарства финансија у вези обавезне предаје на приплог - укамаћење ДХБ-ци фондова самоуправних тела и њиховог повлачења из ДХБ, слободне диспозиције у погледу пласирања новаца других фондова, у вези валутирања при преносу средстава са једног на други фонд када су у питању фондови који су власништво исте установе, плаћања пореза на ренту од прихода
фондова, слања извештаја о стању државних фондова и утврдивања њихове
исправности ради закључивања завршних рачуна, начина водења партија за
сваког улагача посебно код пензионих фондова бановинских чиновника, у вези планираног преноса 03.03.1941. године свих привредних фондова у Привредно аграрну банку.
Преписка заједничка за више фондова социјалног осигурања.
Табеларни прегледи - кретања приватних капитала и разних фондова
јавних установа за месец VIII-XI 1931. године.
Прилива разних фондова и прихода Државног путног фонда и Санитетског фонда првих 4 месеца 1939. године.

ФОНДОВИ МИНИСТАРСТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ И
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
ФОНДОВИ МИНИСТАРСТАВА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ БЕОГРАД
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Материјали (правилници, решења и наредбе Министарства пољопривреде, уредба, реферат, преписка и књиговодствени извештаји) у вези оснивања и
руковања од стране Министарства пољопривреде разним фондовима углавном
за унапредење разних грана пољопривреде, њиховог стављања на приплод укамаћење под посебним партијама код ДХБ-ке, у вези уплата у корист фондова и одобрења истима уплаћених износа као и у вези слања извештаја - извод стања фондова.
Материјали врло оскудни за сваки фонд.
Фонд за сузбијање сточних зараза, парт. 2584 (1929)
Фонд за унапредење овчарства, парт. 3746 (1939-1941)
Фонд за унапредење рибарства, парт. 753 (1937, 1939)
Фонд за унапредење производње шећерне репе, парт. 3474 (1941)
Фонд за унапредење свиларства, парт. 3474 (1941)
Колонизациони фонд, парт. 3369 (1935, 1940)
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТАВА ШУМА И РУДНИКА,
ТРГОВИНЕ И ИНДУСТРИЈЕ
Налози, извештаји књиговодственог карактера преписка, изузетно уложна књижица у вези фондова из надлежности Министарства шумарства. тј.
њиховог оснивања, уплата и исплата са њихових уложних књижица за куповину шумске државне железнице, за потребе дирекције шума и сл., у вези пропратних обрачуна измеду филијала и централе ДХБ на узајамним текућим рачунима, стања - салда фондова као и коначне исплате улога.
Фонд за извршење Уредбе о додељивању државног шумског земљишта и
ликвидацију узурпација у ранијој Босни и Херцеговини, парт. 3494 (1937, 1938,
1940)
Фонд за пошумљавање, парт. 2061 (1936-1941)
Фонда депозита личке имовне општине, парт. 3616 (1938-1940)
Опис глобалан; не садржи досије сваког фонда сву побројану документацију.
Обавештења о обавези уплата, о извршеној уплати и изводи стања фондова у ресору Министарства трговине и индустрије на укамаћењу у ДХБ.
Материјали:
Фонд за памук, парт. 3475 (1941)
Фонд за опијум и дрогу, парт. 2770 (1941)
Фонд за контролу картелних уговора, парт. 337 (1936)
За сваки фонд постоји само један предмет.
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНА
Материјали (Уредба са изменама, Закон, упутство, образложење, решења, налози, књиговодствени извештаји, преписка, списак, приманота) о фондовима у ресору Министарства градевина на укамаћењу у ДХБ-ци у вези
оснивања, обезбедења и руковања средствима, плана трошења средстава зависно од програма радова, одобравања кредита, у вези уплата у корист и исплата
на терет фондова и следствено томе обрачуна на текућим рачунима, укидања
фонда и др.
Материјали:
Државног фонда за јавне радове, парт. 3182 (1941, 1946)
Државног путног фонда, парт. 3634 (1938-1940, 1945, 1946)
Мелиорационог фонда, парт. 3637 (1938-1940, 1946)
Фонд за одржавање самоуправних путева 1930. година.
Фонд завода за испитивање материјала при Министарству грађевина,
парт. 3696 (1939)
Заједнички материјали за Државни путни фонд и Мелиорациони,
(1939- 1941)
Опис је глобалан, не постоји у досијеу сваког фонда сва набројана документација.
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА
Материјали (уредба, правилник, решења, налози, књиговодствени извештаји, уговор, признанице, уложене књижице, преписка) у вези фондова у ресору Министарства саобраћаја на укамаћењу у ДХБ-ци, њиховог оснивања,
уплата и исплата са уложених књижица по налогу Управе поморског и речног
саобраћаја, стања фондова и сл.
Фонд за одржавање пловног парка, парт. 6611/1393 (1920, 1923, 1925,
1926, 1929, 1932-1941)
Фонд за градење и уредење лука и пристаништа на мору, парт. 3439
(1937)
Фонд за градење и уредење речних пристаништа, парт. 3670 (1938)
Заједнички материјали о сва три фонда - извештаји о њиховом стању 1938, 1939.
Документација о појединим фондовима крња.
Година: 1920, 1923, 1925, 1926, 1929, 1932-1941.
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ФОНДОВИ УПРАВЕ МОНОПОЛА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Материјали (правилници, распис, решење, налози, књиговодствени извештаји, приманотни налози, уложна књижица, признанице, списак исплата,
преписка) разних фондова у надлежности Управе монопола Министарства финансија на приплоду - укамаћењу у ДХБ-ци у вези њиховог оснивања, деобе,
коришћења и руковања, узајамног преноса средстава, у вези уплата у корист и
исплата на њихов терет, нотирања промена на уложним књижицама и уписа
камата, слања извода и стања фондова као и пропратних узајамних обрачуна
на текућим рачунима филијала и централе ДХБ.
Материјали:
Фонд за осигурање седница дувана против штете од града, парт. 2887
(1933)
Фонд за сушнице производача дувана, парт. 2888 (1933-1941)
Заједнички подаци за фондове, парт. 2878, 2888 (1930, 1931)
Фонд за унапредење домаће производње течног горива, парт. 3676
(1938-1941)
Фондова за сузбијање кријумчарења, парт. 2042 (1924, 1928, 1929, 1935,
1941); парт. 2702 (1928, 1930, 1931, 1934-1941)
Заједнички подаци за фондове Управе државних монопола, парт. 2888,
2702, 2412, 3676, 3696, 3399 (1929,1930,1932-1936,1938,1939,1941)
Опис глобалан, не постоји у досијеу сваког фонда сва побројана документација.
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ФОНДОВИ ДРЖАВНОГ ДОБРА „БЕЉЕ“
Материјали (закон, пословник, решења, преписка, налози, кратки
књиговодствени извештаји, изводи стања, спискови, авиза и приманоте) о
оснивању разних фондова Државног добра „Беље“, о издавању уложних
књижица и уношењу у њих промена и доспелих камата, о њиховој заплени
од стране мадарских окупатора у име бившег власника надвојводе Алберта
као и од стране поверилаца, но углавном о уплатама и књижењу у корист
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фондова доспелих камата, дотација од чистог прихода и других износа, о исплатама на терет фондова сума за набавке, куповину, обвезница далматинског
аграра, за уплату трошарина за извозан шећер, за одобрење позајмице са пропратним обрачунима по текућим рачунима.
Материјали:
Фонда за обнову Државног добра „Беље,“ парт. 3572 (1937, 1939-1941)
Фонда обртног капитала односно резерве, парт. 2739 (1932, 1938, 1940,
1941)
Фонда за осигурање против пожара и елементарних непогода, парт. 2740
(1930, 1932-1937, 1939-1941)
Материјали заједнички за фондове, (1922, 1929-1939, 1941)
Опис дат глобално, не садржи досије сваког фонда сву побројану документацију.
Година: 1922, 1929-1941.
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ОПШТИ И ПОСЕБНИ КАЛДРМСКИ ФОНДОВИ
Материјали (правилник, преписка, решења и овлашћења Министарства
финансија, налози, кратки књиговодствени извештаји) о Особеном (специјалном) рачуну за израду и набавку објекта П.3710 основног од стране Министарства финансија преносом уз редовне уплате током 8 година 25% укупних калдрминских прихода, дела средстава из Општег калдрминског фонда, на укамаћењу у ДХБ, о његовој намени, руковању приливима средстава из калдрмских
прихода, о њиховом трошењу за подизање разних зграда установа у надлежности Министарства финансија и са тим у вези о одредивању локације и образовању архитектонског бироа, затим за набавку аутомобила, моторних бродова,
о исплатама по правдајућим документима и слању стања салда Особеног рачуна 1939-1941.
Материјали (Закон, правила и уредба о калдрмнини, преписка, књиговодствени извештај, прегледи) о калдрмским фондовима на укамаћењу у ДХБци, у вези уплата на име редовних прихода - калдрмине преко царинских благајни, медусобног распоредивања средстава, исплата са њих ануитета комуналних зајмова са пропратним обрачунима преко текућих рачуна, као и у вези
тромесечних и полугодишњих кретања фондова у 1940. години.
Материјали:
Општег калдрминског фонда, парт. 2447 (1940,1946)
Посебног калдрминског фонда општине Вршац, парт. 2478 (1941-1943)
Посебног калдрминског фонда општине мрежничке (Скопље), парт.
3574 (1939)
Заједнички материјали за општи и посебне калдрминске фондове,
(1940, 1941)
Година: 1911, 1912, 1928, 1939-1943, 1946.
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ФОНДОВИ ОБЛАСНИХ И БАНОВИНСКИХ ТРОШАРИНА И
БАНОВИНСКИ ФОНД ПРОМЕТНОГ ПОРЕЗА
Материјали (преписка, решења Министарства финансија, књиговодствени извештаји, приманотни налози и признанице) разних фондова трошарине и
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Бановинског фонда прометног пореза у ресору Министарства финансија, на
укамаћењу у ДХБ-ци у вези њиховог оснивања, прихода, уплата од стране пореских управа, у вези исплата на терет фондова дотације бановинама за покриће буџетских мањкова као и ануитета за бановинске комуналне зајмове, гашења појединих фондова преношењем њихових средстава на спец. градевинске
фондове, у вези слања извода стања - салда и пропратним обрачунима узајамним текућим рачунима централе и филијале ДХБ.
Опис дат глобално за разне фондове.
Материјали:
Фонд обласне трошарине, парт. 2664 укључујући донекле и фондове
трошарине општина:
Београд, парт. 2777
Земун, парт. 2778
Панчево, парт. 2779 (1930-1937, 1940, 1941)
Фонд заједничких бановинских трошарина, парт. 3319 (1935, 1936, 1941)
Бановинског фонда прометног пореза, парт. 3400 (1941, 1945)
Заједнички подаци за фондове, парт. 3319 и 3400 (1942)
154
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ОСТАЛИ ФОНДОВИ МИНИСТАРСТАВА ФИНАНСИЈА
Преписка, решења, тумачење у вези фондова из ресора Министарства
финансија на укамаћењу у ДХБ-ци поводом њиховог оснивања додељивањем
почетног капитала, уплате у фонд, убирања прихода са разних подручја Југославије и плаћања порезе на камате фонда.
Материјали:
Фонда за финансијску контролу, парт. 1540 (1940)
Фонда прихода од егзекутивних трошкова и продаје званичних образаца, парт. 2870 (1935)
Резервног фонда Зборника службених органа МИФ-а, парт. 3755 (1939)
У сваком фонду само по 1 предмет.
Година: 1935, 1939, 1940.
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТАВА ПРАВДЕ И ПРОСВЕТЕ
Преписка са Министарством правде у вези његових фондова на укамаћењу у ДХБ-ци о обавезном визирању од стране Месне контроле при ДХБ свих
извештаја о примању и издавању новца фондова и о експедитивности и правилном књижењу сума које се шаљу за фондове Министарства правде
Материјал (преписка, налози, књиговодствени извештаји, изводи стања,
одлука Ужег комитета Управног одбора ДХБ, авизе) о оснивању фонда за подизање зграде Државне штампарије у ресору Министарства просвете П-1853 и
стављању истог на укамаћење у ДХБ, обрачунавању камата на уложној књижици фонда, уплатама у корист и исплатама на терет фонда разних хонорара,
ануитета по зајму, куповне цене плаца за зидање зграде и сл.
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И
НАРОДНОГ ЗДРАВЉА
Материјали (преписка, одлуке Извршног одбора управног одбора ДХБ,
књиговодствени извештаји, стања салда, авиза, спискови лица- добитника годишњих припомоћи и службеника Средишне управе за посредовање рада ) о
фондовима у надлежности Министарства социјалне политике на укамаћењу у
ДХБ-ци, о њиховом оснивању, уплатама у корист и исплатама на терет фондова (за набавке, оправку зграде, помоћ породицама наших радника у Немачкој,
за исплату службеничких принадлежности и отпремнине) о преношењу имовине и потраживања фонда на установу наследника.
Материјали фондова:
Фонда за посредовање рада, парт. 2394 (1928)
Средишне управе за посредовање рада, парт. 2439 (1940, 1942, 1943,
1945)
Јавне берзе рада, од 01. јануара 1946. год. Земаљске управе за посредовање рада, а од 39.6.1946. године Земаљског одбора Србије ЈСРЊ - Одсека за
посредовање рада, парт. 2391 (1940, 1941, 1945-1946)
Главне управе за посредовање рада, парт. 3778 (1941) и заједнички материјали за све фондове, (1940, 1947, 1943-1945)
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
И НАРОДНОГ ЗДРАВЉА
Материјали (преписка, изводи стања, књиговодствени извештаји, налози
за исплату, закон, правилник, предлози, решења Комитета за јавне радове,
амортизациони планови за зајмове одобрене из фонда) о фондовима из ресора
Министарства социјалне политике и народног здравља на укамаћењу у ДХБ:
О Фонду за јавне радове и помоћ оскудним крајевима пострадалим од
елементарних непогода у вези оснивања и одобравања средстава, уплата у корист и исплата на терет фонда, посредством пореских управа, великим жупанима доцније бановима, задуженим за изводење радова, кредита и бескаматног зајма, враћања неутрошених износа у фонд, у вези ревизије исплата и расправе статуса овог фонда као не правног и сталног јер му се средства брзо одливају па му не припада камата у вези обрачуна на узајамним текућим рачунима централе и филијала ДХБ-ке, и исплате провизије Народној банци за посредништво у местима где нема филијала ДХБ.
Парт. 2619 (1928-1940)
О Фонду за помагање изградивања станова државних чиновника у вези
уплата у корист и исплата на терет фонда одобрених зајмова и слања извода салда фонда.
Парт. 2206 (1929-1934, 1936, 1937, 1939-1941)
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ФОНДОВИ МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
И НАРОДНОГ ЗДРАВЉА
Материјали (преписка, Правилник о извршењу Закона о исељавању, исељенички пописи, решења, реферат, налози, књиговодствени извештаји, изводи
стања салда) о разним фондовима Министарства социјалне политике и народног
здравља на укамаћењу у ДХБ-ци, у вези њиховог оснивања, обезбедења средста-

Државна хипотекарна банка
број
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бр.јед.
описа

ва, уплата у корист и исплата на терет фондова понекад у виду позајмица, изузетно у вези сагласности Главне контроле као и пропратних обрачуна по узајамним
текућим рачунима филијала и Централе ДХБ:
Исељеничког фонда, парт. 1508 (1922, 1923, 1931, 1932)
Народног инвалидског фонда, парт. 2240 (1930-1933, 1940, 1941)
Фонд за здравствену заштиту ученика при Централном хигијенском заводу, парт. 3016 (1938)
Народног санитетског фонда, парт. 3703 (1939)
Година: 1922, 1923, 1930-1933, 1938-1941.
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ФОНД „СРПСКА ВОЈСКА“ МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ
И МОРНАРИЦЕ
Материјали (преписка, молбе, краћи књиговодствени извештаји, уложена књижица и извод стања фонда, одлуке Управног одбора и њиховог Извршног одбора) о завештању 1913. године непокретности Љубомира Крсмановића српској војсци уз право плодо-уживања његове удовице, о експропријацији
овог имања у корист Београдске општине и стављању откупне цене прво у депозит а 1931. године на уложену194 књижицу као фонд Министарства војске парт. 2926, о стању фонда, висини, роковима и исплати камата на терет фонда
удовици завештаоца, привременој обустави исплате услед губитка уложене
књижице и коначној - обустави исплате смрћу удовице.
Година: 1930-1942, 1945, 1946.
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ЖАНДАРМЕРИЈСКИ ПОТПОРНИ ФОНД МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ
И МОРНАРИЦЕ
Материјали (преписка, књиговодствени извештаји, решење МУП-а и извод стања) о Жандамеријском потпорном фонду парт.1774 на укамаћењу у
ДХБ-ци, о уплатама од стране Жандамеријске команде Београда, а доцније самог Жандамеријског потпорног фонда.и Жандармеријског весника у корист
фонда, а касније ради изградње санаторијума на Озрену о подизању већих износа по градевинским ситуацијама на терет фонда, о стању фонда, о скидању
износа са фонда за куповину имања хипотекарног дужника ДХБ, о обустави
пореза на ренту од полугодишњих камата са уложене књижице, о продаји санаторијума Озрен и уплати куповне цене у корист фонда и најзад о укидању
фонда 1946. године с обзиром на укидање жандармерије и преносу његове готовине у својину ФНРЈ која и даље остаје уложена код ДХБ.
Година: 1923, 1926, 1929-1942, 1946.

156

195

ОСТАЛИ ФОНДОВИ МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ
Материјали (решења, преписка, налози, књиговодствени извештаји, признанице, изводи стања) о фондовима Министарства војске и морнарице на укамаћењу у ДХБ-ци, у вези уплате у корист и исплата са фондова разних износа за
набавке углавном коња, за изводење градевинских и других радова и следствено
обрачуна на узајамним текућим рачунима филијала и Централе, у вези високе
каматне стопе, њене наплате, у вези слања извода стања и сагласности на исте
као и ликвидације фондова и преношење средстава на други фонд.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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Материјал:
Ремонтско-коморског фонда, парт. 476 (1922)
Фонда за подизање радио станице за јавни саобраћај, парт. 3714
(1939, 1940)
Економског фонда, парт. 2852 (1940, 1941)
Фонда за подизање и оправку војних зграда и куповину потребних земљишта и све друге трошкове у вези са овим, парт. 2961 (1933, 1934)
Фонда народне одбране, парт. (1939), (само 1 лист)
Година: 1922, 1933, 1934, 1939-1941.

ФОНДОВИ СОЦИЈАЛНОГ И ПЕНЗИОНОГ ОСИГУРАЊА
МИНИСТАРСТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ БЕОГРАД И ОСТАЛИХ
ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
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ФОНДОВИ СОЦИЈАЛНОГ И ПЕНЗИОНОГ ОСИГУРАЊА У
НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТАВА САОБРАЋАЈА И ПТТ
Материјали (правилник, решења, налози, књиговодствени извештаји,
преписка, изводи стања) о фондовима пензионог и социјалног осигурања у ресору Министарства саобраћаја и Министарства ПТТ на укамаћењу у ДХБ у вези њиховог оснивања, преношења средстава са једног на други, овлашћења
лица за потписивање налога, уплата у корист фонда, понекад њиховог сторнирања, у вези висине и обрачунавања камате, у вези исплата на терет фондова
закупа, набавки, изведених градевинских радова, куповине цене санаторијума,
уписа унутрашњег зајма, личних и породичних пензија, у вези давања кредита
из фонда за градење као и у вези обрачуна на узајамним текућим рачунима
филијала и Централе услед - уплата и исплата.
Материјали:
Централне управе хуманитарних фондова за државно саобраћајно особље Краљевине СХС односно Болесничког фонда државног саобраћајног особља, парт. 2980 (1936-1940)
Основне главнице Пензионог фонда радника државних саобраћајних
установа парт. 2981 (1930, 1936-1941)
Пензионог фонда уговорних поштара, парт. 3823 (1940)
Опис глобалан.
Година: 1927-1941.
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ФОНДОВИ СОЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА У НАДЛЕЖНОСТИ
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Материјал (уредба, тумачења, упутства, одлуке Управног одбора и његовог Ужег комитета, решења, расписи, преписка, спискови улагача, изводи
стања, кратки књиговодствени извештаји, завршни рачуни, разрешнице и понека прима нота и авиза) о фондовима социјалног карактера у ресору Министарства финансија на укамаћењу у ДХБ у вези њиховог оснивања, прибијања
прихода, наплаћивања улога тј. обустављање при исплати месечних награда и
њиховог повраћаја, уплата у корист дотација и исплата на терет фондова ради
уписа унутрашњег државног зајма, пласирања дела фондова у обвезнице ратне
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штете и 6% далматинског аграра, доспелих камата, обрачуна на узајамним текућим рачунима Централе и филијала, начина састављања, ревизије и одобравања завршних рачуна.
Опис дат глобално, не постоји у сваком досијеу сва набројана документација.
Материјали:
Потпорног фонда помоћног особља у служби државе, парт. 3085 (1932 1934, 1937 – 1942) и заједнички подаци за партије 3085 и 3085 Српског потпорног фонда.
Инвалидског фонда, парт. 262 (1939)
Пензијског фонда сталних монополских радника, парт. 3399 (1936 – 1941)
Пензионог фонда чиновника државних добара „Беље“ и „Тополовац“ а од
1937. године Пензионог фонда Државног добра „Беље“, парт. 1525 (1928-1941)
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ЦЕНТРАЛНИ ФОНД БРАТИНСКИХ БЛАГАЈНИ И РЕЗЕРВНИ
ФОНДОВИ ГЛАВНИХ БРАТИНСКИХ БЛАГАЈНИ
Материјали (Уредба, упутство, решења Управног одбора ДХБ и Министарства шумарства, налози, књиговодствени извештаји и преписка) о Централном
фонду за санацију Главних братинских благајни при Одељењу за врховни рударски надзор Министарства шума и руда основаном 1935. године парт. 3331,
а 1937 године претвореном у Централни фонд Братинских благајни и резервне
фондове главних братинских благајни, о преношењу 1945. године њихових
средстава на Средишни завод за социјално осигурање у Загребу - Рударско социјални доприноси под истим бројем парт. 3331, доцније о преношењу партије
из Београда у Загреб о прикључивању Средишном заводу осим средстава Централног фонда братских благајни предратног и "српског" (окупација) и новог
после ослободења и слању извода њихових стања, о уплатама у фонд од стране Главних братских и Централних царинских благајни рударско социјалних
доприноса углавном на угаљ, исплатама на терет фонда помоћи рударским
пензионерима и инвалидима или одобрених зајмова као и о њиховом враћању.
Година: 1936, 1937, 1939, 1941, 1945-1946.
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РАЗНИ ФОНДОВИ ПЕНЗИОНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Материјали (решења Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета,
преписка, налози, књиговодствени извештаји, уложне књижице) о фондовима
пензионог и социјалног осигурања на укамаћењу у ДХБ-ци у вези њиховог
оснивања, ослободења од пореза на ренту, уплата у корист, исплата пензија на
терет фондова, у вези стања фондова и начина њиховог водења као и обрачуна
на узајамним текућим рачунима Централе и филијала у вези исплата и уплата.
Материјали:
Пензионог фонда чланова Народног позоришта, парт. 209 (1942, 1944)
Црквено-православних фондова: Пензионог фонда свештенства Патријаршије српске, пат. 3275
Пензионог фонда архијерија, црквено-јерархиских и самоуправних чиновника и службеника Патријаршије српске, парт. 3276, Фонда за помоћ епархијаха Патријаршије српске, парт. 3277 и скупни подаци за ова три фонда
(1934, 1936-1941)
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Фонда за помагање јавних бележника и њихових породица, без броја
партије (1935)
Мировинског фонда Адвокатске коморе у Сплиту, без броја партије
(1934)
Пензионог фонда бановинских чиновника, без броја партије (1935)
Година: 1934-1936, 1941, 1942, 1944.
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ФОНДОВИ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Материјали (преписка, извод из Уредбе о устројству и делокругу Управе
града Београда, одлуке Управног и извршног одбора ДХБ и УГБ, налози, кратки књиговодствени извештаји, решење, градевинске ситуације са рачунима и
признаницама) о фондовима општине београдске на укамаћењу у ДХБ у вези
оснивања, преношења средстава, уплата бановинске трошарине на вино и ракију у корист и исплата на терет фондова закупнине, трошкова изводења радова, позајмица као и слања извештаја о стању фондова.
Материјали:
Социјалног градевинског фонда општине београдске, парт. 2828 (1931,
1932, 1934-1944)
Заједнички подаци за фондове београдске општине:
Специјалног градевинског фонда, парт. 2828
Новог специјалног грађевинског фонда поглаварства града Београда,
парт. 3318
Фонда калдрминских прихода општине Града Београда, парт. 2448
(1935, 1938)
Година: 1931, 1932, 1934-1944.
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ПРИВАТНИ И ФОНДОВИ СИРОМАШНИХ УЧЕНИКА
Материјали (преписка, налози, изводи стања, уложене књижице) о приватним фондовима, о њиховом оснивању, укамаћењу у ДХБ-ци, винкулацији
њихових уложених књижица о исплати камата једном годишње за награду ученичких тема, о њиховом преводењу са Централе на филијалу и сл.
Материјали:
Фонда Николе и Јуле Христић, парт. 1477 (1921, 1937, 1939-1941)
Фонда Михаила Ивановића - Смирнова, парт. 2633 којим рукује Српска
књижевна задруга (1929, 1936, 1940)
Фонда сиромашних ученика у Лесковцу, парт. 3186 (1941)
Фонда сиромашних ученика шабачких основних школа, парт. 13829
(1932-1938, 1940-1942, 1945, 1946)
Година: 1921, 1929, 1932-1942, 1945, 1946.
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РАЗНИ ФОНДОВИ, ЗАДУЖБИНЕ, ЛЕГАТИ И КАПИТАЛИ У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАДУЖБИНА, ЛЕГАТА
И КАПИТАЛА
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КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА ИЗ ОБЛАСТИ НАУКЕ, ПРОСВЕТЕ,
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
Јединице описа 202-207, у фасциклама 159-160, садрже картотеку појединих фондова, реде задужбина легата и капитала разних правних и физичких
лица намењених за разне сврхе укамаћењу у ДХБ-ци са подацима о уплаћеним
и исплаћеним износима, о овлашћењу за руковање, о постојању уложних књижица, о опорезивању, прерачунавању износа 1945. године у ДФЈ динаре, о исплати, реде о преносу салда на другу партију или филијалу и о броју листа
књиге са које су подаци пренети у картон.
Картокека фондова Српске академије наука, Београдског универзитета,
Музичке академије у Београду, научних установа и друштава, задужбине,
фондови или легати приватних лица којима рукује Академија наука, Београдски универзитет, Министарство просвете и фондови установа и друштава из
области уметности, културе и просвете (Народно позориште, читаонице и
књижице, за зидање уметничке колоније и др.) као и поклони и фондови физичких и правних лица углавном за светосавске темате.
Године цифарских прибелешки на картонима у рубрици бр. 4.

159

203

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА РАЗНИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ И
СРБИЈИ
Картотека фондова разних школа у Београду, Србији изузетно Војводини - средњих (гимназија, учитељске школе, трговачке академије, средњо-техничке школе), државних народних, основних, граданских, занатских као и специјалних (авијатичарска и радника Сењских рудника) - понекад пореклом од
њихових добротвора, понекад са означењем сврхе којима фондови треба да
служе као и за подизање школа, за књижнице и збирке, за екскурзије, приредбе и обележавања јубилеја, за секције Црвеног крста. Изузетно фондови за подизање учитељских станова и дома за народно просвећивање.
Година: 1941-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 202.

159

204

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА СОЦИЈАЛНОГ СТАРАЊА И
ОСИГУРАЊА
Картотека фондова из области социјалног старања и осигурања за сиромашне даке и студенте, разне професије и пензионере, за збрињавање инвалида, слепих, деце, сирочади, малолетника, стараца и других социјално угрожених као и за посредовање рада.
Година: 1941-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 202.

50
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159

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

205

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА И КАПИТАЛА СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Картотеке фондова и депозита установа Српске православне цркве или од
стране појединаца цркви додељених као других установа којима рукује Патријаршијски управни одбор, Св. синод, Богословија св. Саве и епархије, а намењених за разне сврхе измеду осталог за подизање цркава изузетно и споменика.
Година: 1941-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 202.

160

206

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА И КАПИТАЛА ОПШТИНА,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И РАЗНИХ ДРУШТАВА
Картотека фондова и капитала углавном општина и градских поглаварстава (кошевске хране, откупнине личног рада из области пољопривреде, шумарства, ветеринарске закладе, градевински и за јавне и комуналне радове, за
подизање, оправку и одржавање путева, регулациони, за подизање споменика
и други) разних друштава или приватних лица којима рукују друштва; задужбина, фондова и легата приватних лица без назначене намене, којима понекад, рукују ресори, као и разних других фондова.
Година: 1941-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 202.

160

207

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА
У надлежности филијале Ваљево а предузета од Централе Београд, картотека фондова намењених школовању и просвећивању, понајвише фондова
разних општина углавном кошевске хране а делимично за подизање и оправку
разних домова, зграда и путева за регулацију Ваљева, фондова откупнине личног рада, из области пољопривреде, пензионих, приватних лица и црквених
установа.
Година: 1939-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 202.

РАЗНИ ФОНДОВИ И КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА И КАПИТАЛА
161

208

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА ПРАВНИХ ЛИЦА
Картотека фондова са цифарским прибелешкама о кретању новчаних
средстава, понекад минималним само једанпут регистрованим са завршним
напоменама понајчешће о преносу салда на улог П. 29, као и о исплати и преносу салда на Централу.
Картотека груписана на:
- школе и школске одборе
- здравство, социјално осигурање и старање
- бановинске фондове за разне сврхе
- градска поглаварства, општине и среско начелство

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле
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- разно
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1945-1946.

РАЗНИ ФОНДОВИ, ЗАКЛАДЕ, ЗАДУЖБИНЕ, ЛЕГАТИ И
КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У
НОВОМ САДУ И ЗЕМУНУ
КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАКЛАДА, ЗАДУЖБИНА,
ЛЕГАТА И КАПИТАЛА
161

209

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАКЛАДА, ЗАДУЖБИНА, ЛЕГАТА
И КАПИТАЛА ИЗ БАЧКЕ
У надлежности филијале Нови Сад, са подручја Бачке, картотека фондова, заклада, задужбина, легата, капитала и готовине разних правних реде физичких лица поверених правним на руковање, намењених разним сврхама, на
укамаћењу у ДХБ-ци понекад са подацима о ослобадању од пореза, о постојању уложених књижица, њиховој винкулацији и амортизацији, обавезно са цифарским подацима о уплаћеним и исплаћеним износима, њиховом прерачунавању за време окупације у пенге најчешће о исплати фонда а реде о преносу
салда на централу, улог на штедњу, текући рачун, агенцију или другу партију.
Фондови и сл. раних школа, просветних и културних установа и удружења, установа социјалног осигурања и старања, из области здравства, црквених
установа и разних хуманитарних, националних и професионалних друштава и
удружења.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1937-1946.

161

210

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАКЛАДА И КАПИТАЛА ИЗ
БАЧКЕ И БАРАЊЕ
Картотека фондова, заклада и капитала разних правних лица, изузетно
појединаца, при правним лицима, намењених разним сврхама на укамаћењу у
ДХБ-ци сви у надлежности филијале Нови Сад са подручја Бачке и Барање са
цифарским подацима о уплаћеним и исплаћеним износима и њиховом прерачунавању за време окупације у пенге и после ослободења у ДФЈ динаре.
Фондови из области пољопривреде као водних задруга, аграрних заједница, ветеринарских заклада и пољопривредних добара; у надлежности Дунавске бановине, из области ратарства, сточарства, шумарства и риболова; у
надлежности Новосадске коморе из области индустрије и занатства: фондови
бановина, градских поглаварстава а највише општина углавном за градење и
одржавање путева и других објеката и за откуп; ватрогасни фондови као и
фондови разних намена при разним установама.
Материјал унутар појединих групација среден по редоследу бројева
партија.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1938-1941, 1944-1946.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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161

211

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАКЛАДА И КАПИТАЛА
ИЗ БАНАТА
Картотека фондова, заклада и капитала разних правних и физичких лица
намењених разним установама за разне сврхе укамаћењу у ДХБ-ци са цифарским износима и уплата и са подацима о коначној исплати.
Фондови и др. са подручја Баната из области пољопривреде (аграрне заједнице, водне задруге) једне гимназије и једне црквене општине.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1938-1940.

161

212

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАКЛАДА И КАПИТАЛА
ИЗ СРЕМА
Картотека фондова, заклада и капитала правних лица, изузетно појединаца намењених правним лицима са подручја Срема у надлежности филијале
Нови Сад, односно Земун на укамаћењу у ДХБ-ци са износима уплата и исплата прерачунавања у пенге односно у ДФЈ динаре, са подацима скоро код
свих о коначној исплати, понекад са напоменом о ослободењу од пореза а изузетно о преносу салда на улог на штедњу.
Фондови и закладе из области пољопривреде понајвише ветеринарски,
шумарства и привреде уопште, разних школа углавном за њихово зидање, из
области социјалног старања - улошких и пензионих, из области здравства за
зидање болница и хигијенских завода, општински фондови за градење и одржавање путева, за градевинске и комуналне радове, за закуп ловишта и др,
фонд црквене општине, Соколског друштва и Ловачког удружења.
Године цифарских прибелешки на картонима у рубрици бр. 4.
Сва места у Срему изузев Сремских Карловаца и Вуковара почетком
1939. године прешла из надлежности филијале Нови Сад у надлежност филијале Земун.
Година: 1938, 1946.

РАЗНИ ФОНДОВИ И КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА И КАПИТАЛА
162

213

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА И КАПИТАЛА РАЗНИХ УСТАНОВА
Картотека фондова и капитала разних установа намењених разним сврхама на укамаћењу у ДХБ-ци у надлежности филијале Сарајево, углавном са
подручја Западне Србије - Дринска бановина, са напоменом у погледу права
располагања и цифарским прибелешкама о уплатама и исплатама, са подацима
већином о коначној исплати а изузетно о преносу салда на улог на штедњу.
Фондови и капитали за подизање школа и учитељских станова фондови
Пореске управе, општински и манастирски.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1935-1946.

Државна хипотекарна банка
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РАЗНИ ФОНДОВИ, ЗАКЛАДЕ И КАПИТАЛИ У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАКЛАДА И КАПИТАЛА
162

214

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА И КАПИТАЛА ИЗ ХРВАТСКЕ
Картотека фондова и капитала разних правних реде физичких лица, по
неком основу повезаних са правним лицима, са подручја Хрватске без Славоније, у надлежности филијале Загреб, на укамаћењу у ДХБ-ци са цифарским
подацима о сукцесивним уплатама и исплатама и понекад коначној исплати.%Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Фондови и капитали из области школства, просвећивања, уметности и
културе; социјалног старања и здравства; пољопривреде, привреде, шумарства
и лова; фондови општина, градских поглаварстава, среских начелстава и банске управе; фондови разних установа, друштава, задруга и сл.
Година: 1935-1938.

162

215

КАРТОТЕКА ЗАКЛАДА И КАПИТАЛА ПРАВОСЛАВНИХ И
РИМОКАТОЛИЧКИХ МАНАСТИРА И ОРГАНИЗАЦИЈА
Картотека заклада и капитала црквених организација и манастира православних и римокатоличких као и приватних лица поверених овим црквеним организацијама на руковање, свих у надлежности филијале Загреб, са цифарским
прибелешкама о сукцесивним уплатама и исплатама а делимично и коначној
исплати.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1932-1946.

162

216

КАРТОТЕКА РАЗНИХ ФОНДОВА, ЗАКЛАДА И КАПИТАЛА ИЗ
СЛАВОНИЈЕ
Картотека фондова, заклада и капитала разних правних лица као и физичких лица по неком основу повезаних са општинским управама и градским
поглаварствима на укамаћењу у ДХБ у надлежности филијале Загреб али само
на подручју Славоније, са цифарским прибелешкама о сукцесивним уплатама
и исплатама и углавном о коначној исплати, понекад са уложном књижицом
одговарајућег фонда у прилогу.
Фондови из области привреде, посебно водопривреде, социјалног старања, углавном пензиони; из области школства, закладе и јамчевине приватних
лица при општинским управама и црквени фонд.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1938-1946.
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СУДСКИ ДЕПОЗИТИ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О СУДСКИМ ДЕПОЗИТИМА
И ПУПИЛНИМ КАПИТАЛИМА
163

217

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О СУДСКИМ ДЕПОЗИТИМА И ПУПИЛНИМ
КАПИТАЛИМА
Правилник за водење рачунских књига при судовима укључујући депозитне и пупилне, Нацрт уредбе о судским оставама (депозитима), о предаји
новца и новчаних вредности судовима и о поступку са вредносним пошиљкама са примедбама и Уредбе о измени предње Уредбе, Упутства, тумачења,
расписи, одлука Извршног одбора ДХБ, реферат, мишљење и преписка углавном са Министарством правде у вези примене појединих правних одредби о
судским депозитима и судско-пупилним капиталима у раду судова и ДХБ са
прегледима нерасправљених судских капитала.
Нешто општег материјала о депозитним и признаничким таксама, преписка, краћи извештаји и пописи заједнички за новчано и бројно стање судских депозита, пупилних реде депозитних капитала и привремених депозита у
вези ликвидације старих депозита, салда депозита, исплата са депозита и наплата таксе и трошкова. Материјал груписан по судовима на: Окружни суд за
округ београдски, срески суд Кучево и срески суд Смедеревска Паланка.
Година: 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931-1941, 1946.

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
СУДСКИ ДЕПОЗИТИ ОКРУЖНОГ СУДА У БЕОГРАДУ И СРЕСКОГ
СУДА У КУЧЕВУ
163

218

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОД ОКРУЖНОГ СУДА У
БЕОГРАДУ
Материјали (преписка, налози и извештаји обични и књиговодствени
и судски закључци) о судским депозитима за поједина лица при Окружном
суду за округ београдски (парт.бр.114) на укамаћењу у ДХБ-ци, о примању
у депозит новчаних износа, уплата и исплата са депозита на основу судских
закључака у расправи разних правних односа као у вези експропријације,
купопродаје, пречег права откупа, закупа, наследа, спреме и удомљења, принудне управе, поравнања и стечаја, затим у реализацији разних потраживања и
расправа имовинских спорова као и о пребацивању појединих депозита на
друге надлежне судове и банчине филијале. Изузетно заједнички и општи подаци о депозитима горњег суда и списак судских депозита Среског суда Кучево (парт. 131).
Добар део предмета фрагментаран а код неких није уочљив назив депозита.
Година: 1934, 1937-1944, 1946.
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КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СУДОВА У БЕОГРАДУ И
СРБИЈИ
КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СУДОВА У БЕОГРАДУ
164

219

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ТРГОВАЧКОГ СУДА У
БЕОГРАДУ - БР. ПАРТ. 109 (12 - 1200)
Јединице описа 219-221, у фасциклама 164-166, садрже књиговодствену
картотеку судских депозита појединих физичких и правних лица (банке, осигуравајуца друштва, привредна предузеца, задруге, установе и удружења) и њихових стечајних маса проистеклих из судских предмета пред Трговачким судом у
Београду на укамаћењу у ДХБ-ци са цифарским прибелешкама о кретању депозита, његовом порасту од доспелих камата и смањењу од наплаћене порезе и појединих исплата, о прерачунавању салда 1945. године у ДФЈ динаре.
Понеки депозити прешли доцније у судски депозит I односно II среског
суда за град Београд под суд. партијом 149 односно 150.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4. Већина депозита исплаћена.
Картотека унутар судске партије Трговачког суда - Београд бр.109 сређена по редоследу уложака појединих депозита од бр. 12-1200 без пуног континуитета.
Година: 1934-1946.

165

220

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ТРГОВАЧКОГ СУДА У
БЕОГРАДУ - БР. ПАРТ. 109 (1201 - 1574)
Година:1935-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 219.

166

221

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ТРГОВАЧКОГ СУДА У
БЕОГРАДУ - БР. ПАРТ. 150, 154 И 155
Година:1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 219.

167

222

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ОКРУЖНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 126 (1 - 1223)
Јединице описа 222-226, у фасциклама 167-170, садрже књиговодствену
картотеку судских депозита физичких и правних лица произашлих из судских
предмета разних београдских судова на укамаћењу у ДХБ-ци, са цифарским
прибелешкама о кретању депозита, његовом порасту, смањењу и коначној исплати и прерачунавању 1945. године у ДФЈ динаре, понекад са напоменом о
преносу износа понеког улошка - депозита на судску партију другог суда, на
Министарство финансија НРС и изузетно на неки текући рачун.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4
Већина судске партије Окружног суда за град Београд, парт. бр. 126
уложци појединих депозита од бр. 1-1223.
Година: 1934-1946.
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223

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ОКРУЖНОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 114 (2 - 309)
Мањи део уложака појединих депозита исплаћен или угашен преносом
салда на одреден рачун.
Унутар судске партије Окружног суда и за округ београдски, доцније
београдске области бр.114 уложци појединих депозита од бр. 2-309 без пуног
континуитета.
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 223.

168

224

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА ЗА
СРЕЗ ВРАЧАРСКИ
Већина депозита исплаћена, а понеки салдо одобрен Министарству финансија НРС.
Унутар сваке партије Среског суда за срез врачарски бр.146 уложци појединих депозита само физичких лица од бр. 1-236 без пуног континуитета.
Година: 1938-1946.

168

225

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА ЗА ГРАД
БЕОГРАД - БР. ПАРТ. 138 (4 - 540)
Сви депозити исплаћени.
Унутар судске партије Среског суда за град Београд бр. 138 уложци појединих депозита добрим делом разних правних лица од бр. 4-540 без пуног
континуитета.
Година: 1935-1942.
Напомена: Види опис јединице описа 222.

170

226

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ БР. ПАРТ. 138 (542 - 872)
Сви депозити исплаћени, а изузетно салдо пренет на другу судску партију.
Унутар судске партије Среског суда за град Београд бр. 138 уложци појединих депозита од бр. 542-872 без пуног континуитета.
Година: 1939-1942.
Напомена: Види опис јединице описа 222.
КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ
СУДОВА У СРБИЈИ

171

227

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ
СУДОВА У СРБИЈИ (А - Г)
Јединице описа 227-236, у фасциклама 171-178, садрже књиговодствену
картотеку судских депозита физичких и правних лица, понекад и њихових стечајних маса и оставинских маса произашлих из судских предмета разних среских понекад и окружних судова у Србији на укамаћењу у ДХБ-ци са цифарским прибелешкама о кретању депозита, његовом порасту, смањењу и конач-
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ној исплати и о прерачунавању у 1945. години у ДФЈ динаре, понекад са напоменама о преносу износа понеког депозита на судску партију другог суда или
са партије другог суда, о одобрењу износа Министарству финансија НРС или
посебном рачуну.
Материјал среден по абецеди седишта судова а унутар судских партија
сваког суда по редоследу бројева уложака на сваки депозит, а на крају уколико постоји стављен скупни картон.
У зависности од врсте сачуваних картона са комплетним или некомплетним подацима - депозити исплаћени или без података о коначној исплати.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Депозити у глобалу за побројане судове делимично исплаћени.
Срески суд - Аранђеловац
Срески суд - Ћуприја
Окружни суд - Ћуприја
Народни срески суд - Деспотовац
Срески суд - Голубац
Срески суд - Гроцка
Година: 1934-1936.

172

228

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ
СУДОВА У СРБИЈИ (Ј - К)
Општински суд - Јагодина
Срески суд - Јагодина
Срески суд - Крупањ
Срески суд - Кучево
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.

173

229

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ
СУДОВА У СРБИЈИ (Л-П)
Срески суд - Лазаревац
Срески суд - Лозница
Окружни суд - Лозница
Срески суд - Љубовија
Срески суд - Младеновац
Срески суд - Обреновац
Срески суд - Параћин
Срески суд - Петровац
Окружни суд - Пожаревац
Срески суд - Пожаревац
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.
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230

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ
СУДОВА У СРБИЈИ (Р - С)
Судски суд - Рековац
Судски суд - Смедерево
Окружни суд - Смедерево
Срески суд - Смедеревска Паланка
Срески суд - Сопот
Народни срески суд - Свилајнац
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.

175

231

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ОКРУЖНОГ СУДА У ШАПЦУ,
БР. 1 - 382
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.

176

232

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ОКРУЖНОГ СУДА У ШАПЦУ,
БР. 383 - 846.
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.

177

233

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА ОКРУЖНОГ СУДА У ШАПЦУ,
БР. 847 - 1295.
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.

177

234

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА НАРОДНОГ ОКРУЖНОГ СУДА
У ШАПЦУ, БР. 1318 - 1879.
Година: 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.

177

235

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА У ШАПЦУ,
БР. 1 - 244.
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.
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236

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ
СУДОВА У СРБИЈИ (У - Ж)
Срески суд - Уб
Срески суд - Умка
Срески суд - Велико Градиште
Окружни суд - Велико Градиште
Срески суд - Велико Орашје
Срески суд - Владимирци
Срески суд - Жабари
Срески суд - Жагубица
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 227.

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СУДОВА У ЦРНОЈ ГОРИ
179

237

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ
СУДОВА И ШЕРИЈАТСКОГ СУДА У ЦРНОЈ ГОРИ
Књиговодствена картотека судских депозита појединих физичких и
правних лица и њихових оставинских и стечајних маса проистеклих из судских предмета, извршних, аграрних и сасвим изузетно кривичних, у раду
среских, окружних изузетно шеријатског суда у Црној Гори на укамаћењу у
ДХБ - ци, у надлежности филијале Цетиње. Картони су са цифарским прибелешкама о кретању депозита, порасту и смањењу износа и коначној исплати,
о прерачунавању за време окупације у италијанске лире и после ослободења
у ДФЈ динаре са подацима о преносу износа понеког депозита на судску партију другог суда или са партије другог суда и са цифрама судских предмета.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Картотека средена по абецеди седишта судова а унутар судске позиције
сваког суда по редоследу бројева уложака за сваки депозит и на крају скупни
картон.
Судски депозити:
Срески суд - Бар
Окружни суд - Беране
Срески суд - Беране
Срески суд - Бијело Поље
Срески суд - Будва
Срески суд - Цетиње
Срески суд - Даниловград
Срески суд - Херцег-Нови
Срески суд - Колашин
Срески суд - Котор
Окружни суд - Котор
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Срески суд - Никшић
Окружни суд - Никшић
Срески суд - Пљевље
Срески суд - Подгорица
Срески шеријетски суд - Подгорица
Срески суд - Шавник

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ СУДОВА У БАЧКОЈ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СУДОВА У БАЧКОЈ
180

238

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ СУДОВА
У БАЧКОЈ (А - Б)
Јединице описа 238-245, у фасциклама 180-187 садрже књиговодствену
картотеку судских депозита физичких и правних лица, понекад њихових оставинских и стечајних маса проистеклих из судских предмета среских и окружних судова са подручја Бачке донекле Барање и Баната у вези извршења,
принудне управе, ванстечајног поравнања, дражбе, експропријације и сл. понекад и спорова свих на укамаћењу у ДХБ у надлежности филијале Нови Сад.
Картони садрже цифарске прибелешке о кретању депозита, порасту њиховог
износа од доспелих камата и смањењу од наплаћене порезе, о обрачунавању
динарских износа за време окупације у мадарске пенге као и о коначној исплати депозита са позивом на број решења.
На понеким картонима незнатни износи депозита.
Већина депозита исплаћена.
Картони средени по абецеди седишта судова а унутар судске партије
сваког суда по редоследу бројева уложака за сваки депозит и на крају скупни
картон.
Године цифарских прибелешки на картонима у рубрици бр.4.
Срески суд - Апатин
Срески суд - Бачка Паланка
Срески суд - Бачка Топола
Година: 1933-1946.

181

239

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНОГ СУДА
У БАЧКОЈ (Н)
Срески суд - Нова Кањижа
Срески суд - Нови Књажевац
Окружни суд - Нови Сад
Срески суд - Нови Сад
Година: 1933-1941, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа бр. 238.
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240

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА У
НОВОМ САДУ, БР. 648 - 1619.
Година: 1934-1941, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа бр. 238.

183

241

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ СУДОВА
У БАЧКОЈ (Н-С)
Срески суд - Нови Сад (1625 - 1702) без пуног континуитета.
Срески суд - Оџаци
Срески суд - Стари Бечеј
Година: 1934-1940, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа бр. 238.

184

242

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА У СОМБОРУ
Година: 1933-1941, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа бр. 238.

185

243

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА У СУБОТИЦИ,
БР. 25 - 701.
Година: 1933-1941, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа бр. 238.

186

244

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКОГ СУДА У СУБОТИЦИ,
БР. 702 - 1698.
Година: 1934-1941, 1944, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа бр. 238.

187

245

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ СУДОВА У
СУБОТИЦИ (БР. 1700-1750), ТИТЕЛУ И ЖАБАЉУ И ОКРУЖНОГ
СУДА У СУБОТИЦИ
Година: 1933-1941, 1943, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа бр. 238.
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СУДСКИ ДЕПОЗИТИ СУДОВА У СРЕМУ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ И ЗЕМУНУ
КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА У СРЕМУ
188

246

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ И ОКРУЖНОГ СУДА
У СРЕМУ
Књиговодствена картотека судских депозита физичких лица и њихових
оставинских маса као и правних лица проистеклих из судских предмета изузетно окружног суда на подручју Срема у вези секвестра, куповине, закупнине, алиментације, експропријације и сл. а понекад из казнених предмета као
цорпус делицти, свих на укамаћењу у ДХБ-ци у надлежности филијале Нови
Сад, односно Земун. Картони садрже цифарске прибелешке о кретању депозита, порасту и смањењу њихових износа, о обрачунавању истих 1945. године у
ДФЈ динаре и о коначној исплати а понекад податке о преносу појединих депозита у надлежности других судова.
Нису сви депозити исплаћени уколико су сачувани само картони са некомплетним подацима.
Картони средени по абецеди седишта судова а унутар судске партије
сваког суда по редоследу бројева уложака за сваки депозит и на крају скупни
картон.
Судски депозити:
Срески суд - Рума
Окружни суд - Сремска Митровица
Срески суд - Стара Пазова
Срески суд - Шид
Срески суд - Винковци
Срески суд - Земун
Срески суд - Жупања
Година: 1934-1946.

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ СУДОВА У ДАЛМАЦИЈИ У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СУДОВА У ДАЛМАЦИЈИ
189

247

КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СРЕСКИХ СУДОВА У
ДАЛМАЦИЈИ
Картотека судских депозита физичких лица понекад њихових оставинских и стечајних маса као и разних правних лица произашлих из судских
предмета среских изузетно окружних судова у Далмацији у вези експропријације, секвестра, конфискације, кауција и сл. свих на укамаћењу у ДХБ-ци у
надлежности филијале Сплит. Картони садрже шифре судских предмета цифарске прибелешке о кретању депозита, порасту и смањењу њихових износа и
прерачунавању истих за време окупације у лире и 1945. године у ДФЈ динаре
и податке о утрнућу свих депозита изузев оних пренетих на рачун ситних улога, као понекад и преносу улога из једног у други суд.
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Картони средени по абецеди седишта судова, који су сви без броја судских партија а унутар појединих судова по редоследу бројева уложака за сваки
депозит.
Судски депозити:
Срески суд - Биоград
Срески суд - Имотски
Срески суд - Книн
Срески суд - Омиш
Срески суд - Сињ
Срески суд - Сплит
Срески суд - Стон
Срески суд - Шибеник
Срески суд - Трогир
Година: 1931-1946.

СУДСКИ ДЕПОЗИТИ СУДОВА У ХРВАТСКОЈ У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СУДОВА У ХРВАТСКОЈ
189
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КАРТОТЕКА СУДСКИХ ДЕПОЗИТА СУДОВА У ХРВАТСКОЈ
Картотека судских депозита физичких лица у вези њихових легата, остава, капара, куповина, станарина, експропријације, спорова, казнених предмета
као и депозита правних лица и стечајних маса и физичких и правних лица проистеклих из судских предмета судова са подручја Славоније и у Загребу, свих
на укамаћењу у ДБ-ци, у надлежности филијале Загреб. Картони садрже шифре судских предмета и цифарске прибелешке о кретању депозита, његовом
порасту од доспелих камата и смањењу од наплаћене порезе, о прерачунавању
салда 1945. године у ДФЈ динаре као и о коначној исплати депозита.
Судски депозити:
Котарски суд - Доњи Михољац
Котарски суд - Ђаково
Котарски суд - Славонска Пожега
Судбени суд - Пожега
Котарски суд - Загреб
Година: 1941-1946.
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ПУПИЛНИ КАПИТАЛИ
ПУПИЛНИ КАПИТАЛИ СУДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
ПУПИЛНИ КАПИТАЛИ СРЕСКИХ И ОКРУЖНИХ СУДОВА
190

249

МАТЕРИЈАЛИ О ПУПИЛНИМ КАПИТАЛИМА СРЕСКИХ И
ОКРУЖНИХ СУДОВА
Материјали (преписка са среским судовима, њихови налози, књиговодствени извештаји, понека судска одлука и списак) о судско-пупилним капиталима углавном среских судова, произашлих из старатељских предмета, на укамаћењу у ДХБ-ци у вези налога за уплату или исплату тј. у вези одобравања
односно задужења судско-пупилних капитала одговарајућим износима. Налози за исплату издати у разне сврхе и разним поводом (издржавање и школовање малолетника, трошкови сахране, стицање пунолетства, плаћање пореза и
такса и др.)
Материјал среден по абецеди седишта појединих среских судова, а унутар њихових судско-пупилних партија гро списа среден по редоследу бројева
уложака појединих лица - пупила.
Мањи део код сваке судско-пупилне партије отпада на 1 опште материје: изводи стања судско-пупилних капитала, спискови лица односно њихових
маса, предаје маса малих вредности фонду за поправку судских зграда укључујуци понекад и партије судских депозита одговарајућег среског суда.
Материјали:
Окружног суда за округ београдски
Среског суда - Кучево
Среског суда - Пожаревац
Среског суда - Смедеревска Паланка
Општинског поглаварства - Шид
Година: 1934-1946, с.а.

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СУДОВА
КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СУДОВА У БЕОГРАДУ
191

250

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 2 ( 6-1053)
Јединице описа 250-259, у фасциклама 191-197 садржи књиговодствену
картотеку појединих судско-пупилних капитала - маса у старатељским предметима разних београдских судова на укамаћењу у ДХБ - ци. Картотека садржи цифарске прибелешке о кретању капитала, о порасту њихових износа укапиталисавањем камате и смањењу наплатом пореза понекад, прерачунавању
износа у ДФЈ динаре и податке о коначној исплати, понекад и исплати - гашењу појединих капитала преносом на друге филијале, разне рачуне понајвише
рачун Министарства финансија НРС, одреден текући рачун, изузетно на уложну књижицу или фонд.
Картони, у већини случајева без видљиве ознаке пупилних капитала само са бројем судске партије, идентификовани као такви помоћу пословних
књига пупилних капитала одговарајућих судова.
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Унутар судске партије сваког суда посебно, картони средени по редоследу бројева капитала-маса појединих пупила-лица под старатељством,
углавном без пуног континуитета.
Године цифарских прибелешки на картонима у рубрици бр.4.
Бројеви уложака појединих судско - пупилних капитала 6-1053
Година: 1934-1941.

192

251

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 2 (1054-1654)
Година: 1934-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 250.

193

252

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 2( 1647-2540).
Година: 1937-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 250.

194

253

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА И СРЕСКОГ СУДА У
БЕОГРАДУ - БР. ПАРТ. 41 (1-660)
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 250.

195

254

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 42 (1- 500)
Бројеви улошка судско-пупилних капитала.
1 - 500
Већина уложака појединих судско-пупилних капитала првобитно била
отворена на парт. 2 Среског суда за Град Београд са којег су доцније пребачени на II срески суд за Град Београд, парт. 42.
Већина судско-пупилних капитала исплаћена док се за оне чији су картони некомплетни (а сачувани су у недостатку комплетних) нема података о
исплати.
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 250.

196

255

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 42 (501-1404)
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 250.
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256

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКОГ СУДА У БЕОГРАДУ
- БР. ПАРТ. 43 (1-188)
Бројеви уложака судско-пупилних капитала 1-188 и скупни подаци ИНО
III реона Града Београда, парт. 59.
Око 60% картона појединих судско-пупилних капитала пренето са Среског суда за Град Београд, парт.2 где су првобитно били отворени. Неки картони су без броја парт. 43 на уобичајеном месту, већ само при дну имају напомену о преносу картона 43 а такав продужни картон не постоји.
Судско-пупилни капитали делимично исплаћени; они који имају сачуване само оне комплетне картоне су без података о исплати.
Напомена: Види опис јединице описа 250.

197

257

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА НАРОДНОГ СРЕСКОГ СУДА
IV РЕОНА ГРАДА БЕОГРАДА - БР. ПАР. 44 (1- 487)
Бројеви уложака судско-пупилних капитала 1-487 и скупни подаци Н.О.
IV реона града Београда, парт. 62.
Око 60% картона појединих судско-пупилних капитала пренети са Среског суда за Град Београд, парт. 2. где су првобитно били отворени и са партија 41, 42, 45, 46, где су привремено били водени. Неки картони су без броја
парт. 44 на уобичајеном месту већ само при дну имају напомену о преносу
парт. 44. а такав продужни картон не постоји.
Судско-пупилни капитали делимично исплаћени; они који имају сачуване само некомплетне картоне су без података.
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 250.

197

258

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКОГ СУДА - БЕОГРАД
ЗА СРЕЗ ВРАЧАРСКИ - БР. ПАРТ. 1
Година: 1934-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 250.
Пупилни капитали исплаћени.

197

259

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА ОКРУЖНОГ СУДА У
БЕОГРАДУ - БР. ПАРТ. 35
Година: 1934-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 250.
Сви пупилни капитали исплаћени.
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КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКИХ СУДОВА
У СРБИЈИ
198

260

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКИХ СУДОВА
У СРБИЈИ (Д - К)
Јединице описа 260-263 у фасциклама 198-201 садржи картотеку појединих судско-пупилних капитала- маса а изузетно њихових збирних износа на
укамаћењу у ДХБ-ци у старатељским предметима среских судова у Србији у
надлежности Централе Београд. Картони садрже цифарске прибелешке о износима капитала, њиховом повећању од доспелих камата и смањењу услед наплате пореза, реде кулука и других доприноса, о прерачунавању 1945. године
у ДФЈ динаре и податке о коначној исплати капитала а изузетно о њиховом
преносу на други уложак исте судске партије, на другу судско - пупилну партију, на Министарство финансија НР Србије, на текуће рачуне и на друге филијале или о преносу са друге филијале.
Картони појединих судско - пупилних капитала маса без ознаке, „пупилни“ идентификовани као такви помоћу одговарајућих пословних књига.
Картотека средена по абецеди седишта судова а унутар сваке судске
партије по редоследу бр. уложака, без пуног континуитета и на крају скупни
картон.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Срески суд - Ћуприја
Народни срески суд - Деспотовац
Срески суд - Гроцка
Срески суд - Јагодина
Срески суд - Крагујевац
Срески суд - Крупањ
Срески суд - Кучево
Година: 1934-1946.

199

261

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКИХ СУДОВА
У СРБИЈИ (Л - П)
Срески суд - Лазаревац
Срески суд - Лозница
Срески суд - Обреновац
Народни срески суд - Параћин
Срески суд - Петровац
Срески суд - Пожаревац
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 260.

200

262

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКИХ СУДОВА
У СРБИЈИ (С)
Срески суд - Смедерево
Срески суд - Смедеревска Паланка
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Срески суд - Сопот
Народни срески суд - Свилајнац
Година: 1934.
Напомена: Види опис јединице описа 260.
201

263

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКИХ СУДОВА
У СРБИЈИ (Т - Ж)
Народни срески суд - Топола
Срески суд - Ваљево (преправљен је на: Ваљевска Каменица, Осечина и
СНО Осечин - партија иста).
Срески суд - Варварин
Срески суд - Велико Градиште
Срески суд - Велико Орашје
Срески суд - Владимирци
Срески суд - Жабари
Срески суд - Жагубица
Напомена: Види опис јединице описа 260.

ПУПИЛНИ КАПИТАЛИ СУДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СУДОВА У ЦРНОЈ ГОРИ
202

264

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКИХ СУДОВА
У ЦРНОЈ ГОРИ
Картотека појединих судско-пупилних капитала-маса, понекад са напоменом уз име - малолетан, малоуман, одсутан, непознатог боравишта у старатељским предметима среских судова у Црној Гори на укамаћењу у ДХБ - ци у надлежности филијале Цетиње. Картони садрже цифарске прибелешке о кретању
капитала њиховом повећању или смањењу у вези исплате камата односно пореза и доприноса за ФНО. (Фонд народне одбране) о прерачунавању износа за
време окупације у италијанске лире а после ослободења у ДФЈ динаре и податке
о коначној исплати, понекад о преносу капитала на други суд односно судску
партију, другу филијалу или Министарство финансија или о преносу са друге
филијале, а садрже и шифре судских предмета.
Капитали већим делом исплаћени.
Картотека судско пупилних капитала:
Срески суд - Бар
Срески суд - Бијело Поље
Срески суд - Будва
Срески суд - Цетиње
Срески суд - Херцег Нови
Срески суд - Колашин
Срески суд - Пераст
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Срески суд - Пљевља
Срески шеријетски суд - Подгорица

ПУПИЛНИ КАПИТАЛИ СУДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ
ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ И ЗЕМУНУ
КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СУДОВА У СРЕМУ
202
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КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СРЕСКИХ СУДОВА У СРЕМУ
Књиговодствена картотека појединих-пупилних капитала реде њихових
скупних износа на укамаћењу у ДХБ, проистеклих и старатељских предмета
углавном малодобних лица, реде непознатног боравишта код среских судова
односно народних одбора градова и срезова на подручју Срема, у надлежности филијале Нови Сад односно Земун, понекад пребациваних са једног на
други суд услед чега су се мењали бројеви судских партија. Картони садрже
цифарске прибелешке о кретању капитала, увећању од доспелих камата и смањењу од наплаћене порезе, о прерачунавању капитала 1945. године у ДФЈ динаре, као и податке о коначној исплати капитала или њиховом преношењу на
Министарство финансија НР Србије а ређе на Народну банку.
Судско пупилни капитали већином исплаћени.
Картотека судско-пупилних капитала:
Срески суд - Рума
Срески суд - Стара Пазова
Срески суд - Шид
Срески суд - Винковци
Народни срески суд - Земун
Народни срески суд за град Земун, ИНО града Земуна, ИНО за срез Земун.
Срески суд - Жупања
Година: 1934-1946.

ПУПИЛНИ КАПИТАЛИ СУДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СУДОВА У ХРВАТСКОЈ
203
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КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СУДА У ОТОЧЦУ
Јединице описа 266-267, у фасцикли 203, садржи књиговодствену картотеку судско пупилних капитала, на укамаћењу у ДХБ-ци у старатељским
предметима среских судова а доцније среских народних одбора у Хрватској,
у надлежности филијале Загреб, са цифарским прибелешкама о кретању капитала, њиховом повећању од камата и смањењу за исплаћену порезу и допринос Народној одбрани, о прерачунавању 1945. године у ДФЈ динаре и коначној исплати.
Сви судско-пупилни капитали исплаћени.
Картотека пупилних капитала суда у Оточцу.
Година: 1932-1940.
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267

КАРТОТЕКА ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА СУДОВА У СЛАВОНИЈИ
Котарски суд - Доњи Михољац
Срески/Которски суд - Ђаково
Суда - Осијек
Срески суд - Осијек
Старатељско пребивалиште - Осијек
Суд - Славонска Пожега/Котарски суд - Славонска Пожега
Сиротињска благајна - Славонска Пожега
Напомена: Види опис јединице описа бр. 266.

ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ
ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ
БЕОГРАД
ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ МИНИСТАРСТАВА И ДРУГИХ
ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
204
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МАТЕРИЈАЛИ О ДЕПОЗИТНИМ КАПИТАЛИМА МИНИСТАРСТАВА
Одлуке, решења и тумачења Управног одбора ДХБ и његовог Извршног одбора односно Ужег комитета о депозитним капиталима на укамаћењу у ДХБ-ци уопште, у вези висине каматних стопа, начина обрачунавања
камата депонованих капитала војних установа и општих услова депозита
централних царинских благајни - 1936, 1939.
Преписка и изузетно кратки књиговодствени извештај о предаји на укамаћење депозитних капитала појединих министарстава са одреденим наменама о уплатама, исплатама са задужењем одговарајућих партија и о повлачењу
депозитних капитала.
Депозитни капитали Министарства народног здравља, парт, 8343
(1923, 1924)
Депозитни капитали Министарства просвете:
Одсека за културну сарадњу са Чехословачком, парт 7070 (1931)
За издавање југословенских књижевних дела на чехословачком језику,
парт, 7041 (1932, 1940)
Година: 1923, 1924, 1931, 1932, 1936, 1939, 1940.
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ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛ „НЕРАСПРАВЉЕНЕ СУМЕ ДЕПОЗИТА
БИВШЕГ СВЕШТЕНИЧКО - УДОВИЧКОГ ФОНДА“
Преписка, налози и кратки књиговодствени извештаји о повраћају односно исплати на терет депозитног капитала „Нерасправљене суме депозита
бившег Свештеничко-удовичког фонда“ парт. 7143 погрешно тј. више обустављених сума положених на име редовних уплата - улога у горњи фонд
свештеницима - улагачима или њиховим наследницима, или у корист Патријаршијског Управног одбора или у корист ДХБ у случају немогућности уручења - повраћаја.
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КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА
205
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КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА ВОЈНИХ УСТАНОВА
Јединице описа 270-276, у фасциклама 205-207, садрже књиговодствену
картотеку депозитних капитала разних правних лица-војних и других установа као и појединих физичких лица на укамаћењу у ДХБ-ци са цифарским прибелешкама о кретању капитала, о његовом прирасту од доспелих камата и сукцесивних уплата, о смањењу од повремених исплата и наплате пореза, доприноса и кулука, понекад о прерачунавању капитала и окупацијске валуте за време рата и ДФЈ динаре 1945. године, о коначној исплати или реде гашењу депозита преносом на републичка министарства финансија или на друге партије
или филијале.
Депозитни капитал разних војних установа (Министарства војске и морнарице, пукова, реде батаљона, команди и војно-занатске школе) у Београду и
другим местима Србије у надлежности Централе Београд, односно у њихову
корист положених износа физичких углавном војних лица, парт. 1759, 1760,
7009 -7100 (без конт.), 1934 – 1946.
XX пешадијски пук - Зајечар
Војно-занатска школа - Крагујевац
Министарство војске и морнарице, доцније Народне одбране - Београд
XVIII пешадијски пук „сувоборски“ - Бањица
Батаљон прикомандованих војника београдског гарнизона - Београд
Музички пешадијски пук Краљеве гарде - Београд
Аутомобилски пук - Београд
I пешадијска подофицирска школа - Београд
Главна војна болница
I коњички пук Краљеве гарде - Београд
II самостални артиљеријски дивизион - Београд
II коњички пук Краљеве гарде
Управа завода за израду војне одеће - Београд
Пешадијски пук Краљеве гарде Војно-географски институт - Београд
Жандармеријски пук - Београд
Војна академија - Београд
Штаб В коњичког пука - Смедеревска Паланка
Команда дунавске дивизијске области Београд
II пешадијски пук „Кнез Михајло“
Скоро сви депозитни капитали исплаћени.
Година: 1934-1946.
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КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА РАЗНИХ УСТАНОВА
Депозитни капитали разних јавних установа у Београду и Србији у надлежности Централе Београд (разна министарства, највише среска начелства,
пореске управе, Финансијска контрола, царинске благајне, Управа ратне штете, средњотехничка школа, Пошта Београд, Осигуравајуће друштво „Анкер“,
Суд добрих људи, Управа државног парка Топчидер) понекад са податком на
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картону о пореклу и намени депозита, парт. 7007-8484 (без пуног континуитета), као и рекапитуларни картон депозита у распону партија 7000-9000.
Већина депозитних капитала исплаћена.
Година: 1939-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 270.
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КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Књиговодствена картотека депозитних капитала појединих физичких
лица (парт.7145-8440, без конт.) без података о њиховом домицилу, у ДХБ само код незнатног броја на укамаћењу, док код већине лица на картону има незнатно прибелешки са малим износима на које притичу камате, са подацима о
прерачунавању 1945. године у ДФЈ динаре.
Депозитни капитали неисплаћени.
По серији високих бројева партије депозитних капитала највероватније
у надлежности Централе Београд.
Година: 1941-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 270.

ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА
207
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КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА РАЗНИХ ПРАВНИХ
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
Депозитни капитали:
- разних војних установа-пукова, команди, штаба, батаљона, Министарства војног бивше Краљевине Црне Горе, Градевинске управе морнарице, војне болнице у целини или депозити појединаца углавном војних лица положених у корист и за њихов рачун.
Година: 1929-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 270.

ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА
207

274

КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА РАЗНИХ ПРАВНИХ И
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ БАЧКЕ И БАНАТА У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
Депозитни капитали:
- војних установа - пукова, команди, база, чета, штаба, односно депозита
појединаца у корист и за њихов рачун;
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- јавних установа - градских управа, општина, среских начелстава, Банске
управе, Новосадске продуктивне берзе, Пољопривредне огледне станице, Рибарског фонда, рибарских задруга, Дирекције шума, судова, тужилаштва, правобранилаштва и др. понекад са именима полагача кауција и сл.;
- физичких лица.
Депозитни капитали исплаћени углавном на основу посебног решења
или угашени преносом на другу партију изузетно на Министарство финансија
НР Србије.
Година: 1931-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 270.

ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗЕМУНУ
КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА
207
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КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА ИЗ СРЕМА
Депозитни капитали:
- војних установа - пукова, команди, граничне трупе, штабова, слагалишта;
- разних установа - општина, градских поглаварстава, среског начелства,
Казненог завода Сремска Митровица, понекад са именима полагача кауција и
сл. изузетно Беочинске фабрике цемента;
- два физичка лица.
Депозитни капитали исплаћени углавном на основу одреденог решења и
партије угашене преносом на републичко Министарство финансија.
Сва места у Срему, изузев Сремских Карловаца и Вуковара, почетком
1939. године прешла из надлежности филијале Нови Сад у надлежност филијале Земун.
Година: 1932-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 270.

ДЕПОЗИТНИ КАПИТАЛИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА
207
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КАРТОТЕКА ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА ПРАВНИХ И
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Депозитни капитали:
-установа - банске управе, среских начелстава, правобранилаштва, Диспанзера за грудне болести и
-привредних организација - задруга, кредитних установа и др.
Депозитни капитали утрнути преносом на Централу, на улог на штедњу,
а изузетно на Министарство финансија НР Хрватске.
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Година: 1938-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 270.

ТЕКУЋИ РАЧУНИ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ И ПОПИСИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА
208
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА
Материјали (правилници, одлуке и решења Управног одбора и његовог
извршног одбора ДХБ, наредбе, реферати и предлог Инспектората ДХБ, као и
објашњења и тумачење често у облику расписа) о организацији Одељења текућих рачуна поделом на отсеке јавних установа и приватних текућих рачуна
VIII 1940. године, о текућим рачунима уопште у вези давања зајмова на подлози непокретности, меница, хартија од вредности посебно 4% добровољачких обвезница, златне монете по текућем рачуну, у вези услова и оквирних износа, о примању улога по текућем рачуну, исплати са њих вучењем чекова, о
каматним стопама, дозначавању и провизији о чековним формуларима и факсама о књижењу и обрачунавању узајамних текућих рачуна Централе, филијале и агенције, о достављању извештаја о стању текућих рачуна.
Година: 1926, 1934-1941.
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ПОПИСИ РАЗНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА
Табеларни прегледи-пописи разних текућих рачуна, активних, пасивних
и улога по текућем рачуну са подацима о њиховим носиоцима, бројевима партија, каматним стопама и износима салда на дан 16. V 1936. године, за сва тромесечја 1940. године и на дан 31. III 1941. године искључујуци текуће рачуне
било које врсте по пословима са Министарством финансија.
За сваки период не постоје пописи свих врста текућих рачуна, а понеки
попис је и некомплетан, у 1941. години недостаје табак 3 и 4.
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ПОПИСИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Табеларни прегледи-пописи разних текућих рачуна Министарства финансија код ДХБ, односно по пословима са Министарством финансија активних, пасивних и привременим позајмицама са подацима о називу текућег рачуна, њиховој намени, о кредитима из којих су проистекли и стању дуга, о
броју партија, о каматним стопама, новчаним износима салда са стањем на одредене дане, понекад крајем тромесечја, изузетно о стању задужења текућих
рачуна разним износима.
Година: 1933, 1934, 1936, 1937, 1940, 1941, с.а.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕБЕОГРАД И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
ТЕКУЋИ РАЧУНИ МИНИСТАРСТАВА
208
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АКТИВНИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Текући рачун по специјалном кредиту MИФ-у од 300 милиона динара
Парт. 1 - Преписка и краћи извештаји о одобрењу текућем рачуну стално истих износа на име камате и месечних рата и о сагласности МИФ - а на
послат извод стања (1935 – 1939).
Текући рачун на име повремених позајмица парт.3 због којих се ДХБ
задужила код Народне банке те је у ствари само посредник - Преписка, извештаји, налози, понека приманота, авиза и предлог о одобравању и условима
позајмица, задужењу и одобрењу текућем рачуну разних износа, о дневним
отплатама и каматама, њиховом смањењу и сл. (1931 - 1936, 1940, 1941).
Текући рачун по пословима са МИФ-ом са Банкарском дирекцијом парт.
6 , Авиза са пописима у прилогу о одобрењу и задужењу текућег рачуна на терет односно у корист фондова за сузбијање кријумчарења и Општег калдрминског фонда (1940, 1941).
Текући рачун бескаматни за откуп државних хартија од вредности парт.
11, Авиза Одељења хартије од вредности Одељењу текућих рачуна о књижењу на терет тј. задужењу текућег рачуна износима за куповину за рачун Министарства финансија разних хартија од вредности а изузетно у корист текућег
рачуна (1940, 1941).
Два 6% текућа рачуна по кредитима од по 30. милиона динара за индустрију мотора Раковица парт. 13 и 14. - Изводи стања текућег рачуна са пропратним дописом и извештај о књижењу на терет текућег рачуна (1937,
1938).
Година: 1932-1941.
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ПАСИВНИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Текући рачун Дирекције самосталних фондова - парт.3 - Авиза Одељењу
текућих рачуна о задужењу текућег рачуна и одобрењу текућем рачуну износе
у корист односно на терет разних чиновничких фондова, Учитељског фонда и
Потпорног фонда парт. 3805 (1940, 1941).
Бескаматни текући рачун МИФ-а за плаћање ануитета за хипотекарне
зајмове - парт. 4 - Преписка са МИФ-ом о сталном повећању девизних уплата
од стране Народне банке на текући рачун и авизе Дирекције хипотекарних и
ком. зајмова Одељењу текућих рачуна о задужењу текућег рачуна на име ануитета по дуговањима разних министарстава (1939 – 1941).
Текући рачун МИФ-а за службу 5% државних средњерочних обвезница,
парт. 5. Авиза и обавештење Дирекције емисије и хартије од вредности Одељењу текућих рачуна о задужењу текућег рачуна износима наплаћених купона
(1940, 1941).
Текући рачун МИФ-а приход фонда народне одбране, парт. 9 Авизе Дирекције разних фондова Одељењу текућих рачуна о одобрењу текућем рачуну
разних износа примљених углавном од разних војних установа (1940, 1941).

76
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Текући рачун МИФ - Одељења државних дугова и кредита и МИФ - у
подручних финансијских дирекција за исплате по отвореним кредитима по
основу утрошка унутрашњих народних зајмова за финансирање великих јавних радова у сврху оживљавања народне привреде, сузбијање незапослености
и унапредење туризма (5% средњорочне обвезнице).
Упутство МИФ-а о начину требовања кредита и Одлуке Министарства
градевина о изводењу конкретних јавних радова.
Нема података о врсти текућег рачуна, (1935).
Година: 1935, 1939-1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУН МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ПО ЗАЈМУ
ЗА КУПОВИНУ И ЗИДАЊЕ ЗГРАДА ФИНАНСИЈСКИХ
НАДЛЕШТАВА
Материјали (наредење, решења, одлуке, Министарства финансија-Одељења пореза и Ужег комитета Управног одбора ДХБ, сагласност Главне контроле, налози и краћи пословни извештаји са градевинским ситуацијама, рачунима, признаницама и протоколима лицитација и колаудација, налози за исплату на терет текућег рачуна и краћи извештаји о задужењу текућег рачуна) о
одобравању Министарству финансија бескаматног зајма од 2 милиона из
остатка чисте добити ДХБ који припада Главној државној благајни за куповину и зидање зграде финансијских надлежтава - пореских управа широм Југославије и о стављању зајма на пасиван текући рачун, парт. 8, о исплатама на
терет текућег рачуна градевинских радова и куповних цена и његовом задужењу одговарајућим износима, а ретко о одобрењу текућем рачуну одређених
износа на име дела банчине добити. Изводи салда текућег рачуна и изузетно
потврда исправности послатог завода стања текућег рачуна.
Година: 1937-1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА ДРЖАВНОГ
ЗАЈМА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗЕМАЉСКУ ОДБРАНУ
Одлука Управног одбора ДХБ о одобравању Министарству финансија
аванса по пасивном текућем рачуну парт. 10 до 250 милиона динара на подлози емисије прве транше 6% државног зајма за јавне радове и земаљску одбрану који ће располагати Одбор за контролу његовог утрошка, одлука и допис
Министарства финансија о саставу Одбора, Правилник Одбора и углавном налози за исплату на терет текућег рачуна и књиговодствени извештаји о задужењу текућег рачуна разним исплатама за набавку код домаћих и страних
фирми са признаницама у прилогу, као и извештаји Централе филијалама ДХБ
о одобрењу њиховим текућим рачунима свота за исплате на њиховом подручју а реде о задужењу износима одобреним Одбору за контролу утрошка по налогу бановинских финансијских дирекција. Авиза Дирекције емисија и хартија
од вредности Одељењу текућих рачуна о упису зајма за рачун њених комитената и одобравању износа одговарајућем текућем рачуну.
Година: 1938-1942, 1945, 1946.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле
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бр.јед.
описа
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ДРЖАВНИХ ОБАВЕЗА ПО
СПОЉНИМ И УНУТРАШЊИМ ЗАЈМОВИМА
Материјали (решења и одобрење Министарства финансија и ДХБ, реферат, интерно-службена обавештења Главне дирекције другим одељењима
ДХБ, преписка ДХБ са Министарством финансија односно његовим одељењима државних дугова и кредита и државног рачуноводства, табеларни прегледи
и извод стања текућег рачуна, кратак извештај о задужењу текућег рачуна) у
вези регулисања државних обавеза по спољним и унутрашњим зајмовима односно дуговима посредством ДХБ која наплаћује доспеле купоне обвезница
спољних и домаћих емисија уз одговарајуце обрачуне по разним текућим рачунима Министарства финансија код ДХБ, којима се одобравају износи упућени од стране Народне банке за службу по овим зајмовима и који се задужују
износима исплаћених купона уз сарадњу Дирекције емисије хартије од вредности ДХБ.
Материјал груписан на документацију у вези спољних зајмова и посебно
унутрашњих зајмова и дугова.
Година: 1934-1936, 1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ПО ОСНОВУ
РАЗНИХ КРЕДИТА
Материјали (одлуке Извршног одбора ДХБ, реферати Инспектората,
службени интерни налози дирекцијама банкарских послова и рачуноводства и
Секретаријату, преписка са Министарством финансија - Одељењем државног
рачуноводства, Министарством пољопривреде, Привредном аграрном банком
(ПАБ) и Народном банком, извештај и спискови - прегледи текућих рачуна) у
вези текућих рачуна Министарства финансија код ДХБ по основу разних кредита на име учешћа Главне државне благајне у делу чисте добити ДХБ у смислу члана 101. Закон о уредењу ДХБ у вези одобравања из ове добити ПАБ-у
износа у корист Фонда за помагање задругарства, у вези коришћења са текућих рачуна Министарства финансија средстава за експлоатацију од државе откупљеног предузећа „Југоштампа“ д.д. Загреб, као и других репертиција.
Делимично заједнички подаци за текуће рачуне Министарства финансија. Изузетно преглед доспелих дуговања Министарства финансија по текућим
рачунима код ДХБ који нису у вези уделе у чистој добити ДХБ - с.а.
Година: 1938-1941, с.а.
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ТЕКУЋИ РАЧУН БЕОГРАДСКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ
Углавном налози за исплату раним теренско - техничким секцијама на
терет пословног рачуна Београдске финансијске дирекције за изводење јавних
радова, парт. 5, краћи пословни извештаји о задужењу текућег рачуна одговарајућим износима и о одобрењу текућем рачуну свота дозначених од Министарства финансија за поменуте сврхе, као и документа о слању извештаја о
салду текућих рачуна и о признавању исправности извода.
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ТЕКУЋИ РАЧУН УПРАВЕ ДРЖАВНИХ МОНОПОЛА
Одлуке Управе монопола и Управног одбора ДХБ у вези закључивања
краткорочног зајма Управе државних монопола за откуп дувана на бази

78
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

облигације и уговора и о остваривању износа зајма на текући рачун (активан парт.108), преписка, налози и краћи извештаји у вези исплата на терет и уплата у корист текућег рачуна, у последњем случају на име отплате кредита, краћи извештаји у вези слања и потврдивања извода текућег рачуна.
Година: 1940, 1941.
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ПАСИВНИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ УСТАНОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Самосталне управе државних монопола: Авиза Одељења хипотекарних
зајмова Одељењу текућих рачуна.
О одобрењу чистих износа ликвидиране I и II транше зајма од 300. милиона динара пасивном текућем рачуну, парт. 196 (1940, 1941).
О задужењу пасивног текућег рачуна за ануитете, парт. 197 исплаћена
на име ануитета по зајму од 300 милиона динара, 1941.
Државне хипотекарне банке:
Дописи - обавештења Одељењу текућих рачуна о одобравању пасивном
текућем рачуну ДХБ
Дирекцији фондова за исплату додатка на скупоћу, парт. 15 разних износа, а само једном о задужењу текућег рачуна, 1940, 1941.
Година: 1940, 1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Наредба Министарства пољопривреде и извештај о закључивању, буџетским приходима загарантованог, зајма Министарства пољопривреде за спроводење колонизацију у „Јужној Србији“ и у ту сврху откупа земљишта од самонасељеника - делимично дужника ДХБ као и од лица која се исељавају из
Југославије, налог и преписка о одобрењу текућем рачуну Министарства пољопривреде (парт.78) своте одобреног зајма, о валутирању текућег рачуна и
начину коришћења његових средстава. Масовни налози за исплату на терет
текућег рачуна откупних цена продавцима земље са решењима Министарства
пољопривреде о откупу у прилогу и краћи пословни извештаји о задужењу текућег рачуна одговарајућим износима и о одобравању истих текућем рачуну
филијале ДХБ у Скопљу, која ове операције спроводи, а реде у вези узајамних
обрачуна по текућим рачунима филијале и Централе. Изузетно налози за исплату на терет овог текућег рачуна откупнине за земљу лица која су оптирала
за Италију као и трошкова извршених мелирационих радова. Понеки попис
решења односно налога Министарства пољопривреде за откуп самонасељеничких имања, 1935-1940.
Авиза Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова Одељењу текућих
рачуна о одобрењу пасивном текућем рачуну Министарства пољопривреде Заводу за производњу ветеринарских цепива чистих износа појединих транши
одобреног зајма, 1940, 1941.
Година: 1935-1944.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

209

79

бр.јед.
описа

290

ТЕКУЋИ РАЧУН МИНИСТАРСТВА ШУМА И РУДА
Решење Управног одбора ДХБ о одобрењу Министарству шума и руда
зајма за уредење бујица, ради обезбедења важних саобраћајних средстава у вези мелиорација и авиза о одобравању текућем рачуну Министарства шума и
руда - парт. 181 суме исплаћеног зајма. Углавном налози, краћи извештаји и
преписка о одобравању и задужењу текућег рачуна разним износима и о узајамном обрачуну на текућим рачунима филијала и Централе преко којих се са
текућег рачуна Министарства шума и руда достављају одредене своте бановинским дирекцијама шума.
Зајам за привремене позајмице службеницима шумарске струке-Одељења за шумарство Министарства народне привреде парт. 11478.
Година: 1940, 1942-1944.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ УСТАНОВА МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА
Крњи материјали (авиза, налози, краћи књиговодствени извештаји и
преписка) о текућим рачунима разних установа у надлежности Министарства
саобраћаја у вези одобравања текућим рачунима транши одобрених зајмова,
задужењу текућих рачуна износима и давања сагласности власника текућих
рачуна на достављене извештаје о њиховом стању.
Пасиван текући рачун Генералне дирекције државних железница по зајму од једне и по милијарде за јавне радове и земаљску одбрану, парт. текућег
рачуна 31 (1940).
Пасиван текући рачун Управе поморства и речног саобраћаја - Савско
пристаниште, парт. текућег рачуна 74 (1940).
Пасиван текући рачун Дирекције речне пловидбе за обнову пловног парка по основу хипотекарног зајма, парт. текућег рачуна 168 (1940, 1941).
Улог по текућем рачуну Дирекције речне пловидбе, парт. текућег рачуна
112 (1940).
Два текућа рачуна Дирекције речне пловидбе (1939, 1940)
Година: 1939, 1940.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ПО ЗАЈМУ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ РАДОВЕ
У ПАНЧЕВАЧКОМ РИТУ
Налози са прилозима (уверења, решења Министарства градевина о изводењу радова, сагласност Главне контроле, окончана градевинска ситуација,
обрачун, протокол колаудовања и окончан рачун) за исплату са пасивног текућег рачуна Министарства градевина по зајму од 7 000 000. динара за хидротехничке радове у Панчевачком риту, парт. 72 и извештаји ДХБ о књижењу на терет текућег рачуна.
Година: 1938-1940.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ПО ЗАЈМУ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА
ЧАЧАК-БИЈЕЛО ПОЉЕ
Материјали пасивног текућег рачуна Министарства градевина по зајму
од 30 милиона динара за радове на градењу путева Чачак - Гуча - Ивањица -

80
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Сјеница - Бијело Поље, парт. 174, садрже: предлог за закључење зајма, решења Министарства градевина о повлачењу кредита и правдању утрошка, сагласност Главне контроле на решења о одобрењу граде, требовања кредита, предрачуна личних и материјалних трошкова теренских секција но углавном налоге за исплате са текућих рачуна, реде извештаје о задужењу и одобрењу текућем рачуну одредених износа. Изузетно авиза Дирекцији хипотекараних и комуналних зајмова о задужењу текућег рачуна на име ануитета зајма.
Материјал само делимично у почетној години, илустрације ради, комплетно сачуван.
Година: 1940, 1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ПО ЗАЈМУ ЗА ДОВРШЕЊЕ ЗГРАДЕ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ У БЕОГРАДУ
Материјали пасивног текућег рачуна Министарства грађевина по зајму
за довршење зграде Народне скупштине, парт. 71 садрже: уговор о зајму, реферате Министарства градевина, сагласност Главне контроле а углавном налоге за исплату са текућег рачуна са прилозима (решења, преписка о оферталним лицитацијама за изводење радова, понуде, ситуације, обрачуне, окончане
рачуне протоколе колаудације и признанице), извештаје о књижењу на терет
текућег рачуна а реде о одобравању текућем рачуну појединих транши зајма,
изјаве Министарства грађевина о сагласности на примљене изводе стања текућих рачуна или примедбе на изводе.
Година: 1935-1940.
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ОДОБРЕЊЕ ПАСИВНИМ ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА МИНИСТАРСТВА
ГРАЂЕВИНА ТРАНШИ ПО РАЗНИМ ЗАЈМОВИМА
Авиза Одељењу текућих рачуна: од стране Дирекције хипотекарних и
комуналних зајмова о одобрењу пасивним текућим рачунима Министарства
грађевина одобрених транши по зајмовима:
- за мелиоризацију Никшићког поља и изградњу хидроцентрале на Зети,
парт. текућег рачуна 122 (1940).
- за извођење радова на државним путевима, парт. текућег рачуна 171
(1941) а од стране Балканске дирекције - Одељење разних фондова о одобрењу углавном текућем рачуну „Јелко“ (Југословенски електротехнички контролни одбор при Министарству градевина), парт. текућег рачуна 5 одређеног
износа на терет Фонда за контролу карт. уговора (1940).
За сваки текући рачун само по 1 авиза.
Оправка Народног позоришта у Београду.
Година: 1940, 1943.

211
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ПАСИВНИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ УСТАНОВА МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ
Материјали пасивних текућих рачуна разних установа у надлежности
Министарства просвете на бази његових зајмова за подизање и уредење зграда
ових установа:
II женска реална гимназија Краљице Марије у Београду, парт. тек. рач. 41

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

81

бр.јед.
описа

Етнографски музеј у Београду, парт. тек. рач. 44
И женска гимназија у Београду, парт. тек. рач. 45
Државна опера и Државна штампарија у Београду, парт. тек. рач. 54
Гинеколошко-акушерска клиника у Београду, парт. тек. рач. 55
Завод за издавање и лечење рака у Београду, парт. тек. рач. 56
Дерматолошко-венеролошка клиника у Београду, парт. тек. рач. 57
Академске трпезе у Београду, Загребу и Љубљани, парт. тек. рач. 58
Машински институт Техничког факултета у Љубљани, парт. тек. рач. 141
Анатомски институт у Љубљани, парт. тек. рач.
Ветеринарски факултет у Београду, парт. тек. рач. 142
Економско-комерцијална висока школа у Загребу, парт. тек. рач. 137
VI мушка гимназија у Београду, парт. тек. рач. 198 садрже: уговор о зајму, понеко решење Управног одбора ДХБ о одобрењу зајмова, но углавном
налоге за исплату са текућег рачуна са прилозима (решења Министарства просвете и Министарства савета, одлуке Главне контроле, привремене и окончане
ситуације, признанице, рачуни, уверења, протоколи колаудације), извештаје о
задужењу текућих рачуна, знатно реде извештаје о одобрењу текућим рачунима износа ликвидираних зајмова, изводе стања текућих рачуна и пропратну
преписку.
Година: 1934-1941.
211
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ПАСИВНИ ТЕКУЋИ РАЧУН МИНИСТАРСТВА ИНОСТРАНИХ
ПОСЛОВА
Налози за исплату градевинских радова на терет пасивног текућег рачуна Министарства иностраних послова по његовом зајму за зграде посланства
посебно у Анкари и Софији - бр. партија 77 са признаницама о пријему новца
у прилогу и извештаји о пријему салда текућег рачуна.
Број партије утврђен у попису.
Година: 1935-1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУН МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
И НАРОДНОГ ЗДРАВЉА
Налози за књижење у корист улога по текућем рачуну Министарства
социјалне политике и народног здравља - парт. 100 за продато имање у Цвијићевој улици - на лицитацији положене кауције и куповне цене, налози за
књижење на терет овог улога разних исплата за извршене радове при оправци
зграда разних здравствених установа, извештаји о извршеним налозима, тј. о
одобрењу односно задужењу улога по текућем рачуну изузетно са решењима
Министарства социјалне политике и народног здравља у прилогу.
Година: 1940, 1941.

82
број
фасцикле

211

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

299

ТЕКУЋИ РАЧУНИ МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И
НАРОДНОГ ЗДРАВЉА
Материјали:
- одлуке Ужег комитета о отварању улога по текућем рачуну, налози
Министарства социјалне политике - Санитетског одељења за исплату на терет
улога извршених градевинских и инсталационих радова, награда за градевински надзор, испоруке материјала у вези зидања болнице широм Југославије са
примедбама Месне контроле на налоге и краћи извештаји ДХБ о задужењу
улога по текућем рачуну одговарајућим износима
- у вези депоновања у корист Министарства социјалне политике око 23
милиона динара од стране Средишног уреда за осигуравање радника - Загреб
на име улога по текућем рачуну, 1936, 1938, 1939.
- у вези текућих рачуна за довршавање павиљона државних болница по
зајму од 7 1/2 милиона динара, 1939, 1940.
- у вези текућег рачуна на бази позајмице Санитетског фонда Министарству народног здравља за оснивање и подизање Института за испитивање и сузбијање тропских болести у Скопљу и за бање: Врањску, Врњачку и Брестовачку - услови о позајмицама и изводи текућих рачуна за сваку позајмицу,
1939, с.а.
Година: 1936, 1938-1940, с.а.
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300

ТЕКУЋИ РАЧУН МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ
Материјали (налози, кратки рачунски извештаји и преписка) о пасивном
текућем рачуну Министарства војске и морнарице по кредитима од 4 и 2 и по
милијарде динара - парт. 150 у вези исплата на терет Фонда народне одбране
издатака за набављену робу од домаћих и страних фирми и за извршене радове односно у вези задужења текућег рачуна тим износима, а реде у вези одобравања овом текућем рачуну износа на име отплате кредита из прихода Фонда народне одбране и од есконтованих бонова народне одбране, реде у вези
обустава при исплатама и валутних трансакција посредством Народне банке.
Материјали само илустрације ради сачувани комплетно у месецима септембру и октобру 1940. године где су предмети потпуно обједињени (налози и
извештаји) што иначе није било изводљиво.
Година: 1940.

213

301

ТЕКУЋИ РАЧУН МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ
Година: 1940, 1941.
Напомена: Види опис јединице описа 300.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ ПО
РАЗНИМ КРЕДИТИМА И АВАНСИМА
Текући рачун по кредитима од 80, 30, 15 и 15 милиона динара, парт. 50
(1938-1941)

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

83

бр.јед.
описа

Текући рачун по авансу од 20.765.984. динара на терет II транше 6% државног зајма за јавне радове и земаљску одбрану, парт. 60 (1939, 1940)
Текући рачун по авансу од 15,200.000. динара на подлози II и III транше
горњег зајма, парт. 73 (1939, 1940)
У вези њиховог одобравања, односно закључивања уговора, отплате зајмова и диспонирања средствима на текућим рачунима садрже: реферате и одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета, наредења и овлашћења
Министарства војске и морнарице, решења Министарског савета, мишљења и
сагласности Главне контроле, преписку, авиза но углавном налоге за исплату
фирмама - испоручиоцима Министарства војске и за откуп државних бонова
на терет текућег рачуна, налог за уплату у корист рачуна дужних рата и интереса, извештаје о задужењу односно одобрењу текућим рачунима одговарајућих износа, извештаје о стању салда текућих рачуна са изјавама о сагласности
или примедбама на иста и извештаје о књижењу исплата у контролник кредита из 6% државног зајма за јавне радове и земаљску одбрану.
Година: 1938-1941.

214
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ПАСИВНИ ТЕКУЋИ РАЧУН „ПУПИЛНИ НОВАЦ ИЗ МАЂАРСКЕ“
Материјали (текстови - варијанте уредбе, наредбе, решење, преписка,
реферат, обавештења, књиговодствени извештаји, формулари о сагласности на
послате изводе стања текућих рачуна, пописи) о пасивном текућем рачуну
„Пупиларни новац из Мађарске“ код ДХБ, парт. 17 у надлежности Министарства унутрашњих послова које се у сагласности са Министарством правде и
Министарством финансија стара о реализацији Уредбе о конвенцији измеду
Краљевине Југославије и Мађарске за регулисање старатељских питања тј. депозита мадарских жупанијских и градских сирочадских столова чија је територијална надлежност окрњена тријанонском границом а у вези ликвидације потраживања сада југословенских држављана са домицилом на територији Словеније, Међумурја и Бачке тј. исплате пупилних депозита из средстава пренетих из Мађарске 1933. отворен текући рачун посредством среских судова у
Доњој Лендави и Мурској Соботи и сирочадских столова у Чаковцу, Сомбору
и Суботици и филијала ДХБ у Љубљани, Загребу и Новом Саду, у вези удела
и начина рада ДХБ по овом питању, о камати на текући рачун, у вези исплата
пупилних депозита појединим лицима после сравњивања судских налога са
списком потраживања, узајамних обрачуна филијала и Централе ДХБ на одговарајућим текућим рачунима, задужења текућих рачуна парт. 17 понекад са
списковима лица којима је исплата вршена, реде у вези уплата на текући рачун и у вези извода стања текућег рачуна.
Од 1937. године надаље материјал груписан по филијалама ДХБ преко
којих су вршене ликвидације потраживања. Постоје и заједнички подаци за
филијале.
Година: 1931-1940.

ТЕКУЋИ РАЧУНИ ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА
Материјали појединих текућих рачуна градских поглаварстава на основу
њихових хипотекарних зајмова за формирање ануитета (одлуке Извршног одбора, Управног одбора и Главне дирекције ДХБ, уговори о зајму но углавном

84
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

налози за исплате на терет а чешће обавештења о полагању сума за ануитете,
интерес и премије осигурања у корист текућег рачуна са одговарајућим обичним и књиговодственим извештајима о задужењу односно одобрењу текућем
рачуну одговарајућих износа, авизе Одељења за комуналне зајмове Одељењу
текућих рачуна у вези измирења ануитета, изјаве комитената - градских поглаварстава о сагласности или примедбама на послате изводе стања текућих
рачуна, стања салда као и преписка о условима кредита и сл.) у вези закључивања зајмова, отварање текућих рачуна за формирање ануитета и диспонирања
средствима на текућем рачуну.
Текући рачуни Градског поглаварства у Београду
а) пасивни:
парт. 82 за ануитете по хипотекарној партији, 8692 (1938, 1939)
парт. 83 за ануитете по хипотекарној партији, 8542 и 8639 (1939 – 1942)
парт. 84 за ануитете по хипотекарној партији, 9619 (1938 – 1942)
парт. 85 за ануитете по хипотекарној партији, 8847 (1937 – 1942)
парт. 86 за ануитете по хипотекарној партији, 5 и 35009 (1921 – 1942)
парт. 87 за ануитете по хипотекарној партији, 9457 (1938 – 1942)
парт. 88 за ануитете по хипотекарној партији, 8847 (1943, 1944)
парт. 176 за ануитете по хипотекарној партији, 10209, 10211, 10138,
(1940-1942)
парт. 188 за ануитете по хипотекарној партији, 104000 (1940 – 1942)
парт. 191, 192 за ануитете по хипотекарној партији, 10473 (1941, 1942,
1944)
парт. 200 за ануитете по хипотекарној партији ,10588 (1940-1942)
парт. 195 чист износ хипотекарног зајма партији 10588, за инвестиционе
радове, (1940-1945)
парт. 206 из хипотекарног зајма парт. 10733 за царинарницу, (1941-1943,
1945, 1946)
б) активан:
парт. 88 по кредиту од 60 милиона (1939-1944)
Заједнички подаци за 2 и више текућих рачуна Градског поглаварства
Београд (1938, 1940 - 1944, 1946)
Улог по текућем рачуну Градског поглаварства Ваљево, парт. 71 (19381941, 1943)
Пасиван текући рачун Градског поглаварства Велика Плана, парт. 97
(1941)
Нема сваки досије сву набројану документацију, понеки сасвим оскудан
чак има само 1 документ.
Година: 1921-1946.

ТЕКУЋИ РАЧУНИ РАЗНИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА
И УСТАНОВА
215

305

ПАСИВНИ ТЕКУЋИ РАЧУНИ ЦРВЕНОГ КРСТА, САВЕЗА СОКОЛА И
УДРУЖЕЊА РАТНИХ ИНВАЛИДА
Материјали (молбе, одлуке Управног одбора и Извршног одбора ДХБ,
преписка, обавештења, налози, понеки књиговодствени извештаји, формулари

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

85

бр.јед.
описа

- одобрења надлежних ресора - о сагласности) о текућим рачунима друштава и
удружења непривредног карактера у вези њиховог отварања, услова, ослободења од плаћања трошкова и провизије, лица овлашћених за потписивање и
диспонирање, набавки чековних књижица, уплати у корист и исплати на терет
текућих рачуна, давања сагласности а реде стављања примедби на послате изводе стања.
Текући рачуни:
пасиван текући рачун Црвеног Крста Краљевине Југославије, парт. 20
(1934, 1936-1943) са заједничким подацима за партије 20 и 20а последњи отворен за време окупације;
пасиван текући рачун Савеза сокола Краљевине Југославије, парт. 90
(1934-1941)
пасиван текући рачун Савеза сокола Краљевине Југославије, парт. 91 у
вези одобреног му зајма за изградњу и санацију соколских домова, (19381941) са заједничким подацима партије 90 и 91 (1941, 1942)
текући рачун Средишног одбора Удружења ратних инвалида без утврђеног броја партије, (1936, 1937) парт. бр. 359 (1942,1943)
Бројеви партија потврђени и пописима текућих рачуна, на документима
се јављају тек 1941. године.
Година: 1934-1943.

215

306

ТЕКУЋИ РАЧУНИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНОГ И ПЕНЗИОНОГ
ОСИГУРАЊА
Материјали (преписка, налози, авиза Одељења кауција и остава и Одељења разних фондова Одељењу текућих рачуна, књиговодствени извештаји,
формулари о сагласности на салдо текућег рачуна) о текућим рачунима установа социјалног карактера и социјалног осигурања у вези њиховог остварења,
висине камате, лица овлашцених за потписивање и достављање депонованих
потписа, исплата на терет тј. задужења текућег рачуна понекад за куповину
државних обвезница, подмиривање провизије, куртаже и чуварине, уплата у
корист тј. одобравања текућим рачунима разних износа, као и у вези стања
салда.
Текући рачуни:
Пасиван текући рачун - Радничке коморе, парт. 19 (1934-1940)
Пасиван текући рачун „Меркура“ приватно друштвене болесничке благајне, парт. 18, само један налог за исплату на његов терет (1936)
Пасиван текући рачун Пензионог завода службеника - Београд, парт.
113 (1940-1944) предмети само делимично комплетно сачувани илустрације
ради. Улог по текућем рачуну Главне братинске благајне - редован, к парт. 3
(1940)
Пасиван текући рачун Средишног уреда за осигурање радника - Загреб,
без броја партије, (1940, 1941)
Нема сваки досије текућег рачуна побројане материјале, неки су врло
оскудни.
Година: 1934-1944.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ ФРАНЦУСКОГ ПОСЛАНСТВА И СВЕТОГ
АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
Материјали (купопродајни уговор, преписка, обавештења, налози, књиговодствени извештаји, понуде фирми и њихови рачуни) о улогу по текућем
рачуну Француског посланства у Београду, парт. 55 отвореном у вези откупа
хотела „Палас“, имања ДХБ за потребе француског посланства и његове адаптације, о уплатама у корист текућег рачуна кирије од закупа хотелског бара,
преносне таксе и износе за подмирење трошкова адаптације, о исплатама на
терет текућег рачуна извршених градевинских и инсталационих радова и о
слању чековних књижица, извода стања текућег рачуна и сагласности са послатим салдом, 1939-1942.
Налози за исплату на терет пасивног текућег рачуна Светог архијерејског
синода, парт. 29 изузетно са одговарајућим књиговодственим извештајима и сагласност на послати извод стања текућег рачуна, 1933-1935, 1940, 1943.
Година: 1933-1943.

ТЕКУЋИ РАЧУНИ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА, БАНАКА И
ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА
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УЛОЗИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ПРИВРЕДНИХ УСТАНОВА
Материјали (преписка, обавештења, налози, књиговодствени извештаји,
решења, спискови, формулари о сагласности са послатим изводом стања текућег рачуна) о улозима по текућим рачунима разних привредних установа и савеза у вези њиховог отварања, у вези лица овлашћених за потписивање, у вези
уплата у корист текућег рачуна и исплати на терет текућег рачуна разних набавки, а чешће хонорара и плата.
Улози по текућим рачунима:
Националног комитета за нормализацију при Министарству трговине и
индустрије изузетно уз горе наведену документацију са Уредбом и Правилником о пословању Комитета у прилогу, парт.113 (1940)
Београдске берзе, парт. 54 (1939-1943)
Савез пољопривредних задруга ЗСОЈ, парт.132 (1940, 1941), (без књиговодствених извештаја).
Година: 1939-1943.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ДРЖАВНЕ ФАБРИКЕ ШЕЋЕРА - ЧУКАРИЦА
Материјали (преписка, обавештења, налози, књиговодствени извештаји,формулари о сагласностима на послате изводе стања текућих рачуна, одлуке Извршног одбора) о пасивном текућем рачуну Државне фабрике шећера Чукарица, парт.13 у вези начина подизања новца, отказних рокова, валутирања камате, лица овлашћених за потписивање, резрешења и постављења нових
чланова Управног одбора и деблокирања текућих рачуна за време окупације,
слања салда текућег рачуна, но понајвише у вези уплата у корист текућег рачуна од стране саме фабрике у готову или вирманом или од стране трговаца
колонијалном робом као и исплата на терет текућег рачуна ради уписа обвезница државног зајма, плаћања државне трошарине и износе дозначених пословним партнерима фабрике.
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У годинама богатим документацијом посебно груписане: уплате и исплате.
Година: 1929-1931, 1939-1942.

216

310

ТЕКУЋИ РАЧУН ПРИВИЛЕГОВАНОГ А.Д. ДРЖАВНИХ ФАБРИКА
СВИЛЕ - БЕОГРАД
Материјали (Уредба о свиларству, преписка, реферати, одлуке Извршног одбора ДХБ, обавештења, налози, књиговодствени извештаји, формулари о сагласности на послате извештаје о салду текућег рачуна, платни и други
спискови) о пасивном текућем рачуну - парт. 138. Привилегованог а.д. државних фабрика свиле - Београд које је наследило сва средства и дугове ломбардне - на залогу бонова државне благајне и на бази прихода фонда за унапредење свиларства бивше Дирекције Свиларства и државних фабрика свиле Нови
Сад и положила на текући рачун, у вези утврдивања каматне стопе, ослобадања плаћања доприноса, слања салда, уплата у корист текућег рачуна од стране
а.д. али ДХБ за упис његових акција а понајвише у вези исплата на терет текућег рачуна за откуп свилених чаура посредством филијала у Скопљу и Новом
Саду са узајамним обрачунима по текућим рачунима филијала и Централе, исплата за упис благајничких записа МИФ-а ради исплата плата службеника и
дневница чланова Надзорног одбора Привилегованог а.д. као и доприноса
Окружном уреду за осигурање радника и Пензионом заводу.
Година: 1939-1943.
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УЛОГ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ПРЕДУЗЕЋА „ЈУГОБРУНА“ - КРАЊ
Материјали (преписка, молба са изводом протоколације, обавештења,
налози, књиговодствени извештаји, формулари о сагласности са изводом стања текућег рачуна, обрачун) о улогу по текућем рачуну предузећа „Југобруна“
- Крањске товарне текстила ДЗОЗ, од XI 1941. године са промењеним називом
Текстил бруна, у вези отварања текућег рачуна, његовог закључивања дозначавањем износа салда Рајхсбанци у Крању октобра 1942. године, а у медувремену у вези уплата у корист текућег рачуна у готовом или вирманом од стране
саме фирме или трговачке фирме - комитента „Југобруне“ као и исплата на
терет текућег рачуна за упис благајничких записа МИФ-а и дозначавања износа разним банкама пословним партнерима, у вези клириншких обрачуна у случају иностраних банака и слања салда текућег рачуна.
Година: 1939-1942.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРДА“ И „ШИПАД“
Материјали (обавештења, књиговодствени извештаји, преписка, извод
текућег рачуна, сагласност са извештајем о стању текућег рачуна, авиза) о текућем рачуну „Варде“ индустрије дрвета д.д. у вези уплата добрим делом на
име отплате, месечних рата, њених зајмова по текућим рачунима одобреним
код Централе и код филијале ДХБ у Сарајеву, својевремено преузетих од банке „Гајрет“ и одобравања истих текућем рачуну, а изузетно у вези исплата на
терет текућег рачуна трошкова експропријације имања „Славије“ д.д. за индустрију дрвета, једног од гаранта зајмова предузећа „Варде“, као и у вези извештаја о стању текућег рачуна, 1934, 1935, 1937-1941.

88
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Решење ДХБ, преписка Централе са филијалом Сарајево и краћи реферат Инспектората ДХБ о отварању текућег рачуна Шумско - индустријском
предузећу „Шипад“ по одобреном му зајму од 14 милиона за откуп дела акције фабрике целулозе и о специјалном текућем рачуну „Шипада“ за амортизациону службу конвертованог зајма, тј. његовој камати, као и о трансакцијама
по узајамним текућим рачунима Централе и филијале Сарајево у вези дозначавања новчаних износа у корист рачуна „Шипада“, - 1936, 1937, 1940.
Година: 1934-1941.
Напомена: Веза са арх. јед. бр. 338 о зајмовима по текућим рачунима „Варде“
и „Гајрета и арх. јединицом бр. 339 о кредитима по тек. рачуну предузећа
„Шипад“.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ ПРЕДУЗЕЋА „САРТИД“ И
„ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЧЕЛИК“
Материјали (одлуке Управног одбора ДХБ, преписка, јамчевне исправке, обавештења, налози, књиговодствени извештаји, сагласности на извод
стања текућег рачуна) о одобравању „Сартиду“ - Српском акционарском рударско-топионичарском друштву 2 менична кредита по текућем рачуну са супергаранцијом, залогом потраживања „Сартида“ од Министарства војске, о
уплатама у корист и исплатама на терет текућег рачуна произашлог из ових
кредита и о стању салда текућег рачуна.
Авиза Централног књиговодста Одељењу текућих рачуна о задужењу
пасивног текућег рачуна предузећа „Југословенски челик“ а.д. - специјални,
парт. 185 издацима за обављене телефонске разговоре.
Година: 1940.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ИНДУСТРИЈЕ АЕРОПЛАНСКИХ МОТОРА
АД - РАКОВИЦА
Материјали (преписка, обавештења, налози, књиговодствени извештаји
или само њихове копије (у већем броју) формулари о сагласности са послатим
изводом - салдом, изузетно авиза и одлуке Управног одбора и Извршног одбора ДХБ) о улогу по текућем рачуну Индустрије Аеропланских мотора а.д. од
1937. године у називу само мотора Раковица, парт. 63, у вези његовог отварања уз једновремено затварање ранијег активног текућег рачуна друштва на
подлози хартија од вредности, у вези лица овлашћених на потписивање, постављања комесара за време окупације, но углавном у вези уплата у готову или
вирманом од стране самог предузећа и Државног завода за унапређење индустрије и занатства у корист текућег рачуна и исплата на терет текућег рачуна
разним пословним партнерима - предузећима и банкама дивиденди по акцијама друштава, доспелих меница, плата службеника, обавеза добављачима, као и
одобрење исплата за време окупације, у вези слања салда и давања сагласности или стављања примедби на њих.
Година: 1935-1943.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТВОРНИЦЕ ВАГОНА,
СТРОЈЕВА И МОСТОВА А.Д. - СЛАВОНСКИ БРОД, „CROATIA“ ЗАГРЕБ, „СЛАДАРНА“- ЗАГРЕБ И „HOYER“- ЗАГРЕБ
Материјали (правила друштва, наређења, решења, одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Извршног одбора, молбе, преписка, налози, краћи књиговодствени извештаји, авиза, реверси, изводи текућег рачуна, формулари о сагласности на њих, обрачуни и благајничких записа, прегледи његових есконта
и исплата рата) о кредитима по текућим рачунима одобреним I Југословенској
творници вагона, стројева и мостова а.д. - Славонски Брод на подлози државних бонова и благајничких записа у вези њиховог одобравања и услова али понајвише о текућим рачунима произашлим из тих кредита у вези уплата у корист текућег рачуна наплаћених државних бонова и разних исплата на терет
текућег рачуна тј. њихових задужења:
- текући рачун по кредиту од 90 милиона из 1938. године на бази државних бонова добијених на име лиферације, угашен 1941, године 1932, 1937 1940.
- активан текући рачун, парт. 43 по накнадном кредиту до 12 милиона на
подлози државних бонова у склопу пројектованог кредита од 85 милиона - I
део, одобреном 1940, године 1940, 1941, 1943.
- активан текући рачун - парт. 90 по кредиту од 20 милиона на залогу
државних бонова у склопу пројектованог кредита од 85 милиона - II део, одобреном 1940, године 1940, 1941, 1943.
- активан текући рачун парт. 107 по кредиту од 10 милиона на подлози
меничног акцепта уз супергаранцију положених робних бонова, одобреном
1940, године 1940, 1941, 1943.
- „Croatia“ творница портланд цемента а.д. Загреб, 1944, 1945.
- Сладарна д.д. Загреб, 1942-1944.
- Hoyer, велеобртно и трговачко а.д.
Година: 1932, 1937-1945.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СТАНДАРД ВАКУМ ОИЛ
КОМПАНИЈЕ АД - ЗАГРЕБ
Материјали (реферат, преписка, одлука Извршног одбора ДХБ, обавештења, налози, кратки књиговодствени извештаји, пуномоћја, депоновани
потписи овлашћених лица) о отварању II 1941. године новог улога по текућем
рачуну парт. 174 поред већ постојећег, производно-прометном предузећу, Југословенски стандард вакум оил компанy, о лицима овлашћеним за потписивање и располагање текућим рачунима, о комесарској управи за време рата и
спору са огранком фирме у Загребу, о праву располагања имовином фирме, о
уплатама у корист и исплатама на терет текућих рачуна и одговарајућим одобрењима и задужењима текућег рачуна као и о слању извода текућег рачуна.
Година: 1940-1943.
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ТЕКУЋИ РАЧУН БРОДАРСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „СВОЈ СВОМЕ“ М.
СТОЈАДИНОВИЋА - БЕОГРАД
Материјали (оглас о регистрацији, обавештења, изјава о сагласности са
стањем салда) о улогу по текућем рачуну Бродарског предузећа „Свој своме“

90
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

М. Стојадиновића - Београд у вези уплата у његову корист и изузетно исплате
којом је и угашен, 1936-1938.
Авиза Одсека хартија од вредности Одељењу текућих рачуна о одобрењу пасивном текућем рачуну Дунавско бродоградилиште а.д.
Београд износа на име оснивачких трошкова за уписане акције - 1940.
Година: 1936-1940.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ЛОЗИНГЕР
И КОМПАНИЈЕ - БЕРН
Материјали (интерне информације, авиза Одељења есконта и ломбарда
Одељењу текућих рачуна, књиговодствени извештаји, сагласност на извод
стања текућег рачуна и нешто преписке) о улогу по текућем рачуну грађевинског предузећа Лозингер и комп. - Берн, извођача радова у Југославији, у вези
његовог отварања, уплата у његову корист чистог износа есконтованих благајничких записа Министарства финансија и исплата на његов терет по чеку и на
име државне таксе као и у вези стања салда текућег рачуна.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ПРИВИЛЕГОВАНОГ А.Д. ЗА СИЛОСЕ - БЕОГРАД
Материјали (Уредба о силосима, реферати, одлуке Управног одбора и
Извршног одбора ДХБ, записници седница оснивача, преписка, обавештења,
налози, књиговодствени извештаји, понека авиза, решења - одобрење Министарства пољопривреде, извештај о раду за пословну 1940. годину, сагласност
на извод текућег рачуна) о оснивању Привилегованог а.д. за силосе, обавези
уписа његових акција од стране државе, раних установа као Народне банке и
ДХБ, о делегирању представника оснивача на оснивачку I редовну скупштину
и у Управни одбор Привилегованог а.д. за силосе, о обавези Дирекције емисија и хартије од вредности да приме пријаве за упис и прима у просту оставу
благајничке записе које у корист текућег рачуна полаже Министарство финансија, о обавези Одељења текућих рачуна да отвори улог по текућем рачуну
Привилегованом а.д. на који ће књижити уплате уписника и њему одобравати
чисте износе дисконта благајничких записа и текући рачун задуживати обавезним уписом благајничких записа, о лицима овлашћеним за располагање текућим рачуном, парт. 61 о одобравању плана подизања разних типова силоса, о
позиву оснивачима да полажу сукцесивно рате уписаних квота, извештавању о
стању текућег рачуна, о уплатама у корист текућег рачуна номиналних износа
благајничких записа њихових наплаћених купона и чистог износа есконтованих благајничких записа, а понајвише о исплатама на терет текућег рачуна: за
потребе појединих силоса уз међусобне обрачуне на узајамним текућим рачунима филијала и Централе ДХБ, за дознаке дужних износа пословним партнерима - добављачима и др., за исплате плата и хонорара, доприноса Пензионом
заводу и Окружном уреду за осигурање радника, за закуп локала, за премије
осигурања, за грађевинске радове, оправке, набавке разног материјала и сл.
Година: 1937-1942.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле
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бр.јед.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ПРИВИЛЕГОВАНОГ А.Д. ЗА ИЗВОЗ ЗЕМАЉСКИХ
ПРОИЗВОДА „ПРИЗАД“ - БЕОГРАД
Материјали (молбе, одлука Извршног одбора, преписка, авиза, налози,
књиговодствени кратки извештаји, обавештења, преписка, чекови, сагласност
на извод стања текућег рачуна) о одобрењу улога по текућем рачуну до 25 милиона Привилегованом акционарском друштву за извоз земаљских производа
„Призад“, парт. 105, о уплатама у корист текућег рачуна вредности испоручених житарица Министарству војске и откупљене пшенице у корист фонда за
извоз, наплаћених казни по Уредби о мерама у сврху снабдевања становништва и војске хлебом, о исплатама на терет текућег рачуна у вези куповине акције Привилегованог а.д.- за силосе, са одобрењима односно задужењима улога по текућем рачуну одговарајућим износима.
Година: 1940, 1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУН БЕОГРАДСКЕ ЗАДРУГЕ А.Д.
Материјали (налози, обавештења, кратки књиговодствени извештаји,
авиза, формулари о сагласности на изводе стања текућег рачуна и понеки чек
и листа пописа овлашћених лица) о текућим рачунима Београдске задруге а.д.
- кредитне установе.
Текући рачун на бази кредита отворен 1938. године садржи углавном материјал у вези исплата на терет текућег рачуна за регулисање меница рудника
Костолац, чекова на доносиоце и других клијената, за упис државних обвезница
и др., у вези уплата у корист текућег рачуна чистог износа есконтованих меница
рудника Костолац по налогу комитената разних предузећа, вредности наплаћених државних бонова и акција Народне банке, чистог износа ломбарда по заложници, у вези књижења - тј. задужења односно одобрења текућем рачуну одговарајућих износа и стања салда текућег рачуна - 1938 – 1940. с.а.
- улог по текућем рачуну отворен VII 1940. године пребацивањем средстава са старог текућег рачуна садржи такође документацију о исплатама на
терет и уплатама у корист текућег рачуна - 1940, 1941.
Материјал унутар година углавном груписан на уплате и исплате са текућег рачуна и заједнички за исплате и уплате.
Година: 1938-1941, с.а.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ РАЗНИХ ДОМАЋИХ БАНАКА
Наредба - распис о отварању пасивног текућег рачуна „Народна банка
бескаматни везани по налогу Главне дирекције пов. бр. 175/41“, 1941.
Одлуке Извршног одбора - распис о отварању специјалног активног текућег рачуна Привилеговане аграрне банке на чији ће се терет књижити сва
дефинитивно призната потраживања новчаних завода по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова који уживају есконтни кредит код ДХБ, која су потраживања путем цесије уступљена Банци 1940.
Авиза Одељењу текућих рачуна о одобравању чистог износа хипотекарног зајма једног комитента пасивном текућем рачуну Београдске општинске
штедионице, парт. 103, (1941)

92
број
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Обавештење и књиговодствени извештај о уплати у корист пасивног текућег рачуна Извозне банке а.д. - Београд, парт. 244 износа на име уписа 6%
државног зајма за јавне радове и земаљску одбрану, 1940.
Обавештење и авиза Одељењу текућих рачуна о уплатама у корист активног текућег рачуна Чиновничке банке - Београд, парт. 53, (1939, 1941).
Налози и авиза Одељењу текућих рачуна у вези исплата на терет активног текућег рачуна Крагујевачке окружне банке, парт. 104 износа за регулисање меница по есконтном кредиту, 1940, 1941.
Година: 1939-1941.
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ТЕКУЋИ РАЧУН ПРАШКЕ КРЕДИТНЕ БАНКЕ - ФИЛИЈАЛЕ
У БЕОГРАДУ
Материјали (преписка, обавештења, налози, кратки књиговодствени извештаји, сагласност на изводе текућег рачуна) о улогу по текућем рачуну Англо-чехословачке и прашке кредитне банке, доцније под називом Прашке кредитне банке, парт. 135 у вези уплата у корист текућег рачуна и исплата на терет текућег рачуна за рачун саме банке или за рачун и по налогу њених пословних партнера.
Година: 1940-1942.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ РАЗНИХ ИНОСТРАНИХ БАНАКА
Материјали (интерна обавештења, молбе, одлуке Извршног одбора
Управног одбора ДХБ, преписка, налози, краћи књиговодствени извештаји,
авиза, огласи о прокури, табеларни преглед вишегодишњег извода текућег рачуна, формулари о сагласности на изводе текућег рачуна) о текућим рачунима
разних иностраних банака:
о активном текућем рачуну Француско-српске банке - Париз, парт. 22,
по кредиту на подлози благајничких записа, у вези продужења рока, уплата у
корист текућег рачуна у готову и чистог износа есконтованих благајничких записа, исплата на терет текућег рачуна, у вези лица овлашћених на потписивање и слања извода стања текућег рачуна: у документацији многи огласи о прокури - 1927, 1929, 1930, 1934, 1936, 1939, 1941, 1942;
о улогу по текућем рачуну Банке париске уније (БПУ) у интерним динарима, исплата на терет текућег рачуна и слања извода стања - 1938, 1939;
о активном текућем рачуну БПУ у вези налога за обрачун разних трошкова и доспелих камата - 1935-1939;
о улогу по текућем рачуну Швајцарског банкарског друштва - Базел у
вези уплата у његову корист чистог износа есконтованих благајничких записа
Министарства финансија, својине Швајцарске банке, својевремено уступљени
јој од фирме Лозингер, исплата на терет текућег рачуна као и у вези закључивања - гашења текућег рачуна 1938. године пребацивањем салда одређеном
лицу за рачун фирме Лозингер - 1937, 1938.
Година: 1927, 1929, 1930, 1934-1939, 1941, 1942.

Државна хипотекарна банка
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фасцикле

219

93

бр.јед.
описа

325

ТЕКУЋИ РАЧУНИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА
Материјали (преписка, налози, књиговодствени извештаји, формулари о
сагласности на изводе текућих рачуна а ређе примедбе, изузетно распис и списак) о текућим рачунима осигуравајућих друштава:
о текућим рачунима Француског осигуравајућег друштва „La national“;
о улогу по текућем рачуну на име кауција у вези његовог отварања, подизања са њега доспелих камата, у вези промене каматне стопе и гашења улога по текућем рачуну пребацивањем средстава на штедни улог; 1922, 1924 1926, 1932 – 1938;
о пасивним текућим рачунима истог Друштва, парт. 242 и 243 само у вези сагласности на изводе текућег рачуна; 1941-1943;
о привременом текућем рачуну Осигуравајућег друштва „Феникс“, на који
су се код ДХБ, после његовог банкротства, уплаћивале премије од стране осигураника све до одлуке комесара Министарства трговине и индустрије при том друштву да се убудуће имају уплаћивати код Поштанске штедионице – 1936;
Господарска задруга намјештеника Државног вересиј. завода с.о.ј. Загреб - 1944, 1945;
Прва хрватска штедионица Загреб, 1942-1945;
Грађевинско предузеће инг.Зорислава Фрањетића, Загреб 1941, 1942;
Оскар, Др Мирослав и Хелена Рубилли, Загреб-1942. Опће осигуравајуће дионичарско друштво „Сава“ у Загребу.
Година: 1922, 1924 - 1926, 1932-1938, 1941 - 1945.

ТЕКУЋИ РАЧУНИ ЗАДУЖБИНЕ СИМЕ А. ИГУМАНОВА
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ТЕКУЋИ РАЧУН ЗАДУЖБИНЕ СИМЕ А. ИГУМАНОВА
Материјали (налози, књиговодствени извештаји, обавештења, табеларни
изводи текућег рачуна и сагласност са изводима) о активном текућем рачуну
Задужбине Симе А. Игуманова на бази више обједињених кредита - парт. 35, у
вези уплата у корист текућег рачуна износа у готову или добијених наплатом
доспелих купона државних обвезница и акција Народне банке власништва Задужбине у остави ДХБ-ке, као и у вези исплата на терет понајвише трошкова
грађења нове зграде.
Година: 1934, 1938-1946.
Напомена: Веза са арх.јед. 342 о кредитима по текућем рачуну Задужбине Симе А. Игуманова.

ТЕКУЋИ РАЧУНИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
220
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ТЕКУЋИ РАЧУН АРХИТЕКТЕ МИЛАНА С. МИНИЋА
Материјали (молбе, решења, одлуке Управног одбора, преписка, налози,
књиговодствени извештаји, сагласности на изводе стања текућег рачуна, финансијски уговор о грађењу железница - извођач радова Минић) о одобрењу
кредита по текућем рачуну (меничних и хипотекарних) архитекти Милану
Минићу а углавном:
- о активним текућим рачунима на бази тих кредита - парт. 25, 52 и 112
у вези измене интересне стопе текућег рачуна, уплата у корист текућег рачуна
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

углавном у готову или износа од наплаћених благајничких бонова, као и исплата на терет текућег рачуна, слања извода и коначне исплате текућег рачуна
- 1937-1942;
- о пасивном текућем рачуну на бази облигационог кредита - парт. 207,
отвореном марта 1941. године арх. Минићу Милану и Јелени за исплату грађевинских ситуација хотела „Мажестик“ у Београду, у вези исплата на његов
терет - 1941, 1942, с.а.
Година: 1937-1942, с.а.
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА И ПРЕДУЗИМАЧА
Материјали (молбе, одлуке Управног одбора, обавештења, налози, књиговодствени извештаји, преписка, сагласност у виду формулара на послате изводе стања текућег рачуна, краћи извештаји и реферати, изузетно облигација и
реверс отсека кауција и остава на меницу) о текућим рачунима приватних грађевинара, инжењера и предузимача у вези одобрења кредита на подлози менице и залога на непокретности по текућим рачунима и отварања текућег рачуна,
уплата у корист и исплата на терет текућег рачуна, у вези одлагања отплате и
измирења дугова, гашења тј. закључивања текућих рачуна, слања извода стања и изузетно спајања два текућа рачуна у један.
Текући рачуни:
- активан текући рачун Јосифа Шојате, парт. 55 (1939, 1940, 1942, 1943)
- активан текући рачун инг. Газиколовић Драгољуба, парт. 111 (1939 1943, 1945, 1946)
- активан текући рачун Јована Севдића, грађевинара, парт 67 (1927,
1928, 1939, 1940)
- активан текући рачун инг. Ивана Грбца из Београда, парт 89, (1940, 1941).
Година: 1927, 1928, 1939-1943, 1945, 1946.

220

329

ТЕКУЋИ РАЧУНИ ТРГОВАЦА, РЕНТИЈЕРА И СЛУЖБЕНИКА ДХБ
Материјали (молбе, одлука и решења Управног и Извршног одбора
ДХБа, обавештења, налози, књиговодствени извештаји, интерна обавештења,
преписка, изјаве о сагласности на изводе стања текућег рачуна, признанице,
изузетно пуномоћ) о текућим рачунима приватних лица разних професија (трговаца, рентијера и службеника ДХБ) на бази краткорочних зајмова по текућим рачунима на подлози акцепта и жира меница и супергаранције залога на
непокретности, на подлози златних монета, а код службеника ДХБ загарантованих фантијемама и административним забранама, у вези одобравања ових
зајмова и дозначавања њихових износа текућих рачунима, у вези опрема за отплату дуга, продужења рока отплата, преинудне расподеле прихода, у вези
уплата у корист текућег рачуна појединих отплата дуга, камата, коначних исплата дуга, изузетно износа од продатих монета и у вези исплате са текућег
рачуна износа зајма.
Година: 1926, 1934-1934.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле
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95

бр.јед.
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330

УЛОЗИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
Материјали (обавештења, налози, књиговодствени извештаји, одлука
Извршног одбора ДХБ, изводи стања са сагласношћу на исте, авиза Одељењу
текућих рачуна) о улозима по текућим рачунима приватних лица у вези уплата
у корист, исплата на терет, коначне исплате, закључивања улога, преноса на
други текући рачун, преноса са штедног улога на улог по текућем рачуну и
обратно, пребацивања улога на неку филијалу или другу партију. Код неких
улога по текућем рачуну постоје само авиза.
Сви улози по текућим рачунима у надлежности Централе - Београд
Материјал сређен по редоследу партија.
Година: 1937-1942.

220
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УЛОЗИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ, ЗЕМУНУ
И ЗАГРЕБУ
Улози по текућем рачуну физичких лица из српског Итебеја, Сремске
Митровице и Нове Градишке.
Година: 1937.

220
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ТЕКУЋИ РАЧУНИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА РАЗНИХ ПРОФЕСИЈА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
Материјали (налози за исплату, књиговодствени извештаји, обавештења
о уплати и пријему, преписка, изводи стања текућег рачуна и сагласност на
исте) о текућим рачунима приватних лица разних професија у надлежности
Централе - Београд, за које се није могло утврдити којој врсти припадају, у вези уплата у корист, исплата на терет односно одобравања и задужења текућих
рачуна, лица овлашћених на потписивање.
Година: 1936-1938, 1940, 1942.

КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
221

333

КАРТОТРЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА МИНИСТАРСТАВА ФИНАНСИЈА,
ШУМА И РУДНИКА И ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ
Јединице описа 333-338, у фасциклама 221-225 садржи књиговодствену
картотеку појединих текућих рачуна, са подацима о власнику текућих рачуна,
врсти текућег рачуна, броју партија и о каматној стопи и понекад другим условима, често о зајмовима из којих су проистекли (њиховој врсти, износу, намени)
често о преносу салда из пословних књига и обавезно са цифарским прибелешкама о кретању новчаних износа у рубрици - односно потражује дугује.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр.4.
Текући рачуни углавном исплаћени.
Унутар појединих ресора картони сређени по редоследу бројева партије.
Година: 1941, 1945.

96
број
фасцикле

221

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

334

КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА РАЗНИХ МИНИСТАРСТВА И
ЊИХОВИХ УСТАНОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД,
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У ЉУБЉАНИ, НОВОМ САДУ И ЗАГРЕБУ
Картони пасивних текућих рачуна Централе и филијала Љубљана, Нови
Сад и Загреб - Унутар ресора картони сређени по редоследу бројева партија.
Текући рачуни углавном исплаћени.
Година: 1936-1946.

222

335

КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И
ОПШТИНА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И
ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА У ВАЉЕВУ И ЗАГРЕБУ
Неки текући рачуни исплаћени, неки закључени конверзијом а изузетно
преносом на хипотекарну партију или филијалу.
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 333.

223
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КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА РАЗНИХ ПРИВРЕДНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА, БАНАКА И ОСИГУРАВАЈУЋИХ
ДРУШТАВА
Материјали груписани на:
- производна предузећа,
- друга привредна непроизводна предузећа и установе,
- банке, штедионице и кредитне задруге,
- домаћа и страна осигуравајућа друштва.
Унутар сваке групе картони издиференцирани на активне и пасивне текуће рачуне а унутар ових сређени по редоследу бројева партија.
Текући рачуни већином исплаћени, или салдо пренета на неку филијалу
или другу партију а изузетно отписан.
Година: 1941-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 333.

224
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КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА РАЗНИХ НЕПРИВРЕДНИХ
УСТАНОВА, САВЕЗА, ЗАДУЖБИНА, УСТАНОВА СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА РАЗНИХ ПРОФЕСИЈА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
Унутар појединих група картони издиференцирани на активне и пасивне
текуће рачуне а унутар њих сређени по редоследу бројева партија.
Текући рачуни делимично исплаћени а делимично ликвидирани преносом на друге партије текућег рачуна.
Година: 1941-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 333.
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338

КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У
НАДЛЕЖНОСТИ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА У ЈАГОДИНИ И УЖИЦУ
Напомена: Види опис јединице описа 333.

226

339

КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ПО ЗАЈМУ НА
ОСНОВУ ДЕПОНОВАНИХ 4% ДОБРОВОЉАЧКИХ ОБВЕЗНИЦА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И ДРУГИХ ПОСЛОВНИХ
ЈЕДИНИЦА
Књиговодствена картотека активних текућих рачуна приватних лица са
домицилом у Београду у 70%, иначе у разним местима Србије, Зетске и Врбаске бановине, и бановине Хрватске, разних професија по основу предратних
зајмова закључених код Централе ДХБ на подлози 4% добровољачких обвезница са подацима о зајму односно о депонованим обвезницама и цифарским
прибелешкама о кретању капитала у рубрикама дугује - потражује.
Сви текући рачуни исплаћени.
Картони сређени по редоследу бројева партија.
Цифарске прибелешке III 1940 – XII 1940. године изузетно V 1941.

226

340

КАРТОТЕКА ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА
ЧИНОВНИКА ДХБ
Књиговодствена картотека текућих рачуна по позајмицама чиновника
ДХБ, одобрених 4. и 5. IV 1941. године.
Картотека садржи податке о износима сукцесивних све мањих отплата и
цифарским прибелешкама о кретању капитала у рубрици дугује-потражује.
Материјал груписан на: исплаћене зајмове, конвертоване и картоне без
података о исплати.
Унутар сваке групе картони сређени по редоследу бројева партија.
Цифарске прибелешке на картонима од 4. и 5. IV 1941. године.
Од масовног шаблонског материјала овај део само илустративно састављен.

227

341

КАРТОТЕКА УЛОГА ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ЛИЦА НЕМАЧКЕ И
СРПСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ
Улози по овим партијама су сви исплаћени закључно са 1946. год.
Година: 1942-1946.

98
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О КРЕДИТИМА ПО
ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА
228

342

ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О КРЕДИТИМА ПО
ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА
Одлуке Управног одбора ДХБ, правилници и њихове измене, тумачења,
предлог и мишљење о кредитима по текућим рачунима на подлози хипотеке,
на залогу 4% добровољачких обвезница и других хартија од вредности, на бази златних монета, бланко меница са 2 потписа и загарантованим административним забранама на принадлежности чиновника, у вези њиховог одобравања
у смислу надлежних за то, максималних износа и одговарајућих контингената
филијала и агенција, у вези услова коришћења, каматних стопа, отплата, слања месечних стања издатих зајмова и сл.
Спискови оквирних кредита по текућим рачунима на подлози државних
и државом загарантованих хартија од вредности у току 1935. године и 1936.
године код централе, филијала и агенција.
Година: 1934, 1937, 1939-1941.
Напомена: Веза са јединицом описа 277.

КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА У НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ПРАВНИХ И
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
228

343

КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА НАРОДНОГ КАЗАЛИШТА И
КАЗАЛИШНЕ ЗАКЛАДЕ У ЗАГРЕБУ
Материјали (молбе са прилозима - закладницом, службеним новинама о
измени уредбе, одлуке и преписка са Министарствима просвете и финансија,
Банском управом Савске бановине, Народним казалиштем у Загребу) о закључивању 2 зајма по текућим рачунима Народног казалишта у Загребу и Казалишне закладе на подлози прихода „Фонда казалишног динара“ по одговарајућој
уредби уз гаранцију Савске бановине, оба на 15 година, код мањег зајма још
уз супергаранцију менице као и о предлогу Мин. државне ризнице у Загребу
1944. године да се остатак зајма од 13, 5 милиона одмах исплати из „Фонда казалишних куна.“
Зајам од 13,5 милиона динара закључен 1946. године - парт.т.р. 3.
(1936, 1944)
Зајам од 2, 5 милиона динара закључен 1939. године - парт.т.р. 14. (1938,
1939)
Година: 1936, 1938, 1939, 1944.

228
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КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ПРЕДУЗЕЋА „ВАРДА“
И БАНКЕ „ГАЈРЕТ“
Материјали (извештаји, реферати, одлуке Управног одбора и њиховог
Ужег комитета, решења, земљокњижна документа, процене имања, ситуацио-

Државна хипотекарна банка
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99

бр.јед.
описа

ни план, уговори купопродајни и о експлоатацији шума, преписка, обавештења - расписи, понеки авизо, табела и биланс) о зајмовима по текућим рачунима предузећа „Варда“ д.д. индустрија дрвета на бази меница и залога на непокретности од око 8 милиона динара закљученој у централи и од око 5 милиона
динара закљученог у филијали Сарајево својевремено преузетих од банке Гајрет као и о зајму банке Гајрет од 2.400.000. динара већином јединствено третираних због тесних веза предузећа и банке којима у ствари управља иста финансијска група. Материјали у вези услова зајмова, амортизационог плана и
квота, опомена, одобрења или одбијања почека, протеста меница, имовинских
трансакција између главног дужника и предузећа која за њега гарантују, у вези
егзективне наплате, продаје покретности, принудне управе на заложеним имањима, њихове парцелације ради распоређивања честица и пријема купаца делимично за дужнике, у вези разних мера санације дугова - продужењу рока отплате, снижења каматне стопе, нових отплатних планова, могућности делимичне отплате дуга цесијом 3% државних обвезница за ликвидацију земљорадничких дугова, у вези повлачења старих интабулација понудом залога на
новим непокретностима, експропријације дела заложеног имања и поделе одштетне своте као и само делимично наплате потраживања ДХБ.
Година: 1932-1941, с.а.
Напомена: Веза са јединицом описа 307.
229
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КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА ШУМСКО - ИНДУСТРИЈСКОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ШИПАД“
Материјали (молбе, одлуке Управног одбора и његовог Извршног одбора, решења, реферати, извештаји, историјати, уредбе, преписка осим са филијалом Сарајево и са предузећем „Шипад“ и са заинтересованим министарствима шума и руда, финансија и трговине и индустрије, записници, уговори, табеле, графикони, биланси, прегледи активе и пасиве, рачуни изравњања, прихода и расхода, спискови, географске мапе, исечци из домаће и стране штампе) о
сукцесивним краткорочним кредитима по текућим рачунима (око десетак)
шумско - индустријског предузећа „Шипад“, понекад о њиховом спајању, о
све даљим допунским и накнадним таквим истим кредитима на бази углавном
меничног акцепта са широм сродних предузећа у којима је ангажован капитал
„Шипада“ као и банка уз супергаранцију цесије потраживања за испоручену
робу у иностранству и на бази залога на инвентар, робне залихе и непокретности. Материјал у вези разграњивања послова „Шипада“ куповином акција фабрике целулозе „Дрвар“, откупа имовине предузећа „Криваја“палог под стечај,
фузије и повезивања са сродним предузећима „Дурмитор“ и „Варда“; у вези
финансијских тешкоћа „Шипада“и угрожавања интереса ДХБ-ке као и повериоца те због тога, поред ранијих олакшица о одлагању плаћања, предузетих
прегледа и анализа целокупног пословања дужника, у вези предлога санације
и подељених мишљења да ли да предузеће и даље остане на основи акцијског
капитала или да се подржави, у вези предлога за санацију и појачавање гаранције за нов кредит по текућем рачуну настао конверзијом заосталих отплата
по ранијим кредитима у циљу спасавања предузећа од ликвидације. У склопу
материјала решење Министарства шума и руда из 1940. године о располагању
инвестиционим фондом „Шипада“ код филијале ДХБ у Сарајеву.
Документација закључно са 1930. годином су само прилози.
Година: 1911, 1914, 1921, 1927-1930, 1933-1940.
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КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА АКЦИОНАРСКИХ ДРУШТАВА
„ ЗЕНИЦА“ И „ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЧЕЛИК“
Материјали (правила акционарског друштва Зеница, уговори, уредбе,
одлуке Управног одбора и Извршног одбора ДХБ, записници седница Надзорног одбора и извештај о раду у I пословној години Југословенског челика а.д.,
извештај о прегледу рада, мемоар, елаборати, инвестициони и финансијски
планови, биланси и њихови коментари, стање главне књиге, споразум, преписка са Министарством шума и руда, фирмом „Круп“, њеним финансијским посредником Дрезденском банком, Народном банком, акционарским друштвима
„Зеница“ и „Југословенски челик“, Интерна обавештења и налози и понеки
авизо, графички и цифарски табеларни прегледи и исечци из домаће и стране
штампе) о Индустрији гвожђа а.д. Зеница, од 1938. године фузионисане са
другим рударским предузећима у Југословенски челик а.д. Сарајево, комбинат
рудника угља, гвожђа и железничара, о оснивању, историјату, раду, плановима, санацији, реорганизацији, закључивању картелних споразума са сродним
предузећима све у вези одобравања разних кредита по текућим рачунима и донекле њихове реализације као и могућег закључивања нових зајмова:
Зајам по текућем рачуну од 150 милиона на полози бонова Главне државне благајне који ће издати Министарство финансија са роком отплате од 8
година за сваку од 6 подигнуту траншу, закључен 1936. године 3. IV код централе ДХБ; сврха зајма модернизација и набавка на његов рачун инсталације
ваљаонице грубе пруге код фирме „Круп“; Одељења текућих рачуна задужено
да се стара о извршавању уговора о зајму и у том циљу отвара текући рачун;
моделитети исплате, обезбеђења девиза - немачких марака и контрола коришћења кредита, стављање на расположење акционарском друштву појединих
рата и у оквиру истих требовања кредита; II 1941. године консолидације кредита продужењем рока враћања на 12 година највећи део преосталог дуга. Отплата ануитета почиње кад се предузеће оспособи да целу инсталацију стави у
погон.
Привремени кредит по текућем рачуну од 5 милиона динара на подлози
аванса који ће Зеници исплатити Управа државних железница на терет потраживања Министарства саобраћаја по зајму од 100 милиона динара за набавку
железничког материјала који ће се блокирати за ових 5 милиона; супергаранција менични акцепт на 6.250.000. динара; отплата, II 1938. године код филијале ДХБ у Сарајеву одобреног кредита на 6% камате, најдаље до 1. VI 1938. године - документација само о одобрењу кредита..
Кредит по текућем рачуну до 20 милиона динара са 6% камате уз покриће: 1) акцепт увећан за 25%; 2) цесија примања а.д. Зеница од Главне дирекције државних железница за испоручен материјал; 3) улог на штедњу а.д. Зенице;
отплата кредита, одобреног 12. VII 1938. године код филијале ДХБ - Сарајево,
најдаље до 31. XII 1938. године.
Документација само о одобрењу кредита у прилогу са уговорима Зеница
- Југословенске државне железнице.
Година: 1934-1941.
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КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА РАЗНИХ БАНАКА
Фрагментарни материјали (решења Управног одбора ДХБ, одлука његовог Ужег комитета, реферат Инспектората ДХБ са предлогом одлуке и допис)
о кредитима по текућем рачуну разних банака код ДХБ у вези њиховог одо-

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

101

бр.јед.
описа

брења, услова коришћења и у једном случају начина отплате цесијом потраживања:
- кредит од 200 милиона динара Привилеговане аграрне банке (ПАБ) са
роком до коначне уплате III и IV рате акције ПАБ-а, гарантован генералном
заложницом за издате хипотекарне зајмове од стране ПАБ, (1930).
- тромесечни кредит Француско - српске банке од 15 милиона динара на
подлози државних бонова (1936).
- кредит Савске банке без ближих података о условима (1941).
Година: 1930, 1936, 1941.
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КРЕДИТИ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗАДУЖБИНЕ СИМЕ
ИГУМАНОВА
Материјали (молбе, мишљења, одлуке Управног одбора ДХБи његовог
Извршног одбора, опомена, нешто преписке о кредитима по текућем рачуну
Задужбине Симе Игуманова на бази залоге обвезница ратне штете и других
хартија од вредности у вези њиховог спајања, одобравања накнадних кредита,
опомене неуредном дужнику, одобрења одлагања отплате, смањење отплатних квота, делимично са освртом на текући рачун произашао из ових кредита.
Година: 1938-1941, 1946.
Напомена: Веза са јединицом описа 321.

231
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КРЕДИТА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ НА БАЗИ ЗАЛОГА 4%
ДОБРОВОЉАЧКИХ ОБВЕЗНИЦА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
Молбе појединаца за одобрење кредита по текућем рачуну на бази залога
4% добровољачких обвезница, у надлежности филијале Цетиње, са потврдом о
пријему зајма и изјавом да уколико не буду уредно отплаћивали дуг ДХБ може
вршити наплату купона; изјаве на посебним обрасцима о полагању у залогу обвезница са њиховим пописом и докумената о прегледу обвезница за време талијанске окупације ради њиховог стављања у посебан депозит, понекад са судским закључцима и пуномоћјима у вези ових обвезница у прилогу.
Материјал сређен по редоследу бројева партија.
Година: 1940, 1941.

ЛОМБАРД
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЛОМБАРДУ - ЗАЈМОВИМА НА
ПОДЛОЗИ БЛАГАЈНИЧКИХ ЗАПИСА И ДРЖАВНИХ И
ДРЖАВОМ ГАРАНТОВАНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
232

350

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЛОМБАРДУ И ЕСКОНТУ БЛАГАЈНИЧКИХ
ЗАПИСА
Материјали (одлуке и решења Управног одбора ДХБ ређе његовог Извршног одбора и Главне дирекције ДХБ, дописи и решења Министарства финансија - Одељења државних дугова и кредита и Одељења државног рачуноводства, изузетно наређења и распис) о кредитима на подлози благајничких записа

102
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(бонова) Министарства финансија у разним износима по основу лобарда или
есконта, а у вези каматне стопе, њене висине у зависности од рокова доспећа
бонова, смањења каматне стопе, услова и висине зајмова у односу на номиналан износ записа - бонова, у вези контингената ових зајмова код појединих
филијала, есконтовање у номиналној вредности (al peri), наплаћивања банкарске провизије, у вези изналажења садашње вредности државних бонова по
принципу интерес на интерес, молби страних фирми за ове зајмове, у вези могућности и услова отплате ових зајмова пре рока као и слање Централи пописа
благајничких записа и бонова са подацима колико их је примљено у есконт.
У прилогу попис ових аката као и прегледи стања есконта и ломбарда у
Централи и филијалама у 1928. и 1929. години.
Година: 1930, 1935-1940.

232
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЛОМБАРДНИМ ЗАЈМОВИМА НА
ПОДЛОЗИ ДРЖАВНИХ И ДРЖАВОМ ГАРАНТОВАНИХ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ
Материјали (решења и одлуке Управног одбора ДХБ, њихове измене и
допуне, ређе одлуке његовог Извршног одбора односно Ужег комитета, изузетно реферати Инспектората са образложењем, мишљењем и предлозима одлуке, решења Главне дирекције са пописом ових аката у прилогу) о ломбардним зајмовима на подлози државних и државом огарантованих хартија од
вредности на номиналну и берзанску вредност хартија од вредности датих у
залогу, максимирање и минимирање њиховог износа, овлашћења агенцијама
са проширеним делокругом да и они могу одобравати ове зајмове, утврђивања
контингената појединим филијалама за одобравање ових зајмова, изједначавање услова за ломбардне зајмове код ДХБ, Поштанске штедионице и Народне
банке, у вези каматних стопа, њиховог смањења, мера против неуредних дужника - допуне залоге у номинали, откупа у корист ДХБ заложених хартија од
вредности које се продају, у вези отписа појединих хартија од вредности, висине таксе за сечење купона, предлога о попису заложених хартија од вредности и праћењу њихових промена, као и отплате дуга преко рока.
Извештај Комисије о стању заложних хартија од вредности по зајмовима на залоге у Централи са пописом зајмова, њиховим бројем партија и износима као и списак дужника чије су заложне хартије од вредности продате на
берзи а дугови остали ненамерни - 1936. год.
Година: 1933-1941.

ЛОМБАРДНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ
-БЕОГРАД И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
ЛОМБАРДНИ ЗАЈМОВИ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
232

352

ЛОМБАРДНИ ЗАЈМОВИ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
Изјава зајмотражилаца ломбардних зајмова на посебним обрасцима о
предаји у залогу ДХБ-ци својих разних хартија од вредности укључујући њихову спецификацију (обвезнице: ратне штете, за ликвидацију земљорадничких
дугова, беглучког зајма, спољног Блеровог зајма, акције Народне банке и
ПАБ-а и лозови Црвеног крста), серије и бројеве са налогом да се изда зајам.

Државна хипотекарна банка
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Материјал крњ јер нема ни заложница нити документације о даљем току
и судбини зајмова у надлежности Централе.
Материјал груписан по зајмотражиоцима на физичка и правна лица
(банке, привредна предузећа, школе, цркве и општине) а унутар ових сређен
по редоследу бројева партија - заложница.
Година: 1935-1941.
232
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ЛОМБАРДНИ ЗАЈМОВИ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
Заложница ломбардних зајмова одобрених у Централи ДХБ на бази хартија од вредности (обвезнице ратне штете, аграрне и лутријске, спољног Блеровог зајма и акције Народне банке и ПАБ-а) са цифарским подацима о отплатама и каматама , свих отплаћених са напоменом да су хартије од вредности
или враћене или стављене у везани депо за наплату дуга са изјавама зајмотражиоца и предаји у залогу хартија од вредности у прилогу.
Материјал по зајмотражиоцима груписан на физичка и правна лица
(новчани заводи, цркве, школе, градска поглаварства и општине) а унутар њих
сређен по редоследу бројева партија - заложница.

232
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ЛОМБАРДНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У
ЦЕТИЊУ, СПЛИТУ, ЗАГРЕБУ И ЗЕМУНУ
Фрагментарни материјали о ломбардним зајмовима на подлози залоге
разних хартија од вредности изузев 4% добровољачких обвезница у надлежности филијала Цетиње, Сплит, Загреб и Земун, у вези одобравања зајмова, полагања у залогу хартија од вредности и издавања заложница.
Документа о прегледу од стране италијанских окупаторских власти у
фил. Цетиње, пре рата, у залогу положених обвезница ратне штете ради предаје у посебан депозит и допис дужнику о конверзији обвезница - 1941, 1945.
Решење Управног одбора ДХБ о одобрењу Трогирској општини ломбардног зајма на подлози 6% обвезница далматинског аграра - 1935.
Заложница по ломбардном зајму на подлози залога обвезница ратне
штете у надлежности филијале Загреб и допис ДХБ о гашењу зајма - 1940,
1950.
Изјаве приватних лица, де фацто спискови обвезница ратне штете датих
у залогу за ломбардне зајмове у надлежности филијале Земун 1940, 1941.
Година: 1935, 1940, 1941, 1945.

КАРТОТЕКА ЛОМБАРДНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА
233
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КАРТОТЕКА ЛОМБАРДНИХ ЗАЈМОВА ИЗ БАЧКЕ И СРЕМА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
Дугови исплаћени, ређе отписани.
Картони сређени по редоследу бројева заложница 611-684 без континуитета.
Година: 1938-1943, 1945-1946.
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356

КАРТОТЕКА ЛОМБАРДНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
Дугови углавном подмирени.
Картони по дужницима груписани на физичка и правна лица а унутар
ових група по редоследу бројева заложница 720-992 без пуног континуитета.
Година: 1938-1946.
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КАРТОТЕКА ЛОМБАРДНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У
НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У УЖИЦУ
Дугови изузев једног исплаћени.
Уз цифарске прибелешке с краја 1941. године на картонима постоји печат петокраке звезде на ослобођеној територији.
Свега 6 картона сређено по редоследу бројева заложница 568/140714/145 без пуног континуитета.
Година: 1941-1943, 1945, 1946.
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КАРТОТЕКА ЛОМБАРДНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У
НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У ВАЉЕВУ
Дугови углавном нису исплаћени, а ређе отплаћени заложбеним хартијама од вредности, које се услед тога не враћају полагачима - дужницима.
Уз цифарске прибелешке с краја 1941. године на картонима постоји печат петокраке звезде на ослобођеној територији.
Картони сређени по редоследу бројева заложница 611- 684 без континуитета.
Година: 1940-1946.
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КАРТОТЕКА ЛОМБАРДНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
Уз поједине партије зајмова односно картоне понекад дописи - опомене
за отплату дуга са обрачунима и признаницама.
Дугови углавном исплаћени, ређе отписани.
Картони по дужницима груписани на физичка и правна лица а унутар
ових група по редоследу бројева заложница 638-764 без пуног континуитета.
Година: 1938-1943, 1946.

ЕСКОНТ И РЕЕСКОНТ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЕСКОНТНИМ И РЕЕСКОНТНИМ
КРЕДИТИМА
234

360

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЕСКОНТНИМ КРЕДИТИМА
Материјали (одлуке Управног одбора и његовог Извршног одбора и Главне
дирекције ДХБ и Упутство) о есконтним кредитима у вези есконтовања купона
државних зајмова и дугова, заложница ДХБ (Селигманових), смањења каматних
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стопа, погрешне праксе поништаја менице по којој је издејствовано издавање
платног налога, у вези наплате камате у случају исплате меница пре доспелости, начина извештавања од стране филијале о износу есконтованих купона,
наплаћивања 1ог динара за монопол. Образац - обрачун есконта, у вези обавезе шефа Банкарске дирекције да врши функцију деловања Цензорског одбора
и овлашћења Извршног одбора да решава о есконтовању благајничких робних
записа Министарства финансија.
Година: 1935, 1937, 1939-1941.
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О РЕЕСКОНТНИМ КРЕДИТИМА
Материјали (наређења, решење, одлуке, реферати уколико потичу од
Инспектората са предлогом за одлуку, преписка и анкета у вези расписа) у вези реесконтног кредита новчаних завода - банака код ДХБ а посебно њиховог
регулисања када су одобрени на подлози меница земљорадника заштићених
Уредбом о ликвидацији земљорадничких дугова предатих Привилегованој
аграрној банци и једнаког термина афионског - опијумског кредита аутоколониста који се исто сматрају земљорадницима.
Стање - пописи реесконтних кредита у филијалама.
Година: 1933, 1936-1938, 1940, с.а.
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЕСКОНТУ И РЕЕСКОНТУ МЕНИЦА
Објашњења о меницама које ће ДХБ есконтовати, примати у реесконт
и супергаранцију, о њиховој форми и потребним условима и потребним
условима и елементима у вези новог меничног закона од XII 1929 -1930.
Кратак реферат Инспектората ДХБ са предлогом за решење у вези одобравања трговачких меничних кредита са роком највише до 9 месеци и њиховог књижења преко Р - на домаћих меница - 1940.
Одлуке Извршног одбора о наплати камате у случају исплате менице после доспелости а пре подизања протеста и регулисања менице подношењем
нове менице - 1941. и допис о таксирању меница у Бановини Хрватској 1941.
Година: 1930, 1940, 1941.

ЕСКОНТНИ КРЕДИТИ
234

363

ЕСКОНТ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Молбе правних лица (углавном банака, индустријских предузећа) и приватних лица за пријем у есконт записа и бонова Министарства финансија са
одлукама и решењима о одобрењу ређе одбијању; код одобрења утврђени су
услови - Каматне стопе и провизија и дати обрачуни свота за исплату, понекад
пописи и спецификације записа и нешто преписке и обавештења о извршеном
есконту у прилогу.
Материјал груписан на физичка и правна лица.
Година: 1936-1941.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

364

ЗАХТЕВИ ВИЦИНАЛНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ НОСКОВЦИ - СЛАТИНА НАШИЦЕ А. Д. И ПРВЕ ЈУГОЗАПАДНЕ КРАЈИШКЕ МЕСНЕ
ЖЕЛЕЗНИЦЕ У ЗАГРЕБУ ЗА ЕСКОНТОВАЊЕ ДРЖАВНИХ БОНОВА
Материјали (преписка, уверења, уговори, одлуке Управног одбора ДХБ
и његовог Извршног одбора, обрачуни износа за исплату) у вези захтева Вициналне железнице Носковци - Слатина - Нашице а.д. и I Југозападне крајишке
месне железнице у Загребу, у ликвидацији, за есконтовање државних бонова,
због вишекратног одбијања од стране ДХБ пре коначног преузимања у есконт
и у вези утврђивања пуноважности ових бонова с обзиром на неиспуњавање
неких клаузула уговора о продаји односно куповини вициналних железница у
име чије откупне цене су исти бонови положени.
Година: 1938-1940.
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ПОПИСИ ЕСКОНТОВАНИХ БЛАГАЈНИЧКИХ ЗАПИСА
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
Пописи благајничких записа Главне државне благајне Министарства финансија издатих за државне лиферације примењених и есконт у току појединих
месеци 1940. и 1941. године и државних благајничких записа које издаје Народна банка за рачун Министарства финансија за уплату у готову - 1940, 1941.
Пописи разних благајничких записа Министарства финансија есконтованих код ДХБ у сврху предаје Народној банци у есконт, односно реесконт,
односно депо са нешто пропратних налога и обавештења - 1939, 1941.
Година: 1939-1941.

РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ
235

366

РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ ЕСКОНТНЕ БАНКЕ
Материјали (одлуке, решења, извештаји, преписка, статут, правила 1990. године, записници збора акционара Есконтне банке, цифарске табеле о
стању Есконтне банке), о одобравању Есконтној банци уствари финансијском
концерну који поседује и предузећа, унутар одређених оквира кредита на бази
портфељских меница датих у реесконт, а понајвише о њиховом реализовању,
слању намирница на есконтовање, о мерама за стицање увида у пословање и
финансијско стање банке прегледом, тражењем обавештења о члановима
управе овлашћених на потписивање, о замени старих меница за супергаранцију нових са потписима авалиста, нових чланова управе, о тражењу обезбеђења
на имовину потписника супергаранционих меница, о комисијским проценама
имања Др. Матејића који стоји на челу концерна и банчиних предузећа, поготово у вези низа молби Есконтне банке за олакшице, пошто је дошла у кризу,
да јој се одгоде отплате по меницама у есконту, да првенствено регулише менице са малим отплатама, да се не повећавају камате на реесконту. У досијеу
нема података о отплати дуга или његовом гашењу на било који начин.
Година: 1900, 1921-1933, 1935.
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РЕЕСКОНТСКИ КРЕДИТИ РАЗНИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВА
Фрагментарна документација - само извештаји о прегледу рада, књига и
стања разних кредитних установа у вези њихових реесконтних кредита као и
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само гаранција за кредите других клијената из концерна у чијем су саставу изузетни налази благајни за исплату за законским листама у прилогу:
Охридске трговачке банке а.д. на подлози портфељских меница уз супергаранцију баничног акцепта и шира чланова Управног одбора – 1935;
Лесковачке кредитне банке – 1937;
Задруге руских чиновника и привредника за међусобно помагање на
подлози портфељских меница у вези затраженог кредита – 1938;
Југословенске кредитне санитетске задруге с.о.ј. – 1938;
Опште трговачке банке а.д. – 1938;
Српске централне привредне банке Сарајево 1937 – 1939;
Београдске банке „Меркур“ у ванстечајној ликвидацији – 1942;
Година: 1935, 1937, 1938, 1939, 1942.
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РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТ СРПСКЕ ГРАЂЕВИНСКЕ БАНКЕ
Одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Извршног одбора заједничке за
краткорочне зајмове у вези наплате таксе за опомене дужницима, заједничке
за менично-хипотекарне и есконтне кредите о обрачунавању камате у случају
исплате менице пре доспелости и јединствена за менично -хипотекарне зајмове и кредите по текућим рачунима у вези камата, рокова отплата и других
услова - 1935, 1939, 1940.
Досијејски материјали (земљокњижна документа, менични протести,
менична тужба, есконтна листа, преписи меница, тужбе, судска решења,
закључци и пресуде, рекурс и призиви против истих, преписка, реферати, одлуке Управног одбора и његовог Ужег комитета као и Правног одељења
Правобранилаштва ДХБ) заједнички за разне краткорочне зајмове, о поравњању ДХБ са Светозаром Гргином којег прима за дужника уместо Српске
грађевинске банке пале под стечај, по њеном реесконтном кредиту, а чије је
жириране менице Гргин у своје време акцептирао; о пријему Гргина за дужника на бази менице уз супергаранцију залоге на његову кућу и надинтабулације на имању Српске грађевинске банке - фабрици намештаја; о тешкоћама наплате дуга од Гргина, неуредног дужника, компликацији насталој избијањем спора између ДХБ и Београдске задруге, такође повериоца Српске
грађевинске банке, која при куповини имања Српске грађевинске банке није
из цене намирила и потраживање ДХБ, који се спор после низа година завршио нагодбом тј. само делимично исплатом потраживања ДХБ; у међувремену о неокончаном стечају над имовином - земљиштем Гргиновим због пада
истог под удар аграрне реформе и о конкурентној расправи депозита насталог продајом Гргинове куће и покретности између више његових повериоца
укључујући и ДХБ. У досијеу нема података о исплати Гргиновог дуга или
његовом гашењу на неки други начин.
Година: 1921, 1926, 1928-1943, 1946.
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МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ
ОПШТИ И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О МЕНИЧНОХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОВИМА
236

369

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИМ
ЗАЈМОВИМА
Материјали (одлуке и решења Главне дирекције, Управног одбора и његовог Извршног одбора и управника ДХБ, тражење објашњења, упутства, реферати и образложени предлози Инспектората за доношење одлука) општег
карактера о менично-хипотекарним зајмовима у вези услова за њихово одобравање, интересних стопа, рокова отплате, продаје заложених имања и пријема купаца за дужника, претварања у дугорочне - хипотекарне, регулисања обавеза и сл. са регистром једног дела списа у прилогу.
Спискови менично - хипотекарних зајмова на дан 9. V 1936. у филијали
Скопље и подручној агенцији Битољ са бројевима партије, именима дужника,
износима зајмова и остатака дугова.
Година: 1935-1937, 1939-1941.
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СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ
ЗАЈМОВА
Статистички табеларни прегледи менично-хипотекарних зајмова (изузетно зајмове чиновника ДХБ за грађење) годишњи, за поједине месеце, ређе
тромесечја и полугодишта, изузетно и упоредни прегледи за 2 и више година
са подацима о ликвидираним зајмовима на варошка и пољопривредна имања и
мешовиту залогу, о њиховом броји, величини и вредности заложеног имања, о
износима зајмова, преосталим дуговањима о типовима зајма по каматној стопи и роковима враћања, о износу тражених, одобрених и ликвидираних зајмова, броју и износу претходних у дугорочне, наплаћених, њиховом стању крајем појединих година, о броју и износу протестованих и ређених меница по
овим зајмовима.
Материјали груписани на:
- заједничке податке за Централу и филијале ДХБ (поједине године, упоредни прегледи и диаграми за године - 1930 - 1941.
- податке за Централу Београд за године - 1930, 1931. и њених
пословних јединица.
Чачак
1940, 1941.
Крагујевац
1935, 1938-1941.
Шабац
1940, 1941.
Панчево
1938-1941.
Ужице
1940, 1941.
Ваљево
1940, 1941.% - податке за главне филијале Бања Лука
1936-1940.
Цетиње
1931-1940.
Љубљана
1933-1940.
Ниш са подручним агенцијама односно филијалама
1940, 1941.
Зајечар
1940, 1941.
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Нови Сад
1930-1940.
Петровград, Новом Саду подручна агенција односно филијала 1938-941.
Сарајево
1930-1940.
Пријепоље агенције при филијали
Сарајево
1935-1940.
Скопље
1935-1940.
Битољ, агенција при филијали Скопље 1936 - 1940.
Сплит
1930-1936, 1938-1940.
Загреб
1930-1940, 1936-1940.
Земун
1938-1940.
Не постоји у материјалу сваке филијале односно агенције све врсте побројане документације.
Због недељивости података у јединици су подаци за целу годину 1941.
Година: 1930-1941.

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И ЊЕНИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ БЕОГРАД И АГЕНЦИЈЕ ВАЉЕВО
237
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ДОСИЈЕА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Досијеа појединих краткорочних менично - хипотекарних зајмова на бази акцепта меница уз супергаранцију залоге на непокретности, закључених
углавном на 5 година, често се клаузулом без права претварања у дугорочне
зајмове до чега није никад ни долазило.
Материјали (молбе са разним уверењима у прилогу, записници, о процени имања, пристанци на одобрене зајмове, писмена о кредиту, рође менице,
документа земљокњижна и о осигурању, опомене, документа о исплати дуга
и изјаве о брисању терета на непокретности) у вези одобравања зајмова у надлежности Централе Београд, њихових сукцесивних отплата уз мере гоњења
неуредних дужника, одобрења олакшице и коначних дугова од стране првобитних дужника пошто није било промене власништва на заложеним добрима.
Досијеа сређена по абецеди дужника А - В, без континуитета.
Година: 1921, 1922, 1926, 1932-1942, 1946.
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ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ДОСИЈЕА БЕЗ
ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ДУГА
Материјали (молбе са уверењима у прилогу, записници оцењивачког одбора, заложне исправе, земљокњижна документа, реферати и одлуке о пријему
купца заложене непокретности за банчиног дужника, преписка о осигурању
имања, изјаве за брисање) о менично - хипотекарним зајмовима физичких лица у надлежности Централе Београд у вези њиховог одобравања, преузимања

110
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

дуга од стране купца заложеног имања, продужења рока отплате и понекад отплате дуга.
Материјал груписан на досијеа отплаћених дугова - 1930, 1935, 1938,
1940. и досијеа без података о отплати дугова - 1921, 1922, 1924, 1935, 1937,
1938, 1940.
Нека досијеа врло оскудна документацијом.
Година: 1921, 1922, 1924, 1930, 1935, 1937, 1938, 1940.

238

373

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БЕЗ ПОДАТАКА
О ОТПЛАТИ ДУГА
Материјали са свим одлукама као и материјалима у арх. јед. 371 са нешто богатијом документацијом у погледу видова обезбеђења баничног потраживања забраном на плату и винкулацијом штедног улога неуредног дужника
и сл, код којих исто није било промене власништва на заложеним непокретностима, без података у досијеима о отплати дуга или његовом гашењу на било
који начин.
Материјал сређен по абецеди дужника, Б - Ш ( без пуног континуитета).
Већина досијеа оскудна а нека садрже само молбе и одобрења зајмова са
документацијом о њиховом перфектуирању.
Година: 1921, 1922, 1924-1930, 1932-1942, 1946.

238

374

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ У ВАЉЕВУ - БЕЗ ПОДАТАКА О
ОТПЛАТИ ДУГА
Фрагментарна досијеа појединих месечно - хипотекарних зајмова по заложеним непокретностима у надлежности агенције Ваљево са одлукама и документацијом углавном као у арх. јед. 371; изузетно неки зајмови претворени
у дугорочне, иначе досијеа углавном без података о отплати дуга.
Година: 1932-1934, 1936-1938, 1940.

239

375

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРЕТВОРЕНИХ У
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ
ДУЖНИЦИ
Досијеа појединих краткорочних менично - хипотекарних зајмова на бази
акцепта менице уз супергаранцију залоге на непокретности закључених углавном на 5 година а поравнањем претворених у дугорочне хипотекарне зајмове.
Материјали (молбе са уверењима у прилогу, у случају подизања зајма у
сврху зидања, предрачуни и планови, доцније и грађевинске ситуације, записници о процени, одлуке о одобрењу зајмова, земљокњижна документа, писмена о кредиту, белешке о спору са поравнањем, опомене, изјаве за брисање
терета) у вези одобравања зајмова у надлежности Централе Београд, олакшица
у исплати, разних мера гоњења неуредних дужника, редовних отплата и коначног намирења дуга од стране првобитног дужника, изузетно у вези продаје
заложеног имања на дражби за готово, којом је дуг само малим делом остао
ненамирен.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

111

бр.јед.
описа

Досијеа сређена по абецеди дужника, Д - П (без пуног континуитета).
Година: 1919, 1921-1923, 1926-1930, 1932-1937, 1939-1946.

240

376

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРЕТВОРЕНИХ У
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ДОСИЈЕА СА ИЛИ БЕЗ ПОДАТАКА О
ОТПЛАТИ ИЛИ ОТПИСУ ДУГА
Досијеа појединих краткорочних менично - хипотекарних зајмова у надлежности Централе Београд са свим одлукама и углавном истим материјалима
као у арх. јед. 375 али са карактеристиком о промени дужника купопродајом,
тј. о поравнању преузимањем дуга од стране купца заложене непокретности.
Дугови углавном отплаћени, делимично без података о отплати или је
отписан остатак дуга после продаје имања на јавној дражби.
Досијеа груписана на зајмове код којих је првобитни дужник или купац заложног имања претварао менично - хипотекарни зајам у дугорочни хипотекаран.
Година: 1921-1942, 1945, 1946.

240

377

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРЕТВОРЕНИХ У
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ
ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ
Досијеа појединих краткорочних менично - хипотекарних зајмова поравнањем претворених у дугорочне, хипотекарне зајмове.
Материјали (молбе са прилозима, у случају тражења зајмова у сврху зидања и са предрачунима и плановима, записници о процени непокретности,
одлуке о одобравању зајмова, писмено о кредиту, белешке о спору са поравнањима, земљокњижна документа, опомене, огласи, услови и записници о јавној
дражби и преписка) у вези тражења и одобравања зајмова, олакшица у исплати, претварања у дугорочне, гоњења неуредних дужника, продаје заложних
имања на јавној дражби и куповине истих од стране ДХБ, у вези продаје сада
банчиних имања другим лицима за готово или на кредит у којем случају му се
као дужнику отвара нова хипотекарна партија. Понекад има података да је
ДХБ куповином заложних имања остала делимично ненамирена у свом потраживању као и да је други дужник - купац банчиног имања исплатио свој дуг.
Досијеа сређена по абецеди првобитног дужника: Д, М.
Година: 1921, 1924, 1926-1940, 1945, 1946.

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ БЕОГРАД И АГЕНЦИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ
241

378

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (А - Ј )
Јединице описа 378-384, у фасциклама 241-244, садрже картотеку менично - хипотекарних зајмова у надлежности Централе Београд на бази меница уз супергаранцију залога на непокретности са подацима о дужницима, њиховом домицилу, ређе занимању, износу и датуму одобрења зајмова, о заложеним имањима на основу писмена о кредиту, њиховом осигурању, о меничним

112
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

издаваоцима и жирантима, о роковима враћања за 5 ређе 10 година, понекад о
пружању рокова на 15, 20 и 25 година, о каматним стопама од 7% ређе 5% и
6%, протестима менице, о износима тромесечних отплата и са сукцесивним
цифарским прибелешкама кретања и стања отплата и личних рачуна у одговарајућим рубрикама. Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Сви дугови исплаћени од стране првобитних дужника пошто није долазило до промене власништва на заложним непокретностима.
Картони сређени по абецеди дужника, физичких лица.
Година: 1935-1941, 1943, 1944, 1946.

242

379

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (К - П)
Година: 1933, 1942.
Напомена: Види опис јединице описа 378.

243

380

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (Р - Ж)
Година: 1931-1943, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице опис 378.

243

381

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ
ЛИЦА
Година: 1935-1942, 1944.
Напомена: Види опис јединице опис 378.

244

382

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Картотека менично - хипотекарних зајмова у надлежности Централе Београд са подацима као у арх. јед. 378 са допунским подацима о купцима зацложених имања који су преузели дуг првобитног дужника и њиховим меничним
подписницима.
Сви дугови отплаћени од стране купаца, нових дужника.
Картони сређени по абецеди нових дужника, физичких лица пошто на
понеким картонима постоје само њихова имена.
Дужници - купци заложних имања А, Б, Д, Г, Ј, К, М, О, П, Р, С, Ш, Т,
У, В, З, Ж.
Година: 1935-1943, 1946.
Напомена: Види опис јединице опис 378.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

244

113

бр.јед.
описа

383

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
ПРЕТВОРЕНИХ У ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - ДУГОВИ НАМИРЕНИ
ПОРАВНАЊЕМ
Зајмови у надлежности Централе Београд, код којих није долазило до
промене власништва на заложеним непокретностима али су менично - хипотекарни зајмови поравнањем претворени у дугорочне хипотекарне зајмове.
Салда свих дугова намирени поравнањем.
Картони сређени по абецеди дужника, физичких лица - А, Б, Ђ, Г, И, Ј,
К, М, Н, О, П, Р, С, Ш, Т, В, Њ.
Година: 1933, 1935-1941.
Напомена: Види опис јединице опис 378.

244

384

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Менично - хипотекарни зајмови у надлежности агенције Крагујевац,
подређене Централи, код којих није долазило до промене власништва на заложеним непокретностима. Сви дугови исплаћени.
Картони сређени по абецеди дужника, физичких лица - Ј, М, П, Ш.
Година: 1934-1937.
Напомена: Види опис јединице опис 378.

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
245

385

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БЕЗ
ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Материјали (молбе са уверењима и планом имања, записници оцењивачког одбора, облигације, тапије, заставне исправе, решења Управног одбора и
његовог Извршног одбора и нешто преписке) о менично - хипотекарним зајмовима физичких лица у надлежности филијале Цетиње на бази меница уз супергаранцију залоге на непокретности у вези одобравања зајмова, гоњења неуредних дужника, продужавања рока отплате о коначној отплати дуга (услед
пропасти заложеног имања ДХБ није у могућности да наплати дуг, док у случају колонизације дужника у Војводину МНО одбор упућује банку да се наплати од подржављеног заложеног имања).
Досијеа са оскудном документацијом.
Сређено по абецеди дужника: И, М, С, В, З.
Година: 1928, 1930-1933, 1935.

114
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НИШУ
ДОСИЈЕ МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ПРЕТВОРЕНОГ У
ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈАМ
245

386

ДОСИЈЕ МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ПРЕТВОРЕНОГ У
ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈАМ - ДУГ ОТПЛАЋЕН
Досије (молбе са прилозима, записник Оцењивачког одбора, решење и
одлуке Управног одбора ДХБ, писмено о кредиту, кратак извештај, додатак
облигације, преписка и изјава за брисање залоге) менично - хипотекарног зајма физичког лица у надлежности филијале Ниш у вези његовог одобрења, регулисање доспелих меница, одобравање почека, претварања у хипотекарни и
коначно отплате дуга.
Година: 1937-1941, 1943, 1946.

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
245

387

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА ПОСЛЕ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Материјали (молба, уверења, планови зграда, катастрални поседовни
лист, записник о процени имања, меница решења, купопродајни уговори, исправа о пријему дуга, судско решење, пресуда и преписка) у вези закључивања
зајмова, промене дужника купопродајом заложеног имања тј. преузимањем
дуга од стране купаца, гоњења неуредног дужника, конфискације у једном и
национализације заложене непокретности у другом случају, с тим у вези пријављивања потраживања од стране ДХБ али без података у досијеима о отплати дугова.
Првобитни дужници, пре продаје заложног имања - Г.
Година: 1939, 1940, 1945, 1946.

245

388

ДОСИЈЕ МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ПРЕТВОРЕНОГ У ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈАМ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА НЕУРЕДНОГ ДУЖНИКА
ЧИЈУ ЈЕ ЗАЛОЖЕНУ НЕПОКРЕТНОСТ КУПИЛА А ЗАТИМ
ПРОДАЛА ДХБ
Досије (молба, писмено о меничном кредиту, менице, менична тужба,
жалбе, судско решење, рекурси, записник и процена имања у вези јавне лицитације и преписка) менично-хипотекарног зајма у надлежности филијале Нови
Сад у вези заквључивања зајма, отплата дуга, гоњења неуредног дужника,
претварање зајмова у хипотекаран, ванстечајног принудног поравнања, јавне
дражбе, откупа заложеног имања од стране ДХБ, продаје сада банчиног имања
Јеврејској црквеној општини као и спорења ДХБ са првобитним дужником око
накнаде разлике у куповној и продајној цени заложеног имања.
Година: 1932-1938.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

245

115

бр.јед.
описа

389

ДОСИЈЕА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕН МЕНИЧНО ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈАМ
Материјали (молбе, уверења, записници Оцењивачког одбора, писмена о
меничном кредиту, одлуке, решења, очитовања, извода из земљишних књига,
катастрални поседовни листови, заложне исправе, понека меница и пуномоћје) само у вези тражења одобравања менично-хипотекарних зајмова у надлежности филијале Нови Сад.
Дужници: С, Ш, В
Садржина дата глобално; нема сваки менично-хипотекарни зајам сву потребну документацију.
Година: 1925, 1930, 1939.

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
246

390

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека појединих менично - хипотекарних зајмова на бази меница уз
супер гаранцију залоге на непокретности са подацима о дужницима, њиховом
домицилу ређе занимању, износу и датуму одобрења зајмова, о заложеним
имањима на основу писмена о кредиту, њиховом осигурању, о меничним издаваоцима и жирантима, о роковима враћања понекад о њиховом продужењу,
протестима меница, понекад износима редовних отплата и са сукцесивним
прибелешкама о кредиту и стању отплата и личног рачуна.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Сви дугови у надлежности филијале Нови Сад исплаћени од стране првобитног дужника, пошто није долазило до промене власништва на заложеним
непокретностима, изузев једног који је отписан.
Картони сређени по абецеди дужника - физичких лица - А, Б, Ч, Ћ, Д, Е,
Г - Н, П-З и 2 правна лица (Матица српска и Општина Турија).
Година: 1936-1946.

246

391

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГ ОТПЛАЋЕН ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И
КАРТОТЕКА БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Картотека менично-хипотекарних зајмова физичких лица у надлежности
филијале Нови Сад са подацима и цифарским прибелешкама као у арх.јед. 393
али са допуном у вези купопродаје заложеног имања и преузимања дуга од
стране купца, односно са именима првог и другог дужника - купца.
Само један дуг отплаћен а остали картони без података о коначној отплати дуга.
Дугови првобитних дужника свих на слово Х.
Година: 1936-1941.

116
број
фасцикле

246

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

392

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Картони менично - хипотекарних зајмова физичких лица у надлежности
филијале Нови Сад са подацима о зајмотражиоцу и зајму односно његовим
условима и са сукцесивним цифарским прибелешкама о кредиту и стању дуга
и личног рачуна.
Сви картони без података о коначној отплати дугова и сређени по абецеди дужника А - Ж скоро у пуном континуитету.
Година: 1936-1941.

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ ИЗ СРЕМА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
И ЗЕМУНУ
ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕМА
247

393

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА ИЗ СРЕМА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
И ДОСИЈЕА ЗАЈМОВА КОЈИ НИСУ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ
ДУЖНИКА
Досијеа менично-хипотекарних зајмова са заложеним непокретностима
у Срему у надлежности филијала Нови Сад односно Земун која нису накнадно
претворена у хипотекарне.
Материјали (молбе, уверења, план зграде, земљишна документа, пуномоћја, записник Оцењивачког одбора, писмено о кредиту, менице, менична тужба, одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета, купопродајни
уговори, преписка) у вези одобравања зајмова, у вези отплата, опомена и гоњења неуредних дужника у једном случају у вези коначне отплате дуга од
стране дужниковог наследника док код других досијеа нема података о отплати дуга, у вези промене дужника купопродајном код 2 зајма тј. преузимања дуга од стране купца али и ту без података о коначној отплати дуга.
Опис глобалан, док су поједина досијеа са оскудном документацијом.
Досијеа груписана на зајмове код којих није било промене дужника купопродајом и оне код којих је до те промене долазило.
Сва места у Срему изузев Сремских Карловаца и Вуковара почетком
1939. године прешла су из надлежности филијале Нови Сад у надлежност филијале Земун.
Година: 1933-1944.

247

394

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРЕТВОРЕНИХ У
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ИЗ
СРЕМА - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ
ДУГОВА
Досијеа менично - хипотекарних зајмова физичких лица изузетно Српске
кредитне банке са заложеним непокретностима у Срему у надлежности филијале Земун и Нови Сад који су накнадно претворени у хипотекарне зајмове.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

117

бр.јед.
описа

Материјали (молбе, уверења, план зграде, земљокњижна документа, записник о процедури имања, писмена о меничном кредиту, решења и одлуке,
облигације, преписка) у вези одобрења зајмова, њиховог претварања у хипотекарне, изузетно тражења олакшица, без података у документацији о отплатама
и гашењу дугова.
У једном досијеу има индиректних и оскудних података о куповини од
стране ДХБ заложеног имања свог неуредног дужника, којему ово поново препродаје на кредит о чему постоји доказ у облигацији.
Година: 1930-1934, 1937, 1938.

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕМА
247

395

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА ИЗ СРЕМА - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Картотека краткорочних менично - хипотекарних зајмова, са заложеним
непокретностима у Срему, у надлежности филијала Нови Сад, односно Земун
са подацима о зајмотражцу и условима зајма и цифарским прибелешкама о
кретању отплата и личног рачуна.
Сви картони без података о коначној отплати дуга.
Картотека сређена по абецеди дужника - физичких лица - Д, И, М, Р, Т, В.
Сва места у Срему изузев Сремских Карловаца и Вуковара почетком
1939. године прешла су из надлежности филијале Нови Сад у надлежност филијале Земун.

247

396

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА ИЗ СРЕМА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ
ДУЖНИКА
Картотека краткорочних меничних хипотекарних зајмова са подручја
Срема у надлежности филијала Нови Сад односно Земун са подацима о зајмотражиоцу, меничним потписницима, условима зајма и са цифарским прибелешкама -износима кретања отплата и личног рачуна.
Купопродајом заложног имања купци преузели дугове. На сваком картону поред имена првобитног дужника постоји и име купца - другог дужника.
Сви дугови коначно исплаћени.
Картони сређени по абецеди првобитних дужника - Д, К, М, Н, П.
Година: 1935-1943.

247

397

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕМА
ПРЕТВОРЕНИХ У ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ ПОРАВНАЊЕМ
Картони краткорочних менично - хипотекарних зајмова са подручја
Срема у надлежности филијала Нови Сад односно Земун, свих поравнањем
претворених у хипотекарне зајмове са подацима о зајмотражцу, меничним
потписницима, условима зајма и са цифарским прибелешкама о кретању дуга
и личног рачуна.
Година: 1935-1936.

118
број
фасцикле

248

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

398

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕМА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека краткорочних менично-хипотекарних зајмова са подручја
Срема, у надлежности филијала Нови Сад односно Земун, са подацима о зајмотражиоцу меничним потписницима, условима зајмова и са цифарским прибелешкама о кретању дуга и личног рачуна.
Сви дугови отплаћени од стране првобитних дужника пошто није било
промене власништва на заложеним непокретностима.
Картони сређени по абецеди дужника - физичких лица - А - Ж скоро у пуном континуитету. Само један зајам је правног лица - грађевинског предузећа.
Година: 1935-1946.

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ И АГЕНЦИЈЕ У
ПРИЈЕПОЉУ
ДОСИЈЕА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
249

399

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ И ДОСИЈЕА БЕЗ ПОДАТАКА
О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Досијеа менично-хипотекарних зајмова у надлежности филијале Сарајево који нису претворени у хипотекарне и код којих није долазило до промене
власништва на заложеним непокретностима.
Материјали (молбе, уверења, земљокњижна документа, планови зграда
и ситуациони план, очитавања, записници Оцењивачког одбора, преписка, изјава за брисање терета - залога) у вези одобрења зајмова, промене жираната,
отплата есконтовањем меница издавањем увек нових на исплатом умањене износе, у вези разних олакшица, гоњења неуредних дужника, подизања меничних тужби - протеста и коначне отплате дугова.
Досијеа груписана на зајмове односно дугове:
- коначно отплаћене;
- без података о коначној отплати;
- само одобрене и реализоване са подгрупом Јевреја којима је за време
окупације имовина конфискована.
Досијеа унутар група сређена по абецеди дужника.
Изузетно 1 досије менично - хипотекарног зајма претвореног у хипотекаран - 1936 - 1938. год.
Година: 1929, 1936-1945.

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
250

400

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (А - К)
Јединице описа 400-404, у фасциклама 250-251, садржи картотеку краткорочних менично - хипотекарних зајмова у надлежности филијале Сарајево

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

119

бр.јед.
описа

на бази меница уз супергаранцију залоге на непокретности са подацима о дужницима, њиховом домицилу, ређе занимању, износу и датуму одобрења зајмова, о заложеним имањима њиховом осигурању, о меничним потписницима,
о роковима зајмова, понекад њиховом продужењу, о каматним стопама и са
цифарским прибелешкама о кретању дуга и личног рачуна.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр.4.
На понеком картону постоји веза са партијом менично - хипотекарног
или хипотекарног зајма.
Сви дугови исплаћени од стране првобитних дужника пошто није долазило до промене власништва на заложеним непокретностима.
Картони сређени по абецеди дужника, физичких лица А - К.
Година: 1937-1946, 1955.

251

401

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
И ПРАВНИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ
ДУЖНИЦИ (Л - Ж)
Картони исплаћених менично - хипотекарних дугова сређени по абецеди
дужника, физичких лица Л - Т, В - Ж а изузетно правних лица (градске општине, читаоница, црквене организације, задруга и удружење).
Година: 1937-1946.

251

402

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Са допунским подацима о купцима заложних непокретности који су
преузели дуг првобитних дужника.
Сви дугови исплаћени.
Картони менично-хипотекарних зајмова сређени по абецеди првобитних
дужника: Ф, К, Л, О, П.
Напомена: Види опис јединице описа 400.

251

403

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈА ЈЕ ЗАЛОЖЕНА ИМАЊА
КУПИЛА ДХБ - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ
Два картона краткорочних менично - хипотекарних зајмова физичких
лица, у надлежности филијале Сарајево, са подацима о зајмотражиоцу, условима зајма, о куповини заложених имања неуредних дужника од стране ДХБ и
са цифарским прибелешкама о кретању дуга.
Сви дугови исплаћени.
Дужници: С, Т.
Година: 1937-1941, 1944.
Напомена: Види опис јединице описа 400.

120
број
фасцикле

251

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

404

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА У НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека краткорочних менично-хипотекарних зајмова физичких лица
у надлежности агенције Пријепоље под филијалом Сарајево са подацима као у
арх. јед. 403.
Сви дугови исплаћени од стране првобитних дужника пошто није долазило до промене власништва на заложеним непокретностима.
Картони сређени по абецеди дужника: Ц, Д, Џ, Х, Ј, М, П.
Година: 1937-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 400.

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
252

405

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (А - Ф)
Јединице описа 405-408, у фасциклама 252-255, садрже досијеа кракторочних менично-хипотекарних зајмова појединих физичких лица на бази менице уз супергаранцију залоге на непокретности, одобрених за зидање и
оправке, уређење имања, раздужења по ранијим зајмовима и сл., са разним материјалима (молбе, разна уверења, планови зграда, записници Оцењивачког
одбора, одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета односно Извршног одбора, пристанци на износ одобреног зајма, облигације, земљокњижна
документа, менице, есконтне листе, протести меница, судска документа, отварања поступка о пленидби покретности и дражби непокретности и њиховим
обуставама, изводи из књига о стању дуга, преписка, брисовна очитавања и
др.) у вези одобравања зајмова, редовне отплате, разних видова гоњења неуредних дужника, одобравања олакшица, коначне отплате дуга од стране првобитних дужника и скидања терета залоге са дужниковог имања.
Понеки досије садржи документацију о 2 или 3 менично - хипотекарна
зајма истог лица а изузетно само напомену да је дуг отплаћен без присутног
брисовног очитавања.
Досијеа сређена по абецеди менично-хипотекарних дужника.
Година: 1932-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 405.

253

406

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (Г - Л)
Година: 1932-1946.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

254

121

бр.јед.
описа

407

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (М - О)
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 405.

255

408

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (П - З) И
ДОСИЈЕ (Ш) БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 405.

256

409

ДОСИЈЕА О УВОЂЕЊУ И СКИДАЊУ ЗАЛОГЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ДУЖНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ КУПАЦ
ЗАЛОЖЕНОГ ИМАЊА
Облигације са земљокњижним документима и у 90% са брисовним намирницама о увођењу и скидању залоге на непокретностима менично-хипотекарних дужника филијале Сплит отплатом дуга од стране зајмотражиоца а само у једном случају од стране купца заложног имања.
Материјал сређен по абецеди дужника од А - З скоро у пуном континуитету.
Година: 1929-1944.

257

410

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досијеа (молбе, уверења, план зграда, записник Оцењивачког одбора,
поседовни лист, облигација, протест менични, документација у вези јавне дражбе, закључак о досуђењу, уговор о закупу, купопродајна погодба) менично хипотекарног зајма у надлежности филијале Сплит у вези закључивања зајма,
отплата дуга, гоњења неуредног дужника чије имање ДХБ купује на јавној
дражби, у вези издавања у закуп сада банчиног имања и његове продаје за готово чим је дуг намирен.
Година: 1931-1940.

257

411

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРЕТВОРЕНИХ У
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ
ДУЖНИЦИ
Досијеа менично-хипотекарних зајмова у надлежности филијале Сплит
претворених у хипотекарне, код којих није долазило до промене власништва
на заложеним непокретностима са материјалима (молбе, уверења, записници
Оцењивачког одбора, облигације, менице, решења и одлуке Управног одбора
ДХБ и његовог Ужег комитета, опомене, преписка и брисовна очитавања) у
вези одобравања зајмова, њиховог претварања у хипотекарне, олакшица, протеста меница и коначне отплате дугова.

122
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Досијеа сређена по абецеди дужника.
Дужници: К, У.
Година: 1933-1942, 1945, 1946.

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
257

412

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека појединих менично - хипотекарних зајмова физичких лица у
надлежности филијале Сплит са подацима о дужницима, о износу, датуму и
условима одобрених зајмова, месту и броју земљокњижних уложака заложних
имања, њиховом осигурању, изузетно о меничним потписницима, са цифарским прибелешкама о кретању дуга, његовим отплатама.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Сви дугови исплаћени од стране зајмотражиоца пошто није било промене власништва на заложеним непокретностима.
Картони сређени по абецеди дужника: А - Ж.
Година: 1939-1945.

МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
258

413

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА
Досијеа менично-хипотекарних зајмова у надлежности филијале Загреб,
код којих није долазило до промене власништва на заложеним непокретностима са стандардном документацијом у вези одобрења зајмова, информисања о
стању дуга, позива дужницима за отплате дугова донекле и гоњења неуредних
дужника - без података о коначној отплати дуга или његовог гашења на било
који начин и 1 досије само о одобрењу зајма.
Досијеа сређена по абецеди дужника: Ц, Ћ, Р, Т.
Година: 1930-1932, 1935-1937.

258

414

ДОСИЈЕА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРЕТВОРЕНИХ У
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ
ОТПЛАТИ ДУГА
Молбе, преписка и одлуке Управног одбора ДХБ у вези претварања 2
менично - хипотекарна зајма истога лица, у надлежности филијале Загреб, у
хипотекаран и разних олакшица при отплати - почека и продужења рока али
без података о коначној отплати дуга.
Година: 1935, 1936.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

123

бр.јед.
описа

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
258

415

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека краткорочних менично - хипотекарних зајмова на бази меница уз супергаранцију залоге на непокретностима, у надлежности филијале Загреб, са подацима о зајмотражиоцу, меничним потписницима, условима зајма
тј. роковима враћања и каматној стопи са цифарским прибелешкама о кретању
дуга и личног рачуна.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Дугови исплаћени од стране првобитних дужника пошто није долазило
до промене власништва на заложеним непокретностима.
Картони сређени по абецеди дужника: А - Ж.
Година: 1937-1946.

258

416

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Картотека менично - хипотекарних зајмова физичких лица, у надлежности филијале Загреб, са подацима као у арх. јед. 415 али и допунским у вези
промене дужника и меничних потписника.
Картони сређени по абецеди првобитних дужника: Д, М, П, Ц чија су
имена прецртана а изнад њих написана друга.
Година: 1938-1944.

258

417

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ
ЛИЦА - ДУГ ОТПИСАН И КАРТОН БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ
ОТПЛАТИ ДУГА
Два картона менично-хипотекарних зајмова физичких лица у надлежности филијале Загреб, једног са отписом дуга, а другог са преносом остатка дуга на филијалу Осијек, пошто је претходно заложено имање неуредног дужника купила ДХБ.
Дужници: К, М.
Година: 1931, 1934-1942.

258

418

КАРТОТЕКА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
ПРЕТВОРЕНИХ У ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ
ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картони менично-хипотекарних зајмова физичких лица у надлежности
филијале Загреб, свих претворених у хипотекарне зајмове, са подацима о дужнику, заложеној непокретности, броју облигације, износу и року враћања зајма, ануитету са напоменом да су поравнањем хипотекарни зајмови настали из
менично - хипотекарних (дати су бројеви партија и менично-хипотекарних и
хипотекарних зајмова) и са цифарским прибелешкама о кретању дуга и личног
рачуна.
Картони су типични за хипотекарне зајмове са указивањем на њихово
порекло од менично - хипотекарних.

124
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Сви дугови отплаћени.
Картони сређени по абецеди дужника: А, Д, О, П.
Година: 1937-1946.

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КРАТКОРОЧНЕ И
ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА МЕНИЧНОХИПОТЕКАРНЕ И ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНЕ
И ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ
259

419

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА МЕНИЧНО - ХИПОТЕКАРНЕ
И ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ
Упутство са тумачењем и решење у вези извршења одлуке Управног одбора од 16. VIII 1934. године о олакшицама дужника хипотекарних и менично
- хипотекарних зајмова као и друге одлуке, наређење и предлог у вези поравнања код промене услова зајма, процене непокретности као елемента одобравања зајмова, наплате режијских трошкова при реализацији зајмова и за слање
извештаја о ануитетима, у вези убрзавања поступка на одобравању зајмова,
предузимања мера за ефикасну наплату дугова, пријема у отплату 7% заложница ДХБ, емисије Селигман.
Година: 1923, 1934, 1935, 1937, 1940, 1941.

ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ У НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
259

420

ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ
ДУЖНИЦИ
Јединице описа 420-422, у фасциклама 259-261 садрже досијеа појединих
физичких лица - дужника ДХБ заједничка за одобрене менично-хипотекарне и
хипотекарне зајмове у надлежности двеју разних дирекција - банкарских послова
и хипотекарних и комуналних зајмова, који се и ако сваки посебно одобрени
јединствено третирају током сукцесивних и коначне отплате дугова по основу
јединствене заложене непокретности било под јединственим бројем партије у
случају каснијег обједињавања зајмова било сваки зајам под својим бројем
партије.
Досијеа садрже углавном стандардну документацију о тражењу и одобрењу зајмова, одобравању олакшица, гоњењу неуредних дужника тј. налога за
предузимање законских мера и списе о јавној продаји - лицитацији од које се
одустајало због намиривања доспелих обавеза, као и о коначној отплати дуга.
У сваком досијеу сви или бар један дуг коначно отплаћен.
Досијеа сређена по абецеди дужника - физичких лица - Г, Ј, С, а постоји
и досије правних лица - Крагујевачке окружне банке.
Година: 1920-1922, 1925-1946.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

260

125

бр.јед.
описа

421

ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ – СА И БЕЗ ПОДАТАКА О
КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Досијеа садрже углавном стандардну документацију у вези одобравања
зајмова често у сврху зидања тада са допунским специфичним документима
(ситуације, предрачуни, технички извештаји), у вези гоњења неуредних дужника, одобрења олакшица и коначне отплате.
60% дугова коначно отплаћени, у 1 случају продаје за готово раније, од
стране Комесарске управе јеврејске имовине, заплењеног имања дужнице Јеврејке, ДХБ позвана да пријави своје потраживање.
Досијеа сређена по абецеди дужника: Х, И, Ј, Л, М, С, Ш, Т и досије тројице дужника чланова исте породице.
Година: 1921-1946.

261

422

ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА – СА И БЕЗ
ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
У низу међусобно повезаних зајмова који су мењали дужника и оних
код којих није долазило до ових промена у досијеима документацијом није
увек праћен ток отплата свих зајмова до њихове коначне отплате, али главни
зајмови који су прошли кроз низ промена продајом заложених имања и променом дужника у 75% су и коначно исплаћени.
Досијеа садрже документацију о одобрењу зајмова, олакшицама, гоњењу неуредних дужника али углавном о продаји имања и пријему купца за дужника, често и о коначној исплати дуга.
Материјал груписан на досијеа:
- у којима је понеки менично-хипотекарни зајам претворен у хипотекарни;
- у којима није било претварања менично-хипотекарног у хипотекарне
зајмове.
Година: 1920, 1922-1931, 1933-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 420.
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ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ
ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (Д, Ј, М)
Јединице описа 423-425, у фасциклама 262-264, садржи досијеа дужника
заједничка за менично-хипотекарне и хипотекарне зајмове у надлежности
Централе Београд код којих је долазило до претварања менично - хипотекарних зајмова у хипотекарне и код којих је ДХБ на јавној дражби купила заложено имање свог неуредног дужника и често остала још потпуно ненамирена
у свом потраживању па још увек гони дужника за остатак дуга или му га због
немаштине отписује. ДХБ купљено сада своје „банчино имање“ оправља, издаје у закуп и продаје обично на кредит у којем случају отвара нову партију
купцу - дужнику, а ређе продаје за готово. Понекад ДХБ враћа првобитном дужнику разлику између куповне и продајне цене заложног имања или ту разлику распоређује у корист још неугашене дуговне партије првобитног дужника.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Досијеа осим документације о одобрењу зајмова, олакшицама и гоњењу
неуредних дужника садрже углавном материјале везане за откуп заложних
имања од стране ДХБ, експлоатацију и препродају банчиног имања.
Досијеа сређена по абецеди првобитног дужника: Д, Ј, М.
Досијеа заједничка за менично-хипотекарне и хипотекарне зајмове код
којих је долазило до претварања менично-хипотекарних у хипотекарне зајмове и код којих је ДХБ купила заложена имања свог неуредног дужника.
Година: 1926-1941.
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ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ
ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (П,Р,Т)
Година: 1910, 1921-1940.
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ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ
ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (В)
Година: 1926-1928, 1932-1936, 1940.
Напомена: Види опис јединице описа 423.
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ДОСИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ СОЛИДАРНИХ ДУЖНИКА - ЛИЦА ЧИЈЕ
ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ
Досије солидарних дужника - физичких лица у вези међусобне поделе
имања по парцелама те самим тим и поделе дугова међу ранијим солидарним
дужницима у вези куповине имања једног дужника од стране ДХБ на јавној
дражби и даље њихове продаје на кредит по већој цени те стављања вишка цене у судски депозит, као и продаје заложног имања другог дужника Централној банци која преузима дуг са одговарајућом документацијом почев од одобравања зајмова преко разних видова гоњења неуредних дужника, одобравања
олакшица све до горе описаних начина намиривања потраживања ДХБ.
Година: 1927-1941.
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ДОСИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ ЗЕМАЉСКЕ БАНКЕ А.Д. БЕОГРАД ЧИЈЕ
ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ
Досије заједнички за хипотекарне и менично-хипотекарне зајмове Земаљске банке а.д. - Београд, прве преузете куповином код ДХБ заложних имања
Драге Мостић на бази којих је подигла менично-хипотекарне зајмове и доцније
их претворила у хипотекарне. Досије осим документације о настанку ових зајмова садржи материјале о даљем току реализације потраживања ДХБ од неуредног дужника Земаљске банке која је у међувремену на основу Уредбе о заштити новчаних завода и њихових веровника прешла у ванстечајну ликвидацију, о куповини заложног имања од стране ДХБ на јавној дражби и његовој даљој
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бр.јед.
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препродаји у споразуму са Земаљском банком, Градском поглаварству Београд за већи износ, чиме је потраживање ДХБ намирено а вишак цене одобрен
текућем рачуну Ликвидационог одбора Земаљске банке.
Година: 1905, 1911, 1920, 1922, 1923, 1929-1931, 1934, 1935, 1937-1945.

ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
264
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ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА МЕНИЧНО-ХИПОТЕКАРНЕ И
ХИПОТЕКАРНЕ ЗАЈМОВЕ - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досије (молбе за одобрење зајмова са прилозима, облигације, опомене,
предлози суду дозволе продаје покретности, мандатне тужбе, документација о
јавној дражби, изводи о стању дуга, меница, менични протести и брисовна намирница) заједнички за 2 хипотекарна зајма истог лица у надлежности филијале Сплит код којих је заложено имање неуредног дужника купила на кредит
његова ћерка, која је на бази купљених имања и свог у износу - висини преосталих дугова подизала менични зајам уз потписе меничних жираната од којих је један отац бивши хипотекарни дужник. Дуг је коначно, после низа меничних протеста, исплаћен.
Година: 1924-1926, 1928-1943.

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНЕ КРАТКОРОЧНЕ
И ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНЕ КРАТКОРОЧНЕ
И ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
265

429

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАЗНЕ КРАТКОРОЧНЕ И
ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
Општи материјали (решења, наредбе, одлуке Управног одбора ДХБ, ређе његовог Извршног одбора, реферати Инспектората ДХБ, преписка са Министарством правде и Министарством финансија) заједнички за разне зајмове
у надлежности Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова и Дирекције
банкарских послова у вези њиховог одобравања, исплате - ликвидације, смањења камата и других олакшица, мера за обезбеђење потраживања, повезивања разних зајмова, отписа неизмирених потраживања и начина њиховог књижења, трошкова опомена неуредних дужника. Изузетно преписка о хипотекарним и ломбардним зајмовима Дринске бановине.
Година: 1931, 1933-1935, 1940, с.а.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
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СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА РАЗНЕ
КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
265
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СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА КРАТКОРОЧНЕ И
ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И
ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
Статистички табеларни прегледи заједнички за тражење и одобрење зајмова хипотекарне облигацијске, држави односно ресорима и комуналне на
прирезе и приходе као и менично - хипотекарне са подацима о броју и новчаном износу зајмова и врсти залога, варошких и пољопривредних имања.
Материјал груписан на податке за:
Централу и главне филијале заједно;
Централу са подручним агенцијама - филијалама;
За поједине филијале: Бања Лука, Цетиње, Љубљана, Ниш, Нови Сад, са
агенцијом Петровград, Сарајево са агенцијом Пријепоље, Скопље са агенцијом Битољ, Сплит, Загреб и Земун.
Година: 1930, 1933-1940.
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СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА РАЗНЕ
КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ ЗАЈМОВЕ
Цифарске табеле, диаграми и графикони заједнички за разне врсте зајмова у надлежности Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова и Банкарске дирекције, за ДХБ у целини понекад са односом Централе и филијале са
подацима о обиму и вредности одобрених и наплаћених зајмова за разне временске периоде и поједине године.
Спискови и прегледи обавеза и ангажмана ДХБ за зајмове од општег интереса (инвестиционе, привремене позајмице и авансе) држави, разним ресорима - министарствима, државним предузећима као и самоуправним телима са
подацима о износу и намени зајмова и њиховом исплаћивању у ратама по
траншама за поједине године и упоредне прегледе.
Година: 1920-1938.

ДОСИЈЕА ЗАЈЕДНИЧКА ЗА КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ
ЗАЈМОВЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД И
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
265
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ДОСИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ХИПОТЕКАРНЕ И КОМУНАЛНЕ
ЗАЈМОВЕ ОПШТИНЕ СПЛИТ - БЕЗ ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ДУГА И
ДОСИЈЕ ЗАЈМОВА ПРЕДУЗЕЋА „ВРЕМЕ“ А.Д.
Досије заједнички за зајмове општине Сплит, 1 хипотекаран 2 комунална прирезе и приходе и 1 меничан, у надлежности Дирекције хипотекарних и
комуналних зајмова и Банкарске дирекције, који се делимично заједнички третирају, у вези тешкоћа њихове наплате због кризе у коју је запала Општина, у
вези покушаја финансијске санације на основу прегледа и увида у пословање
како саме Општине тако и Градске штедионице делимично повериоца Општине и других комуналних предузећа, у вези молбе за додељивање бескаматног
зајма за санацију, у 2 маха предлога да се сва 4 општинска зајма конвертују у
1 са дужим роком отплате и одлуке да се само 2 зајма обухвате конверзијом. У
досијеу осим заједничких материјала за више зајмова има у већој количини
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документације о појединим зајмовима у вези њиховог закључивања, отплате,
опомена, олакшице - смањења каматне стопе, продужења рока враћања, мењања услова као нпр. претварања меничног у дугорочан на текућем рачуну, скидања интабулације под одређеним условима са појединих честица заложеног
имања али нема директне документације о коначној отплати дуга.
Материјали: молбе, одлуке и решења Управног одбора ДХБ и његовог
Ужег комитета као и Министарства финансија, облигације, представке, реферати, уговори о зајму и уступу прихода даће на увоз робе, судски земљокњижни закључци, планиметријски нацрти и катастарски планови, преписка, изводи из пословних књига, из општинског буџета, финансијски план утрошка појединих транши зајма, извештаји о прегледу комуналних предузећа и сл.
Извештај са прилозима о прегледу стања и рада Штампарско - издавачког предузећа „Време“ а.д. од стране представника ДХБ и Народне банке његових поверилаца у случају ДХБ по хипотекарном и меничном кредиту - 1935.
Година: 1926-1942. с.а.

ХИПОТЕКАРНИ И КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ
ОПШТИ И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ
ЗА ХИПОТЕКАРНЕ И КОМУНАЛНЕ ЗАЈМОВЕ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ХИПОТЕКАРНЕ И КОМУНАЛНЕ
ЗАЈМОВЕ
266

433

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ХИПОТЕКАРНЕ И КОМУНАЛНЕ
ЗАЈМОВЕ
Материјали (одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета односно Извршног одбора, реферат, наредба и преглед промена интересних стопа)
заједнички за све или 2 врсте дугорочних зајмова у надлежности Дирекције
хипотекарних и комуналних зајмова у вези интереса, њиховог снижења, ануитета, реформе књижења, исправности документације за одобрење зајмова и режијских трошкова.
Година: 1921, 1922, 1930, 1932, 1933, 1935-1937, 1939, 1940. с.а.

СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА
ХИПОТЕКАРНЕ И КОМУНАЛНЕ ЗАЈМОВЕ
266

434

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ПЛАЋЕНИХ И НЕПЛАЋЕНИХ
АНУИТЕТА ПО ХИПОТЕКАРНИМ И КОМУНАЛНИМ ЗАЈМОВИМА
Цифарске табеле углавном месечног стања и прегледа и спискови ануитета у појединим годинама за разне зајмове у надлежности Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова (обично хипотекарно - облигацијске, некад посебно чиновничке, зајмове самоуправних тела на прирезе и приходе и непокретности као и државне односно зајмове разних ресора загарантованих буџетским приходима) са подацима о исплаћеним и неплаћеним ануитетима,
њиховим износима, о бројном стању дужничких партија, понекад специфицираних на сребро, злато и по каматној стопи чак и са именима дужника и бројевима њихових партија.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
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Подаци дати за Централу и филијале упоредно, понекад за Централу Београд и филијале њој директно подређене или за ДХБ у целини.
У прилогу Упутство о вођењу статистике о ануитетима из 1939. године.
Година: 1929, 1930, 1932, 1935-1940.
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СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ НАПЛАЋЕНИХ ИНТЕРЕСА ПО
ХИПОТЕКАРНИМ И КОМУНАЛНИМ ЗАЈМОВИМА
Месечни цифарски прегледи за 1940. годину (I-XII) сукцесивно наплаћених интереса, ређе сторнираних и враћених по зајмовима на непокретности
делимично земљорадничких као и на прирезе и приходе са подацима осим за
интересе у текућој години и за планиране у идућој години а ређе реализоване
у ранијој години, са месечним рекапитулацијама у прилогу.
Изузетно годишњи прегледи интереса разних дугорочних зајмова за
1937. и 1938. годину са освртом на раније и идућу годину.
Година: 1938, 1940.
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СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ХИПОТЕКАРНЕ И
КОМУНАЛНЕ ЗАЈМОВЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
И ОСТАЛИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
Материјали (упутство за вођење статистичке евиденције, реферат о раду на статистици (1933), углавном статистичке табеле прегледа и рекапитулација, ређе графикони и диаграми и спискови зајмова) заједнички за разне
зајмове из надлежности Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова: хипотекарне на непокретности на залогу варошких, пољопривредних и мешовитих имања појединцима и правним лицима посебно чиновницима, бањама,
водним задругама; самоуправним телима како на непокретности тако и на
прирезе и приходе ређе држави односно појединим ресорима, како прве тако
и накнадне са подацима о броју и новчаном износу тражених, одобрених, издатих и углавном ликвидираних зајмова, о наплаћеним дуговањима, о интересним стопама, роковима и годишњем ануитету зајмова, са подацима о величини, процени и распореду по варошима заложених имања и о коефицијенту износа зајма у односу на процену и сл.
Подаци дати за поједине године, понекад посебно исказани и за месеце а
ређе као упоредни прегледи за више година.
Материјал груписан на:
- заједничке податке за Централу Београд и филијале за поједине године
1929-1941. и упоредни прегледи у разним распонима са подацима у глобалу и
упоредни прегледи -1919-1938;
- Централу у Београду - 1921-1932, 1935, 1938, 1939, 1941;
- и подручне агенције односно филијале Чачак - 1941. и Крагујевац 1937, 1939, 1941.
Главне филијале:
Бања Лука 1937-1939.
Цетиње 1929-1933, 1938, 1940.
Љубљана 1929, 1931-1934, 1939.
Ниш 1929, 1931-1933, 1935-1940.
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Нови Сад 1931-1933, 1939.
Сарајево 1925-1937, 1939.
Скопље 1929, 1931-1933, 1936-1939. са подручном агенцијом Битољ
1939, 1940.
Сплит 1929, 1931, 1933, 1938, 1939.
Загреб 1929-1933, 1935-1937, 1939.
Земун 1939.
Година: 1919-1941.

ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ
ОПШТИ И МАТЕРИЈАЛИ О ОСИГУРАЊУ ЗАЛОЖЕНИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОВИМА
268

437

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОВИМА
Материјали (одлуке и решења Управног одбора (У.О.) ДХБ и његовог
Ужег комитета (У.К.) доцније Извршног одбора (И.О.), понека уредба правилник, наредба, упутство, реферат Инспектората ДХБ са предлогом за одлуку и
преписка - тражење и давање објашњења, тумачења и примедбе од стране Министарства финансија и Министарства правде) о разним суштинским, процедуралним и извршним питањима дугорочних кредита на залогу непокретности
углавном облигацијско - хипотекарних и донекле оних где залога на непокретностима није једина подлога зајма, а у вези:
- пријава, одобрења, ликвидације - исплате зајмова, 1934-1941;
- заложених непокретности, њихових својстава, локације, процене,
интабулације , земљокњижних доказа и осигурања, 1925, 1926, 1929, 1930,
1933-1941;
- камата, ануитета и амортизације, 1927, 1930, 1933-1936, 1938, 1940;
- разних олакшица дужницима, 1927, 1928, 1931, 1932, 1934-1941;
- неуредних дужника, 1935 – 1941;
- обезбеђење потраживања (принудна управа, право првенства наплате,
продаја имања) и модалитета отплате, 1933-1941;
- преноса власништва на заложеним непокретностима и пријема купаца
за дужнике, 1931, 1933, 1935-1941;
- банчиних имања тј. од стране ДХБ на јавној дражби купљених непокретности неуредних дужника, њихове експлоатације, располагања њима, њихове продаје а изузетно и у вези обичних управних зграда ДХБ и њених филијала, 1930, 1932-1940;
- формулара, такса, процедуре књижења и сл. хипотекарних зајмова,
1936, 1937, 1939.
Понекад уз поједине подгрупе пописи докумената уколико су сачувани
и нису добили неко ближе одредиште (земљорад. зајмови, банчина имања као
и материјал у вези наплате таксе, трошкови провизије и књижења).
Година: 1925-1941.
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438

МАТЕРИЈАЛИ О ОСИГУРАЊУ ЗАЛОЖЕНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ
ХИПОТЕКАРНИХ ДУЖНИКА
Материјали (извештаји, реферати, одлуке У.О. уредбе о осигуравајућем
друштву „Феникс“, циркулари, преписка са осигуравајућим друштвима, филијалама ДХБ, Министарством финансија, Министарством трговине и индустрије и спискови) о осигурању заложених непокретности хипотекарних дужника,
бољој организацији пословања те оснивању при ДХБ посебног Одељења за
премије осигурања (13. V 1930.), о координаторској улози Савеза осигуравајућих друштава у сарадњи са Одељењем на решавању како начелних тако понекад и конкретних питања у вези стопе осигурања, начина исплате премија осигурања, решавања спорних питања и отклањања неправилности услед више
исплаћених премија осигурања и сл.
Година: 1930-1939.
Напомена: Веза са одговарајућом подгрупом у арх.јед. 438.

СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ХИПОТЕКАРНИМ
ЗАЈМОВИМА
СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ХИПОТЕКАРНИМ
ЗАЈМОВИМА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
269

439

СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈАВНИМ ПРОДАЈАМА
ЗАЛОЖЕНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
Цифарско-статистичке табеле о јавним продајама заложених имања неуредних хипотекарних дужника са подацима о месту, врсти(варошко, пољопривредно и мешовито имање) величини и вредности заложених непокретности, о
износу дуговања првобитног и на дан продаје, датуму продаје, о купцу - да ли
је ДХБ или неко други, о продајној цени колико је већа или мања од процене
вредности и банчиног потраживања, о извршности или обустави продаје, о
власти која је извршила продају а сасвим изузетно о продаји банчиних имања
само у одређеним подгрупама.
Понеки графикон, диаграм и извештај о кретању вредности заложених и
банчиних имања.
Подаци исказани за поједине године у целини, за поједине њихове месеце а изузетно као упоредни прегледи.
Материјал груписан на податке за:
-Централу и филијале заједнички, 1919-1932, 1934-1938;
-Централу са њој непосредно подручним агенцијама и филијалама на
подручју Србије, 1926-1929, 1931, 1934, 1935, 1937-1940;
- Главни филијал у Бања Луци, 1935, 1937 -1940;
- Главни филијал у Цетињу, 1926-1933, 1935, 1937-1940;
- Главни филијал у Љубљани, 1939;
- Главни филијал у Нишу са подручном филијалом у Лесковцу, 19261929, 1931-1935, 1938-1941;
- Главни филијал у Новом Саду, 1931-1935, 1938, 1940;
- Главни филијал у Сарајеву са подручном агенцијом у Пријепољу,
1927-1935, 1937, 1939, 1940;
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- Главни филијал у Скопљу са подручном агенцијом у Битољу, 1930,
1931, 1933-1935, 1937-1940;
- Главни филијал у Сплиту, 1928, 1929, 1931-1933, 1937-1940;
- Главни филијал у Загребу, 1931-1935, 1937-1940;
- Главни филијал у Земуну, 1938-1940.
Година: 1919-1941.

269

440

СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОВИМА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
Прегледи, табеле, спискови и извештај о хипотекарним зајмовима на
подручју Централе или појединих филијала, о неуредним дужницима, о принудној управи заложених непокретности и забрани њихових прихода, о њиховој продаји посебно ДХБ-ци која често остаје ненамирена за цело потраживање са подацима о зајмовима; именима дужника, бројевима њихових дужничких партија, о остатку дуга, камати и ануитету, о локацији, врсти, величини и
вредности имања, продајној цени, годишњим приходима и расходима банчиних имања, трошковима њиховог одржавања и сл.
Изузетно у списку банчиних имања укључене и административне зграде
ДХБ које нису постале банчино власништво куповином заложених имања хипотекарних дужника.
Година: 1930, 1933-1937, 1939-1941. с.а.

МАТЕРИЈАЛИ О ХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОВИМА
ЗЕМЉОРАДНИКА
270

441

ЗАКОНСКЕ ОЛАКШИЦЕ ПО ХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОВИМА
ЗЕМЉОРАДНИКА
Материјали (одлуке У. О. и његовог У. К, наредбе, Уредба о заштити
сељачког посједа (Бановина Хрв.-1939. год), правилници, упутства, тумачења, реферати, извештаји и преписка) о разним мерама посебно олакшицама
хипотекарним дужницима - земљорадницима у вези Закона о заштити земљорадника из 1932. године, Уредбе о земљорадничким дуговима из 1933.
године но углавном у вези Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова из
1936. године, посебно њеног чл. 35. ради обезбеђења правилне и једнообразне примене давањем тумачења и контролом рада филијале по поднетим
молбама за олакшице, у вези разних питања: доказивања односно признавања својства земљорадника, утврђивања лимита величине поседа и висине задужења за коришћење олакшица, снижења каматне стопе укапиталисавања
камата, продужавања рока отплате, отписа вишка укапиталисаног дуга преко
50% вредности имања; повраћаја, раније за дуг продатог, имања; јавних продаја; протезања повластица и на кућне заједнице - породичне задруге, самонасељеника „јужних крајева“, наследника, усињенике земљорадника, сукоба
привилегија између ДХБ и ПАБ о првенству наплате потраживања од земљорадника, у вези образовања комисије за процену заложних имања, накнаде
њеним члановима, обрачунавања и књижења земљорадничких дугова и сл.
Поједине одредбе Закона о насељавању „јужних крајева“ и Правилника за његово извршење, извештај Инспектората о дуговањима аутоколониста
у „Јужној Србији“ (1940. год.) у надлежности филијале Скопље, третираних
као земљорадници, а у вези олакшица обуставом наплате интереса и доцније
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ликвидације откупом њихових имања од стране Министарства пољопривреде.
Спискови зајмова аутоколониста са разним подацима - 1934, 1939, 1940. с.а.
Година: 1933-1941. с.а.

270

442

АНКЕТА О ЗАКОНСКИМ ОЛАКШИЦАМА ПО ХИПОТЕКАРНИМ
ЗАЈМОВИМА ЗЕМЉОРАДНИКА
Ради спровођења анкете о олакшицама по земљорадничким дуговима у
смилу члана 35. Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, одговори
филијала на распис у прилогу са списковима хипотекарних партија дужника
којима је на основу молби признато својство земљорадника са подацима о
стању дуга пре и после укапиталисавања заосталих отплата, ређе оних којима то својство треба признати, достављених земљорадничких предмета централи на решење и одлуке, а среским судовима на испитивање истинитости
земљорадничких уверења са подацима о броју партија по којима су проведене олакшице, по којима је извршен отпис, о укупним сумама отписа, о процени заложених имања земљорадника и захтевима за њихов повраћај уколико су била продата.
Материјал груписан на Централу Београд са подручном агенцијом Крагујевац и филијале: Бања Лука, Цетиње, Љубљана, Ниш, Нови Сад, Сарајево,
Скопље, Сплит, Загреб и Земун са рекапитулацијом података за Централу и
филијале.
Година: 1937, 1938.

МАТЕРИЈАЛИ О ПОСЕБНИМ ВРСТАМА ХИПОТЕКАРНИХ
ЗАЈМОВА
270

443

МАТЕРИЈАЛИ О ПОСЕБНИМ ВРСТАМА ХИПОТЕКАРНИХ
ЗАЈМОВА
Материјали (решења и одлуке Управног одбора, Правилник о одобрењу
зајмова чиновницима ДХБ под посебним условима, измена чл. 16 Правилника
за давање зајмова водним задругама, реферати Дирекције хипотекарних послова са мишљењима и предлозима решења и списак неуредних дужника) о
посебним врстама хипотекарних зајмова:
- чиновницима и члановима Управног и Надзорног одбора ДХБ - 1934,
1938, 1939;
- водним задругама - 1925;
- старим штедионичким још из времена оснивања Управе фондова 1937, 1938. у вези услова зајмова, мера против неуредних дужника, смањења
интересне стопе, контингената за одобравање зајмова, сторнирања заосталих
интереса, отписа ненаплативих потраживања и наплате режијских трошкова.
Година: 1925, 1934, 1937-1939.
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СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ДХБ, ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И ЊЕНИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
271

444

СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ДХБ,
ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И ЊЕНИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
(1929 - 1941)
Јединице описа 444-449, у фасциклама 271-276, садрже статистичке цифарске табеле, прегледи графикони и рекапитулације о хипотекарним зајмовима на залогу варошких, пољопривредних и мешовитих имања са подацима о
броју и износу тражених, одбијених, одобрених, ликвидираних и поништених
зајмова, о првим и накнадним зајмовима, о величини, вредности и локацији заложених непокретности, о коефицијенту дуговања према процени, о годишњим аунитетима, каматној стопи, року враћања зајмова, ређе о наплаћеним
дуговањима, распореду варошких имања по градовима.
Подаци дати за поједине године, понекад поједине месеце, изузетно
квартале или као упоредни прегледи за више година.
Материјали груписани на податке за:
- ДХБ у целини - Централу и филијале заједнички за године 1929-1939,
и упоредне прегледе 1921-1936;
- Централу Београд 1929-1939. и упоредно за 1921-1932;
- Филијале непосредно под Централом Београд:
Чачак 1940, 1941.
Крагујевац 1938-1941.
Панчево 1938-1941.
Шабац 1940, 1941.
Ваљево 1940, 1941.
Ужице 1941.
Ниш 1941.
Петровград 1941.
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СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА (1942 - 1943)
Напомена: Види опис јединице описа 444.
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СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА (1944 - 1945)
Напомена: Види опис јединице описа 444.
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бр.јед.
описа

СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА И ЊИХОВИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
274

447

СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У БАЊА ЛУЦИ, ЦЕТИЊУ, НИШУ И
ЊИХОВИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА (1929 - 1941)
Изузетно подаци о броју уредних и неуредних дужника, банчиним имањима, земљорадничким олакшицама, и отпису.
Подаци за главне филијале и њихове пословне јединице:
- Бања Лука, 1935-1940.
- Цетиње, 1929-1940.
- Љубљана, 1929, 1931-1933, 1936-1940.
- Ниш, 1929, 1931-1941.
- Лесковцем, 1940, 1941.
- Зајечаром, 1940, 1941.
Напомена: Види опис јединице описа 444.

275

448

СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ, СКОПЉУ И ЊИХОВИХ
ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА (1929 – 1941)
Подаци за главне филијале и њихове пословне јединице:
- Нови Сад, 1930-1940. са Петровградом, 1935-1941.
- Сарајево, 1931-1940. са Пријепољем, 1936, 1938, 1939.
- Скопље, 1929-1940. са Битољем, 1936-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 444.

276

449

СТАТИСТИКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ, ЗАГРЕБУ И ЗЕМУНУ (1929 - 1940)
Подаци за главне филијале:
- Сплит, 1929-1940.
- Загреб, 1929-1940.
- Земун, 1938-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 444.

ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ БЕОГРАД
ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
277

450

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (А - Х)
Јединице описа 450-455, у фасциклама 277-282, садрже досијеа хипотекарних зајмова физичких лица разних професија у надлежности Централе

Државна хипотекарна банка
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137

бр.јед.
описа

Београд код којих није долазило до промене власништва на заложеним непокретностима.
Материјали (молбе са разним уверењима, власничким листовима и тапијама у прилогу, записници Оцењивачког одбора, одлуке Управног одбора о
одобрењу зајмова, облигације, судски закључци о укњижби уговорног права
залоге, опомене, налози Дирекцији извршење да предузме законске мере за наплату потраживања, делимично документација о јавној дражби од које се одустајало као огласи, саопштења о узимању у попис дужникових имања, реферати изузетно записник јавне лицитације, молбе и одобрења почека, белешке о
спору са поравнањем у вези промене услова зајмова тј. одобрења олакшица, у
том случају додатне облигације, преписка, одлуке и решења Управног одбора
и брисовне намирнице - изјаве за брисање заложног права) у вези одобрења
зајмова, сукцесивних отплата, разних видова гоњења неуредних дужника, одобрења олакшица - продужења рока враћања, смањења интересне стопе и ануитета и укапиталисавања неплаћених интереса у вези коначне отплате дугова
изузетно у вези намирења банчиног потраживања продајном ценом на јавном
дражби продатог заложеног имања за готово.
Опис дат глобално, нема сваки досије сву побројану документацију. Сва
досијеа имају документацију о одобрењу зајма и отплати дуга а ређе у мањем
обиму о гоњењу неуредних дужника и о олакшицама.
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Година: 1899, 1900, 1905, 1911, 1912, 1920, 1922-1946.

278

451

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (И - Л)
Година: 1910, 1912, 1920-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 450.

279

452

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (М - Н)
Година: 1911, 1920-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 450.

280

453

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (О - П)
Година: 1910 - 1912, 1914, 1920-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 450.

281

454

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (Р - Т)
Година: 1905, 1907, 1912, 1921-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 450.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

455

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (В - Ж)
Изузетно гашење хипотекарног дуга односно партије уступањем потраживања ДХБ-ке другом комитенту којем је одобрила хипотекарни зајам и на
руке исплатила умањену своту за износ уступљеног потраживања, бр. парт. 23
- 1911, 1920, 1921, 1935, 1938, 1939, 1941, 1942. година.
Година: 1927, 1930, 1943, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 450.

282

456

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова правних лица у надлежности
Централе Београд без промене дужника, односно без промене власништва на
заложеној непокретности углавном са документацијом као у јединици описа
450 (изузетно са додатком правила и записника са годишњих скупштина) у вези одобравања зајмова, сукцесивних отплата, осигурања заложених имања,
одобравања почека и олакшица као и коначне отплате дуга од стране првобитног дужника а изузетно од стране правног лица које је реорганизацијом првобитног правног лица преузело његов дуг.
Дужници: „Задружни дом“ Задруга за изградњу станова с.о.ј; срез врачарски и посавско - тамнавски.
Година: 1907, 1910-1912, 1920-1942, 1946.

283

457

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - СА ИЛИ БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ
ОТПЛАТИ ИЛИ ОТПИСУ ДУГА ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И
ОТВАРАЊА НОВЕ ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ (Б - Ј)
Јединице описа 457-461, у фасциклама 283-287, садрже досијеа појединих
хипотекарних зајмова физичких лица на залогу непокретности са подручја Србије у надлежности Централе Београд код којих су заложена имања неуредних
дужника продата на јавној дражби другим физичким лицима углавном делимично на кредит услед чега су купци примили део дуга на новоотвореној хипотекарној партији а ређе административном забраном на његове личне принадлежности, а најчешће због немаштине отписује му остатак дуга. Ређе има документације о сукцесивним или чак коначној отплати дуга од стране купца - другог дужника а изузетно о препродаји имања другом лицу. Изузетно документација о принудној управи заложеног имања неуредног дужника, о сметњама за
улажење у посед купљене непокретности и код узгредних продаја појединих честица заложених имања из слободне руке постоје купопродајни уговори.
Досијеа садрже молбе за одобрење зајмова са прилозима (уверења да на
постоји попис - залога на имању, да је оно у градском грађевинском Реону и
на регулационој линији, да је исплаћена пореза , планове ситуационе катастарске као и зграда, земљокњижна документа) записнике оцењивачког одбора,
одлуке ДХБ о одобрењу зајмова, облигације, укњижења заложног права, преписку и опомене неуредним дужницима, белешке о спору и поравнања у вези
тражењаи одобравања повластица (продужења рока враћања, смањења ануитета, укапиталисавања неплаћеног интереса) и са тим у вези додатне облигације,

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

139

бр.јед.
описа

документацију о јавним лицитацијама (огласи о продаји, процене имања, протоколи и реферати о лицитацији и продаји, одлуке У.О. ДХБ о одобравању
продаје, обрачуни куповних цена, понекад жалбе на неисправност лицитације,
преписку и судске одлуке о оснажењу оспорених продаја) захтеве за исправку
земљишних књига, уверења и извештаје о исплати ануитета и остатке дуга и
понекад дозволе за брисање заложног права на непокретностима.
Досијеа имају понекад и 2 3 број хипотекарних партија првобитног дужника који се заједнички третирају у току отплате а понекад и нов број дужничке партије купца заложене непокретности.
Досијеа сређена по абецеди првобитног дужника.
Година: 1926-1941.

284

458

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - СА ИЛИ БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ
ОТПЛАТИ ИЛИ ОТПИСУ ДУГА ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И
ОТВАРАЊА НОВЕ ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ (М, П)
Година: 1927-1941, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 457.

285

459

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - СА ИЛИ БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ
ОТПЛАТИ ИЛИ ОТПИСУ ДУГА ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И
ОТВАРАЊА НОВЕ ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ (Р, С, Ш, В)
Година: 1924-1942, 1946.

286

460

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - СА ИЛИ БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ
ОТПЛАТИ ИЛИ ОТПИСУ ДУГА ПОСЛЕ ПРОДАЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Купци заложених имања на јавној дражби правна лица, кредитне установе на бази акционарског капитала као и на задружној основи и Штедионица
Дунавске бановине.
Сређено по абецеди првобитних дужника - физичких лица Дужници: А, Б, М, П, Ж.
Година: 1927-1942, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 457.

287

461

ДОСИЈЕ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКОГ И ПРАВНОГ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ
ИЛИ ОТПИСУ ДУГА ПОСЛЕ ПРОДАЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ
Два досијеа хипотекарних зајмова 1 физичког и 1 правног лица, а купци
заложних имања на јавној лицитацији правна лица.
Година: 1923-1941, 1944.
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Напомена: Види опис јединице описа 457.
288

462

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ИЛИ ОТПИСАНИ
ПОД ИСТИМ БРОЈЕМ ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ
ДУЖНИКА (Б - Ј)
Јединице описа 462-465, у фасциклама 288-290, садрже досијеа појединих хипотекарних зајмова по заложеним добрима у надлежности Централе
Београд код којих је дошло до промене дужника купопродајом из слободне
руке односно преузимању дуга од стране купца под истим бројем партије.
Осим више или мање комплетних молби и одобрења зајмова, ређе постоји документација о отплатама и одобреним почецима првобитном дужнику већ доминира документација о преузимању дуга од стране купца и његовим сукцесивним исплатама и у већини случајева о коначним отплатама дугова.
Садржина досијеа углавном као у арх. јед. 457 али без документације о
јавној дражби а са допунском документацијом у вези продаје заложеног имања из слободне руке као: купопродајни уговори, исправе о пријему дуга, белешке о спору и поравнања у вези преузимања дуга од стране купца понекад и
правног лица, молбе, реферати и одлуке о пријему купца за дужника, регистровања промене власништва.
У понеким досијеима има преноса дуга и на 2 сукцесивна купца. Садржина досијеа је дата глобално али зато има досијеа која de facto почињу поравнањем о пријему дуга са оскудном документацијом.
Досијеа хипотекарних зајмова физичких лица сређена по абецеди првобитног дужника.
Дужници: Б, Ц, Ч, Д, Ђ, Г, Ј.
Година: 1923-1946.

289

463

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ИЛИ ОТПИСАНИ
ПОД ИСТИМ БРОЈЕМ ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ
ДУЖНИКА (К - П)
Година: 1870-1944, 1946. (без пуног континуитета)
Напомена: Види опис јединице описа 462.

290

464

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ИЛИ ОТПИСАНИ
ПОД ИСТИМ БРОЈЕМ ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ
ДУЖНИКА (Р - Ж)
Година: 1923, 1925, 1927-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 462.
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465

ДОСИЈЕ ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ЧИНОВНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ЗА
ПОДИЗАЊЕ СТАНОВА - ДУГ ОТПЛАЋЕН ПОД ИСТИМ БРОЈЕМ
ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Година: 1936, 1938-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 462.

291

466

ДОСИЈЕ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (Б)
Јединице описа 466-477, у фасциклама 291-302, садрже досијеа појединих хипотекарних зајмова физичких лица по заложеним непокретностима у
надлежности Централе Београд код којих је ДХБ на јавној лицитацији, после
низа неуспелих покушаја обезбеђења свога потраживања, купила заложена
имања својих неуредних дужника и та сада банчина имања одржавала, експлоатисала - издавала у закуп и понекад продавала другима из слободне руке или
на јавној лицитацији, за готово или на кредит у којем случају се купцу отварао
нов број хипотекарне партије а изузетно по решењу Министарства финансија
уступила банчина имања МН одбору. С обзиром да је куповном ценом банчино потраживање често остало ненамирено банка гони првобитног дужника,
обезбеђује се на разне начине а у случају немаштине отписује му остатак дуга.
Оскудна је међутим документација у вези купца банчиног имања - другог дужника, само понекад са подацима о отплати дуга.
Нека оскудна досијеа немају документацију о јавним лицитацијама и куповини заложених имања од стране ДХБ већ се о томе сазнаје узгредно из
других докумената. Изузетна су досијеа код којих је пре куповине заложеног
имања од стране ДХБ ово већ раније купопродајом променило власника.
Досијеа углавном садрже списе као у арх. јед. 450 уз додатак документације карактеристичне у вези куповине и експлоатације заложеног имања од
стране ДХБ као: обрачуни и раздеобе куповне цене, жалбе других поверилаца
због нелојалне куповине, инфорамције о стању и нерентабилности баниних
имања, о трошковима поправке, наплаћеним киријама, уговори о продаји банчиних имања, понекад захтев првобитног дужника, којем је ДХБ купила имање, да му се одобри разлика у цени продатог и купљеног банчиног имања ако
су обе купопродаје извршене у року 2 године.
Досијеа сређена по абецеди првобитног дужника.
Година: 1923, 1925-1927, 1941, 1946.

292

467

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (Ђ)
Година: 1923-1942, 1946.

142
број
фасцикле

293

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

468

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА, А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (Г - Ј)
Година: 1921-1943, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

294

469

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ, РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (К - М)
Година: 1922-1942, 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

295

470

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ
РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ ПОТРАЖИВАЊА (М - Н)
Година: 1926-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

296

471

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ, РАДИ
ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ ПОТРАЖИВАЊА (НИ - НО)
Година: 1924-1938, 1940, 1941, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

297

472

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ
ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ ПОТРАЖИВАЊА (ПА - ПОП)
Година: 1925-1943.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

298

143

бр.јед.
описа

473

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (ПО)
Година: 1923-1943, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

299

474

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (ПР - РАД)
Година: 1924-1941, 1943.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

300

475

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (РАЈ - СОМ)
Година: 1924-1943, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

301

476

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ
ПОТРАЖИВАЊА (СТ - ТО)
Година: 1926-1941, 1943.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

302

477

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА И ОБРЕНОВАЧКЕ ШТЕДИОНИЦЕ ЧИЈЕ ЈЕ
ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА А ЗАТИМ ПРОДАЛА ДХБ
РАДИ ИЗМИРЕЊА СВОЈИХ ПОТРАЖИВАЊА (У - Ж)
Година: 1923, 1928-1939, 1941.
Напомена: Види опис јединице описа 466.

144
број
фасцикле

303

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

478

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ
ИЛИ ГАШЕЊУ ДУГА И ДОСИЈЕА О ПРИНУДНОЈ УПРАВИ НАД
ИМАЊИМА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова физичких лица у надлежности
Централе Београд, код којих није долазило до промене власништва на заложеним добрима изузев наслеђа са документацијом о одобрењу зајмова и разних
олакшица, редовних и по чл. 35 Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова, о гоњењу неуредних дужника, покушају јавних продаја заложених имања
од којих се одустајало или се нису одобравале, о текућим отплатама али без
података о коначној отплати дуга или његовом гашењу на било који начин.
Сређено по абецеди дужника: Д, Г, Х, К, Л, М, Р, С, Ш, В (1924-1943,
1946).
Досије само о принудној управи над имањем неуредног дужника, конкретно о издавању у закуп станова и локала, у смислу чл. 54 Закона о ДХБ садржи реферате Одељења за руковање непокретним имањима о тражењу принудне наплате кирије судским путем, тужбе среском суду, судска решења о забрани на покретностима неуредних закупаца и 1/3 њихових плата као и реферати о извршеној заплени.
Материјал сређен по абецеди закупаца: О - В (1932-1943)
Година: 1924-1943, 1946.

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
304

479

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (А - Ц)
Јединице описа 479-490, у фасциклама 304-313, садрже књиговодствену
картотеку појединих хипотекарних зајмова на бази залоге непокретности са
подручја Централе Београд и њој непосредно подручних филијала и агенција у
Србији са подацима о броју хипотекарне партије, о имену, домицилу, понекад
и занимању дужника, о заложеној непокретности (врсти, величини, броју
грунтовног улошка у пореској општини) о износу и датуму одобрења - ликвидације зајма, року враћања углавном на 10, 20, 25, 30 и 32 године, о камати
углавном од 6% ређе 6,5%, о износу и роковима отплате ануитета, о износу
премије осигурања заложених непокретности и називу осигуравајућег друштва. Изузетно постоје напомене о преносу салда на филијале у Србији.
Картотека садржи цифарске прибелешке о стању односно кретању дуга
и личног рачуна у одговарајућим рубрикама а понекад и о прерачунавању дугованог износа у ДФЈ динаре 1945. године. Цифарске прибелешке почињу
доцније у односу на годину одобрења и почетак отплате дуга
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Материјал сређен по абецеди дужника.
Хипотекарни зајмови физичких лица без промене дужника односно без
промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени од
стране првобитних дужника понекад њихових наследника.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

305

145

бр.јед.
описа

480

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Ч - Г)
Напомена: Види опис јединице описа 479.

306

481

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Х - Љ)
Година: 1931, 1932, 1935-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 479.

307

482

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (М - О)
Година: 1932-1935, 1938-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 479.

308

483

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (П -Р)
Година: 1933, 1935, 1938, 1940-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 479.

309

484

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (С - Т)
Година: 1933-1935, 1937-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 479.

310

485

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (У - Ж)
Напомена: Види опис јединице описа 479.

311

486

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЧИНОВНИКА – ВЕЋИНУ
ДУГОВА ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека хипотекарних зајмова чиновника углавном ДХБ у надлежности Централе Београд, без промене дужника односно власништва на заложеним непокретностима - већина дугова отплаћена.

146
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Напомена: Види опис јединице описа 479.
311

487

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека хипотекарних дужника - земљорадника, у надлежности Централе Београд, понекад са каматом од 4,5% свих без промене власништва на
заложеним непокретностима - сви дугови отплаћени.
Година: 1934, 1935, 1937-1946.

311

488

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Картотека хипотекарних зајмова правних лица у надлежности Централе
Београд, свих без промене дужника, односно промене власништва на заложеним имањима - дугови углавном отплаћени.
Материјал груписан на: кредитне установе и привредна предузећа на бази акционарског капитала, задруге, породичне задруге, друштва и удружења,
црквене установе и организације, фондове, градска поглаварства и општинске
управе и њихове установе и фондове.
Година: 1932-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 479.

312

489

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
НОВЕ ХИПОТЕКАРНЕ ПАРТИЈЕ
Година: 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 479.

313

490

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА - ДУГОВИ НЕОТПЛАЋЕНИ ИЛИ
ПРЕДВИЂЕНИ ЗА ОТПИС
У надлежности Централе Београд, картотека хипотекарних зајмова без
промене власништва на заложеним непокретностима.
- Зајмови физичких лица - дугови неотплаћени; партије зајмова за ДХБ
угашене губитком;
- Зајмови физичких лица - дугови предвиђени за отпис;
- Зајмови разних штедионица - дугови предвиђени за отпис.
Код неких партија уз напомену за отпис постоје подаци о преносу на
филијале у Србији.
Година: 1925, 1926, 1930, 1932-1943, 1945.
Напомена: Види опис јединице описа 479.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

314

147

бр.јед.
описа

491

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА (А - Х)
Јединице описа 491-496, у фасциклама 314-318, садрже картотеку хипотекарних зајмова физичких и правних лица у надлежности Централе Београд,
свих без промене дужника односно без промене власништва на заложеним непокретностима - без података о отплати дуга или његовом гашењу на било који начин.
Година: 1940-1945.

315

492

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИГАШЕЊУ
ДУГА (И - М)
Година: 1929-1935, 1937-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 491.

316

493

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ
ДУГА (Н - Р)
Година: 1938-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 491.

317

494

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ
ДУГА (С - Ж)
Година: 1936, 1937, 1939-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 491.

318

495

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ
ДУГА
У надлежности Централе Београд картотека хипотекарних зајмова земљорадника без промене дужника, односно промене власништва на заложеним непокретностима, без података о отплати дуга или његовом гашењу на
било који начин.
Година: 1938, 1940-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 491.

148
број
фасцикле

318

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

496

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА - БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ
ДУГА
У надлежности Централе Београд картотека хипотекарних зајмова правних лица (банака и привредних предузећа на бази акционарских друштава, задруга, верских и општинских установа, друштава и фондова) без промене дужника односно промене власништва на заложеним добрима - без података о
отплати дуга или његовом гашењу на било који начин.
Година: 1933, 1940-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 491.

318

497

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Картотека хипотекарних зајмова у надлежности Централе Београд, код
којих долази до промене дужника односно до преузимања дуга од стране купца заложених непокретности.
Зајмови физичких лица (продаваца и купаца), дугови већином отплаћени.
Сређено по абецеди првобитних дужника, чија су имена прецртана, а додата су имена купаца - нових дужника.
Година: 1929, 1932, 1937-1945.

318

498

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Картотека хипотекарних зајмова правних лица (двеју банака и фонда Занатлијског дома), у надлежности Централе Београд, код којих долази до промене дужника односно преузимања дуга од стране купаца (физичких лица) заложених непокретности - сви дугови отплаћени.
Година: 1940-1943.

318

499

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ
Књиговодствени картони четири хипотекарна зајма у надлежности Централе Београд код којих су заложене непокретности неуредних дужника постале својина ДХБ њиховим откупом на јавној дражби са подацима:
- о продаји банчиних имања другим физичким лицима и отплати дуга;
- о намирењу банчиног потраживања самим откупом на јавној дражби;
- и без података о отплати дуга већ о преносу остатка дуга на филијалу
Пожаревац.
Картони не садрже комплетне податке о заложеним непокретностима и
условима зајма и имају оскудне цифарске прибелешке.
Година: 1939-1941.

Државна хипотекарна банка
број
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149

бр.јед.
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ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
319

500

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова физичких лица на залогу непокретности на подручју - у надлежности филијале Цетиње код којих није долазило до промене власништва на заложеним непокретностима изузев наслеђа, у
вези одобравања зајмова, сукцесивних отплата, гоњења неуредних дужника,
покушаја јавне продаје, изузетно административне забране, одобравања олакшица (почека, продужења рока враћања, смањења камата, утврђивања нових
ануитета, укапиталисавања заосталих отплата, а код земљорадника делимичног отписа по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова) као и у вези коначних отплата дугова.
Дужници: Б, Д, Ј, С, В.
Година: 1924, 1925, 1927-1929, 1931, 1932, 1935-1938, 1940, 1941, 1944, 1946.

320

501

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (А, Ћ, Ч)
Јединице описа 501-506, у фасциклама 320-325, садрже досијеа појединих хипотекарних зајмова, по заложеним непокретностима, у надлежности
филијале Цетиње, код којих је ДХБ, после низа неуспелих покушаја обезбеђења својих потраживања на јавној дражби купила заложена имања својих неуредних дужника а у вези одобравања зајмова, редовних отплата, разних олакшица, гоњења неуредних дужника, принудне управе, забране на примања,
проширивања залоге и на друга имања првобитних дужника уколико је ДХБ
куповином остала делимично неизмирена у свом потраживању, јавних дражби, управе и експлоатације на дражби купљених имања сада у банчином власништву, њиховог издавања у закуп, гоњења неуредних закупаца, принудног
исељења бившег власника са банчиних имања, у вези њихове продаје физичким и правним лицима на кредит, понекад враћања ранијем власнику на основу земљорадничког уверења или продаје имања аграрном фонду, као и спора
са бившим власником због продаје банчиног имања.
Садржина по врсти документације као у арх. јед. 500 без брисовних намирница али са додатном документацијом (раздиобни закључци куповне цене,
купопродајни и закупни уговори, судски закључци и рекурси у вези оспоравања својства земљорадника првобитном дужнику, издавање тапије новом власнику ДХБ-ци).
Опис садржине дат глобално а досијеа често са оскудном документацијом чак понекад садрже само одобрење зајма и тапије на новог власника ДХБку, или само на полеђини облигацији пише б.и.
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Година: 1924-1933, 1936-1941, 1946.

150
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фасцикле

321

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

502

ДОСИЈЕ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ
ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (Д, Ђ, Г, И, Ј)
Година: 1925, 1927-1933, 1935-1938, 1940, 1941.
Напомена: Види опис јединице описа 501.

322

503

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (К - М)
Година: 1927-1933, 1935-1941, 1944.
Напомена: Види опис јединице описа 501.

323

504

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (М - П)
Година: 1926-1933, 1936-1942.
Напомена: Види опис јединице описа 501.

324

505

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (Р)
Година: 1924-1933, 1935-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 501.

325

506

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ (С, Т, В, З)
Година: 1924, 1925, 1927-1932, 1935-1941, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 501.

326

507

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА (А - И)
Јединице описа 507-510, у фасциклама 326-329, садрже досијеа појединих
хипотекарних зајмова земљорадника у надлежности филијале Цетиње без промене власништва на заложеним непокретностима у вези одобравања 1 или 2 зајма
истом лицу као и олакшица по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова понекад и редовних, ређе у вези опомена и гоњења неуредних дужника, тражења
после II светског рата информација о дужнику и заложеним непокретностима, у
вези мишљења и одлука Комисије за коначну ликвидацију земљорадничких дугова да се на дужнике и ако неспорно земљораднике не могу применити одредбе
посебног закона и одбијања жалби на те одлуке. У досијеима нема података о коначној отплати дуга или његовом гашењу на који други начин.
Досијеа садрже молбе за зајам са прилозима, одобрења, облигације, молбе и одлуке Управног одбора односно Извршног одбора ДХБ о одобрењу

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

151

бр.јед.
описа

олакшица, земљорадничка уверења, извештаје Оцењивачког одбора о вредности заложеног имања, обрачуне о укапиталисавању неплаћених интереса, новог ануитета, преписку, решења Комисије за коначну ликвидацију земљорадничких дугова и жалбе.
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Дужници: А, Б, Ћ, Д, Ђ, Е, Ф, И.
Година: 1926-1932, 1934, 1936-1939.

327

508

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА – БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА (Ј - М)
Година: 1926-1929, 1932, 1934-1938, 1939.

328

509

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА (Н, П, Р)
Година: 1926-1929, 1931, 1932, 1934, 1936-1938.
Напомена: Види опис јединице описа 507.

329

510

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА (С, Ш, В, З, Ж)
Година: 1926-1929, 1931, 1932, 1934, 1936-1938.
Напомена: Види опис јединице описа 507.

329

511

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ
ОСПОРАВАНО СВОЈСТВО ЗЕМЉОРАДНИКА
Фрагменти досијеа појединих хипотекарних зајмова у надлежности филијале Цетиње код којих је у вези тражења повластица по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова, спорно својство земљорадника појединца или
кућне задруге те са тим у вези одговарајући материјали: преписка, молбе за
олакшице, записници Оцењивачког одбора, општинска уверења о својству земљорадника, одлуке Извршног одбора ДХБ, захтеви судовима за испитивање
спорног својства и општинама за достављање земљорадничких уверења, судски закључци о потврђивању уверења, рекурси ДХБ против истих, изузетно
решење Министарства финансија о обнови поступка за признавање својства.
У досијеима ређе постоји комплетан предмет о одобравању зајма као и
олакшица.
Досијеа сређена по абецеди дужника: Б, Д, Ђ, И, К, Л, М, П, Р, В, З.
Година: 1926-1928, 1931, 1935-1941.

152
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

512

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БЕЗ ПОДАТАКА О
КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова на залогу непокретности у надлежности филијале Цетиње, код којих је дошло до продаје заложеног имања
из слободне руке и пријема дуга од стране купца а изузетно до продаје на јавној лицитацији, у вези одобравања зајма, гоњења неуредних дужника (првобитног а доцније купца), изузетно јавне дражбе, у вези тражења олакшица и
само изузетно у вези коначне отплате дуга и гоњења првог дужника уколико
потраживање ДХБ остаје ненамирено.
Досијеа садрже: молбе са прилозима и одобрења зајмова; опомене,
углавном купопродајне уговоре и изјаве и решења о пријему дуга односно
купца за дужника, изузетно оглас и услове лицитације и решење о раздиоби
куповне цене.
Досијеа крња, и често почињу са купопродајом заложене непокретности.
Досијеа сређена по абецеди првобитног дужника.
Дужници: Ћ, С, В.
Година: 1924, 1925, 1927, 1928, 1934, 1940, 1941.

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
330

513

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА
Јединице описа 513-514, у фасцикли 330, садрже књиговодствену картотеку појединих хипотекарних зајмова, по заложеним непокретностима у надлежности филијале Цетиње са подацима о броју хипотекарне партије, имену и
домицилу дужника, о заложеној непокретности (врсти и величини), о износу и
датуму одобравања зајмова, року враћања (на 5, 8.5, 9, 9.5, 10, 13.5, 14, 15,
15.5, 18.5, 19, 20 година) понекад о његовом продужењу, о ануитету, о каматама (5%, 6% и 9%).
Картотека садржи цифарске прибелешке о стању односно кретању дуга
и привременог рачуна у одговарајућим рубрикама и о прерачунавању дугованог износа 1945. године у ДФЈ динаре.
Цифарске прибелешке почињу доцније у односу на годину одобрења
зајма и почетка отплате дуга.
Материјал сређен по абецеди дужника.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Хипотекарни зајмови физичких лица без промене дужника односно без
промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени од
стране првобитних дужника, понекад њихових наследника.
Година: 1932, 1935-1941, 1945-1946.
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КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВИ ОТПИСАНИ
У надлежности филијале Цетиње, картотека хипотекарних зајмова земљорадника без промене дужника односно власништва на заложеним непо-
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кретностима - остаци дугова отписани на основу одредаба Закона о коначној
ликвидацији земљорадничких дугова.
Дужници: А - Ж.
Година: 1931-1933, 1935-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 513.

МАТЕРИЈАЛ У ВЕЗИ СА ХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОМ
331

515

МАТЕРИЈАЛ У ВЕЗИ СА ХИПОТЕКАРНИМ ЗАЈМОМ
Материјали - молба за хипотекаран зајам са прилозима, записником
Оцењивачког одбора и препоруком али не и одобрењем зајма – III 1941.
Година: 1941.

ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
331
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ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БЕЗ ПОДАТАКА О
ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ ДУГА
Група досијеа хипотекарних зајмова без података о отплати дугова или
њиховом гашењу на било који начин са следећим материјалима: молбе и одобрење зајмова, облигације, интабулација, даровни уговори, одлука о пријему
даропримаоца за дужника, раздиоба куповне цене за продато заложено имање
хипотекарног дужника.
Дужници: Г, Л, Ш.
Година: 1926, 1929, 1930, 1935-1939.
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ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БЕЗ ПОДАТАКА О
КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досијеа хипотекарних зајмова у надлежности филијале Нови Сад код
којих је продајом из слободне руке истог заложеног имања једанпут па и по
два пута долазило до промене дужника односно пријема дуга од стране купца.
У два случаја последњим дужницима, Немцима, имање конфисковано, те је
ДХБ отписала дуг, а у другим досијеима нема података о било којем виду гашења дуга. Материјали (молбе са прилозима и одобрења зајмова, облигације,
интабулације, земљокњижна документа, купопродајни уговори, решења Ужег
комитета о пријему купца за дужника, изјаве купаца о пријему дуга, преписка
и реферати са решењима о отпису дуга услед конфискације, судски закључак
о праву залоге на конфискованом имању).
Досијеа сређена по абецеди I дужника: Г, Ђ, С, З.
Година: 1923, 1926, 1927, 1929-1938.
Напомена: 9 старатељских извештаја о секвестрираном добру.
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КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
332

518

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (А - М)
Јединице описа 518-523, у фасциклама 332-334, садрже књиговодствену
картотеку појединих хипотекарних зајмова по заложеним непокретностима на
подручју Бачке и Барање у надлежности филијале Нови Сад, када су заложена
добра у Банату, са подацима о броју хипотекарне партије, о имену, домицилу
понекад и занимању дужника, о заложеној непокретности (врсти, величини,
броју грунтовног улошка у пореској општини), о износу и датуму одобрења ликвидацији зајма, року враћања (на 5, 8.5, 9, 10, 11.5, 12, 13.5, 14, 14.5, 15,
15.5, 16, 16.5, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 25, 30 година), о износу и роковима отплате
ануитета, о камати од 3%, 4%, 4.5%, 5%, 6%, 6.5%, 7% и 9%, о износу премије
осигурања заложених непокретности и називу осигуравајућег друштва.
Поједини типови картона (којих може бити више за исти хипотекаран зајам) у зависности од тога када су отворени да ли у Краљевини Југославији, за
време окупације или ДФЈ - ФНРЈ садрже више или мање комплетне податке.
Картотека садржи цифарске прибелешке о стању односно кретању дуга
и личног рачуна у одговарајућим рубрикама, а понекад и о прерачунавању дугованог износа у пенге за време окупације, а после ослобођења у ДФЈ динаре.
Цифарске прибелешке почињу доцније у односу на годину одобрења зајма и
почетка отплате дуга.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Хипотекарни зајмови физичких лица без промене дужника односно без
промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени од
стране првобитних дужника понекад њихових наследника.
Година: 1936-1946.
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КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Н -Ж)
У надлежности филијале Нови Сад, за подручје Бачке, Барање, изузетно
Баната картотека хипотекарних зајмова физичких лица без промене дужника
односно без промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени од стране првобитних дужника понекад њихових наследника.
Година: 1930-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 518.
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КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
У надлежности филијале Нови Сад, картотека хипотекарних зајмова
правних лица (индустријских предузећа, банака, разних комора, водних задруга, разних удружења, црквених општина, Банске управе и општинског поглаварства Бегеч) без промене дужника односно без промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени од стране првобитних дужника.
Година: 1934, 1936-1946.
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Напомена: Види опис јединице описа 518.
334
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КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА - БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ
ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ ДУГА
У надлежности филијале Нови Сад, картотека хипотекарних зајмова без
промене дужника, картони без података о исплати дуга или његовом гашењу
на било који начин.
- зајмови физичких лица - дужници: А, Б, Ћ, Д, Г-М, О-Т, В (1935-1937)
- зајмови правних лица - трговачког предузећа а. д. (1935-1937)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 518.
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КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Картотека хипотекарних зајмова физичких лица без промене дужника
односно без промене власништва на заложеним непокретностима - дугови отписани на основу одредби Закона о коначној ликвидацији земљорадничких
дугова.
Дужници: Б, Ч-Ђ, Ф, Ј, Л-Н, П, лист В, З.
Година: 1936-1941, 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 518.
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КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
У надлежности филијале Нови Сад, картотека хипотекарних зајмова физичких лица изузетно правних лица код којих долази до промене дужника односно преузимања дуга од стране купца заложених непокретности - дугови исплаћени, пренети на другу хипотекарну партију, на среске и градске народне
одборе изузетно угашени конфискацијом заложене имовине народног непријатеља и картон без података о регулисању дуга на било који начин.
Дужници: Д, И, Ј, К, Л, М, П, Р, С, Т, В, З.
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 518.
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ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ ИЗ СРЕМА У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ И ЗЕМУНУ
ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕМА
335
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ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Досијеа појединих хипотекарних зајмова физичких лица на залогу непокретности у ширем подручју Срема (у надлежности филијале Нови Сад односно
Земун), код којих није долазило до промене власништва на заложеним непокретностима, у вези одобравања зајмова и разних олакшица, редовних и по
Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова ређе у вези сукцесивних отплата и осигуравања заложених имања, изузетно одлагања јавне продаје, а код
свих зајмова у вези коначне отплате дугова.
Досијеа садрже (молбе са прилозима и одобрења зајмова, облигације,
судске грунтовне закључке и одлуке, молбе и одлуке Управног одбора о одобрењу олакшица, уверења о својству земљорадника, извештаје о вредности заложених имања, обрачуне нових ануитета, изјаве о пристанку на капиталисање неплаћених интереса, преписку, полисе осигурања, брисовне намирнице и
очитавања, одлуке и обрачуне Државног вересијског завода у Загребу за време
окупације о преузимању потраживања од филијале Нови Сад односно о коначној исплати, изјаве за брисање заложног права).
Садржина дата глобално, а поједина досијеа оскудна, нека чак само са
облигацијом и документом о отплати дуга.
Досијеа сређена по абецеди хипотекарних дужника.
Дужници: А - Ж.
Сва места у Срему изузев Сремских Карловаца и Вуковара почетком
1939. године прешла из надлежности филијале Нови Сад у надлежност филијале Земун.
Година: 1925-1944, 1946.
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МАТЕРИЈАЛИ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И
ВУКОВАРСКЕ КРЕДИТНЕ БАНКЕ ИЗ СРЕМА КОЈЕ ЈЕ ПРЕУЗЕО
ДРЖАВНИ ВЕРЕСИЈСКИ ЗАВОД У ЗАГРЕБУ - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ
ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Крња документација о хипотекарним зајмовима физичких лица изузетно
Вуковарске кредитне банке, одобреним у Филијали Нови Сад на заложена
имања у Срему, садржи само одлуке Државног вересијског завода у Загребу о
њиховом преузимању 1941, 1942. године од ДХБ и његове обрачуне, у вези
коначних отплата дугова од стране првобитних дужника.
Дужници: Б, Ч, Д, Г, И, К, М, Н, П, Р, С, Ш, Т, В.
Година: 1941-1945.
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ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЧИЈЕ СУ
ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КОНФИСКОВАНЕ
Досијеа појединих хипотекарних зајмова физичких лица на непокретности у Срему у надлежности филијала Земун и Нови Сад код којих је услед
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конфискације заложених имања у случају Јевреја за време окупације - до захтева Државног вересијског завода у Загребу, као наследника ДХБ, према државној ризници, Уреду за подржављени иметак да му се призна потраживање
а једном и до исплате дуга од стране Пољопривредне задруге која користи
зграду под Управом стамбених зграда, у случају Југословена - дужника заложено имање је пренето на Државну ризницу а делимично и на Завод за колонизацију. Осим података о хипотекарном зајму у вези конфискације има и о
одобрењу зајма и олакшица, осигурању непокретности, редовним отплатама,
одобрењу почека и опоменама неуредним дужницима у одговарајућој документацији (молбе са прилозима и записником Оцењивачког одбора, одобрења
зајма, облигације, земљокњижна документа, молбе, реферати, одлуке Извршног одбора ДХБ, преписка и тражење информација о дужнику и заложеној
имовини после рата, изводи из књига о стању дуга, тужбе суду и пресуде о
установљењу постојања дуга и сл.).
Дужници: М, Н, Ш, без обзира на националност.
Година: 1927, 1929, 1933, 1934, 1937-1943, 1946.
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ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ
Досијеа појединих хипотекарних зајмова на непокретности у Срему у
надлежности филијала Земун донекле и Нови Сад, о њиховом одобравању, откупу заложеног имања неуредних дужника од стране ДХБ, понекад о повраћају имања бившем власнику - дужнику на основу уверења да је земљорадник, о
даљој продаји сада банчиног имања другом лицу на кредит под новим бројем
хипотекарне партије и понекад о отплати тог другог дуга.
У досијеима постоје: облигације, поседовнице, теретовнице, интабулације, изјаве земљорадника и одлуке Ужег комитета у вези повраћаја имања уз
примену олакшица по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова и уз поновно успостављање на њима хипотеке у корист ДХБ, земљорадничко уверење, записници о процени, преписка о осигурању.
Досијеа оскудна поготову у документацији о откупу заложених непокретности од стране ДХБ, о чему углавном постоје докази у облигацијама купаца банчиних имања у којима стоји да су се задужили код ДХБ куповином
ових имања.
Досијеа сређена по абецеди првобитних дужника: Б, Х, Ј, К, М, Т.
Година: 1927-1931, 1933, 1935-1943.
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ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ
СРЕМА ЧИЈЕ ЈЕ ДУГОВЕ ПРЕУЗЕО ДРЖАВНИ ВЈЕРЕСИЈСКИ
ЗАВОД - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ
ДУГА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова на непокретности у Срему у
надлежности филијала Земун и Нови Сад у вези њиховог одобравања, почека
и разних повластица редовних и земљорадничких, гоњења неуредних дужника, увођења и скидања секвестра са заложених непокретности, покретања и
обустављања јавних принудних продаја имања без података у досијеима о отплати дугова и њиховом гашењу на било који начин и ако на корицама досијеа

158
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

стоји исплаћено а у 1 случају отписано са одговарајућим материјалима у досијеима (облигације, поседовнице, теретовнице, судске одлуке о праву залоге, молбе, реферати и одлуке Управног одбора ДХБ о одобравању почека и других
олакшица, нешто документације о јавној дражби и сл.).
Садржина досијеа дата глобално, а поједина досијеа де фацто са оскудном документацијом.
Досијеа сређена по абецеди дужника: А, Ј, К, М, Н, П, Р, Ш, Т, З.
Година: 1923, 1925-1930, 1932-1939, 1942.

337

529

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ
СРЕМА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова на залогу непокретности у
Срему у надлежности филијале Земун донекле и филијале Нови Сад, код којих
је дошло до промене дужника купопродајом из слободне руке односно преузимања дуга од стране купца, у вези одобравања зајма и разних олакшица, опомена за отплату, продаје имања и коначне отплате дуга са одговарајућом документацијом (молбе са прилозима, записници Оцењивачког одбора, облигације,
земљокњижна документа о власништву, његовој промени и теретима, изјаве и
одлуке Извршног одбора ДХБ о олакшицама по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова и пријему дуга од стране купца, купопродајни уговори, брисовне намирнице у вези отплате дуга).
Опис садржине дат глобално, а поједина досијеа оскудна. Подаци о купопродаји осим у ретким купопродајним уговорима постоје у земљокњижним
документима, изјавама о пријему дуга и у документацији о коначној отплати
дуга.
Досијеа сређена по абецеди I дужника - продавца заложене непокретности: Д, Ђ, К, М, С, Ш, В.
Година: 1927, 1928, 1930, 1934-1937, 1942, 1943, 1946.

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ИЗ СРЕМА
338

530

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (А - Н)
Јединице описа 530-538, у фасциклама 338-340 садрже књиговодствену
картотеку појединих хипотекарних зајмова по заложеним непокретностима са
подручја Срема у надлежности филијала Нови Сад односно Земун за време
окупације у надлежности филијале Загреб а после ослобођења делимично у
надлежности филијале Осијек. Картотека садржи податке о броју хипотекарне
партије, имену, домицилу понекад и занимању дужника, о заложеној непокретности (врсти, величини, броју грунтовног улошка у пореској општини) о
износу, датуму одобрења - ликвидирања зајма, о року враћања (на 5, 8, 8.5, 9,
9.5, 10, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 18, 19, 19.5, 20, 25, 30 и 32 године) о износима и
роковима отплата ануитета, о камати од 4%, 4.5%, 5%, 6%, 6.5%, 7% а ретко
од 3%, о износу премије осигурања заложених непокретности и називу осигуравајућег друштва.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

159

бр.јед.
описа

Поједини типови картона (којих може бити више за исти хипотекаран зајам) у зависности од тога када су отворени да ли у Краљевини Југославији, за
време окупације или ДФЈ - ФНРЈ садрже више или мање комплетне податке.
Картотека садржи цифарске прибелешке о стању односно кретању дуга
и личног рачуна у одговарајућим рубрикама, понекад и о прерачунавању дугованог износа после ослобођења у ДФЈ динаре. Цифарске прибелешке почињу
доцније у односу на годину одобрења зајма и почетка отплате дуга.
Материјал сређен по абецеди хипотекарних дужника.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Хипотекарни зајмови физичких лица без промене дужника, односно без
промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени од
стране првобитних дужника, понекад њихових наследника.
Година: 1936-1946.

339

531

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И
СРПСКЕ КРЕДИТНЕ БАНКЕ ИЗ ВУКОВАРА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ
ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (О - Ж)
Година: 1936-1946.

340

532

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПОРОДИЧНИХ ЗАДРУГА,
АГРАРНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ГОСПОДАРСКОГ ДРУШТВА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
У надлежности филијала Нови Сад односно Земун, за подручје Срема,
картотека хипотекарних зајмова породичних задруга изузетно 1 Аграрне заједнице и Господарског друштва без промене дужника, односно без промене
власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени од стране првобитног дужника.
Дужници: Б, Ч, Ћ, Д, Х, И, Ј, Л, М, О, П, Р, С, Ш, У, В.
Година: 1936-1941, 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 530.

340

533

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ
СРЕМА - ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Дугови отписани на основу одредаба Закона о коначној ликвидацији земљорадничких дугова.
Дужници: А - З (без континуитета)
Година: 1936-1941, 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 530.

340

534

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПОРОДИЧНИХ ЗАДРУГА
ИЗ СРЕМА - ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Дугови отписани на основу одредаба Закона о коначној ликвидацији земљорадничких дугова.

160
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Дужници: Б - В (без пуног континуитета).
Година: 1936-1941, 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 530.
340

535

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ
СРЕМА - ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Дужници: Ч, Д, К, М, П, С.
Година: 1936-1941, 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 530.

340

536

КАРТОН ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА СА
ПОДАТКОМ О ГАШЕЊУ ДУГА И ПРАВНОГ ЛИЦА БЕЗ ПОДАТАКА
О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ ДУГА
Један зајам физичког лица - банчино потраживање угашено губитком
1935, 1936.
Један зајам градског поглаварства - картон без података о отплати дуга
или његовом гашењу на било који начин, 1942-1945.
Година: 1935, 1936, 1942-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 530.

340

537

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (М, В)
Година: 1936, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 530.

340

538

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ИЛИ ОТПИСАНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ
ДУЖНИКА (Ђ, И, К, С)
Сређено по абецеди првобитног дужника, продавца заложене непокретности, чија су имена прецртана а изнад уписана имена купаца.
Година: 1936-1941, 1945.
Напомена: Види опис јединице описа 530.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

161

бр.јед.
описа

ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
341

539

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - БЕЗ
ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ ДУГА ПРВОБИТНИМ
ДУЖНИЦИМА (А – Н)
Досијеа појединих хипотекарних зајмова физичких лица у надлежности
филијале Сарајево, без промене власништва на заложеним непокретностима у
вези одобравања, отплата, олакшица обичних и земљорадничких, оспоравања
и испитивања својства земљорадника, гоњења неуредних дужника, принудне
управе, заплене пензије и летине, покретања поступка за јавну дражбу од које
се из разних разлога доцније одустајало и тражења после рата информација о
дужнику и заложеном добру. У досијеима нема података о отплати или гашењу дугова на било који начин а садрже следећа документа: молбе, разна уверења, записнике Оцењивачког одбора, облигације, земљокњижна документа, обрачуне и поравнања у вези олакшица, опомене разне одлуке о отказу зајма и
јавне дражбе, огласе и дражбене услове, реферате и извештаје о дражби, мандатне тужбе, судске закључке и преписку.
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Дужници: А, Б, Ђ, Ј, Л, М, Н.
Неки хипотекарни зајмови пренети на Комуналну банку Сарајево.
Година: 1925-1941, 1944, 1946.

342

540

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
- БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ ДУГА
ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА (П – В)
Дужници: П, Р, Ш, В.
Година: 1925-1941, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 539.

342

541

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА - БЕЗ
ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ ДУГА
ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова правних лица (градских поглаварстава, општина) по заложеним непокретностима у надлежности филијале
Сарајево у вези одобравања зајмова, гоњења неуредних дужника и предузимања одговарајућих мера, одобравања олакшица са одговарајућом документацијом (молбе, уверења, записници Оцењивачког одбора, облигације, земљокњижна документа, поравнања, прорачуни - буџети самоуправног тела, одлуке и
решења Управног одбора, предлог за јавну дражбу, извештај ГНО да је заложена кућа порушена а плац експроприсан те да нема услова за отплату дуга,
изводи из књига о стању дуга и разна преписка).
Досијеа свих зајмова без података о отплати дуга и његовом гашењу на
било који начин.

162
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Само реферати Инспектората о начину отплате дуга Водне задруге Нови
Град на основу решења Мин. финансија о намиривању поверилаца водних задруга углавном у Војводини (1939)
У одговарајућем картону постоји податак да је дуг отплаћен у целости.
Година: 1925-1928, 1930-1932, 1934, 1935, 1937-1940.

342

542

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова у надлежности У надлежности
филијале Сарајево, картотека хипотекарних дужника филијале Сарајево у вези
одобравања зајмова и олакшица, осигурања заложеног имања, бестеретног отписа продатих честица, гоњења неуредних дужника, принудне управе, тражења и обустављања јавних дражби, продаје заложених имања из слободне руке
и преузимања дугова од стране купаца и у већини случајева отплате дугова са
одговарајућом документацијом (молбе, уверења, записници, облигације, земљокњижна документа, документација о јавним дражбама, изузетно очитовање купца о пријему дуга, решења и одлуке Управног одбора и Извршног одбора ДХБ, опомене, обрачуни дугова, брисовне дозволе).
Досијеа сређена по абецеди првобитних дужника - продаваца заложених
непокретности: К, Р, В.
Година: 1926, 1927, 1930-1935, 1937-1942.

МАТЕРИЈАЛ О ОДОБРЕЊУ ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ЗА УРЕЂЕЊЕ
БАЊЕ ИЛИЏА
342

543

МАТЕРИЈАЛ О ОДОБРЕЊУ ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ЗА УРЕЂЕЊЕ
БАЊЕ ИЛИЏА
У надлежности филијале Сарајево, материјали само о одобрењу, 1927.
године, хипотекарног зајма од 3 милиона за уређење Бање Илиџе у државном
власништву под надзором Министарства народног здравља (молба са прилозима, уверењима и великим бројем ситуационих планова и планова зграда,
облигација и судска одлука о интабулацији).
Материјал сачуван због богате техничке документације.
Документација до 1926. год. закључно представља само прилоге списима из 1927. године.
Број парт. зајма 647 установљен је на основу одговарајућег картона.
Година: 1892-1895, 1902, 1903, 1926, 1927.

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
343

544

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (А - Б)
Јединице описа 544-566, у фасциклама 343-357 садржи књиговодствену
картотеку појединих хипотекарних зајмова по заложеним непокретностима у
надлежности филијале Сарајево и понекад њој подручне агенције Пријепоље
са подацима о броју хипотекарне партије, о имену, домицилу, понекад и занимању дужника, о заложеној непокретности (врсти, величини, броју грунтовног

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

163

бр.јед.
описа

улошка у пореској општини) о износу и датуму одобрења ликвидације зајма,
року враћања (на 8.5, 9, 9.5, 10, 12, 12.5, 13, 14, 14.5, 15, 17, 18.5, 19, 19.5, 20,
25, 30 година и продужењу на 32 године), о износу и роковима отплате ануитета, о камати од 3%, 4%, 4.5%, 5%, 6%, 6.5%, 7%, 8%, 8.5%, и 9%, о износу
премије осигурања и називу осигуравајућег друштва.
Поједини типови картона (којих може бити више за исти хипотекаран
зајам) у зависности од тога када су отворени да ли у Краљевини Југославији,
за време окупације или ДФЈ - ФНРЈ саде више или мање комплетне податке.
Картотека садржи цифарске прибелешке о стању односно кретању дуга
и личног рачуна у одговарајућим рубрикама а понекад и о прерачунавању дугованог износа после ослобођења у ДФЈ динаре. Цифарске прибелешке почињу доцније у односу на годину одобрења зајма и почетка отплате дуга.
Материјал сређен по абецеди дужника.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Година: 1936-1946.

344

545

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Ц - Ф)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

345

546

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Г - Х)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

346

547

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (И - К)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

347

548

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Л - М)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

164
број
фасцикле

348

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

549

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Н - П)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

349

550

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Р - Ш)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

350

551

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Т - Ж)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

351

552

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (А - Љ)
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

352

553

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (М - Ж)
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

352

554

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЧИНОВНИКА ДХБ ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
У надлежности филијале Сарајево, картотека два 4% хипотекарна зајма
чиновника ДХБ без промене дужника, односно без промене власништва на заложеним непокретностима - дугове исплатили првобитни дужници.
Дужници: Ш, В.
Година: 1936-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

352

165

бр.јед.
описа

555

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
У надлежности филијале Сарајево, картотека хипотекарних зајмова
правних лица (банке, индустријска а.д. предузећа, привредна предузећа и организације, национална и културно просветна друштва, верске и друге установе) без промене дужника, односно без промене власништва на заложеним непокретностима - дугове исплатили првобитни дужници.
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

352

556

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА ДУГОВИ ПРЕНЕТИ НА РЕЗЕРВНИ ФОНД ИЛИ ОТПЛАЋЕНИ ОД
СТРАНЕ ПРВОБИТНИХ ДУЖНИКА
У надлежности филијале Сарајево, картотека хипотекарних зајмова бановине, градских и политичких општина, без промене дужника, односно без
промене власништва на заложеним непокретностима, обухваћених 1947. године конверзијом Министарства финансија ФНРЈ и пренетих на Резервни фонд,
а ређе дугови отплаћени.
Зајмови Дринске бановине и градских и политичких општина по абецеди: Б, Ч, Д, Г, Л, Љ, М, О, Р, В.
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 544.

353

557

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Дугови отписани на основу одредаба Закона о коначној ликвидацији земљорадничких дугова.
Дужници: А - Ж.
Година: 1945-1946.

353

558

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА ИЛИ
ПРЕНЕТИ НА ЊИХОВЕ ЛИЧНЕ РАЧУНЕ
У надлежности филијале Сарајево, картотека хипотекарних зајмова физичких изузетно правних лица, без промене дужника изузев наслеђа - сви са
напоменом на крају картона о преносу салда на лични рачун и код већине и о
отпису по распису 718 из 1946. године а само у једном случају по решењу из
1943. године а изузетно и са напоменом „наплаћено 1/2 централе“.
Картони физичких лица садрже напомене о олакшицама по Закону о заштити земљорадника и Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова.
Дужници: Д-Џ, Ј-Л, М, Н, П-Т, В, Ж.
Година: 1932, 1934-1946.

166
број
фасцикле

353

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

559

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Картони садрже напомене о олакшицама по Закону о заштити земљорадника и по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова.
Дужници: Г, Ј, К, Л, М, Н, П, С, В, З.
Година: 1934-1946.

354

560

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПРОДАЛА ДХБ - ДУГОВИ
ОТПИСАНИ ИЛИ ОТПЛАЋЕНИ
У надлежности филијале Сарајево, картотека хипотекарних зајмова код
којих су заложене непокретности неуредних дужника постале власништво ДХБ
куповином на јавној дражби са напоменом да их је ДХБ продала на кредит и
отворила нову партију - дугови углавном отписани - изузетно исплаћени.
Материјал сређен по абецеди првобитног дужника са првобитним бројем хипотекарне партије.
Дужници: А - В (без пуног континуитета).
Година: 1930-1940.

354

561

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НАСТАЛИХ КУПОВИНОМ
НА КРЕДИТ БАНЧИНИХ ИМАЊА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ИЛИ БЕЗ
ПОДАТАКА О ГАШЕЊУ ДУГА
У надлежности филијале Сарајево, картотека хипотекарних зајмова насталих куповином на кредит банчиних имања са одговарајућом напоменом о
првобитном дужнику и ранијим бројем партије - дугови углавном исплаћени,
понеки без података о њиховом гашењу на било који начин.
Сређено по абецеди II дужника - купаца на кредит банчиних имања.
Дужници: А - Ж (без пуног континуитета).
Година: 1936-1946.

354

562

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНОГ
ЛИЦА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈА ЈЕ ЗАЛОЖЕНА
НЕПОКРЕТНОСТ ПОСТАЛА ИМОВИНА ДХБ
У надлежности филијале Сарајево, картотека хипотекарних зајмова физичких изузетно правног лица са напоменом да је заложена непокретност неуредног дужника постала банчина имовина.
Дужници: А - В (без пуног континуитета) и „Српско коло“.
Година: 1930-1946.

354

563

КАРТОН ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ЧИЈУ ЈЕ
ЗАЛОЖЕНУ НЕПОКРЕТНОСТ КУПИЛА А ЗАТИМ ИЗДАЛА У
ЗАКУП ДХБ
Картони по основу хипотекарних зајмова заложених непокретности које
су постале банчина имања куповином истих на јавној дражби са подацима о
ранијим њиховим власницима и бројевима партија, преласку у власништво

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

167

бр.јед.
описа

ДХБ, о њиховој експлоатацији издавањем у закуп са именима закупаца, подацима о наплати месечних кирија за станове истих зграда као и о подношењу
пореских пријава за банчина имања.
Једно исто банчино имање има по више врста картона.
Картони сређени по абецеди хипотекарних дужника - ранијих власника
банчиних имања: А.
Година: 1938-1945.
Напомена: остаје само један картон
355

564

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - БЕЗ
ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ОТПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА
Картони садрже напомене о повластицама по Закону о заштити земљорадника, по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова и продужењу рока
на 32 године.
Дужници: А - Ж (без пуног континуитета).
Година: 1929-1946.

356

565

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА БЕЗ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА И ПОДАТАКА О ИСПЛАТИ ИЛИ
ГАШЕЊУ ДУГА
Картотека хипотекарних зајмова физичких лица, изузетно правних лица
(певачко друштво, српска црквена општина и „Хрватски дом“) без промене
дужника односно без промене власништва на заложеним непокретностима без података о исплати дугова или њиховом гашењу на било који начин.
Дужници: А - Ж (без пуног континуитета).
Година: 1935-1946.

357

566

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ИЛИ БЕЗ ПОДАТАКА О ГАШЕЊУ
ДУГА ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Правно лице је негде продавац а понегде купац заложене непокретности.
Сређено према првобитном дужнику чије је име прецртано а додато
купчево.
Дужници: А - В (без континуитета).
Изузетно постоје 2 картона само са именом купца или са бројем партије
првобитног дужника.
Година: 1936-1946.

168
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СКОПЉУ
ДОСИЈЕ ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА
357

567

ДОСИЈЕ ХИПОТЕКАРНОГ ЗАЈМА НЕУРЕДНОГ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ
ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ
Материјали (решење и одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета, извештаји, реферати, записници, преписка, уговор, обрачун стања дуга, прегледи трошкова одржавања и прихода од заложеног имања - шума и сл.)
о хипотекарним зајмовима (парт. 348 и 447) Пунише Рачића, индустријалца и
народног посланика, у надлежности филијале ДХБ - Скопље, одобреним на
подлози залоге комплекса шума у сврху инвестиција за њихову експлоатацију.
Документација у вези изузимања појединих рата зајмова по ситуацијама
на основу правдајућих документа, излагања продаји заложеног имања после
хапшења и осуде дужника, његовог откупа 1932. године од стране ДХБ која
остаје ненамирена у својем потраживању, у вези спора са државним ераром по
питању површине шуме односно узајамног разграничења и предлога да се
исти реши пре оснивања земљишних књига, у вези разних мера за експлоатацију шума од стране ДХБ (процене, премера, омеђавања, израде привредног
плана, ангажовања стручњака, издавања у закуп испаше и продаје дрвене грађе), у вези понуда за откуп шума учињених од стране ДХБ разним интересентима а посебно Министарству шума и руда марта 1941. године које је заинтересовано за понуђени комплекс јер је окружен државним шумама, али нуди
само пола тражене цене.
Фрагмент - Одлука Ужег комитета Управног одбора ДХБ о повраћају
хипотекарном дужнику, Трговачкој и индустријској банци „Вардар“ у Скопљу, полисе осигурања на заложено имање пошто је потраживање довољно
обезбеђено - 1936. год.
Година: 1923, 1927-1941.

ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
358

568

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (А - БАЛ)
Јединице описа 568-583, у фасциклама 358-373, садрже досијеа појединих
хипотекарних зајмова земљорадника по заложеним непокретностима у надлежности филијале Сплит, код којих није долазило до промене власништва на заложеним добрима изузев наслеђа, у вези одобравања зајмова и олакшица (продужења рока отплате, смањења интереса и ануитета, укапиталисавања заосталих исплата) на основу одлука и решења ДХБ односно њеног управног одбора
из 1927. и 1934. године и члана 35. Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова из 1936. године, сукцесивних отплата, гоњења неуредних дужника, опоменама, пленитбом покретности, принудном залогом на другој имовини и дражбом - принудном продајом непокретности на јавној лицитацији од које се одустајало отплатом заосталих ануитета, осигурања непокретности, понекад у вези

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

169

бр.јед.
описа

бестеретних отписа продатих честица заложених имања уз сразмерну отплату
дуга, разрешења аграрних односа дужника и исплате ДХБ-ци одлуком суда
досуђене аграрне оштете за делимичну подмиру дуга а код свих зајмова у вези
коначне отплате дугова.
Досијеа садрже (молбе, уверења, планове, скице, записнике Оцењивачког одбора, одобрења зајмова, облигације, земљокњижна документа, земљорадничка уверења, обрачуне, реферате и одлуке Управног одбора ДХБ у вези
олакшица, изводе из књига о стању дуга, опомене, мандатне тужбе, предлоге
судовима и њихове закључке у вези принудних мера наплате дугова, огласе
лицитације, дражбене увјете, процене, записнике о лицитацији, понекад тужбе
и рекурсе на судске закључке и брисовне намирнице - дозволе).
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Година: 1925-1945.

359

569

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (БАН - БЕ)
Година: 1925-1941, 1943-1945.

360

570

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (БИ - БУ)
Година: 1924-1940, 1942-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

361

571

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИЦИ - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Ц - Д)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

362

572

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Е - Г)
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

363

573

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Х - Ј)
Година: 1922, 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

170
број
фасцикле

364

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

574

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (КА - КР)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

365

575

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (КУ - Л)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

366

576

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (МА)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

367

577

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (МИ - О)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

368

578

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (ПА - ПЕ)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

369

579

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (ПИ - ПУ)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

370

580

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Р)
Година: 1924-1946.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

171

бр.јед.
описа

Напомена: Види опис јединице описа 568.
371

581

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (С - Ш)
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

372

582

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Т - У)
Година: 1927-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

373

583

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (В - Ж)
Година: 1922, 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

374

584

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (А - Б)
Јединице описа 584-600, у фасциклама 374-390, садрже досијеа појединих хипотекарних зајмова зајмотражилаца разних професија изузев земљорадника, по заложеним добрима у надлежности филијале Сплит, код којих није
долазило до промене власништва на заложеним добрима изузев наслеђа и код
којих су дугови коначно отплаћени.
Садржина и документација у досијеима као у јединици описа 568 изузев
оног што је у вези са својством земљорадника - хипотекарног дужника.
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

375

585

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Ц - Ч)
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

172
број
фасцикле

376

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

586

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Д)
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

377

587

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Х - Г)
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

378

588

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Ј)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

379

589

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (КА - КН)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

380

590

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (КО - КУ)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

381

591

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Л - МА)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

382

592

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (МИ - МУ)
Година: 1924-1946.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

173

бр.јед.
описа

Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.
383

593

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРБВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Н - О)
Година: 1924-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

384

594

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (П)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

385

595

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Р)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

386

596

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (С)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

387

597

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (Ш - У)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

388

598

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (ВЕ - ВР)
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

174
број
фасцикле

389

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

599

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ ИЛИ НАСЛЕДНИЦИ
ЊИХОВИХ ИМАЊА (ВУ - Ж)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 568. и 584.

390

600

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА - ДУГОВЕ
ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Досијеа појединих хипотекарних зајмова правних лица (угоститељско туристичка предузећа на задружној основи и на бази акционарских друштава
и манастир на Крку), по заложеним непокретностима у надлежности филијале
Сплит, код којих није долазило до промене власништва на заложеним имањима и код којих су сви дугови отплаћени.
Садржина и документација као у арх.јед. 568 изузев оног што је у вези
са својством земљорадника - хипотекарног дужника, 1927, 1928, 1932-1944.
Фрагментарни досијеи хипотекарних зајмова (само облигације, брисовне намирнице, судски закључци о увођењу и скидању интабулације а понекад
само обрачуни о отплати дуга ДХБ-ци, а за време окупације Државном вересијском заводу у Загребу - као наследнику ДХБ) правних лица - Господарске
штедионице з.с.о.ј, Поморско - индустријског предузећа „Марјан“, Соколског
друштва и црквених организација, 1928, 1931, 1938-1940, 1943, 1944.
Година: 1927, 1928, 1931-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 568.

390

601

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА И ДРУГИХ
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ
ДУЖНИЦИМА
Досијеа појединих хипотекарних зајмова углавном земљорадника а по
професији и других зајмотражилаца, по заложеним непокретностима у надлежности филијале Сплит, код којих није долазило до промене власништва на
заложеним имањимаа и код којих су дугови отписани већином по одредбама
Закона о коначној ликвидацији земљорадничких дугова (у даљем тексту
З.о.к.л.з.д.), после рата решењима посебних комисија при народним одборима
због учешћа у НОР-у, помагања НОР-а, погибије у рату члана уже породице и
уништења имовине, а ређе дугови отписани мимо З.о.к.л.з.д. због немаштине,
конфискације, пропасти имовине и сумњивог потраживања (отплата положена
у судски депозит пропало у рату). Досијеа осим материјала о одобрењу зајмова и коначног отписа дугова садрже документацију о редовним отплатама, разним олакшицама, осигурању непокретности, гоњењу неуредних дужника разним принудним мерама као у арх.јед. 608.
Опис садржине глобалан; не садржи сваки досије побројану документацију, нека су чак оскудна.
Досијеа сређена по абецеди дужника: Ч, Л, М, П.
Година: 1925-1931, 1933-1942, 1946.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

391

175

бр.јед.
описа

602

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (А - БИ)
Јединице описа 602-615, у фасциклама 391-404, садржи досијеа хипотекарних зајмова физичких лица, по заложеним непокретностима у надлежности
филијале Сплит, код којих је ДХБ на јавној дражби купила заложена имања
својих неуредних дужника, у вези управе и експлоатације сада банчиних имања, убирања прихода посредством овлашћених лица, оправки зграда, у вези
издавања у закуп често бившим власницима које као и друге закупце опомиње
и гони ако не плаћају кирију, у вези пријема понуда за откуп и продаје ређе за
готово а чешће на кредит банчиних имања другим лицима којима отвара нову
хипотекарну партију и досије који садржи документацију о редовним отплатама, гоњењу неуредних дужника и често о коначној отплати дуга, у вези гоњења завођењем принудног права залоге, а често отписа због немаштине остатка
дуга првобитног дужника уколико је ДХБ куповином заложеног имања остала
делимично неизмирена у свом потраживању, у вези захтева првобитног дужника за повраћај разлике у цени за јефтино откупљено и скупље продатно
банчино имање, у вези повраћаја банчиног имања првобитним дужницима
уколико су доказали својство земљорадника уз примену повластица по чл.35.
Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова и уз поновно успостављање потраживања ДХБ на бази залоге на враћена имања и изузетно у вези отписа дуга овим лицима по Закону о коначној ликвидацији земљорадничких дугова.
Опис садржине глобалан. Нека досијеа почињу са банчиним имањем,
понека не садрже документацију о њиховој препродаји и ако до ње долази не
обухватају увек даљи ток отплате дуга II дужника. Досијеа која садрже и материјале о првобитном зајму до куповине заложених имања садрже углавном документацију као у арх.јед. 608. Додатна документација типична за групу хипотекарних зајмова такозвану „банчина имања“ су закупни и купопродајни уговори и налози за отварање нове партије купцу банчиних имања.
Досијеа сређена по абецеди првобитних дужника.
Година: 1924-1942, 1944-1946.

392

603

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (БО - БУ)
Година: 1925-1940, 1942-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

393

604

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (Ч - Д)
Година: 1924-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

176
број
фасцикле

394

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

605

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (Г - Ј)
Година: 1924-1942, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

395

606

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (К - Л)
Година: 1925-1940, 1942, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

396

607

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (МАЦ - МАР)
Година: 1927-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

397

608

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕНЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (МАТ - Н)
Година: 1924-1942, 1945, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

398

609

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕНЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (П)
Година: 1927-1942, 1945-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

399

610

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТ
КУПИЛА ДХБ (Р)
Година: 1926-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

400

611

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (СА - СТО)
Година: 1926-1940, 1944.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

177

бр.јед.
описа

Напомена: Види опис јединице описа 602.
401

612

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (СТУ)
Година: 1927, 1928, 1930-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

402

613

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТ
КУПИЛА ДХБ (Ш)
Година: 1925-1942, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

403

614

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (Т)
Година: 1924-1942.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

404

615

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ (В - Ж )
Година: 1925, 1927-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 602.

405

616

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (А - Д)
Јединице описа 616-621, у фасциклама 405-409, садрже досијеа појединих
хипотекарних зајмова физичких лица, по заложеним добрима у надлежности
филијале Сплит, у вези одобравања зајмова и разних олакшица (продужења рока, смањења камата и ануитета), гоњења неуредних дужника, у вези бестеретног
отписа појединих честица заложених непокретности уз сразмерну отплату дуга
и углавном у вези продаје из слободне руке заложеног имања другом физичком
ређе правном лицу и преузимања дуга од стране купца, ређе продаје на јавној
дражби, у вези сукцесивних и коначних отплата дугова са одговарајућом документацијом у досијеима (молбе, уверења, планови, скице, записници Оцењивачког одбора, одобрења, облигације, земљокњижна документа, молбе, одлуке и
обрачуни у вези олакшица, опомене, мандатне тужбе, списи о јавној дражби са
судским закључцима о досуђењу и раздеоби куповне цене понекад о обустављању оврхе, рефератима и одлукама Извршног одбора ДХБ, рекурси и жалбе, но
углавном купопродајни уговори, очитавања купца о преузимању дуга продавца,
одлуке Извршног одбора ДХБ о пријему купца заложеног имања за дужника,

178
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

под истим бројем хипотекарне партије, изводи из књига о стању дуга, преписка и брисовне намирнице - очитавања.
Садржина дата глобално; не постоји у сваком досијеу сва побројана документација, понеки досије је без материјала о одобрењу зајма или са крњом
документацијом о томе.
Досијеа сређена по абецеди првобитних дужника.
Година: 1924-1946.

406

617

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (Ф - К)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 616.

407

618

ДОСИЈЕ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (Л - Н)
Година: 1924-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 616.

408

619

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (П - С)
Година: 1925-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 616.

409

620

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА (Ш - Ж)
Година: 1924-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 616.

409

621

ФРАГМЕНТАРНА ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ
ДУЖНИКА (Б -З)
Крња досијеа (само облигације, земљокњижна документа, понекад купопродајни уговор, очитавања купаца заложених имања о пријему дуга, брисовне намирнице) о појединим хипотекарним зајмовима у надлежности филијале
Сплит у вези одобравања, преузимања и коначне отплате дуга од стране купца
заложеног имања.
У понеким случајевима постоје 2 сукцесивне продаје заложеног имања
тј. преношења дуга са једног на другог купца.
Документација сређена по абецеди првобитног дужника Б - З без пуног
континуитета.
Година: 1927-1941.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

179

бр.јед.
описа

Напомена: Види опис јединице описа 616.

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
410

622

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ
Јединице описа 622-623, у фасциклама 410-411, садрже књиговодствену
картотеку хипотекарних зајмова физичких лица првобитних дужника, купаца
заложених непокретности који су преузели дуг првобитних дужника под
истим бројем хипотекарне партије и купаца на кредит банчиних имања који су
издавањем облигације засновали нови хипотекарни зајам под новим бројем
хипотекарне партије са подацима о дужнику тј. имену и домицилу, о заложеној непокретности, о износу и датуму одобрења зајма, износу камате и ануитета са цифарским прибелешкама о кретању односно отплати дугова и трошкова
на личном рачуну и прерачунавању дугованих износа за време окупације у талијанске лире, после у куне, а 1945. године у ДФЈ динаре.
Сви дугови отплаћени.
Картони сређени по абецеди хипотекарних дужника: А – Л.
Изузетно картони два банчина имања са подацима: бр. хипотекарне партије, бр. банчиног имања, датум куповине заложене непокретности од стране
ДХБ на јавној дражби, број и врста просторија банчиног имања издатих у закуп, износ кирија и имена закупаца.
Година: 1935, 1938-1942.

411

623

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ
Картотека хипотекарних дужника - физичких лица Љ - Ж, као и правних
лица (привредних предузећа делимично на бази а.д, Соколског друштва и црквених организација).
Година: 1929-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 622.

ХИПОТЕКАРНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
412

624

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНОГ
ЛИЦА - ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
Досијеа (молбе са прилозима, записници Оцењивачког одбора, решења
о одобрењу зајмова, задужнице (облигације), судске одлуке о укњижби залоге
на непокретностима, понеки купопродајни уговор, земљорадничка уверења,
очитавања дужника о одобреним олакшицама, документација у вези јавних
дражби, преписка, решења Ужег комитета ДХБ и брисовне намире) хипотекарних зајмова физичких лица у надлежности филијале Загреб, код којих није
долазило до промене власништва на заложеним непокретностима, у вези њиховог одобравања, редовних отплата, опомена и других облика гоњења неуредних дужника али обустављања јавних дражби услед исплате заосталих ану-

180
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

итета, у вези бестеретног отписа продатих честица заложеног имања уз одговарајућу отплату дуга, одобравања разних олакшица, почека, смањења интересне стопе и ануитета и продужења рока отплате а у случају земљорадника посебних олакшица по Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова и у смислу Уредбе о заштити сељачког поседа од оврхе 1940. године (Бановина Хрватска) као и у вези коначне отплате дугова од стране првобитних дужника.
Поједина досијеа оскудна документацијом.
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Дужници: Б, Х, И, М, Н, Р и једно правно лице - Соколско друштво - Сушак.
Година: 1924-1944.

413

625

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
КУПИЛА ДХБ
Досијеа (молбе са прилозима - разним уверењима, одобрењима, задужнице - облигације, земљокњижна документа, документа о јавној дражби, купопродајни уговори и задужнице купаца банчиних имања (б.и.), реферати о
(б.и.) хипотекарних зајмова физичких лица на залогу непокретности у надлежности филијале Загреб у вези одобравања, гоњења неуредних дужника, излагања продаји заложених имања на јавној дражби, њиховог откупа од стране
ДХБ, издавања у закуп сада банчиних имања понекад бившим власницима и
њиховог гоњења због неплаћене кирије, понекад у вези конфискације банчиног имања бившег власника Јевреја а често продаје банчиних имања другим
лицима делимично на кредит и отварања купцу новог броја хипотекарне партије као и у вези његових сукцесивних отплата дуга.
Досијеа углавном оскудна, нека већ почињу са банчиним имањима.
Досијеа сређена по абецеди првобитног дужника: Б, К, В.
Година: 1928, 1929, 1935, 1936, 1939, 1941-1943.

413

626

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Молбе са прилозима, записници Оцењивачког одбора, задужнице, судске одлуке - земљокњижна документа, очитавања, преписка, решења, брисовне намире у вези одобравања хипотекарних зајмова у надлежности филијале
Загреб, њихових отплата, гоњења неуредних дужника, продаје из слободне руке заложених имања другим лицима која се примају за дужнике и која коначно
отплаћују дуг.
Понеки досије хипотекарног зајма са врло оскудном, крњом документацијом.
Досијеа сређена по абецеди првобитних дужника.
Година: 1928-1930, 1934, 1938, 1941, 1943.

Државна хипотекарна банка
број
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413
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бр.јед.
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627

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКОГ И ПРАВНОГ
ЛИЦА - БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ИЛИ ГАШЕЊУ
ДУГА ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
Досијеа хипотекарног зајма физичког и правног лица - предузећа у надлежности филијале Загреб (молбе са прилозима, задужнице, купопродајни
уговори, очитавања, решења и преписка) у вези њиховог одобравања, гоњења
неуредних дужника, изузетно привременог секвестра, одобравања понеке
олакшице дужнику, продаје заложеног имања другом лицу које се прима за
дужника, његових отплата а и гоњења уколико је неуредан у испуњавању обавеза, у вези тражења информација после рата о дужницима и заложеној имовини односно њиховој судбини и њиховог даљег гоњења као и изузетно тражења наплате дуга у случају конфискације заложеног имања у НДХ од стране
Државне ризнице.
Сва досијеа без података о коначној отплати дуга од стране купца - новог дужника или гашења дуга на било који начин.
У понеком досијеу постоји документација о 2 и 3 препродаје заложеног
имања тј. о 2 и 3 промене дужника.
Понеки досије са врло оскудном документацијом.
Година: 1928, 1930-1936, 1938-1940, 1943, 1946.

414

628

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА СА ПОДАЦИМА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Крња документација појединих хипотекарних зајмова у надлежности
филијале Загреб са подацима о отплати дугова садржи само обрачуне Државног вересијског завода у Загребу (преузео пословање ДХБ) о коначној отплати
за време окупације и изузетно налоге ДХБ за исплату на руке одобрених зајмова у 1929. и 1930. години у недостатку редовних одобрења на основу молби
и облигација.
Због оскудне документације није могло бити издиференцирано да лу су
отплату дугова извршили првобитни дужници или купци заложених и банчиних имања. Изузетно постоји податак да је дуг отплатило Министарство државне ризнице - Одјел подржављене имовине за време НДХ.
Материјал сређен по абецеди дужника физичких лица а правних лица груписан на акционарска друштва, задруге, друштвене и црквене организације.
Година: 1929, 1930, 1941-1945.

415

629

ДОСИЈЕА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНОГ
ЛИЦА БЕЗ ПОДАТАКА О КОНАЧНОЈ ОТПЛАТИ ДУГА
Досијеа хипотекарних зајмова у надлежности филијале Загреб (молбе са
прилозима, задужнице, земљокњижна документа, очитавања, записници, изводи из књига о стању дуга, решења, уверења о својству земљорадника, опомене, документација о јавној дражби и преписка) у вези одобравања зајмова њихових отплата, гоњења неуредних дужника али обустављања јавних дражби,
разних олакшица обичних и земљорадничких изузетно продаје дела заложеног
имања и пријема купца за солидарног дужника за мањи део дуга, у вези бестеретног отписа продатих честица заложеног имања уз сразмерну отплату дуга,

182
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

конфискације заложених јеврејских имања и пријављивања потраживања као
и тражења отплате дуга.
Сва досијеа без података о коначној отплати дугова и њиховом гашењу
на било који начин, без обзира на понекад прилично богату документацију и
што на оригиналним корицама досијеа понекад пише „исплаћено“.
У недостатку података у досијеима, зајмови нису могли бити издиференцирани према њиховој судбини ни на зајмове без и са променом дужника
купопродајом и оне где је ДХБ откупила заложено имање.
Досијеа сређена по абецеди дужника.
Дужници: А, И, О, Р, С, Ш и црквена општина Петриња.
Година: 1927-1943, 1946.

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
416

630

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (А - Б)
Јединице описа 630-641, у фасциклама 416-426, садржи књиговодствену
картотеку хипотекарних зајмова, по заложеним непокретностима у надлежности филијале Загреб, са подацима о броју хипотекарне партије, имену, домицилу понекад и занимању дужника, о заложеној непокретности (врсти, величини, броју грунтовног улошка у пореској општини), о износу и датуму одобрења и ликвидације зајма, року враћања (на 5, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 30 и 32
године) о износима и роковима отплате ануитета, о камати од 3%, 4,5%, 5%,
6%, 6,5%, 7%, 8%, 9%, о износу премије осигурања заложене непокретности и
називу осигуравајућег друштва, о преносу салда из књига - партијалника хипотекарних зајмова III - VIII.
Поједини типови картона (којих може бити више за исти хипотекаран
зајам) у зависности од тога када су отворени да ли у Краљевини Југославији,
за време окупације или у ДФЈ - ФНРЈ садрже више или мање комплетне податке.
Картотека садржи цифарске прибелешке о стању односно кретању дуга
и личног рачуна у одговарајућим рубрикама а понекад о прерачунавању дугованог износа, после ослобођења у ДФЈ динаре.
Материјал сређен по абецеди дужника.
Године цифарских прибелешки у рубрици бр. 4.
Хипотекарни зајмови физичких лица без промене дужника, односно без
промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени.
Година: 1932-1946.

417

631

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (Ц - Џ)
Година: 1934-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

418

183

бр.јед.
описа

632

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (Е - Г)
Година: 1935-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

419

633

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (Х - Ј)
Напомена: Види опис јединице описа 630.

420

634

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (К)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

421

635

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (МА)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

422

636

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
- ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (МЕ - О)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

423

637

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (П)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

424

638

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (Р - С)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

425

639

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ (Ш - Т)
Година: 1936-1946.
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Напомена: Види опис јединице описа 630.
426

640

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВРОБИТНИ ДУЖНИЦИ (У - Ж)
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

426

641

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПРАВНИХ ЛИЦА ДУГОВЕ ОТПЛАТИЛИ ПРВОБИТНИ ДУЖНИЦИ
У надлежности филијале Загреб, картотека хипотекарних зајмова правних лица (привредне организације, непривредне организације и друштва, црквене општине и верске организације, опћинско поглаварство) без промене дужника, односно без промене власништва на заложеним непокретностима - дугови исплаћени.
Година: 1936-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 630.

427

642

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ЗЕМЉОРАДНИКА ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА (А - Ж)
Дугови отписани на основу одредаба Закона о коначној ликвидацији земљорадничких дугова.
Година: 1936-1941, 1943, 1945-1946.

427

643

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ПОРОДИЧНИХ ЗАДРУГА ДУГОВИ ОТПИСАНИ ПРВОБИТНИМ ДУЖНИЦИМА
Дугови отписани на основу одредаба Закона о коначној ликвидацији земљорадничких дугова.
Дужници: Б - З (без континуитета).
Година: 1931, 1932, 1934-1946.

428

644

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НАСТАЛИХ ПРОДАЈОМ
ЗАЛОЖЕНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА - ДУГОВИ
ОТПЛАЋЕНИ
Сви дугови исплаћени са напоменом да је заложено имање постало
„банчино имање“.
Дужници: Г, К, С.
Година: 1931, 1932, 1936-1938, 1945.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

428

185

бр.јед.
описа

645

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА
ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ
У надлежности филијале Загреб, картотека хипотекарних зајмова насталих продајом на кредит банчиних имања, које је ДХБ својевремено купила на
јавној дражби од својих неуредних дужника, под новим бројевима хипотекарних партија купаца.
Дужници: А - В (без континуитета).
Година: 1937-1946.

428

646

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА НЕУРЕДНИХ ДУЖНИКА ЧИЈЕ ЈЕ ЗАЛОЖЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ КУПИЛА ДХБ
У надлежности филијале Загреб, картотека појединих банчиних имања
насталих куповином на јавној дражби од стране ДХБ заложених имања њених
неуредних хипотекарних дужника - физичких изузетно правних лица са подацима на разним врстама картона: имена хипотекарних дужника и бројеви њихових
хипотекарних партија, места где се банчина имања налазе, датуми куповине
имања, износи куповних цена, број и врста одељења - просторија банчиних
имања, имена и домицили бивших сопственика заложених сада банчиних имања, износи уговорених и месечно наплаћених кирија за разне године, имена
закупаца, бројеви појединих станова банчиних имања, промене кирија.
Понегде уз картон одређеног банчиног имања постоји и пописни лист са
сличним подацима као на картонима.
Картотека сређена по абецеди хипотекарних дужника из чијих заложених имања су настала банчина имања: А - В (без континуитета).
Година: 1931, 1933-1944.

429

647

КАРТОТЕКА ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА - ДУГОВИ ОТПЛАЋЕНИ ПОСЛЕ ПРОМЕНЕ ДУЖНИКА
У надлежности филијале Загреб, картотека хипотекарних зајмова физичких лица, ређе правних лица код којих је долазило до промене дужника преузимањем дуга од стране купаца заложених непокретности - дугови исплаћени.
Правно лице понекад продавац, понекад купац заложеног имања.
Картотека сређена по абецеди I дужника.
Дужници: Б - З.
Година: 1936-1946.
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КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ
ОПШТИ И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О КОМУНАЛНИМ
ЗАЈМОВИМА САМОУПРАВНИХ ТЕЛА (БАНСКИХ УПРАВА,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА, ОПШТИНА) И
МИНИСТАРСТАВА
430

648

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КОМУНАЛНИМ ЗАЈМОВИМА БАНСКИХ
УПРАВА, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА, ОПШТИНА И
МИНИСТАРСТАВА
Реферат, одлука Управног одбора ДХБ, преписка и технички опис пословања новооснованог одељења комуналних зајмова у склопу Дирекције хипотекарних и комуналних зајмова у чију надлежност спадају зајмови одобрени
самоуправним телима банским управама, градским поглаварствима и
општинама као и држави односно разним ресорима - министарствима - 1938,
1940.
Опште одредбе о комуналним зајмовима самоуправним телима и државним ресорима, одлуке и решења Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета, расписи и изузетно реферат у вези њиховог одобравања, односно услова,
каматних стопа, неуредних отплата дугова а посебно у вези зајмова општинама на подлози прихода од калдрмине (правилник, измене и допуне Уредбе о
калдрмини) - 1930, 1934-1937, 1939, 1940, с.а.
У прилогу регистар општих одредби ових зајмова из 1930, 1931, 1933 августа 1942.
Година: 1930, 1931, 1933-1942.
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СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ЛИКВИДИРАНИХ КОМУНАЛНИХ
ЗАЈМОВА БАНСКИХ УПРАВА, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА,
ОПШТИНА И МИНИСТАРСТАВА
Табеларни месечни и годишњи статистички прегледи ликвидираних зајмова банским управама, општинама и градским поглаварствима на прирезе и
приходе, залоге непокретности, ређе разним министарствима загарантованих
буџетом са подацима о броју, типу, року враћања, каматној стопи, првим и накнадним зајмовима, њиховом укупном износу, о годишњим ануитетима, целокупном стању, ређе о врсти, величини и вредности заложених објеката, а код
зајмова министарствима и о намени зајма и остатку дуга.
Статистика груписана на податке за:
Централу и филијале 1929-1939, с.а.
Централу-Београд 1930-1939, 1941.
Филијале непосредно под Централом 1940, 1941.
Главну филијалу Бања Лука - 1937-1940.
Главну филијалу Цетиње 1931-1934, 1939, 1940.
Главну филијалу Љубљана 1931-1940.
Главну филијалу Ниш 1929, 1931-1934, 1936-1939. и агенције Зајечар и
Лесковац 1941.
Главну филијалу Нови Сад 1930-1933, 1937, 1939, 1940. и филијалу Петровград 1940.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

187

бр.јед.
описа

Главну филијалу Сарајево 1929, 1931-1935, 1939, 1940.
Главну филијалу Скопље 1930-1933, 1935, 1937-1940. и агенцију Битољ
1938-1940.
Главну филијалу Сплит 1930-1934, 1937, 1938.
Главну филијалу Загреб 1931, 1933, 1934, 1936, 1938-1940.
Главну филијалу Земун 1939, 1940.
Уз то цифарски упоредни прегледи комуналних зајмова заједнички за
Централу и филијале за 1921-1936. и дијаграми заједнички за комуналне зајмове самоуправним телима и држави - ресорима у 1936. и за разне временске
периоде углавном у распону 1921-1935.
Година: 1921-1941, с.а.

430
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СПИСКОВИ КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКИХ УПРАВА,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
Пописи су са подацима: називима дужника, бројевима партија, износима
првобитних дугова и њиховим остацима, валутама и ануитетима, углавном послатих у одговор на анкету Инспектората ДХБ.
Материјал груписан на податке за:
Централу, главне филијале и филијале
Централу са подручним агенцијама
Главне филијале
Гро података за 1939, 1940.
Година: 1933, 1937, 1939-1941, с.а.
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О НЕУРЕДНИМ ДУЖНИЦИМА ПО
ЗАЈМОВИМА БАНСКИХ УПРАВА, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И
ОПШТИНА
Материјали заједнички за више комуналнихј зајмова:
-решења Министарства финансија и преписка у вези исплате ануитета
бановинских зајмова Дринске, Приморске, Зетске и Врбаске бановине на терет
удела ових бановина од Фонда заједничких бановинских трошарина и од бановинског фонда прометног пореза који су на основу финан. закона 1936/37.
основани код ДХБ - 1936;
-преписке, пописи, одлуке Управног одбора, решење Главне дирекције заједнички за зајмове општина и градских поглаварстава у надлежности Централе
и главних филијала и само Централе за подручје Србије укључујући и 6% предратне старе и нове, у вези неуредних отплата и мера за регулисање дуговања,
прегледа финансијског стања дужника, олакшица, продужења рока отплате, капиталисање дужних интереса, отписа дуга а и принудне наплате дугова - 1938.
Година: 1936-1938.

188
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ
БЕОГРАД
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОБЛАСТИ, ГРАДСКИХ
ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
431

652

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ШУМАДИЈСКЕ ОБЛАСТИ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
Јединице описа 652, 654-658, 660, 662-664, 666-667, 669-672, 674-678,
680-684, 686 -689 у фасциклама 431-455 садрже материјале (пријаве и молбе за
зајам, записници седница самоуправних тела са одлукама да се тражи зајам,
њихови буџети и завршни рачуни, табеларни прегледи предвиђања и оствареа
приреза и прихода, земљокњижна документа и катастарски планови, одобрења
Министарства финансија понекад и унутрашњих послова и бан. управа да се
зајам може закључити, записници о процени непокретности, извештаји о прегледу финансијског стања, решења Управног одбора ДХБ о одобрењу зајма,
пристанци на услове зајма, пуномоћја, уговори о зајму, облигације, судске одлуке о забрани на прирезе и приходе о уговорној понекад и принудној залози
на непокретности и изузетно њеном брисању, преписка, обрачуни и изводи
стања дугова и њихових отплата, признанице и извештаји о пријему односно
о утрошку транши зајма, полисе осигурања и сл.) о комуналним зајмовима самоуправним телима на залогу њихових приреза и прихода уз супер гаранцију
њихових непокретности, на подлози прихода калдрминског фонда а изузетно
само на залогу непокретности, одобрених од стране ДХБ за разне сврхе (отплата ранијих дугова, куповина, грађење и оправке разних зграда, грађења
улица, кеја, пијаца, рибарница, кланица, плинара, магазина, јавних купатила,
водовода, канализације, извођење хидротехничких и мелиорационих радова,
комасације, унапређење пољопривреде, сточарства, шумарства, трговине и занатства, уређење и експлоатација бања, опскрбе водом безводних крајева, исхрана становништва) у вези одобравања зајмова, већ их у више транши и стављања на текући рачун, формирања амортизационог фонда за убрзање отплате, у вези сукцесивних отплата преко текућег рачуна, извештавања о доспелим
ануитетима, гоњења неуредних дужника, опоменама, запленом прихода, принудном продајом од које се углавном одустаје полагањем дужних ануитета, у
вези обезбеђења у комуналном буџету ставки за отплате дуга, у вези модалитета отплате продајом парцела заложених непокретности са којих се скида интабулација (бестеретни отпис) одобрењем олакшица, смањењем камата, продужењем рока, укапиталисавањем неплаћених интереса, изузетно у вези претварања ових зајмова у хипотекарне само на бази непокретности на основу допунских облигација и интабулација, немогућности отплата пошто су заложене
непокретности за време рата потпале под друго окупационо подручје, као и у
вези тражења наплате доспелих ануитета после ослобођења од републичких
министарстава финансија.
У досијеима појединих самоуправних тела углавном нема података о коначној отплати дугова док у одговарајућим картонима постоје подаци о намиривању остатака дугова на терет Резервног фонда и рачуна за покриће сумњивих потраживања по извршеној конверзији од стране Министарства финансија
ФНРЈ - 28. XI 1947. године.
Описом обухваћена сва документација која се може наћи у досијеима,
док у већини досијеа није комплетна а у неким је само фрагментарна.
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бр.јед.
описа

Понеки досије има само по један документ у вези одобрења, или коначне отплате - обрачун, облигацију и сл.
Изузетно досије садржи документацију о 2 и више зајмова истог самоуправног тела који су донекле заједнички третирани.
Ређе досије има број партије само на оригиналним корицама а не и на
самим списима или пак само на спису пописа докумената.
Досијеа комуналних зајмова у надлежности Централе ДХБ - Београд:
Шумадијске области доцније подељене између 3 бановине, бр. парт.
5482 (1928-1932, 1934-1941)
Општина града Београда, парт. 11663 (1942, 1943, 1945)
Општине Аранђеловац, бр. парт. 8627 (1931-1942)
Општине града Смедерево, бр. парт. 2962 и 7305, 11519 (1926-1945)
Општине Велика Плана, бр. парт. 9573 (1938-1943)
Фрагменти један до пар докумената зајмова:
Општине Мионица, бр. парт. 6508 (1939)
Општине Стојничке, бр. парт. 4443 (1938)
Градског поглаварства Пожаревац, бр. парт. 10214 (1939)
Градског поглаварства Шабац, бр. парт. 9629 (1938, 1939)
Градског поглаварства Ваљево, без бр. партије (1939)
Година: 1926-1945.

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОБЛАСТИ, ГРАДСКИХ
ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
431
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КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ШУМАДИЈСКЕ ОБЛАСТИ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
Јединице описа 653, 659, 661, 665, 668, 673, 679, 685, 690. у фасциклама
631, 434, 435, 438, 440, 443, 447, 452, и 455. садрже књиговодствену картотеку
комуналних зајмова разних „самоуправних“ административно-територијалних
јединица, одобрених на залогу приреза и прихода као и непокретности са подацима о броју партије, дужнику, износу и изузетно намени зајма, о датуму
ликвидације, о износу ануитета и каматној стопи са цифарским прибелешкама
у одговарајућим рубрикама о отплатама, интересу, остатку дуга и личном рачуну.
Картотека најмасовнијих комуналних зајмова општина и градских поглаварстава сређена по абецеди њихових седишта.
Картотека Шумадијске области, градских поглаварстава и општине у
надлежности Централе ДХБ - Београд.
Остаци дугова или редовно отплаћени или из конверзионог зајма 1942.
године (зајмови градског поглаварства Београд) или намирени на терет рачуна
за покриће сумњивих потраживања по извршеној конверзији 28. XI 1947. од
стране Министарства финансија ФНРЈ.

190
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ И
ОПШТИНА У ЦРНОЈ ГОРИ
432

654

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ ЗЕТСКЕ
БАНОВИНЕ
Досијеа:
парт. 2348 (1930-1932, 1934-1937)
парт. 2433 (1932, 1937)
парт. 2448 (1933)
парт. 2463 (1934-1936)
парт. 10704 (1940-1941)
и скупни подаци за ове зајмове 1934, 1936-1938.
Година: 1930-1938, 1940, 1941.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

432
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ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У ЦРНОЈ ГОРИ
Беране, бр. пар. 2508 (1938, 1939)
Херцег Нови, бр. парт. 2438 (1929, 1931-1934)
Колашин, бр. парт. 2387 (1930, 1931, 1934-1936, 1939, 1943, 1946)
Улцињ, бр. парт. 2393 (1927, 1930, 1931, 1933-1943)
Година: 1927, 1929-1943, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЉУБЉАНИ
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКИХ И МЕСНИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
У СЛОВЕНИЈИ
433

656

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ ДРАВСКЕ
БАНОВИНЕ
Досијеа:
парт. 32 (1933-1941, 1946)
парт. 43 (1937-1941, 1946)
документ заједнички за парт. 32 и 43 о стању дугова (1946)
парт. 46 (1937, 1938, 1941)
Година: 1933-1941, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.
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бр.јед.
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ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МЕСНОГ ПОГЛАВАРСТВА И
ОПШТИНА У СЛОВЕНИЈИ (Б - Д)
општине Бохињска Бистрица, парт. 17 (1929-1935, 1937-1941, 1944, 1946)
општине Цеље, парт. 82 (1940, 1941, 1946)
Месног поглаварства Цеље, парт. 82 (1940, 1941, 1946)
општине Дравоград-Межа, раније Отишки врх, парт. 20 (1929-1941, 1946)
Година: 1929-1942, 1944-1946.
Напомена: Види опис јединицие описа 652.

434
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ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У СЛОВЕНИЈИ (Ј - М)
општине Јасенице, парт. 21 (1928-1935, 1937-1939, 1941, 1946)
месне општине Љубљана, парт. 28 (1932-1945)
месне општине Љубљана, парт. 84 (1930-1934, 1937, 1939, 1941-1945, 1947)
месне општине Љубљана, парт. 35 (1935-1946)
општине Мурска Собота, парт. 51 (1937-1940, 1946
и само пропратни акт Банске управе Љубљана молби удружених општина Долењске за одобрење зајма за електрификацију.
Година: 1928-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У СЛОВЕНИЈИ
434

659

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ ДРАВСКЕ
БАНОВИНЕ, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У
СЛОВЕНИЈИ
Остаци свих дугова намирени на терет Резервног фонда по извршеној
конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ.
Године цифарских прибелешки.
Напомена: Види опис јединице описа 653.

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У НИШУ
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНЕ ГРАДА НИШ
435

660

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНЕ ГРАДА НИША
Досијеа:
парт. 951 (1923-1929)
парт. 1955 (1936)
парт. 2043 (1937)
парт. 2195 (1938-1940)

192
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

укључујући краћи извештај и реферат о спајању сва 4 зајма општине
града Ниш у један нов под бр. парт. 2301 и његова земљокњижна документа
(1940, 1941, 1946)
Година: 1923-1929, 1936-1941, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
435

661

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ
МОРАВСКЕ БАНОВИНЕ, ОКРУГА ТИМОЧКОГ, ГРАДСКИХ
ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
Сви остаци дугова намирени на терет Резервног фонда по извршеној
конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ.
Године цифарских прибелешки
Напомена: Види опис јединице описа 653.

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ
ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ И ЗЕМУНУ И АГЕНЦИЈА У
ПЕТРОВГРАДУ И ПАНЧЕВУ
ДОСИЈЕА И КАРТОТЕКЕ КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ
УПРАВЕ ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У
БАЧКОЈ, БАНАТУ И СРЕМУ
436

662

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ ДУНАВСКЕ
БАНОВИНЕ
Досијеа:
парт. 1406/9 (1934, 1936, 1937, 1943)
парт. 153012 (1939-1941, 1943)
парт. 1550 (1939-1941)
парт. 1639/19 (1940, 1941, 1943, 1944)
као и зајма Пољопривредне коморе Дунавске бановине на коморске прирезе парт. 1576/16 (1938-1940, 1942)
Одговор на тражене информације о стању дуга горе поменутих а још и
других зајмова (1942)
Година: 1934, 1936-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

437

663

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА
И ОПШТИНА У БАЧКОЈ
Досијеа:
Општине Бечеј, парт. 706/1 (1929, 1933-1935, 1939)
Градског поглаварства Нови Сад, парт. 1564/15 (1938-1940, 1945)
Општине града Новог Сада, парт. 1605/18 (1940, 1942, 1944)

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

193

бр.јед.
описа

Општине града Новог Сада, нема бр. парт. (1931)
Општинског поглаварства Сента, парт. бр. 870/2 (1929, 1930, 1932-1935,
1937, 1938, 1942, 1943)
Година: 1929-1935, 1937-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 652.
438

664

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА
У БАЧКОЈ
Градског поглаварства Сента, парт. бр. 736 (1929-1930, 1935, 1937)
Градског поглаварства Сента, парт. бр. 1405/8 (1933, 1935-1937)
Градског поглаварства Сента, парт. бр. 1596/17 (1939, 1940)
Градског поглаварства Старе Кањиже, парт. бр. 1389/6 (1934-1938, 1942,
1943, 1945)
Савета града Суботице, парт. 1069/4 (1930-1934, 1941-1944), (све на мађарском).
Година: 1929-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

438

665

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ
ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И
ОПШТИНА У БАЧКОЈ
Остаци већине дугова намирени на терет Резервног фонда по извршеној
конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ а мањим
делом редовно отплаћени.
Године цифарских прибелешки
Напомена: Види опис јединице описа 653.

439

666

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА
И ОПШТИНА У БАНАТУ
Досијеа:
Среског путног одбора Панчево, парт. 869 (1923-1925, 1927-1932, 19341940, 1944)
Општинског поглаварства Банатско Аранђелово, парт. 761/149 (1929,
1930, 1932, 1935-1937, 1943-1946)
Општине Јаша Томић, парт. 1157/84 (1931-1934, 1945, 1946)
-у вези предлога за одобравање зајма Градском поглаварству Петровград, само 2 реферата Инспектората са негативним мишљењем (1940)
-у вези молби Градског поглаварства Вршац, (1935, 1936, 1939)
Градског поглаварства Вршац, парт. 260 (1939-1942)
Општине Нови Бановци, парт. 962/83 (1931-1936, 1938-1943)
Заложена непокретност у општини Сакуле (Банат).
Година: 1923-1925, 1927-1946.

194
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Напомена: Види опис јединице описа 652.
440

667

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОБЛАСНОГ ОДБОРА,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У СРЕМУ
Досијеа:
Одбора области сремске у Вуковару, парт. 811 (1928)
Општине Ириг, парт. 1051/500 (1931, 1933-1935, 1937, 1939-1942)
Градског поглаварства Вуковар, парт. 1619 (1940, 1942-1944, 1946)
Градског поглаварства Земун, парт. 408 (1921, 1922, 1928, 1929)
Општине града Земуна, парт.5339 (1923-1934, 1936-1940)
Код земунских досијеа изузетно документација у почетку потиче од
Централе Београд у чијој су надлежности зајмови првобитно били.
Година: 1921-1944, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

440

668

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКИХ
ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У СРЕМУ
Остаци већине дугова намирени на терет Резервног фонда по извршеној
конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ а само један
редовно отплаћен.
Године цифарских прибелешки
Напомена: Види опис јединице описа 653.

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
441

669

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ ДРИНСКЕ
БАНОВИНЕ
Досијеа:
парт. 2796 (1934, 1935)
парт. 2853 (1937, 1938)
парт. 2908 (1937, 1938)
парт. 2987 (1939, 1941)
парт. 2999 (1939)
и белешке о спору са решењима о поравнању и пуномоћјима којима
Дринска бановина признаје дугове бивше Самоуправне области Ужичке код
Главне филијале ДХБ у Нишу по основу одобрених јој зајмова 1910, 1911,
1912. и 1928, пошто је у међувремену Дринска бановина преузела имања па и
обавезе укинуте самоуправне области 1930.
Година: 1930, 1934, 1935, 1937-1939, 1941.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

195

бр.јед.
описа

Напомена: Види опис јединице описа 652.
441

670

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ БАЊЕ
КОВИЉАЧЕ
Четири досијеа у годинама 1925, 1927. и 1930. само одобрених комуналних зајмова Подринске области доцније Дринске бановине - парт. 2423 за уређење Бање Ковиљаче у надлежности Главне филијале Сарајево значајна због
великог броја прилога (планова ситуационих и зграда читавог банског комплекса, бањских завршних рачуна и буџета тапија из 1886, 1902, 1903, 1929,
1930. и фотографија).
Година: 1886, 1902, 1903, 1919-1930. с.а.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

442

671

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНСКОГ
ПОГЛАВАРСТВА И ОПШТИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Досијеа:
Општинског поглаварства Билеће, парт. 1077 (1924-1930, 1934)
Градске општине Билећа, парт. 2777 (1934, 1935, 1939)
Општине Горажде, парт. 2551 (1928-1931)
Градске општине Ливно, парт. 2664 (1929-1933, 1939)
Градске општине Вишеград, парт. 2579 (1928-1931)
Година: 1924-1935, 1939.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

443

672

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА И
ОПШТИНЕ ТУЗЛА
Досијеа:
Градске општине Тузла, парт. 2818 (1932, 1933, 1936, 1937, 1941)
Градског поглаварства Тузла, парт. 2806 (1934-1939)
Градског поглаварства Тузла, парт. 3024 (1936-1940, 1942)
Година: 1932-1942.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
443

673

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ ДРИНСКЕ
БАНОВИНЕ, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА
Остаци дугова редовно отплаћени, или намирени на терет Резервног
фонда по извршеној конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ а код пар дугова нема података о било каквом њиховом намирењу.
Напомена: Види опис јединице описа 653.

196
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СКОПЉУ И АГЕНЦИЈЕ У БИТОЉУ
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У МАКЕДОНИЈИ
И КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
444

674

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ ВАРДАРСКЕ
БАНОВИНЕ
Досијеа:
парт. 2098 (1936-1939)
парт. 10489, зајам Министарства финансија за Вардарску бановину од
100 милиона динара од чега су 80 милиона загарантовани државним буџетом а
само 1/5 од 20 милиона бановинским прирезима и приходима 1939-1941.
Документација у вези предрадњи за одобрење зајма Вардарској бановини у износу од 2.900.000. динара ради откупа од ДХБ плаца 1939.
Година: 1936-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

444

675

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА И
ОПШТИНА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ И КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (Б - К)
Општине Берово, парт. 1855 (1928-1931)
Градског поглаварства Битољ, парт. (122-1939)
Општине Царево Село, парт. 1857 (1929-1931)
Општине Дебар, парт. 115 (1937, 1938)
Општине Дорјан, парт. 1553 (1939)
Општине Драчево, парт. 554 (1921-1923)
Општине Ђаковица, парт. 1860 (1927-1931)
Општине Галичник, парт.1495 (1927-1929)
Општине Гостивар, парт. 2032 (1928, 1934, 1935)
Општине Кавадар, парт. 2016 (1933, 1934)
Општине Кочане, парт. 1179 (1927, 1928)
Општине Косовске Митровице, парт. 2250 (1937-1939)
Општине Куманово, парт. 1758 (1929, 1930, 1932)
Година: 1921-1923, 1927-1935, 1937-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

445

676

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА И
ОПШТИНА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ И КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (М - П)
Досијеа:
Општине Малинске, парт. 1826 (1929, 1930)
Општине Охрид, парт. 132 (1935 1940)
Општине Пећ, парт. 1972 (1931-1933)

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

197

бр.јед.
описа

Општине Пећ, парт. 1975 (1927-1933)
Градског поглаварства Пећ, парт. (1936-1940)
Општине Пепелиште, парт. 1740 (1929-1931)
Општине Прилеп, парт. 127 (1937-1940)
Општине града Прилеп, парт. 138 (1921-1924)
Општине Прилеп, парт. 1828 (1928-1930, 1940)
Година: 1921-1924, 1926-1933, 1935-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 652. Опис садржаја види у јединици
описа бр. 652
446

677

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКОГ ПОГЛАВАРСТВА И
ОПШТИНА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ И КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (П - С)
Досијеа:
Општине града Приштине, парт. 486 (1923, 1924, 1926, 1928-1930, 19381940), (4 зајма под истим бројем)
Општине града Призрен, парт. 1302 (1926, 1928, 1931)
Градског поглаварства Призрен, парт. (1940, 1941)
Општине Пробиштипске, парт. 1745 (1929, 1930)
Општине Рекотиначке, парт. (1940-1931, 1932)
Општина Скопска, парт. 1964 (1922, 1924, 1930-1932)
Градског поглаварства Скопље, парт. 2033 (1935, 1936)
Градског поглаварства Скопље, парт. 2097 (1937)
Општине Струмица, парт. 1796 (1930, 1932, 1933)
Општине Струга, парт. 1848 (1928-1931)
Година: 1922-1924, 1926-1933, 1935-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

447

678

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ
И КОСОВА И МЕТОХИЈЕ (Ш - В)
Досијеа:
Општине Штип, парт. 442 (1924-1927)
Општине Штип, парт. 2025 (1934, 1935)
Општине Штип, парт. 2081 (1936, 1937)
Општина града Тетово, парт. 338 (1924-1926, 1928-1930, 1932, 1934, 1940)
Општине Урошевац, парт. 1903 (1930, 1931)
Општине Урошевац, парт. 2258 (1939)
Општине Велес, парт. (1929)
Година: 1924-1932, 1934-1937, 1939.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

198
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У МАКЕДОНИЈИ И
КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
447

679

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА, БАНСКЕ УПРАВЕ
ВАРДАРСКЕ БАНОВИНЕ, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И
ОПШТИНА ИЗ МАКЕДОНИЈЕ И КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Остаци свих дугова намирени на терет Резервног фонда по извршеној
конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ.
Године цифарских прибелешки
Напомена: Види опис јединице описа 653.

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ И
ОПШТИНА У ДАЛМАЦИЈИ
448

680

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ
ПРИМОРСКЕ БАНОВИНЕ
Досијеа:
парт. 780 (1934-1941)
парт. 781 (1937-1944)
парт. 782 (1936, 1937)
парт. 783 (1938-1941)
Преписка заједничка за зајмове парт. 779, 780 и 783 у вези отплате ануитета.
Година: 1934-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

449

681

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У ДАЛМАЦИЈИ (Б - К)
Досијеа:
Општине Бенковац, парт. 721 (1922-1925, 1929-1934, 1936, 1937, 1939,
1940, 1942, 1946)
Општине Биоград, парт. 767 (1926, 1927, 1929-1932, 1934, 1937, 1940, 1946)
Општине Блато, парт. 1952 (1927, 1929-1932, 1934, 1935, 1937-1942)
Општине Будва, парт. 772 (1925-1940, 1943, 1944)
Општине Дрниш, парт. 720 (1922)
Општине Јелса, Хвар, парт. 489 (1926-1928, 1930, 1932-1941)
Општине Кистање, парт. 722 (1922-1926, 1929-1934, 1936, 1940, 1946)
Општине Книн, парт. 104 (1925-1931, 1933-1941, 1946)
Година: 1922-1944, 1946.
Напомена: Види опис јединица описа 652.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

450

199

бр.јед.
описа

682

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У ДАЛМАЦИЈИ
(К - П)
Досијеа:
Општине Корчула, парт. 725 (1930-1942, 1946)
Општине Котор, парт. 1387 (1924, 1926-1929, 1931-1942, 1944)
Оштине Макарске, парт. 2002 (1930-1942, 1946)
Општине Нин, парт. 1242 (1927-1942, 1946)
Општине Омиш, парт. 771 (1926-1938, 1940, 1941, 1943, 1946)
Општине Пољице-Прико, парт. 2153 (1934, 1939)
Општине Преко, парт. 765 (1926, 1927, 1929, 1932, 1936, 1938-1940,
1942, 1943)
Општине Промине, Аклај, парт. 764 (1922-1925, 1927, 1929, 1930)
Година: 1922-1943, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

451

683

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У ДАЛМАЦИЈИ
(Р - С)
Досијеа:
Општине Раб, парт. 2044 (1929-1938, 1940-1943, 1945, 1946)
Општине Рисан, парт. 773 (1926, 1928, 1929, 1932, 1934-1937, 1940)
Општине Смилчић (Бенковац), парт. 2069 (1929-1932, 1934-1937,
1939-1942)
Напомена: Види опис јединице описа 652.

452

684

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У ДАЛМАЦИЈИ
(С - В)
Досијеа:
Општине Сплит, парт. 16 (1925)
Општине Супетар, парт. 813 (1927, 1928, 1930, 1932-1941)
Општине Шибеник, парт. 158 (1924-1926, 1928-1930, 1932-1938, 1940,
1941, 1946)
Општине Шибеник, парт. 2142 (1930-1935, 1937-1942)
Општине Тиват, парт. 776 (1928-1940, 1942, 1943)
Општине Вис, парт. 774 (1929-1933, 1935-1941)
Општине Врлика, парт. 735 (1922-1926, 1929-1934, 1936, 1937, 1939,
1940, 1946)
Година: 1922-1944, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.
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КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У ДАЛМАЦИЈИ
452

685

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ
ПРИМОРСКЕ БАНОВИНЕ, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И
ОПШТИНА У ДАЛМАЦИЈИ
Остало само 3 картона из 1939, 1940.
Остаци свих дугова намирени на терет Резервног фонда по извршеној
конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ.
Напомена: Види опис јединице описа 653.

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У ХРВАТСКОЈ
453

686

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ САВСКЕ /
ХРВАТСКЕ БАНОВИНЕ
Сачувани су само фрагменти досијеа:
Парт. 780 (1946)
Парт.1384 (1934-1937)
Парт.1593 (1940)
Парт. 1664 (1940)
Година: 1934-1937, 1940, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

453

687

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У ХРВАТСКОЈ
(Б - К)
Досијеа:
Општине Бакар, парт. 1153 (1930, 1931, 1934, 1936)
Општине Доњи Лапац, парт. 1239 (1929-1933)
Општине града Копривнице, парт. 1344 (1929-1935, 1940)
Година: 1929-1936.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

454

688

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ОПШТИНА У ХРВАТСКОЈ
(К - С)
Досијеа:
Општине Котарибе, парт. 1117 (1929, 1930)
Општине Лични Осик, парт. 1316 (1930-1945)
Општине Нови, парт. 1115 (1928, 1930, 1931)
Градског начелства Осијек, парт. 1152 (1930, 1931)
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Општине Селце, парт. 1156 (1927-1936)
Година: 1927-1945.
Напомена: Види опис јединице описа 652.
455

689

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА
И ОПШТИНА У ХРВАТСКОЈ (С - З)
Досијеа:
Градског поглаварства Сушак, парт. 1207 (1928-1931, 1934-1940)
Градског поглаварства Сушак, парт. 1285 (1929-1933, 1935, 1938)
Градског поглаварства Сушак, парт. 1575 (1939) и фрагменти
Општине Чачинци, парт. 197 (1935)
Општине Карловац, парт. 1375 (1942)
Општине-Лепоглава, парт. 1706 (1942)
Општине Самобор, парт. 861 (1930, 1942)
Општине Сењ, парт. 793 (1941)
Градског поглаварства Загреб, парт. 1485 (1941)
Година: 1928-1942.
Напомена: Види опис јединице описа 652.

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ,
ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И ОПШТИНА У ХРВАТСКОЈ
455

690

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БАНСКЕ УПРАВЕ САВСКЕ
ОДНОСНО ХРВАТСКЕ БАНОВИНЕ, ГРАДСКИХ ПОГЛАВАРСТАВА И
ОПШТИНА У ХРВАТСКОЈ
Остаци дугова редовно отплаћени или намирени на терет Резервног
фонда по извршеној конверзији 1947. године од стране Министарства финансија ФНРЈ.
Године цифарских прибелешки
Напомена: Види опис јединице описа 653.

КОМУНАЛНИ ЗАЈМОВИ МИНИСТАРСТАВА
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О КОМУНАЛНИМ
ЗАЈМОВИМА МИНИСТАРСТАВА
456

691

ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О КОМУНАЛНИМ
ЗАЈМОВИМА МИНИСТАРСТАВА
Опште одредбе, одлуке и решења Управног одбора ДХБ и краћи реферати о зајмовима ДХБ држави односно разним ресорима загарантованих буџетом у вези ликвидације зајмова, каматне стопе, провизије, ануитетске службе
са бескаматних текућих рачуна Министарства финансија као и обрасци уговора о зајму и облигација - 1935, 1936, 1938-1940.
Заједнички подаци, углавном спискови зајмова разним ресорима - министарствима сачињени у разним годинама са подацима о броју партије, износу
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и намени зајма, години одобрења, остатку дуга на одређен датум, о износу
ануитета и о пребацивању зајма из надлежности централе на филијале - 1933,
1935, 1937, 1938, 1940, 1941. с.а.
Година: 1933, 1935-1941. с.а.

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МИНИСТАРСТАВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ - БЕОГРАД
456

692

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МИНИСТАРСТАВА
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМА И РУДНИКА, САОБРАЋАЈА, ГРАЂЕВИНА
И ФИНАНСИЈА
Јединице описа 692-696, у фасциклама 456-460, садрже материјале (молбе, решења ресора, Министарског савета, Главне контроле, одлуке Управног
одбора ДХБ, реферати, краћи извештаји, овлашћења, уговори о зајму, облигације, земљокњижна документа, преписка, налози и др.) о дугорочним зајмовима ДХБ разним министарствима на бази буџетом загарантованих ануитета, понекад обезбеђених залогом на непокретности, приходима разних фондова и
посебним државним дотацијама, одобрених за разне сврхе, за куповину, подизање, довршење и уређење разних објеката, зграда за за потребе установа, бања, ређе предузећа, за извођење мелиорационих радова, уређење бујица, грађење пристаништа и путева, за набавку и оправку бродова, железничког возног парка, за набавку инсталација, машина и намештаја, за откуп земљишта
за колонизацију, измештање насеља угрошених поплавама и сл.) у вези одобравања зајмова, њиховог уговорног закључивања, исплате по траншама и
стављања истог на текући рачун одговарајућих ресора, у вези ануитетске службе посредством Министарства финансија, Народне банке и Поштанске штедионице, осигурања заложених зграда, ређе разних исплата на терет одобреног зајма.
У досијеима зајмова уз документацију о сукцесивним отплатама дугова
углавном нема података о њиховој коначној отплати. Нека досијеа су и без документације о ануитетској служби и садрже само молбу са прилозима и одобрење зајма.
Документација из времена окупације односи се углавном на осигурање
заложених непокретности пошто је за то време ануитетска служба већином била
обустављена. Коначна судбина зајмова се види у одговарајућим картонима.
Досијеа груписана по ресорима а унутар ових по редоследу бројева
партија.
Министарство пољопривреде: парт. 8705 (1935-1940); парт. 10351 (19391941); парт. 10501 (1940, 1941); парт. 10705 (1940)
Министарство шума и руда: парт.10061 (1939, 1940); парт.10381 (1940, 1941)
Министарство саобраћаја: парт. 4414 (1927, 1930-1941); парт. 5203
(1927-1941, 1943, 1944); парт. 8750 (1936-1940); парт. 8776 (1936-1941); парт.
10237 (1939-1941); парт. 10469 (1937-1940)
Министарство грађевина: парт. 8583 (1935-1941, 1943); парт. 8712 (19361941); парт. 9430 (1938-1940); парт. 10000 (1939-1941); парт. 10002 (1939,
1940); парт. 10261 (1939, 1940); парт. 10316 (1940, 1941)
Министарство финансија: парт. 7460 (1930-1943); парт. 10147 (1939, 1940);
парт. 10196 (1939, 1940); парт. 10352 (1940, 1941); парт. 10598 (1940, 1941)
Година: 1927-1944, 1946.
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693

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ –
БР. ПАРТ. 631 - 9707
Година: 1929-1943.
Напомена: Види опис јединице описа 692.

458

694

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ БР. ПАРТ. 9708 - 10729
Година: 1938-1942.
Напомена: Види опис јединице описа 692.

459

695

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МИНИСТАРСТАВА
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА, СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И НАРОДНОГ
ЗДРАВЉА, УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ,
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ПРАВДЕ
Министарство иностраних послова: парт. 477 (1923, 1925-1928, 19301941); 7499 (1930, 1931, 1938, 1939); 8605 (1935-1940); 10031 (1939, 1940);
10362 (1940, 1941)
Министарство социјалне политике и народног здравља: парт. 5827 и
8878 (1928-1941, 1943); 7396 (1930-1940); 8500 (1933-1941); 8566 (1933-1941);
8566 (1933-1941, 1943); 8757 (1936-1941); 9349 (1937-1941); 9950 и 9991 (19391942)
Министарство унутрашњих послова: парт. 8893 (1935-1941); 10035
(1939-1941)
Министарство војске и морнарице: парт. 4370 (1927-1940, 1942, 1943);
5912 (1928-1943); 10502 (1939-1940)
Министарство физичког васпитања: парт. 9677 (1938-1940)
Министарство правде: парт. 2769 (1939)
Година: 1923, 1925-1943.
Напомена: Види опис јединице описа 692.

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ПОДРУЧНИХ УСТАНОВА
МИНИСТАРСТАВА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА
460

696

ДОСИЈЕА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА ПОДРУЧНИХ УСТАНОВА
МИНИСТАРСТАВА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У
ЦЕТИЊУ, НОВОМ САДУ, СКОПЉУ, СПЛИТУ И ЗАГРЕБУ
Главни филијал у Цетињу, зајам Министарства правде, парт. 2470 (1935
- 1938, 1940, 1941)
Главни филијал у Новом Саду, зајам Министарства пољопривреде, парт.
1523 (1939 – 1941)
Главни филијал у Скопљу зајам Министарства трговине и индустрије,
парт. 1937 (1928-1931)
Главни филијал у Сплиту, зајам Министарства саобраћаја, парт. (1938)
Министарства финансија, парт. 2059 (1930-1944)
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Главни филијал у Загребу, зајам Министарства социјалне политике и народног здравља, парт. 1387 (1935, 1936); зајам Министарства просвете, парт.
1279 (1930-1933, 1935, 1936, 1939, 1941-1946)
Година: 1928-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 692.

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МИНИСТАРСТАВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ БЕОГРАД
461

697

КАРТОТЕКА КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА МИНИСТАРСТАВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ И ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА
Књиговодствена картотека дугорочних зајмова одобрених разним министарствима односно подручним установама, за разне сврхе, на бази буџетом
загарантованих ануитета, на подлози залоге на непокретности и прихода разних фондова са подацима о броју партије, кориснику зајма, износу, року и датуму одобрења зајма, његовој намени и о износу ануитета са прибелешкама о
кретању дуга у рубрикама: отплата, интерес и остатак дуга.
Картони зајмова у надлежности Централе ДХБ - Београд, одобрених
привредним и непривредним ресорима са подацима на крају 30.XI 1945. године о преносу остатка дуга на парт. бр. 4, а ређе на допунским картонима о коначној отплати.
Године цифарских прибелешки 1940-1945.

СПОЉНИ И УНУТРАШЊИ ЗАЈМОВИ И ХАРТИЈЕ
ОД ВРЕДНОСТИ
МАТЕРИЈАЛИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ
ЕМИСИЈА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
462

698

МАТЕРИЈАЛИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ ЕМИСИЈА И
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Извештај о раду Дирекције емисије и хартија од вредности односно њених одељења емисија и хартија од вредности за 1939. годину, кратак извештај
Персоналном одељењу о стању особља у појединим одељењима и одсецима
горње Дирекције (V 1939. год.) и реферат-предлог Инспектората о реорганизацији односно концентрацији трезорске службе у горњој Дирекцији тј. њеном
отсеку кауција и депонованих вредности – 1939.
Година: 1939, 1940.

СПОЉНИ ЗАЈМОВИ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА
462

699

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА
Општи подаци о спољним зајмовима одлука Управног одбора ДХБ о року књижења исплаћених купона са обвезницама спољних зајмова, решење
Министарства финансија бр. 8000 из 1940. године о исплати у динарима од

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

205

бр.јед.
описа

стране ДХБ, као финансијског агента, купона обвезница спољних зајмова, диаграми кретања заложница и обвезница упоредо за год. 1923-1931. и њиховог
оптицаја код страних банака за период 1930-1933, исказано у милионима динара и табеларни упоредни преглед за 1931-1940. год. исплаћене камате домаћим и страним партнерима обвезница за страна средства прикупљена у иностранству.
Година: 1932, 1933, 1936, 1940. с.а.

СПОЉНИ ЗАЈМОВИ ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ
СЕЛИГМАНОВ ЗАЈАМ ИЗ 1927. ГОДИНЕ
462

700

СЕЛИГМАНОВ ЗАЈАМ ИЗ 1927. ГОДИНЕ
Текст уговора о 7% зајму на заложнице од 12 милиона долара закљученом 1927. године од стране ДХБ код компаније Селигман у Њујорку са кратким извештајем у вези њиховог одобрења, одлука Ужег комитета Управног
одбора о есконтној стопи заложница ове доларске емисије и преглед - диаграм
стања оптицаја и стварно извршене амортизације овог зајма на дан 31. XII
1931.
Година: 1927, 1931, 1937.

462

701

РЕГУЛИСАЊЕ РАЗНИХ ПИТАЊА У ВЕЗИ СА СЕЛИГМАНОВИМ
ЗАЈМОМ
Материјали (преписка, размена информација) о 7% Селигмановог зајму
ДХБ у Америци од 1927. године, о сарадњи са Народном банком изузетно и са
Министарством финансија на регулисању разних питања као ослобођења од
перфорације заложница, власништва Народне банке, слања заложница на перфорацију и наплату ДХБ - ци, пописа нострификованих заложница које могу
бити предмет трговања на домаћим берзама, могућности исплате доспелих купона у интерним, слободним и везаним динарима, дозначавања рачуну Банке
Селигман средстава за купонску службу, исплате купона у динарима са регистрованих обвезница.
Година: 1934-1936, 1939-1941.
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РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О СЕЛИГМАНОВОМ ЗАЈМУ
Преписка, исечци из стране штампе, циркулари и обавештења њујоршке
берзе, изузетно одлука Управног одбора ДХБ о сталној регистрацији у сврху
котирања на њујоршкој берзи 7% заложница ДХБ у САД од 1927. године (Селигманов зајам) у вези испуњавања формалности, попуњавања образаца и достављања потребних докумената.
Година: 1935-1938.
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СТАЊЕ КУПЉЕНИХ ЗАЛОЖНИЦА И ИСПЛАТА КУПОНА
СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Материјали (прегледи, реферати са решењима и одлуком Управног одбора ДХБ и обрачунски налози) о 7% зајму ДХБ у САД од 1927. године код
Селигмана у вези стања купљених заложница и за исплату доспелих купона,

206
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

оптицаја заложница у земљи и иностранству, у вези ремитовања посредством
Народне банке банци Селигман девиза за купонску и амортизациону службу,
за провизију као и накнаду свих материјалних трошкова и награде службеницима, у вези одлуке да се Народној банци, у време обуставе девизног трансфера, положе динари за плаћање купона на бази 45% номиналне вредности као и
у вези трансакција и књижења на узајамним текућим рачунима њиховог задуживања односно одобравања им одређених износа - 1934, 1936, 1939-1941. Саопштења о исплаћивању купона 7% Селигмановог зајма са пропратном преписком о њиховом достављању Прес бироу на публиковање - 1938, 1939, 1941.
Година: 1934, 1936, 1938-1941.
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ИСПЛАТА КУПОНА СА ЗАЛОЖНИЦА СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Материјали (преписка, молбе, одлуке Управног одбора ДХБ, изузетно
записник о пријему) о захтевима и информисању физичких и правних лица,
најчешће банака за своје комитенте из унутрашњости у вези 7% заложница
ДХБ у САД - Селигмановог зајма по питању перфорисања са ознаком „payable
en dinars“ и исплате од стране ДХБ доспелих купона у динарској протувредности, застарелости купона, исплате купона са ненострификованих обвезница,
обавезног регистровања заложница које су нострификоване а у простој остави
су код ДХБ, обавезне пријаве губитка нерегистрованих, ненострификованих
заложница банци Селигман као главном финансијског агенту и једино код ње
могуће наплате купона и по питању понуде на откуп ДХБ-ци ненострификованих заложница, прихватања или одбијања понуда.
Материјали домаћих кореспондената сређени по абецеди. Изузетно преписка у вези исплате странцима купона заложница као и у вези протеста, спорова и несагласности страних портера са Конвенцијом о регулисању амортизационе службе по овом зајму.
Година: 1934, 1936-1941.
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МОЛБЕ ПОРТЕРА ДА СЕ КУПОНИ СА ЗАЛОЖНИЦА
СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА ПЕРФОРИШУ СА ОЗНАКОМ „PAYABLE
EN DINARS“ - ПЛАТИВО У ДИНАРИМА
Молбе домаћих портера 7% заложница Селигмановог зајма, физичких и
правних лица (друштава и организација), да им се послате заложнице са припадајућим купонима перфоришу са ознаком „payable en dinars“ са потврдама
ДХБ о њиховом привременом пријему и са списком примљених 7% заложница за перфорацију.
Година: 1934-1938.
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ОТКУП ЗАЛОЖНИЦА СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА ОД СТРАНЕ ЛОЈД
БАНКЕ И ДРУГИХ БАНАКА
Материјали (преписка, телеграми, обрачунски налози, изузетно решења и извештај) о откупу 7% заложница ДХБ-ке Селигмановог зајма у Америци из 1927. године од стране лондонске Лојд банке директно или посредством њених агената на разним тржиштима као и од стране Швајцарског
банкарског друштва девизним средствима дозначеним Лојд банци са неограниченим налогом за откуп, о могућностима, условима, обиму, ограничавању,
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привременом обустављању откупа, о лимитирању за ДХБ повољног берзанског курса, о слању откупљених обвезница и налозима одговарајућим дирекцијама ДХБ да их чувају у трезору, да динарске износе прерачунате са разних
валутних износа, датих на име откупа, трошкове експедиције и осигурања,
одобравању акт. тек. рачуну Лојд банке и да их књиже.
Година: 1934-1938.

463

707

ОТКУП ЗАЛОЖНИЦА СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА ОД СТРАНЕ
ШВАЈЦАРСКОГ БАНКАРСКОГ ДРУШТВА И ДРУГИХ БАНАКА
Преписка и размена информацијама Швајцарским банкарским друштвом у Базелу о 7% Селигмановом зајму ДХБ у САД од 1927. године у вези
откупа заложница од стране Швајцарског банкарског друштва, ређе њеним посредством и других светских банака понекад и за рачун ДХБ, услова откупа
уопште, висине откупног курса, продужења налога за откуп и са тим у вези
слања Швајцарском банкарском друштву потребних девиза, ређе у вези купонске службе по овом зајму, враћања купона који нису могли бити исплаћени
у динарима због протека рока за опцију као и у вези трансакција и обрачуна на
узајамним текућим рачунима.
Нешто преписке са Живностенском банком - Праг у вези купонске службе по Селигмановом зајму, углавном исплате у динарима - 1935, 1938.
Година: 1934, 1935, 1937-1939.
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ИСПЛАТА КУПОНА СА ЗАЛОЖНИЦА СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Спискови - потврде и понеки авизо Дирекције емисије и хартија од
вредности у вези исплате од стране ДХБ у динарима купона бр. 3, 11, 12, 13,
17, 19, 20, 22-24. и 26. са 7% заложница ДХБ Селигманове емисије у САД
1927. године са налогом за исплату главној благајници и прегледом откупа купона у 1934. години као и дописи банке Селигман у вези слања на исплату
горњих купона са њиховим потписима.
Година: 1930, 1932-1935, 1940.
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СПИСКОВИ ИСПЛАЋЕНИХ И ПОНИШТЕНИХ КУПОНА СА
ЗАЛОЖНИЦА СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Спискови исплаћених и поништених купона од 1-10 са 7% заложница
Селигмановог зајма ДХБ у Америци од 1927. године, које су потписали чланови комисије присутни контролисању и спаљивању.
Година: 1939, 1940.
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СПИСКОВИ АМОРТИЗОВАНИХ ЗАЛОЖНИЦА СЕЛИГМАНОВОГ
ЗАЈМА
Спискови амортизације 7% заложница ДХБ Селигмановог зајма у САД
од 1927. године серије I-X и специјални са припадајућим купонима, оверени
од стране Комисије за контролу и спаљивање.
Година: 1939, с.а.
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ШВАЈЦАРСКИ ЗАЈМОВИ ИЗ 1924. И 1927, ФУНДИНГ ЗАЈАМ
ИЗ 1934. И КОНВЕРТОВАНИ ЗАЈАМ ИЗ 1938. ГОДИНЕ
464
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ШВАЈЦАРСКИ ЗАЈАМ ИЗ 1924. ГОДИНЕ
Материјали (решења, извештаји, бордерои - спискови, преписка, налози
и обрачуни) у вези преговора и закључивања 20. III 1924. године 7% зајма
ДХБ код Швајцарског банкарског друштва у Базелу од 15 милиона швајцарских франака на 12 година са отплатом путем лутријског извлачења под условима предвиђеним посебним споразумом да се Швајцарцима продужи концесија Електране Фала а.д. - Марибор са 60 на 90 година, барутана Камник снабдева електрану енергијом и ликвидира швајцарска транша босанско-херцеговачког инвестиционог и железничког зајма из 1914. године, у вези намене зајма за давање разних хипотекарних и комуналних зајмова, у вези откупљивања
целог девизног износа зајма од стране Народне банке за рачун Министарства
финансија, у вези израде заложница овог зајма, њиховог котирања на берзи,
федералне порезе и провизије и исправљања грешака при извлачењу заложница, у вези службе по овом зајму како амортизационе тако и купонске, уопште
а посебно од стране Швајцарског банкарског друштва по налогу и за рачун
ДХБ и одговарајућих узајамних трансакција и књижења на текућим рачунима
по основу откупа заложница, исплате доспелих купона и наплате провизије и
разних трошкова, као и у вези слања извештаја о стању текућих рачуна успостављених за службу по овом зајму.
У појединим годинама постоје материјали о раду електране Фала.
Изузетно (1933. год.) списак купона доспели за исплату и налог благајни
ДХБ да се исплате у динарима.
Година: 1923-1939.
Напомена: Веза са јединицама описа 713-719; 721-727.
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ШВАЈЦАРСКИ ЗАЈАМ ИЗ 1927. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, извештаји, спискови, налози, обрачуни, изводи
текућих рачуна ) о закључивању 24. I 1927. године 7% зајма ДХБ од 10 милиона швајцарских франака код Швајцарског банкарског друштва у Базелу са
амортизацијом лутријским извлачењем, у вези утврђивања текста заложница,
котирања зајма на берзи, плаћања федералне порезе, провизије, у вези реализације зајма и уступања дела девиза Народној банци, објављивања у штампи и
слања листа извучених бројева заложница, у вези амортизационе службе - откупа заложница и исплате доспелих купона од стране Швајцарског банкарског
друштва по налогу и за рачун ДХБ те дозначења у Швајцарску за то потребних швајцарских франака, као и у вези узајамних трансакција и књижења на
одговарајућим текућим рачунима.
Изузетно спискови купона исплаћених на каси ДХБ.
Година: 1925, 1927-1932, 1934-1940.
Напомена: Веза са јединицама описа 713-718; 720-727.
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ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ШВАЈЦАРСКИХ ЗАЈМОВА ИЗ 1924. И 1927. И
АВАНСА ИЗ 1929. И 1931. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, одлука Управног одбора ДХБ, реферат, текст конвенције) у вези доношења и примене конвенције закључене између ДХБ споразумно са Народном банком и Швајцарског банкарског друштва 2. IX 1932. године о одлагању плаћања 7% зајмова ДХБ од 1924. и 1927. године и њених аванса
од 1929. и 1931. године као и аванса града Београда од 1929. године за период
од 1. VII 1932. до 31. VI 1933. године због финансијске кризе и недостатка девиза као и у вези разчлањавања појединих тачака ове конвенције.
Година: 1932, 1933.
Напомена: Веза са јединицама описа 711, 712, 730, 731. и 738.
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СПЕЦИЈАЛНИ КРЕДИТ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗА ОТКУП
ЗАЛОЖНИЦА ШВАЈЦАРСКИХ ЗАЈМОВА ИЗ 1924. И 1927. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, текст конвенције, одлуке Управног одбора, одобрења, извештаји, изводи стања) у вези конвенције од 17.XI 1933. године потписане између Швајцарског банкарског друштва и ДХБ којом се отвара специјалан кредит - аванс по текућем рачуну од 500.000. швајцарских франака, уз
могућност повећања до милион франака, за откуп на швајцарској берзи банчиних 7% заложница зајма од 1924. и 1927. године у Швајцарској по повољном
курсу, уз покриће кредита откупљеним заложницама, уз услов да се овај кредит води под именом Народне банке, у вези разматрања могућности проширења откупа из средстава кредита и на обвезнице и других зајмова државних и
ДХБ-ке искључиво на швајцарском тржишту. Изводи стања откупљених заложница и извештаји о дозначавању отплата дуга у швајцарским францима преко Народне банке.
Година: 1932-1936.
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ТРОГОДИШЊА ОБУСТАВА ОТПЛАТЕ ШВАЈЦАРСКИХ ЗАЈМОВА
ИЗ 1924. И 1927. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, текст конвенције, одлуке, извештаји, прегледи) у
вези преговора и закључивања 17. XI 1933. године конвенције између ДХБ и
Швајцарског банкарског друштва - Базел, потврђене од Балканског комитета
Швајцарског удружења банкара у својству представника швајцарских портера
о трогодишњем одлагању отплате зајмова ДХБ у Швајцарској од 1924. и 1927.
године због отежане набавке девиза и финансијске кризе уопште са могућношћу опције наплате доспелих купона 10% у готовом од номиналног износа а
остатка у 5% фундинг обвезницама или у пуном износу у везаним динарима, у
вези штампања фундинг обвезница и делимичних цертификата и њиховог слања у Швајцарску, плаћања емисионе таксе, федералне порезе и провизије, у
вези начелних и појединачних примедби на примену Конвенције углавном у
вези исплате у везаним динарима, у вези преузимања од стране Народне банке
по наређењу Мин. финансија девизних износа зајмова из 1924. и 1927. године.
Прегледи откупљених заложница, стања купонске службе и дугова.
Година: 1933-1941.
Напомена: Веза са јединицама описа 711, 712. и 722.
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ДВОГОДИШЊА ОБУСТАВА ОТПЛАТЕ ШВАЈЦАРСКИХ ЗАЈМОВА
ИЗ 1924. И 1927. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, текст конвенције, извештаји, обрачунски налози,
понеко решење и одлука ) у вези преговора за регулисање плаћања 7% зајмова
ДХБ у Швајцарској од 1924. и 1927. године, изазваних економском кризом и
тешкоћама девизног трансфера, и доношења конвенције 26. VI 1936. године
којом се обуставља амортизација ових зајмова за 2 године, смањује интерес, за
доспеле купоне предвиђа плаћање 50% у швајцарским францима од номиналне вредности, укидају исплате доспелих купона у динарима и ДХБ обавезује
да изврши трансфер потребних сума Швајцарском банкарском друштву; у вези штампања купонских табака за регулисање банчиних заложница, делимично у вези исплате купона у смислу одредби конвенције и њене примене.
Година: 1936-1938.

465
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КОНВЕРЗИЈА 7% ШВАЈЦАРСКИХ ЗАЈМОВА ИЗ 1924. И 1927.
ГОДИНЕ У 4% ЗАЈМОВЕ
Материјал (извештаји, реферати, одлуке Управног одбора ДХБ, текст заложнице и објаве о зајму, преписка) у вези преговора, с обзиром на истек рока
претходном споразуму из 1936. године, и закључивања споразума између
Швајцарског банкарског друштва и ДХБ 1. VII 1938. године о конверзији 7%
зајмова ДХБ у Швајцарској из 1924. и 1927. године у нови 4% зајам , заменом
старих заложница за нове са новим роком од 12 година тј. до 1950. године, са
смањеним интересом, отплатом путем извлачења и откупа са истом гаранцијом као и за зајмове из 1924. и 1927. године; у вези штампања нових заложница, плаћања федералне порезе, емисионе таксе, публиковања и других трошкова, у вези примене споразума, замене заложница, отпочињања откупа 4%
заложница и у ту сврху дозначавања девиза.
Обрачунски налози за задужења односно одобрења износа на узајамним
текућим рачунима.
Година: 1938, 1939.
Напомена: Веза са јединицама описа 721, 723.
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МАТЕРИЈАЛИ О ОДЛАГАЊУ ПЛАЋАЊА ФУНДИНГА ИЗ 1934.
ГОДИНЕ И КОНВЕРТОВНОГ ЗАЈМА ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Пројект конвенције са коментарому вези одлагања плаћања 5% фундинга из 1934. године и 4% конвертованог зајма 1938. године, као модификованих
обавеза 7% зајма 1938. године, као модификованих обавеза 7% зајмова ДХБ у
Швајцарској из 1924. и 1927. године, због тешке финансијске кризе и ратне атмосфере, без документације о томе да ли је пројект усвојен.
Година: 1940.
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719

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ ОТКУПА ЗАЛОЖНИЦА И
ОБВЕЗНИЦА И ИСПЛАТЕ ДОСПЕЛИХ КУПОНА ШВАЈЦАРСКИХ
ЗАЈМОВА ИЗ 1924. И 1927. ФУНДИНГА ИЗ 1934. И КОНВЕРТОВАНОГ
ЗАЈМА ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози, бордерои - спискови ређе записници Комисије за поништај хартија од вредности и решења) у
вези откупа заложница и обвезница и исплате доспелих купона у швајцарским
францима од стране Швајцарског банкарског друштва по налогу и за рачун
ДХБ, зајмова ДХБ у Швајцарској 7% од 1924. и 1927. године 5% фундинга из
1934. године и 4% из 1938. године, ових последњих насталих на основу споразума са швајцарским повереницима 7% зајмова о обустављању амортизационе
службе а доцније о њиховој конверзији, у вези ремитовања посредством Народне банке Швајцарском банкарском друштву потребних девиза, слања и
пријема откупљених заложница и исплаћених купона, наплате експедиционих
трошкова, швајцарског пореза на приход од купона, у вези замене заложница
зајмова 1924. и 1927. године за нове по зајму од 1938. године, као и у вези одговарајућих узајамних трансакција и књижења на текућим рачунима тј. одобрења или њиховог задужења износима у швајцарским францима односно у
динарској протувредности и у вези стања текућих рачуна.
Материјали заједнички за 2 и више ових зајмова иако одвојиви обухваћени јединственим обрачуном и налогом за књижење.
Година: 1937-1941.
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА ОТКУПОМ ЗАЛОЖНИЦА И
ОБВЕЗНИЦА И ИСПЛАТЕ ДОСПЕЛИХ КУПОНА ШВАЈЦАРСКИХ
ЗАЈМОВА ИЗ 1924. И 1927, ФУНДИНГА ИЗ 1934. И КОНВЕРТОВАНОГ
ЗАЈМА ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Година: 1934, 1936-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 719.

466

721

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ ОТКУПА ЗАЛОЖНИЦА И
ОБВЕЗНИЦА И ИСПЛАТЕ ДОСПЕЛИХ КУПОНА ШВАЈЦАРСКИХ
ЗАЈМОВА ИЗ 1924. И 1927, ФУНДИНГА ИЗ 1934. И КОНВЕРТОВАНОГ
ЗАЈМА ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Година: 1934, 1936-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 719. За 4% конвертовани зајам из 1938.
године види јединицу описа 717.
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ФУНДИНГ ЗАЈАМ ИЗ 1934. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози за књижење, бордерои - спискови) о 5% фундинг зајму од 1934. године насталом консигнацијом 7% зајмова ДХБ у Швајцарској од 1924. и 1927. године у периоду тешкоћа
девизног трансфера и обустављања амортизационе службе и о улози Швајцарског банкарског друштва у емисији обвезница овог зајма заменом за делимичне цертификате и консолидацијом купона, у вези слања ДХБ-ци ових цертификата и неисплаћених купона скинутих са обвезница пре стављања у промет,
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у вези откупа обвезница од стране Швајцарског банкарског друштва уз обрачун на одговарајућем текућем рачуну динарске протувредности одобрене од
стране ДХБ, у вези услова откупа и повећања курса због смањене понуде, слања Швајцарској банци посредством Народне банке девиза за откуп, подмиривања - накнаде берзанских такса за котирање, изузетно у вези исплате купона
обвезница овог зајма од стране ДХБ уз надокнаду текућем рачуну ДХБ-ке одговарајућег износа од стране Швајцарског банкарског друштва.
Година: 1935-1941.
Напомена: Веза са јединицом описа 715.
467
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КОНВЕРТОВАНИ ЗАЈАМ ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози за књижење, изводи текућих рачуна) о 4% зајму ДХБ у Швајцарској 1938. године насталом
конверзијом њених зајмова из 1924. и 1927. године углавном у вези откупа обвезница овог зајма од стране Швајцарског банкарског друштва и пратећих
трансакција на узајамним текућим рачунима, изузетно у вези слања извода текућег рачуна по основу горњег зајма и наплате берзанске таксе за котирање.
Година: 1938-1941.
Напомена: Веза са јединицом описа 717.

467

724

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ФУНДИНГ И КОНВЕРТОВАНОМ
ЗАЈМУ
Материјали (преписка, обрачунски извештаји, налози за књижење, бордарои, изводи текућих рачуна) заједнички за зајмове 5% фундинг од 1934. године и 4% конвертовани од 1938. године оба произашла из зајмова ДХБ у
Швајцарској 1924. и 1927. години, а у вези откупа њихових обвезница од стране Швајцарског банкарског друштва, исплате доспелих купона како од стране
Швајцарског банкарског друштва тако и од стране ДХБ у динарима, дозначавања Швајцарској банци посредством Народне банке новца за службу по овим
зајмовима у вези слања извода текућег рачуна и разних међусобних трансакција, котирања на берзи као и стања циркулације обвезницама.
Година: 1938-1941.

467
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ОТКУП И СТАЊЕ ФУНДИНГ ОБВЕЗНИЦА И ЗАЛОЖНИЦА
КОНВЕРТОВАНОГ ЗАЈМА
Извештаји Главне дирекције упућени Дирекцији емисија и хартија од
вредности о откупу од стране Швајцарског банкарског друштва 5% фундинг
обвезница из 1934. године и 4% заложница из 1938. године, насталих модалитетима отплате и консолидацијом зајмова ДХБ у Швајцарској 1924. и 1927. године, са тим у вези о стању њиховог оптицаја и котирања на берзама, наплати
провизије и обрачунима на одговарајућим текућим рачунима.
Година: 1936-1941.
Напомена: Веза са јединицом описа 721.
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СПИСКОВИ ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМОВА ДХБ У
ШВАЈЦАРСКОЈ
Спискови:
- за амортизацију извучених 7% заложница зајма од 1927, с.а.
- откупом за период 1936-1938. амортизованих 5% фундинг обвезница 1939.
- конвертованих 7% заложница зајмова 1924. и 1927. у 4% конвертован
зајам 1938-1939.
- неконвертованих 7% заложница зајма од 1927. године са стањем на дан
25. XI 1938.
Година: 1938, 1939. с.а.

467

727

ИЗВОДИ РАЧУНА ЗАЈМОВА ЗАКЉУЧЕНИХ У ШВАЈЦАРСКОЈ
Изводи рачуна код Швајцарског банкарског друштва достављени ДХБ ци у вези њених зајмова закључених у Швајцарској (7% из 1924. и 1927. 5%
фундинга из 1934. и 4% конвертованог из 1938.) ради овере тачности.
Година: 1927, 1934-1941.

АВАНСИ ЗАКЉУЧЕНИ У ШВАЈЦАРСКОЈ 1923, 1926, 1929.
И 1931. ГОДИНЕ
468
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АВАНС ИЗ 1923. ГОДИНЕ
Материјали (уговор, извештаји, записник, реферати, одлуке, преписка) у
вези преговора и закључења 21. VI 1923. год. уговора о авансу - зајму, од 5 милиона швајцарских франака, одобреном ДХБ-ци, од стране Швајцарског банкарског друштва, у вези условљавања од стране Министарства трговине и индустрије као ДХБ-ци надређеног органа, одобрења овог аванса захтевом за
уступање Министарству финансија свих 5 милиона швајцарских франака у замену за динаре, у вези коришћења зајма за стамбену изградњу и доцније измене намене, у вези дозначавања девиза, сукцесивних и коначне отплате зајма
1926. године.
Година: 1923-1926.

468
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АВАНС ИЗ 1926. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, уговор, одобрење, изводи текућих рачуна) у вези
преговора и закључивања 24. II 1926. године уговора о авансу - зајму ДХБ-ци
од 6 милиона швајцарских франака на 4 године код Швајцарског банкарског
друштва у Базелу, у вези доцније допуне уговора и реализације зајма, у вези
издавања од стране ДХБ-ке 7% заложница од по 1 милион швајцарских франака као гаранције, у вези уступања Министарству финансија односно Народној
банци чистог износа зајма у швајцарским францима, с тим да ДХБ добије девизе по потреби за исплату ануитета, у вези провизије и трошкова амортизације и коначне отплате дуга.
Година: 1925-1927.
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АВАНС ИЗ 1929. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, одобрења, изводи о стању дуга) у вези преговора
и закључивања уговора 5. III 1929. године о одобрењу аванса ДХБ-ци од стране Швајцарског банкарског друштва од 6 милиона швајцарских франака на бази банчиних хипотекарних зајмова уз издавање 7 заложница од по милион
швајцарских франака, у вези утврђивања курса за конвертовање швајцарских
франака у динаре ради стављања износа зајма ДХБ-ци на располагање, у вези
реализације зајма, камата, провизије, ремитовања новца за плаћање интереса и
отплате дуга који је и коначно отплаћен 1937. године. Списак исплаћених и
поништених заложница по овом авансу из 1929. године.
Година: 1928-1931, 1936, 1937, 1939.
Напомена: Веза са јединицама описа 713, 732. и 733.

468

731

АВАНС ИЗ 1931. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, уговор, одобрење, изводи о стању дуга) у вези закључивања 14. IV 1931. године 6% аванса од 8 милиона швајцарских франака
одобреног ДХБ-ци код Швајцарског банкарског друштва у Базелу за појачање
покрића и новчаног оптицаја ДХБ, загарантованог издањем 9 заложница од по
милион швајцарских франака и блокирањем и књигама ДХБ 100 милиона банчиног потраживања, у вези откупа целог износа зајма од стране Народне банке
за рачун Министарства финансија, те утврђивања курса за претварања швајцарских франака у динаре и књижења ових износа на одговарајућим рачунима, у вези достављања новца за отплату, модалитета и одлагања отплате, коментара и примедби на изводе текућих рачуна и стање дуга.
Година: 1931, 1935-1941.
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ПРВО ОДЛАГАЊЕ ОТПЛАТЕ АВАНСА ИЗ 1929. И 1931. ГОДИНЕ
Материјали (пројект и усвојени текст конвенције, одлука Управног одбора ДХБ, решење, преписка) у вези преговора и закључивања 6. IV 1933. године конвенције између ДХБ и Швајцарског банкарског друштва о одлагању
плаћања отплате аванса од 1929. и 1931. године, у вези доцније измене и реализације конвенције даљим олакшицама за отплату дугова, у вези смањења
интересне стопе, продужења рока отплате замене старих заложница новим са
помереним роковима као и у вези реемитовања девиза за отплате у смислу
конвенције.
Година: 1933-1935.
Напомена: Веза са јединицама описа 713, 730. и 731.

468

733

ДРУГО ОДЛАГАЊЕ ОТПЛАТЕ АВАНСА ИЗ 1929. И 1931. ГОДИНЕ
Материјали (одлуке, извештаји, нацрт и усвојени текст Конвенције и
преписка) у вези закључивања 6. III 1936. године конвенције између Швајцарског банкарског друштва у Базелу и ДХБ о одлагању плаћања аванса - зајмова
ДХБ у Швајцарској из 1929. и 1931. године до 30. IV 1937. године, о издавању
нових заложница као гаранције и утврђивању нових интересних стопа, у вези
дозначавања Швајцарском банкарском друштву посредством Народне банке
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девиза за извршење конвенције односно за амортизацију дуга и исплату интереса.
Уз то извештаји о стању горњих аванса.
Година: 1935-1937.
Напомена: Веза са јединицом описа 713, 730. и 731.
468
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СУКЦЕСИВНО ОДЛАГАЊЕ ОТПЛАТЕ АВАНСА ИЗ 1931. ГОДИНЕ
Материјали (реферати, извештаји, текстови конвенција, преписка, изводи стања, обрачуни и понеко решење и одлука) у вези сукцесивних преговора
и закључивања конвенција између ДХБ и Швајцарског банкарског друштва 8.
VII 1937. год, 1. VII 1938. год, 26. VI 1939. год. и 22. X 1940. године о сукцесивном одлагању отплате салда аванса ДХБ у Швајцарској од 1931. год. углавном по годину дана са модалитетима у погледу отплата, нових интереса и замене старих гарантних заложница новим, као и у вези примене и извршења
конвенција.
Материјал сређен по појединим конвенцијама.
Година: 1937-1940.
Напомена: Веза са јединицама описа 713, 731-733.
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ИЗВОДИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ШВАЈЦАРСКОГ БАНКАРСКОГ
ДРУШТВА НА РАЧУН АВАНСА
Година: 1935.

ОСТАЛИ ЗАЈМОВИ ДХБ ЗАКЉУЧЕНИ У ШВАЈЦАРСКОЈ
469
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КРЕДИТ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗА ОТКУП ЗАЛОЖНИЦА
СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Материјали (извештаји, преписка, налози, обрачуни и бордероу) у вези
преговора и закључивања специјалног краткорочног кредита по текућем рачуну ДХБ-ке код Швајцарског банкарског друштва у Базелу од 200.000. долара
за откуп по повољном курсу, 40% од номиналне вредности 7% заложница
ДХБ по Селигмановом зајму у САД од 1927. године, одобреном решењем
Управног одбора 4. VI 1935. године, са обавезом да откупљене заложнице службе за покриће овог зајма и да се дуг има отплатити до краја 1935. године; у
вези реализације кредита и отплата дуга дозначавањем повериоцу девиза посредством Народне банке и трансакција - обрачуна на одговарајућим текућим
рачунима ДХБ-ке и Швајцарског банкарског друштва и жиро рачуну ДХБ код
Народне банке.
Година: 1935, 1936.
Напомена: Веза са јединицом описа 707.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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АВАНС ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ЗА ОТКУП ОБВЕЗНИЦА
НАСЛЕЂЕНИХ СРПСКИХ И ЈУГОСЛОВЕНСКИХ СПОЉНИХ
ЗАЈМОВА
Материјали (преписка, заложнице, одлуке, изводи стања) у вези преговора и закључивања споразума о авану на текућем рачуну од 5 милиона швајцарских франака одобреном ДХБ-ци 24. X 1938. године код Швајцарског банкарског друштва за откуп обвезница наслеђених српских и југословенских
спољних зајмова нарочито на париском тржишту због њиховог ниског курса,
са роком од 3 године, уз 4,5% интереса и обавезно покриће веће од 25% од искоришћеног кредита, са депозитом код Швајцарског банкарског друштва откупљених обвезница као гаранцијом. У вези отежаног девизног трансфера, ратне
ситуације, пада курсне вредности хартија од вредности обуставе амортизације,
о давању повериоцу допунског покрића за аванс у виду обвезница спољних
зајмова и издавања нових трију заложница од по 1 милион швајцарских франака, о плаћању само интереса, провизије и разних трошкова и у ту сврху дозначавања девиза од разних иностраних банака, као и о слању Швајцарском
банкарском друштву купона 5% доларског фундинга плативих у Њујорку за
отплату аванса. О отварању новог текућег рачуна по овом авансу, о књижењима на њему и слању извода са истог.
Година: 1938-1941.

469

738

ЗАЈАМ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ИЗ 1929. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, уговори београдске општине 1929. године, записници, протоколи и споразуми) у вези југословенских преговора посредством
ДХБ са Швајцарским банкарским друштвом као повериоцем Београдске општине за одобрен јој зајам 2. IX 1929. године на бази менице на 3 године од 26
милиона швајцарских франака и са акционарским друштвом „Снага и светлост“ из Базела које је по уговору о зајму добило концесију на 25 година за
изградњу и експлоатацију електричне централе у Београду и у вези склапања
споразума о изменама неких првобитних уговорних одредби, о модификацији
обавеза тј. о привременим олакшицама Београдској општини у периоду 1933 1934 и 1934-1936. година у погледу плаћања интереса, провизије и амортизације, у вези снижења цене електричне енергије изазваних финансијским потешкоћама општине, у вези настојања да се повећањем југословенског извоза у
Швајцарску превазиђу тешкоће девизног трансфера, у вези многих интервенција ДХБ код Београдске општине и Министарства финансија да се изгладе
неспоразуми Швајцарских поверилаца и општине и ова приволи на благовремено испуњавање својих обавеза. Исечак из листа „Време“, из 1938. године да
је после дужег времена Београдска општина отпочела са исплаћивањем главнице а не само интереса по овоме зајму у Швајцарској.
Година: 1929, 1932-1934, 1938.
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ЗАЈАМОВИ ДХБ КОД МЕЂУНАРОДНЕ ХИПОТЕКАРНЕ
БАНКЕ У БАЗЕЛУ
Материјали (одлуке Управног одбора, решења, текст уговора о зајму,
реферати, извештаји, налози, правилник и преписка) у вези значаја и рада Међународне хипотекарне банке у Базелу, у вези преговора и закључивања 1931.
године 2 уговора о зајму ДХБ код Међународне хипотекарне банке у Базелу,
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првог од 2 милиона швајцарских франака на бази 4 заложница од по 500.000.
швајцарских франака, уз супер гаранцију хипотекарних зајмова ДХБ и накнадног од 500.000. швајцарских франака; у вези преговора са повериоцима о откупу заложница, у вези налога Народној банци да за рачун Међународне хипотекарне банке дозначи Швајцарском банкарском друштву девизе за исплату интереса и амортизацију, те обрачуна на узајамним текућим рачунима, у вези
сукцесивних откупа заложница од по 500.000. швајцарских франака све до последње 1938. године чиме је дуг угашен.
Година: 1931, 1932, 1934-1939.

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАЈМОВЕ ДХБ У
ШВАЈЦАРСКОЈ И САД
470
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАЈМОВЕ И АВАНСЕ ДХБ У
ШВАЈЦАРСКОЈ
Материјали (кратки реферати, преписка, налози обични и књиговодствени, прегледи, роковник плаћања, решења Управног одбора ДХБ, изводи текућих рачуна ДХБ код Швајцарског банкарског друштва) заједнички за зајмове
и авансе ДХБ у Швајцарској, у вези дозначавања Швајцарском банкарском
друштву швајцарских франака за измирење обавеза по разним зајмовима понекад са обрачунима на одговарајућим текућим рачунима, стања обавеза по
зајмовима, у вези вођења преговора са Швајцарским банкарским друштвом за
регулисање обавеза по зајмовима и одобрења постигнутих споразума, у вези
изузимања зајмова ДХБ у Швајцарској од одлуке о обустави трансфера за купонску и амортизациону службу по спољним зајмовима по решењу Министарства финансија пов. 132/28 IX 1939. године и у вези његове примене.
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАЈМОВЕ ДХБ У
ШВАЈЦАРСКОЈ И САД
Материјали (реферати, нота - информација, решење МИФ-а, пројекат,
преписка) заједнички за зајмове ДХБ закључене у југословенском периоду између 2 рата у САД и у Швајцарској о откупу заложница на светском тржишту
и дозначавању у ту сврху страних девиза иностраним банкарима, изузетно о
купонској служби, о могућој конверзији заложница ових зајмова у иностраном
промету, о конверзији зајмова у Швајцарској у један нов по повољнијим условима за ДХБ уз сагласност страних посебно француских портера, о захтеву
Министарству финансија да се и за обавезе ДХБ у иностранству обезбеде најповољнији званични курсеви девиза као и за државне обавезе. Табеларни прегледи стања обавеза ДХБ за понеки месец, затим плаћања за одређени период
са подацима о првобитном износу, отплатама и остатку дугова и роковима исплате као и прегледи купонске службе у вези подношења Комисији за поништај купона.
Година: 1934-1940, с.а.
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СПОЉНИ ЗАЈМОВИ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
БЛЕРОВ ЗАЈАМ ИЗ 1922. ГОДИНЕ
471

742

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ ЗАЈМА ОД СТРАНЕ ЛОЈД БАНКЕ И
ДРУГИХ БАНАКА
Преписка, решења, обрачунски налози и понеки телеграм у вези откупа
7% и 8% доларских обвезника Блеровог зајма из 1922. год. од стране лондонске Лојд банке директно или преко њених агената на америчком и европском
тржишту, или од стране Швајцарског банкарског друштва и других фирми посредством Лорде банке тј. девизним средствима дозначеним јој од стране ДХБ
у оквиру овлашћења за откуп под најповољнијим условима под највећом дискрецијом за њихово чување у трезору у вези одобравања тек. рачуну Лорде
банке динарских износа прерачунатих са разних девиза датих на име откупа и
трошкова експедиције и осигурања, као и налоге за одговарајућа књижења.
Изузетак о слању доспелих купона обавезница Блеровог зајма Лорде
банци за наплату или даље експедовање ради презентирања њујоршкој банци,
дозначавању 15% реализоване вредности доларском текућем рачуну ДХБ код
Лорде банке и одашиљању ДХБ-ци фундинг обвезница добијених за 55% номиналне вредности курсне на основу Споразума о консолидацији Блеровог
зајма из 1936. године.
Година: 1934-1938.
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ОТКУП ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ ЗАЈМА ОД СТРАНЕ
ШВАЈЦАРСКОГ ДРУШТВА И ДРУГИХ БАНАКА
Материјали (преписка, обрачунски налози, понеки бордеро - списак, дешифрован телеграм, решење ДХБ) углавном у вези откупа од стране Швајцарског банкарског друштва за рачун и по налогу ДХБ обвезница Блеровог зајма
и дозначавања истој банци девиза за службу по овом зајму, ређе у вези регулисања тј. исплати купона са обвезницама овог зајма од стране Швајцарског банкарског друштва или од стране ДХБ у динарима купона послатих јој од Швајцарског банкарског друштва за рачун њених комитената, као и у вези купона
5% фундинг обвезница пореклом од Блеровог зајма, њиховог слања Швајцарском банкарском друштву или њиховим посредством у New York National city
bank на исплату, све са одговарајућим обрачунима и трансакцијама на узајамним текућим рачунима ДХБ и Швајцарског банкарског друштва.
Година: 1934, 1937-1941.
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КУПОНСКА СЛУЖБА ПО БЛЕРОВОМ ЗАЈМУ
Преписка и понеки телеграм у вези купонске службе по 7% и 8% Блеровом зајму од стране финансијског агента у САД National city bank од Nеw Yоrk
и слања јој за ту сврху потребних девиза у смислу реализације споразума и
планова о одлагању плаћања делимично издаваним фундинг обвезницама као
и у вези исплате у динарима доспелих купона од стране ДХБ као под-агента.
Година: 1938, 1939.
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ЗАШТИТА ПОРТЕРА БЛЕРОВОГ ЗАЈМА
Материјали (реферати, извештаји, меморандуми, преписка, текстови
споразума и планова, исечци из штампе, обавештења портерима обвезница) у
вези вођења преговора Југословенске владе са Комитетом за заштиту портера
7% и 8% Блеровог зајма о делимичном мораторијуму, паралелно са француским и другим иностраним портерима југословенских спољних зајмова, уз
анализе о светској посебно југословенској финансијској кризи и тешкоћама
девизног трансфера; у вези закључивања споразума VII 1936. године и допунског XI исте године као и доношења плана, по узору на француски споразум, о
двогодишњој консолидацији Блеровог зајма тјст. о обустави амортизације и о
модалитетима исплате доспелих купона 15% у готовом од номиналне вредности у доларима, 55% заменом за фундинг обвезнице и 30% у посебан амортизациони фонд за откуп обвезница; у вези измене и допуне споразума и плана,
његовог усаглашавања са америчким законодавством; у вези регулисања права
финансијских агената по Блеровом зајму National city bank oд New York и Chase national bank, у вези коректуре генералне обвезнице, наплаћивања такса,
штампања делимичних цертификата, застарелости купона и реализације споразума из 1936. године уопште; у вези даљих преговора и потписивања IV
1938. године од стране Југословенске владе плана и уговора о даљем одлагању
амортизације Блеровог зајма и исплати доспелих купона у готову 45% од номиналне вредности.
Година: 1934-1938.
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ИСПЛАТА КУПОНА ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ ЗАЈМА СТРАНИМ
ПОРТЕРИМА У ВЕЗАНИМ ДИНАРИМА
Материјали (преписка ДХБ са Министарством финансија (МИФ) и Народном банком понеко решење МИФ-а, изузетно ДХБ, списак купона и записник о њиховом пријему) о исплати купона обвезница Блеровог зајма у везаним динарима страним портерима, изузетно у слободним динарима са ненострификованих обвезница власништва домаћих портера у вези тражења мишљења и сагласности МИФ-а и Народне банке или њиховог информисања о
ставовима заузетим у решавању конкретних захтева и питања у случајевима
одбијања исплате застарелих купона њиховог повраћаја одобрења за извоз, дозначавања другим лицима по налогу власника у вези ограничења употребе везаних динара само у интерном промету, њиховог коришћења по налогу власника за куповину обвезница унутрашњих зајмова или акција деоничарских
друштава, коришћења услуга Народне банке за клириншки обрачун при исплати купона, у вези доказивања власништва купона, тешкоћа дозначавања
купона за наплату у САД са ненострификованих обвезница, у вези достављања ДХБ-ци спискова обвезница Блеровог зајма, чији се купони исплаћују у динарима, које могу бити предмет трансакције на домаћим берзама као и захтева
МИФ-а да се повуку све преостале суме по извршеним исплатама купона у везаним динарима пошто су истекли рокови за опцију у погледу исплате мораторних купона.
Година: 1933-1941.
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ОТКУП КУПОНА ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ ЗАЈМА
Материјали (преписка, понеки списак купона, решења) у вези тражења
информација или понуда од стране домаћих физичких и правних лица на от-
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куп купона са ненострификованих, нерегистрованих, неперфорисаних обвезница Блеровог зајма само уз њихову презентацију у смислу споразума са
страним портерима, односно обуставе и исплате по истеку споразума, у вези
услова откупа за део номиналне вредности у динарској протувредности долара
обрачунатог по курсу у слободном промету уз консултовање МИФ-а, изузетно
у вези информисања заинтересованих да купоне нерегистрованих обвезница
Блеровог зајма у промету у иностранству тамо и наплате и да Министарство
финансија, Одељење државних дугова а не ДХБ исплаћују купоне са нострификованих обвезница овог зајма.
Материјал груписан по абецеди странака од којих је откуп вршен.
Година: 1934-1941.

473
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ИСПЛАТА ДОСПЕЛИХ КУПОНА ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ ЗАЈМА
ЧЕШКИМ ПОРТЕРИМА
Материјали (преписка, пописи купона односно портера обвезница, краћи извештаји о броју и вредности послатих купона, као и Комисије за њихов
пријем) у вези слања на исплату Државној хипотекарној банци у везаним динарима доспелих купона обвезница Блеровог зајма њиховим портерима, Чесима, посредством Живностенске банке, по налогу National city bank из New
Yorka, као и одобравања одговарајућих износа рачуну везаних динара или достављања директно корисницима а ређе у вези враћања купона којима је истекао рок исплате у динарима, слања потврда о власништву обвезница и размене
информација.
Година: 1935, 1936, 1938.

474
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СТАТИСТИКА КУПОНСКЕ СЛУЖБЕ БЛЕРОВОГ ЗАЈМА
Од стране Дирекције емисија и хартија од вредности за потребе Мин.
финансија (МИФ-а) израђени табеларни прегледи купонске службе 7% и 8%
спољног Блеровог зајма из 1922. године и спискови купона примљених за наплату, исплаћених, одобрених текућем рачуну везаних динара, неодобрених
или на простој остави са рекапитулацијом наменског неискоришћеног дела
кредита МИФ-а за купонску службу, са стањем на дан или за краћи временски
период, исказано у доларским и динарским износима.
Обрачун доспелих купона Блеровог зајма у трезору Одељења хартија од
вредности 31. V 1938. године као и преглед стања Блеровог зајма у погледу
његовог оптицаја и амортизације откупом на дан 16. VIII 1938. године.
Година: 1934, 1935, 1938.

474

750

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА ИСПЛАТОМ КУПОНА
БЛЕРОВОГ ЗАЈМА
Спискови појединих бројева купона обвезница Блеровог зајма обрачунатих код ДХБ на рачунима везаних динара појединачно за сваки месец са њиховим рекапитулацијама и преписка ДХБ са Министарством финансија (МИФ) о
достављању му регулисаних купона и задужењу МИФ-а у тек. рачуну за исплату купона Блеровог зајма као и о наплати уговорене банкарске провизије за
купонску службу. У прилогу изводи тек. рачуна МИФ-а за исплату купона
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Блеровог зајма за сваки месец и један упоредни преглед извода за године
1933-1935.
Подаци за XI, XII 1934; I-XII 1935; I-III 1936.
Година: 1934-1936. с.а.

МЕЂУНАРОДНИ СТАБИЛИЗАЦИОНИ ЗАЈАМ ИЗ 1931. ГОДИНЕ
475

751

МЕЂУНАРОДНИ СТАБИЛИЗАЦИОНИ ЗАЈАМ ИЗ 1931. ГОДИНЕ
Материјали (закони о новцу и Народној банци, уговор, решења, наредбе,
расписи, реферати, извештаји, преписка, исечци из штампе, узорци обвезница,
спискови и прегледи) о 7% Међународном стабилизационом зајму у злату у
даљем тексту (МСЗ) закљученом 1931. године у циљу стабилизације динара и
економског развитка Југославије, загарантованог монополским приходима а у
вези емисије - уписа француских, швајцарских, холандских, шведских, чешких
и југословенских трашни, штампања проспеката са условима зајма, израде и
штампања обвезница 7% МСЗ, котирана обвезница на југословенским и иностраним берзама, у вези одржавања пословних веза ДХБ са Банком париске
уније као главним финансијером агенцијом за службу по МСЗ и отварања при
њој представништва ДХБ углавном ради организовања купонске службе и у ту
сврху отварања узајамних рачуна као и у вези примене конвенције са француским портерима српских и југословенских зајмова на служби по овом зајму.
Материјали понекад у вези исплате од стране ДХБ купона домаће транше и
исплате купона у динарима страним портерима и са тим у вези дозначавања
јој провизије од Банке париске уније посредством Народне банке, у вези перфорације обвезница у домаћем оптицају са ознаком „payble en dinars“ и нострификације обвезница, а изузетно у вези замене привремених цертификата
за дефинитивне обвезнице, купоне од стране ДХБ у иностранству обвезница
МСЗ и предлога да се третирају као део југословенске транше могућности узимања обвезница МСЗ у ломбард као и застарелости купона ових обвезница.
Година: 1930-1933, 1935-1940. с.а.

475

752

ПРЕПИСКА У ВЕЗИ СА ЗАХТЕВИМА СТРАНИХ ПОРТЕРА ДА СЕ
ОДБИЈЕ ИСПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ИЛИ ИНТЕРЕСА ЗА СПОРНЕ
ОБВЕЗНИЦЕ И КУПОНЕ МСЗ
Преписка са Банком париске уније главним финансијским агентом по
7% Међународном стабилизационом зајму (МСЗ) и са Министарством финансија у вези стављања забране односно захтева страних портера обвезница овог
зајма да се одбије исплата главнице или интереса за спорне обвезнице и купоне због њихове крађе, нестанка и уништења, ређе у вези скидања ове забране
као и у вези општих одредби уговора о 7% МСЗ и посебног југословенског закона о ванпарничној процедури поништења оваквих обвезница.
Година: 1932-1936, 1938.

476

753

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА МСЗ ОД СТРАНЕ БАНКЕ ПАРИСКЕ УНИЈЕ
Материјали (преписка, налози за обрачун и књижење, понеко решење
ДХБ, рекапитулација и бордерон обвезница, изузетно записник о пријему) о
7% МСЗ у вези дозначавања Банци париске уније девиза и давања налога за
откуп обвезница за рачун ДХБ, извештавања о извршеном откупу, пријема

222
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

откупљених обвезница са пратећим трансакцијама на узајамним текућим рачунима и налозима за књижење.
476

754

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА МСЗ ОД СТРАНЕ ШВАЈЦАРСКОГ
БАНКАРСКОГ ДРУШТВА
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози, изузетно одлука
У.О.) о 7% МСЗ, углавном у вези откупа обвезница од стране Швајцарског
банкарског друштва по налогу ДХБ, ређе слања купона на исплату Швајцарском банкарском друштву са обвезницама у спољњем оптицају, изузетно у вези достављања од стране Швајцарског банкарског друштва купона на исплату
у везаним динарима или само информисања о овој исплати, углавном са одговарајућим обрачунима и трансакцијама на узајамним текућим рачунима.
Година: 1934, 1936-1941.

477

755

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА МСЗ ОД СТРАНЕ ЛОЈД БАНКЕ
Материјали (преписка, решења, телеграми, инструкције и налози) о откупу по овлашћењу ДХБ од стране лондонске Лојд банке углавном на париском ређе холандском и швајцарском тржишту 7% обвезница Међународног
стабилизационог зајма из 1931. године на дискретан начин, по лимитираном
курсу, на бази девизног депоа дозначеног јој од стране ДХБ, о слању откупљених обвезница и одобравању тек. рачуну Лојд банке износа исплаћених на име
откупа и трошкова експедиције и осигурања са одговарајућим књижењима, о
чувању послатих откупљених обвезница у трезору ДХБ, ређе о дозначавању
Банци париске уније и Швајцарском банкарском друштву одговарајућих девиза од стране Лојд банке у сврху истог откупа са пропратним трансакцијама на
одговарајућим тек. рачунима, као и о слању доспелих купона или Дирекцији
емисија и хартија од вредности на наплаћивање понекад или у Базел на регулисање у смислу споразума са француским комитетом портера обвезница.
Година: 1934-1938.

477

756

КУПОНСКА СЛУЖБА МСЗ
Преписка са Банком париске уније (БПУ) у вези купонске службе 7%
Међународног стабилизационог зајма из 1931. године тј. извештавања БПУ ке од стране ДХБ, у својству агената платца, о исплаћеним купонима југословенске транше и задуживања одговарајућим износима рачуна провизија као и
у вези исплата у везаним динарима купона разних страних транши у смислу
Конвенције са француским портерима 1933. године; достављених на исплату
од стране финансијских агената БПУ и других страних банака и са тим у вези
тражења од стране ДХБ и дозначавања јој новчаних износа од МИФ-а или
БПУ-нке посредством Народне банке Југославије за регулисање купона југослов. односно страних транши.
Година: 1935-1940.
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ИСПЛАТА ДОСПЕЛИХ КУПОНА ОБВЕЗНИЦА МСЗ ЧЕШКИМ
ПОРТЕРИМА
Материјали у вези слања на исплату ДХБ-ци у везаним динарима доспелих купона чешких портера обвезница 7% МСЗ посредством Живностенске
банке а по налогу National city из New Yоrka, као и одобравања одговарајућих
износа рачуну везаних динара или достављања директно корисницима, а ређе
у вези враћања купона којима је истекао рок исплате у динарима, слања потврда о власништву обвезница и размене информација.
Година: 1934-1936.

477

758

ИСПЛАТА У ВЕЗАНИМ ДИНАРИМА КУПОНА МСЗ У ВЛАСНИШТВУ
СТРАНИХ ПОРТЕРА
Преписка са париским кредитним установама Ste general и Banque national pour le commerce et l industric у вези слања ДХБ-ци на исплату у везаним
динарима купона 7% МСЗ у власништву страних портера, изузетно враћања
застарелих купона и тражења односно давања информација на шта се везани
динари могу трошити.

478

759

ИСПЛАТА КУПОНА МСЗ ОД СТРАНЕ ДХБ
Материјали (молбе, спискови, записници, обрачуни и преписка) у вези
исплате од стране ДХБ доспелих купона са обвезницама 7% Међународног
стабилизационог зајма ређе откупа у динарима самих обвезница домаће и
страних транши, власништва домаћих правних и физичких лица у вези обавештења о пријему купона, њиховог уновчавања и достављања, по одбитку трошкова, протувредности власницима обвезница, као и накнадних обрачуна због
пораста курса француског франка, а понекад и у вези перфорисања обвезница
са ознаком „payable en dinars“.
Материјал сређен по абецеди домаћих портера.
Година: 1936-1941.

478

760

ИСПЛАТА У ДИНАРИМА КУПОНА МСЗ
Преписка ДХБ са Министарством финансија (МИФ) и Народном банком
о исплати у динарима купона 7% МСЗ од стране ДХБ а у вези:
- обезбеђења ДХБ-ци посредством Народне банке динарских износа 1936 -1940;
- достављања МИФ-у на његов захтев прегледа исплаћених купона, повраћаја више примљених динара на име исплате купона посебно за застареле
купоне - 1937-1940;
- пријема од стране Народне банке купона на исплату и налога Народној
банци да дозначи новац Градској штедионици у Сушаку за исплату купона 1938, 1940;
- крњи предмети само тражење мишљења и инструкција од Министарства финансија како ДХБ да поступи по захтевима појединих страних портера
у вези исплате купона у везаним динарима и њиховог коришћења у туристичке и друге сврхе, 1936-1938.
Изузетно спискови купона исплаћених од стране ДХБ у јуну 1934. године.
Година: 1934, 1936-1940.
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СТАТИСТИКА КУПОНСКЕ СЛУЖБЕ МСЗ
Од стране Дирекције емисија и хартија од вредности за потребе Министарства финансија (МИФ) израђени табеларни прегледи купонске службе 7%
Међународног стабилизационог зајма из 1931. године и стања купона примљених за наплату, исплаћених, одобрених текућем рачуну везаних динара, неодобрених, изузетно стања наменског кредита по текућем рачуну МИФ-а за вршење купонске службе исказано у француским францима и динарима посебно
за страну и југословенску траншу зајма са стањем на одређен дан или за одређен временски период.
Година: 1934-1936. с.а.

478

762

САОПШТЕЊА О ИСПЛАТИ КУПОНА МСЗ
Разна саопштења имаоцима обвезница 7% Међународног стабилизационог зајма из 1931. године посредством Централног пресбироа у вези исплате
купона са обвезницама уведених у списак слободног оптицаја у Југославији и
које су перфорисане са ознаком „payable en dinars“.
Година: 1935, 1937-1940.

ШВЕДСКИ МОНОПОЛСКИ ЗАЈАМ ИЗ 1928. ГОДИНЕ
479

763

ШВЕДСКИ МОНОПОЛСКИ ЗАЈАМ ИЗ 1928. ГОДИНЕ
Материјали (обвезнице, преписка, извештаји, рефератаи, конвенције, понека нота и меморандум, цифарски прегледи, исечци из економско-финансијске светске и домаће штампе, саопштења Националне асоцијације француских
портера, хартија од вредности - обвезница спољних зајмова и др.) о 6.4% зајму
Краљевине Југославије од 22 милиона долара закљученом 1928. године на 30
година код шведског концерна Крегер и Тол уз концесију монопола жижица, а
у вези учешћа управника ДХБ као владиног представника у преговорима са
заступником повериоца - компаније Ли и Хигинсон којој су обвезнице овог југословенског зајма дате у залогу за кредит одобрен 1929. године шведском
концерну односно са Марин Мидленд труст комп. стараоцем - стецишне масе
концерна Крегер и Тол ради успостављања службе по овом зајму после мораторија 1932. године и у вези склапања конвенције 15. XII 1934. године углавном по узору на оне закључене од стране Југославије 1933. године са представницима портера других југословенских и наслеђених зајмова, уз извесне
модификације тј. ограничавања исплате у динарима и напуштања златне клаузуле, оклевања Југославије да ратификује конвенцију и најзад у вези откупа
VII 1937. године обвезница 6.4% зајма за свега 15% њихове номиналне вредности од конзорцијума - Друштва за реализацију потраживања Крегорових
зајмова (одобрених разним земљама) преко Швајцарског банкарског друштва
у Базелу позајмицом ове швајцарске банке ДХБ-ци на име откупа за рачун Југославије, као и у вези извештавања Министарства финансија о стању преосталих обавеза по Крегоровом зајму.
Година: 1928, 1932-1937.
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА СПОЉНИМ
ЗАЈМОВИМА ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
480
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ЗАШТИТА ПОРТЕРА БЛЕРОВОГ И СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Материјали (преписка, извештаји, меморандуми, обрачуни, стања, обавештења портерима, исечци из штампе, телеграми, узорци фундинг обвезница) у вези учешћа ДХБ у југословенским преговорима са Комитетом и Асоцијацијом портера доларских зајмова Блеровог и Селигмановог и закључивања
VII 1933. године споразума, сличног споразуму са француским портерима, којим се привремено обуставља амортизација а мораторни купони доспели између XI 1933 - XI 1935. године исплаћују у доларима 10% од номиналне вредности а 90% њихове вредности у 5% фундинг обвезницама или опцијом у динарима на шалтерима ДХБ; у вези решења Министарства финансија бр. 98700 из
1933. године о употреби везаних динара и другог решења о примени доларског курса Београдске берзе као и протеста изазваних овим решењем; у вези
одређивања финансијских агената по доларским зајмовима (National City Bank
и Clase National Bank-New York); у вези реализације Споразума и решења Министарства финансија, насталих неспоразума са портерима доларских зајмова
у светлости тешке финансијске ситуације Југославије као и у вези низа текућих и техничких проблема службе по овим зајмовима.
Година: 1932-1936.

480
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КОНВЕРЗИЈА БЛЕРОВОГ И СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Краћи извештаји - експозе са прилозима, преписка и пуномоћје у вези
могућих преговора за конверзију доларских зајмова Блеровог и Селигмановог
полазећи од економске - финансијске ситуације Југославије и стања њених
спољних зајмова.
Година: 1938, 1941.
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ОТКУП ФУНДИНГ ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ И СЕЛИГМАНОВОГ
ЗАЈМА ОД СТРАНЕ ЛОЈД БАНКЕ
Преписка и решења у вези откупа 5% фундинг обвезница доларских зајмова државног Блеровог и ређе ДХБ зајма Селигмановог од стране лондонске
Лојде банке директно или преко њених агената на разним тржиштима или од
стране Швајцарског банкарског друштва ређе и других банака али девизним
средствима дозначеним Лојде банци у сврху откупа у вези услова и могућности откупа, слања откупљених обвезница ДХБ-ци налога за њихово чување у
трезорима, за одобравање активним текућим рачунима Лојде банке у динаре
прерачунатих износа датих за откуп, експедицију и осигурање као и налога за
одговарајућа књижења.
Преписка о слању ради презентирања за наплату доспелих купона обвезница доларских зајмова са бордероима купона и задужењу тек. рачуна Лојде
банке износом реализованих купона односно о одобрењу ових износа доларском тек. рачуну ДХБ код Лојде банке и рачуну откупљених вредности страних емисија као понека д и о замени делимичних цертификата фундинг обвезницама. Изузетно у вези реемитовања банци Селигман доларских износа за
плаћање доспелих купона 5% фундинг обвезница.
Година: 1934-1941.
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767

ОТКУП ФУНДИНГ ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ И СЕЛИГМАНОВОГ
ЗАЈМА ОД СТРАНЕ ШВАЈЦАРСКОГ БАНКАРСКОГ ДРУШТВА
Преписка са Швајцарским банкарским друштвом у вези откупа по налогу и за рачун ДХБ 5% фундинг обвезница доларских зајмова (Блер и Селигман), њиховог слања и пријема, исплате купона са ових обвезница са одговарајућим обрачунима на текућим рачунима као и у вези стављања примедби на
изводе текућих рачуна.
Година: 1938, 1939.

481

768

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О ОТКУПУ ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ И
СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Преписка са домаћим портерима обвезница доларских зајмова Блеровог
и Селигмановог односно њихових фундинг обвезница у вези понуде ДХБ - ци
на откуп и замене делимичних цертификата у фундинг обвезницама код финансијског агента у Америци посредством ДХБ.
Налози за регистровања на одговарајућим текућим рачунима износа у
вези трансакција са банком Селигман произашлих из операција амортизације
и купонске службе по 5% доларским фундинг обвезницама делимично и 7%
заложница Селигмановог зајма, из којег као и Блеровог зајма су настале 5%
фундинг обвезнице.
Допис ДХБ Народној банци да банци Селигман ремитује доларске износе за купонску службу.
Година: 1938-1941.

482
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ОТКУПУ ОБВЕЗНИЦА РАЗНИХ
ДРЖАВНИХ И ЗАЈМОВА ДХБ ОД СТРАНЕ ЛОЈД БАНКЕ
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози, решења Управног одбора ДХБ) углавном о откупу обвезница заједничким за разне југословенске спољне државне и ДХБ зајмове на светском тржишту од стране Лојде
банке у Лондону за рачун ДХБ, о условима откупа, понуди, берзанским курсевима и сл, ређе о регулисању доспелих купона обвезница ових зајмова од
стране ДХБ на рачун од Лојде банке одобрених средстава, о дозначавању девиза Лојде банци директно изузетно посредством њујоршке банке за службу
по овим зајмовима, све са пропратном обрачунском документацијом на узајаманим текућим рачунима између ДХБ и Лојде банке. Прегледи дуговања и потраживања у трансакцијама између Лојде банке и ДХБ.
Година: 1934-1939.

483

770

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ОТКУПУ ОБВЕЗНИЦА ДРЖАВНИХ И
ЗАЈМОВА ДХБ ОД СТРАНЕ БАНКЕ ПАРИСКЕ УНИЈЕ
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози, прегледи, стања)
заједнички за југословенске спољне зајмове, 7% Међународни стабилизациони и 5% фундинг у француским францима из 1933. године у вези откупа обвезница ових зајмова на француском тржишту од стране Банке париске уније Париз (БПУ), код које је сконцетрисана служба по овим зајмовима, по налогу
ДХБ за дозначене јој девизе, са пропратним налозима за књижење тј. рачуну
БПУ, ређе у вези исплате купона ових обвезница у циркулацији у Југославији
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на шалтерима ДХБ уз сагласност БПУ и на рачун ДХБ-ци од ње одобрених
средстава, изузетно у вези слања БПУ-купона на исплату, као и у вези обрачуна и вирманисања средстава на узајамним текућим рачунима ДХБ и БПУ.
Година: 1936-1939.

483
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ОТКУПУ ОБВЕЗНИЦА ДРЖАВНИХ И
ЗАЈМОВА ДХБ У САД ОД СТРАНЕ ШВАЈЦАРСКОГ БАНКАРСКОГ
ДРУШТВА
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози, шифровани телеграми, преглед) заједнички за разне југословенске државне и ДХБ зајмове у
САД, углавном у вези откупа обвезница ових зајмова на светском тржишту од
стране Швајцарског банкарског друштва - Базел по налогу ДХБ, информисања
о условима откупа тј. стања понуде и котирања на берзама са прегледом откупљених обвезница, ређе у вези регулисања купона обвезница ових зајмова од
стране ДХБ са одговарајућим обрачунским трансакцијама на узајамним текућим рачунима ДХБ и Швајцарског банкарског друштва. Изузетно у вези откупа обвезница ових зајмова од стране ДХБ на основу директне понуде и исплате продавцу из Швајцарске посредством Швајцарског банкарског друштва.
Година: 1937-1939.

483
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ОТКУПУ ОБВЕЗНИЦА ДРЖАВНИХ И
ЗАЈМОВА ДХБ У ШВАЈЦАРСКОЈ ОД СТРАНЕ ШВАЈЦАРСКОГ
БАНКАРСКОГ ДРУШТВА
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози, бордеро - попис, записник Комисије за пријем обвезница) заједнички за разне југословенске зајмове
укључујући уз државне и ДХБ зајмове у Швајцарској у разним комбинацијама, у
вези откупа њихових обвезница од стране Швајцарског банкарског друштва на
страном тржишту по налогу ДХБ, слања купона Швајцарском банкарском друштву на регулисању обрачуна на узајамним текућим рачунима, као и преглед стања откупа обвезница ових зајмова од стране Швајцарског банкарског друштва.
Често обрачунски налог за књижење обједињава предмете откупа појединих југословенских зајмова.
Година: 1936, 1939.
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ЗАЈЕДНИЧКИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ О ОТКУПУ ДЕВИЗА,
ОБВЕЗНИЦА И ЗАЛОЖНИЦА ДРЖАВНИХ И ЗАЈМОВА ДХБ
Табеларни прегледи месечних стања откупа разних девиза и откупа обвезница и заложница заједнички за разне југословенске, државне и ДХБ зајмове, са прегледом откупа преко иностраних банака (Лојде банке, БПУ, Швајцарског банкарског друштва) и салдима наших потраживања код њих, понекад
са прегледом постигнуте добити на бази курсева београдске берзе - 1934-1937.
Стања на поједине дане у 1937. обвезница и залагаоница разних југословенских државних и ДХБ спољних зајмова и њихових фундинг обвезница у
вези њиховог оптицаја, амортизације, откупа и стања на рачунима вредности
Резервног фонда и хартија од вредности 1937. године.
Година: 1934-1937.
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Напомена: Веза са јединицама описа 837-840.
483
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ИСПЛАТИ КУПОНА ОБВЕЗНИЦА
ДРЖАВНИХ И ЗАЈМОВА ДХБ У САД У ВЛАСНИШТВУ ЧЕШКИХ
БАНАКА
Материјали у вези слања ДХБ-ци на заједничку исплату у динарима доспелих купона обвезница југословенских зајмова државних и ДХБ у САД (Селигман) власништва чешких банака: Живностенске банке - 1935, Чешко-индустријске банке - 1939-1941.
Година: 1935, 1939-1941.
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ЗАХТЕВИМА ДОМАЋИХ ПОРТЕРА
ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ И СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Материјали (преписка, обрачунски извештаји, понеко решење и записник Комисије за поништавање хартија од вредности) у вези захтева домаћих
портера обвезница југословенских спољних зајмова углавном Блеровог и Селигмановог зајма ДХБ-ци понајвише да им ДХБ исплати односно откупи у динарима купоне са углавном ненострификованих обвезница и у вези откупа обвезница ових зајмова од стране ДХБ уколико је заинтересована уз тражење
мишљења и инструкција Генералне дирекције и Министарства финансија, изузетно у вези захтева за замену једних обвезница за друге, за стављање обвезница у просту оставу док се не реши питање наплате купона, за слање купона
на исплату у New Yorkа стављања динарске протувредности од њихове реализације на штедни улог у ДХБ, затим у вези тражења и давања информација од
стране ДХБ о застаревању купона и берзанским курсевима обвезница као и у
вези сугестије ДХБ да се упрости процедура исплате у динарима купона обвезница туристима у Југославији.
Део материјала - обрађени предмети истог кореспондента - комитента ДХБ.
Година: 1935-1941.
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О БЛЕРОВОМ, СЕЛИГМАНОВОМ И
МЕЂУНАРОДНОМ СТАБИЛИЗАЦИОНОМ ЗАЈМУ
Материјали (решења, одлуке, мемоари, пројекат, саопштења и преписка)
заједнички за спољне зајмове југословенског периода, понајвише за Блеров,
Селигманов и Међународни стабилизациони, о мерама и консултацијама Министарства финансија ДХБ у вези службе по овим зајмовима, поништавања
купона, продужавања исплате купона у динарима нострификованих обвезница
унетих у национални блок, откупа у динарима по курсу долара у слободном
промету доларских заложница односно обвезница, давања портерима ових зајмова права опције за репатрирање обвезница тј. њиховог претварања са доларске монете на динарску валуту уз конверзију на нижу каматну стопу од 4,5%
углавном нашим исељеницима, у вези стопе есконтовања купона и спискова
обвезница и заложница којима се може трговати на домаћим берзама, у вези
обуставе девизног трансфера за купонску службу и амортизацију скоро свих
спољних зајмова (решење Министарства финансија 132/1939) и полагања Народној банци за зајмове обухваћене трансферним мораторијумом динарске
протувредности јупона гласећих на стране валуте по званичном курсу у вези
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намераване конверзије обвезница и заложница државних и државом загарантованих спољних зајмова , у оптицају у земљи, у нову 6% државну ренту.
Фрагменти предмета у вези тражења ограничења и решења од Министарства финансија у конкретним случајевима понуде појединаца ДХБ - ци купона
на откуп, предавања купона из депозита у ДХБ наследницима власника и сл.
Година: 1934-1940. с.а.

ДУГОВИ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ КОЈИ НИСУ
БИЛИ ПО ОСНОВУ СПОЉНИХ ЗАЈМОВА
483
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РЕГУЛИСАЊЕ ОБАВЕЗА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРЕМА
ДРУШТВУ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ИСТОЧНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
Пројекат и усвојени текст конвенције од 8. VII 1933. између Југословенске владе и Друштва за експлоатацију источних железница о поновном успостављању службе по државним боновима емитованих 1923. године на име
уступања Краљевини СХС свих права Друштва за експлоатацију линија на њеној територији. Преписка Друштва са ДХБ-ом и Министарством финансија у
вези посредничке улоге ДХБ при склапању конвенције а доцније њене реализације односно нових тешкоћа у испуњавању спољних обавеза Краљевине Југославије према Друштву за експлоатацију.
Година: 1933, 1934, 1936, 1937.
Напомена: Веза са арх. јед. 541 инвентара МИФ-КЈ.
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РЕГУЛИСАЊЕ ОБАВЕЗА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРЕМА
ФИРМИ ЛОЗИНГЕР
Материјали (преписка, авиза, налози, изузетно пуномоћ, исечак из
штампе, попис меница) у вези посредничке улоге ДХБ у регулисању финансијских обавеза Краљевине Југославије проистеклих из њеног уговора са фирмом Лозингер и комп. из Берна о грађењу железничке пруге Пожаревац - Кучево, и доцнијег спора споразумно ликвидираног пошто је довршење пруге
уступљено другој фирми, а о есконтовању државних бонова и благајничких
записа депонованих у трезору ДХБ од стране Министарства финансија за рачун фирме Лозингер, о примању у просту оставу код ДХБ државних меница
издатих за изградњу пруге доцније њиховом поништењу, о преношењу записа
фирме Лозингер из просте оставе ДХБ на њеног цесионара Швајцарско банкарско друштво које сада поседује за нову фирму која довршава изградњу
пруге, те о настављању истих горе наведених финансијских операција за рачун нове фирме али сада о исплати чистог износа есконта у интерним динарима за исплату радова на завршењу пруге Пожаревац - Кучево.
Година: 1936, 1937.
Напомена: Веза са јединицом описа 535 фонда Министарства финансија КЈ.
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број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
ПРЕГОВОРИ И СПОРАЗУМИ О ОДЛАГАЊУ ОТПЛАТЕ
СПОЉНИХ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
484
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СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ И ФРАНЦУСКИХ
ПОРТЕРА О ТРОГОДИШЊОЈ ОБУСТАВИ ОТПЛАТЕ ЗАЈМОВА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Материјали (реферати, записници, ноте, протокол, конвенција, решење,
преписка, узорци фундинг обвезница и делимичних цертификата, табеларни
прегледи, изводи стања текућих рачуна Министарства финансија, исечци из
француске штампе) у вези преговора Југословенске владе уз посредништво
ДХБ са Асоцијацијом и Комитетом за заштиту француских портера предратних
српских спољних зајмова како државних тако и Управе фондова и Међународног 7% зајма из 1931. године изузев југословенске транше за одлагање плаћања
услед светске кризе и тешкоћа девизног трансфера и склапања 26. VII 1933. године Конвенције којом је обустављена амортизација ових зајмова за 3 године тј.
од X 1932. до X 1935. године са правом опције у погледу наплате интереса тј.
доспелих купона или у Југославији у интерним, везаним динарима или 10% у
готову а 90% у 5% фундинг обвезницама Краљевине Југославије од 1933. године плативих за 25 година путем извлачења по номиналној вредности или откупом на берзи испод номинале, у вези уношења у Уговор златне клаузуле по којој је портерима загарантовано плаћање еквивалентно садашњој златној вредности француског франка, утврђивања француских банака у Паризу за службу по
овим зајмовима (Отоманска банка, Банка париске уније, Источно финансијско
друштво, Национална банка за трговину и индустрију и Француско српска банка), за исплату купона у динарима одређивања ДХБ и Француско српске банке,
у вези решења Министарства финансија бр. 98700 од VIII 1933. године којим су
регулисана потраживања у динарима од наплате купона са обвезница иностраних зајмова и од осталих државних обавеза у иностранству и предвиђено трошење везаних динара за куповину југословенских хартија од вредности, за конституисање доживотне ренте, за куповину некретнина и за туристичке сврхе по
претходном регистровању код Министарства финансија, у вези израде фундинг
обвезница, њихове расподеле међу банкама - финансијским агентима, њиховог
котирања на београдској берзи, у вези утврђивања надлежности суда у случају
спорова, у вези наплаћивања порезе, провизије и разних трошкова.
Материјалом обухваћени југословенски делимично и светски економско
-финансијски проблеми, паралелни разговори са портерима обв. наших спољних зајмова и других националности, питања примене и реализације Конвенције од 1933. године у контексту свеукупних југословенских спољних обавеза
приказаних у изводима текућих рачуна Министарства финансија.
Година: 1932-1935, с.а.

485

780

СПОРАЗУМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ И ФРАНЦУСКИХ ПОРТЕРА О
ДВОГОДИШЊОЈ ОБУСТАВИ ОТПЛАТЕ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ
СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Материјали (реферати, преписка, исечци из штампе, извештаји о стању
дуговања, општи прегледи) у вези наставка преговора по истеку трогодишњег

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

231

бр.јед.
описа

мораторија по споразуму 1933. год. између Југословенске владе и Комитета за
заштиту француских портера предратних српских зајмова и Међународног 7%
стабилизационог зајма 1931. године изузев југословенске транше изналажења
разних модалитета одлагања плаћања услед светске кризе, ограничавања предмета девиза и извоза наших производа, уз коришћење туђих узора, у вези разних предлога за корекцију старог споразума и склапања 25. IV 1936. године
нове Конвенције о даљем одлагању плаћања у периоду од X 1935. - X 1937. године и исплати доспелих купона 15% у готову од номиналне вредности, 55% у
фундинг обвезницама и уплати 30% у фонд за амортизацију ових зајмова, у
вези употребе провизије конституисане од стране Управе државног монопола
код Народне банке, у вези емисионе таксе и плаћања порезе на нове фундинг
обвезнице, плаћања трошкова Комитету портера и банкама финансијским
агентима, одобравања, у време новог мораторног периода, разних олакшица
од стране Француске у првом реду одобравањем 2 аванса, у вези модалитета
отплате наших обавеза француским портерима с обзиром на нову монетарну
реформу у Француској у односу на раније уговорену златну клаузулу и измене
француског пореза на приходе од покретности у конкретном случају од фундинг обвезница као хартија од вредности.
Година: 1935-1937.

485

781

СПОРАЗУМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ И ФРАНЦУСКИХ ПОРТЕРА О
РЕГУЛИСАЊУ ИСПЛАТЕ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ,
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Материјали (протокол, нацрт конвенције, преписка са Министарством
финансија и Комитетом за заштиту француских портера (исечци из штампе,
финансијски извештаји) у вези преговора и доношења протокола и Конвенције
потписане I 1938. године о предратним српским спољним зајмовима и Међународном стабилизационом зајму од 1931. године изузев југословенске транше, о плаћању купона искључиво у готовом у девизама за период X 1937. – X
1939. године о утврђивању гарантне клаузуле у случају варијације курса, о
амортизацији путем откупа обвезница на берзи, о преласку наших спољних
зајмова на терет буџета, узгред о финансијском стању у француској девалвацији и монетарној реформи према закону од 1936. године којим је задржана
златна клаузула.
Година: 1937-1939.

486
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ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА СПОРАЗУМИМА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ И ФРАНЦУСКИХ ПОРТЕРА О РЕГУЛИСАЊУ ОТПЛАТЕ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Исечци из француске штампе о економско-финансијској реформи у
Француској и девалвацији у Француској, Италији, Швајцарској и Чехословачкој као помоћни материјал за праћење ситуације у вези споразума Југословенске владе са француским портерима предратних српских спољних зајмова и
Међународног стабилизационог зајма из 1931. године.
Година: 1934-1939.
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

783

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА ФУНДИНГ ЗАЈМА ОД СТРАНЕ ПАРИСКИХ И
ДРУГИХ БАНАКА
Материјали (преписка, решења, налози разним дирекцијама ДХБ, табеларни прегледи и спискови обвезница и сл.) у вези откупа од стране париских
банака - финансијских агената но углавном Банке париске уније обвезница 5%
фундинг зајма 1933. године, по споразуму са француским портерима за регулисање службе по предратним српским и југословенским спољним зајмовима
гласећих на француске франке, на основу налога и за ту сврху од ДХБ достављених им девиза и одобравања текућим рачунима париских банака динарске
протувредности износа неплаћених у француским францима на име откупа,
трошкова преноса и осигурања, у вези привремене обуставе откупа, повишавања лимита откупног курса, слања и чувања откупљених обвезница у трезору
ДХБ. Понеки предмети откупа 5% фундинг обвезница, исплате доспелих купона и замене делимичних цертификата обвезницама 5% фундинга посредством Швајцарског банкарског друштва и Чешке индустријске банке. Изузетно захтев домаће банке да јој ДХБ исплати доспеле купоне 5% фундинг обвезница.
Материјали сређени по појединим банкама.
Година: 1934-1940.

487
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СПОРАЗУМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ И ШВАЈЦАРСКИХ ПОРТЕРА
О РЕГУЛИСАЊУ ОТПЛАТЕ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ,
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Материјали (преписка, извештаји, записници, конвенције, телеграми) у
вези преговора Југословенске владе и ДХБ са Удружењем швајцарских банкара односно његовим Балканским комитетом за заштиту швајцарских портера
обвезница страних спољних зајмова конкретно о обустављању од стране Југославије амортизационе службе по разним спољним зајмовима тј. о мораторију
изазваном тешкоћама девизног трансфера и општом привредном кризом, о
тражењу решења у повећању југословенског извоза у Швајцарску, о приступању швајцарских портера споразуму од 1933. године са француским портерима
у вези мораторија за српске зајмове (државне и Управе фондова) и 7% Међународног стабилизационог зајма од 1931. године, о условљавању од стране
Удружења швајцарских банкара тока преговора регулисањем питања аустроугарских вициналних железница и Водопривредног друштва за канал Тамиш Бегеј, о супростављању Швајцараца да се у потпуности прикључе споразуму
са америчким портерима Блеровог и Селигмановог зајма од 1933. године инсистирајући на златној клаузули које су се амерички преговарачи одрекли, о
новој конвенцији са француским портерима о продужењу мораторија од 1936.
године, њеној важности и за швајцарске портере уз поновни њихов захтев а
уважавање златне клаузуле и приговор што нису били консултовани у току
преговора са представницима портера других земаља. Преписка, ургенције и
интервенције Удружења швајцарских банкара у вези скидања са црне листе
неких обвезница зајмова МСЗ од 1931. год. и зајма од 1895. године.
У прилогу материјали о Удружењу швајцарских банкара (статут, извештај са годишње скупштине и комунике комитета за земље наследнице
Аустро-Угарске 1926-1932.)
Година: 1926-1936.
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785

СПОРАЗУМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ И РАЗНИХ СТРАНИХ
ПОРТЕРА О РЕГУЛИСАЊУ ОТПЛАТЕ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ
СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Материјали ( преписка, дипломатске ноте, извештај, реферат, исечци из
стране штампе, телеграми) о југословенским преговорима са страним портерима наслеђених српских и 7% МСЗ из 1931. године о приступању споразуму постигнутом са француским портерима истих зајмова 1933. и 1936. године у вези
обустављања исплате главнице зајма и разних модалитета интересне службе, о
захтевима холандских портера да се претходно регулишу југословенске обавезе
наслеђене од Аустро-Угарске као и питање обвезница на црној листи, о супростављању белгијских портера да прихвате предложени текст споразума без ближих одредби о обвезницама на црној листи у вези исплате у динарима и доказивања њиховог власништва пре рата, о инсистирању чешких портера на исплати
купона у динарима за које су заинтересовани због јадранског туризма и о њиховом негодовању због формалних сметњи овим исплатама и због доцнијег укидања ових исплата као и о чешким захтевима да се француски споразум протегне
и на обвезнице Блеровог и наслеђених аустро-угарских зајмова.
Материјал груписан по портерима: Холанђанима, Белгијанцима, Скандинавцима, Чесима и Немцима.
Година: 1931, 1933-1939.
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ПРЕГОВОРИ УПРАВНИКА ДХБ СА РАЗНИМ ПОРТЕРИМА
ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Преписка управника ДХБ у својству делегата Југословенске владе са
Министарством финансија и његови извештаји о вођеним преговорима са комитетима за заштиту интереса разних иностраних портера обвезница српских
и југословенских, како државних тако и ДХБ спољних зајмова и склапању
конвенција са њима о мораторијуму, консолидацији и модалитетима службе
по овим зајмовима.
Година: 1932-1934.

487
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МАТЕРИЈАЛИ О ИСПЛАТИ КУПОНА СА ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМОВА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Упоредне анализе наших спољних обавеза и рачунске процене о исплати купона делимично у готову а већим делом у фундинг обвезницама за период трансферног девизног мораторија за регулисање службе по спољним зајмовима наслеђеним српским и југословенским, делимично и о амортизационој
служби у доцнијој фази с освртом на фундинг за зајмове ДХБ у Швајцарској.
Година: 1935. (VIII и IX) 1937.

234
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА И ЗАЛОЖНИЦА И КУПОНСКА СЛУЖБА ПО
СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
488

788

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД СТРАНЕ БАНКЕ ПАРИСКЕ УНИЈЕ
ЗА РАЧУН ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ
Преписка и обрачунски налози у вези појединих откупа од стране Банке
париске уније (БПУ) за рачун ДХБ обвезница предратних српских и југословенских зајмова и обрачуна на узајамним текућим рачунима, ређе у вези откупа уопште, његове обуставе и обезбеђења девиза.
Година: 1937-1939.

488

789

ПРЕДАЈА ОТКУПЉЕНИХ ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ
СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД СТРАНЕ БАНКЕ
ПАРИСКЕ УНИЈЕ ДРЖАВНОЈ ХИПОТЕКАРНОЈ БАНЦИ
Преписка, одлуке и представке у вези ремитовања-предаје од стране
Банке париске уније представницима ДХБ у Паризу пакета-џакова откупљених обвезница спољних југословенских и наслеђених српских зајмова са бордероима-њиховим потписима у прилогу, у вези обавештавања о томе надлежних и чувања обвезница у трезору Одељења хартија од вредности.
Година: 1937-1939.

488

790

СПЕЦИЈАЛНИ ТЕКУЋИ РАЧУН ДХБ КОД БАНКЕ ПАРИСКЕ УНИЈЕ
ПО ЗАЈМОВИМА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Детаљни прегледи специјалног текућег рачуна ДХБ код Банке париске
уније (БПУ) у вези службе по спољним српским и југословенским зајмовима
са ставкама његовог задужења за откуп обвезница ових зајмова и узгредне
трошкове и ставкама о одобрењу овом текућем рачуну свота дозначених банци БПУ посредством разних других банака, понајвише Лојде банке, као и
ставкама протувредности од стране ДХБ исплаћених купона обвезница ових
зајмова са нешто пропратне преписке о усвајању или стављању понеких примедби на стање крајем године закљученог текућег рачуна и у вези налога о
пребацивању неких ставки на други текући рачун ДХБ.
Година: 1937-1939.

488

791

ОТКУП ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД СТРАНЕ ШВАЈЦАРСКОГ
БАНКАРСКОГ ДРУШТВА ЗА РАЧУН ДХБ
Преписка и обрачунски налози у вези појединих откупа од стране Швајцарског банкарског друштва, за рачун ДХБ, обвезница предратних српских и
југословенских спољних зајмова и обрачуна на узајамним текућим рачунима 1938, 1939.
Табеларни прегледи заједнички за откуп обвезница југословенских и
предратних српских спољних зајмова од стране Швајцарског банкарског друштва на име аванса од 5 милиона швајцарских франака на поједине дане у
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1939. години понекад са стањем девиза код иностраних банака - финансијских
агената (Лојд банке, БПУ и Финансијског оријенталног друштва).
Година: 1938, 1939.

488

792

ЗАЈЕДНИЧКИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ СТАЊА ОТКУПА
ОБВЕЗНИЦА И ЗАЛОЖНИЦА ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ ОД СТРАНЕ РАЗНИХ БАНАКА
Табеларни прегледи стања, на поједине дане, откупа обвезница и заложница заједнички за спољне југословенске и српске државне и зајмове ДХБ
посредством Лојде банке, Банке париске уније и Швајцарског банкарског друштва са подацима о износима у доларима, француским и швајцарским францима њихових номиналних, куповних и откупних вредности а понекад и номиналне вредности регистрованих и нерегистрованих обвезница у оптицају.
Година: 1937-1939.

488

793

ИСПЛАТА ДОСПЕЛИХ КУПОНА ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМОВА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Преписка и налози у вези исплате од стране ДХБ доспелих купона обвезница наслеђених српских спољних зајмова и 7% Међународног стабилизационог зајма (МСЗ), обухваћених споразумима са француским портерима, послатих на исплату од Банке париске уније (БПУ) и других француских банака финансијских агената али свих обрачунатих преко БПУ и у вези обрачуна на
одговарајућим текућим рачунима (1938, 1939)
Преписка са Француско-српском банком у вези тражења информација о
исплати купона горњих зајмова у динарима и са друштвом Социете генерал у
вези слања ДХБ-ци директно доспелих купона обвезница ових зајмова на исплату у динарима (1934-1936)
Година: 1934-1936, 1938, 1939.

488

794

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА РЕГУЛИСАЊЕМ ЗАЈМОВА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
ПОСРЕДСТВОМ ШВАЈЦАРСКОГ БАНКАРСКОГ ДРУШТВА
Авиза Швајцарског банкарског друштва ДХБ-ци налози ДХБ за обрачуне на купонске службе заједничке за спољне југословенске предратне српске
зајмове посредством Швајцарског банкарског друштва.
Година: 1939, 1940.

488

795

ПРЕПИСКА СА ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ПРАВНИМ И ФИЗИЧКИМ
ЛИЦИМА У ВЕЗИ СА ИСПЛАТОМ КУПОНА СА ОБВЕЗНИЦА
ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Преписка ДХБ са разним југословенским правним и физичким лицима у
вези тражења информација и слања ДХБ-ци на заједничку исплату купона обвезница спољних зајмова југословенског и предратног периода са пописом купона, те у вези исплате од стране ДХБ или упућивања заинтересованих на надлежне иностране банке.
Година: 1939-1941.
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796

ОБРАЧУНИ И СПИСКОВИ ЗА ИСПЛАТУ ДОСПЕЛИХ КУПОНА СА
ОБВЕЗНИЦА И ЗАЛОЖНИЦА ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Обрачуни и спискови доспелих купона за исплату са нерегистрованих и
ненострификованих обвезница и заложница југословенских и предратних српских спољних зајмова који се налазе у трезору одељења хартија од вредности,
свих неплаћених у динарима. Спискови одвојени по зајмовима, а обједињени
јединственим обрачунима.
Материјал груписан по редоследу пошиљки.
Година: 1938.
Напомена: (од I-X пошиљке)

490

797

ОБРАЧУНИ И СПИСКОВИ ЗА ИСПЛАТУ ДОСПЕЛИХ КУПОНА СА
ОБВЕЗНИЦА И ЗАЛОЖНИЦА ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Обрачуни и спискови доспелих купона за исплату са нерегистрованих и
ненострификованих обвезница и заложница југословенских и предратних српских спољних зајмова који се налазе у трезору одељења хартија од вредности,
свих неплаћених у динарима. Спискови одвојени по зајмовима, а обједињени
јединственим обрачунима.
Материјал груписан по редоследу пошиљки.
Година: 1938-1940.
Напомена: (од XI-XXVI пошиљке)

491

798

СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ О ОТКУПУ ОБВЕЗНИЦА И
КУПОНСКОЈ СЛУЖБИ ПО ЗАЈМОВИМА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Стање и табеларни прегледи спољних зајмова југословенских и предратних српских у вези откупа обвезница, купонске службе и плаћања интереса
углавном на бази споразума са страним портерима о консолидацији путем
фундинга за време привремених мораторија. Прегледи разних зајмова обједињени су као прилози пропратним дописима Министарства финансија, Одељења државних дугова и државних кредита упућених ДХБ-ци.
Упоредни преглед пројектованих спољних обвезница по југословенским
и предратним српским државним зајмовима и дуговима (заједничка каса, оријенталне и Јужне железнице), зајмовима ДХБ из југословенског периода и зајма градског поглаварства Београда у Швајцарској у периоду мораторија и консолидације зајмова по споразуму са иностраним портерима.
Година: 1934-1938. с.а.
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799

СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА ЕМИСИОНИМ
ПОСЛОВИМА И КУПОНСКЕОЈ СЛУЖБИ ДХБ ПО ЗАЈМОВИМА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДХБ
Цифарске табеле емисионих послова и купонске службе ДХБ на дан 31.
III и 30. IV 1936. године по спољним зајмовима југословенског и предратног
периода конкретно за зајмове ДХБ 1910. и 1911. године.
Година: 1936.

491

800

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОЉНЕ ЗАЈМОВЕ УПРАВЕ
ФОНДОВА И ДХБ
Материјали заједнички за спољне зајмове ДХБ пре и после 1918. године.
Стање амортизационе и купонске службе на дан 3. XII 1929. године. Роковник
по емисионим пословима и прегледи обавеза ДХБ у иностранству 1935. године, краћи реферати, одлуке Управног одбора ДХБ и нешто преписке о обавезама ДХБ на страни по поратним зајмовима у Швајцарској и САД, и по предратним у Француској, о преузимању целокупне службе по зајмовима ДХБ у
Француској у 1910. и 1911. од стране Министарства финансија (МИФ) чиме се
ова спољна обавеза претвара у унутрашњу према МИФ-у о укидању 1938. по
споразуму ДХБ са МИФ-ом, гарантног курса за девизе потребне за службу по
свим спољним зајмовима ДХБ, по којем је Државна благајна вршила накнаде
у случају варијације курса и о спровођењу ове мере на 5% фундинг обвезница
ДХБ од 1934. године.
На захтев МИФ-а за израду биланса плаћања Краљевине Југославије, извештаји ДХБ о њеним плаћањима у страној валути за своје обавезе по спољним предратним и поратним зајмовима.
Година: 1929, 1935-1938. с.а.

НАСЛЕЂЕНИ СПОЉНИ ЗАЈМОВИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ,
УПРАВЕ ФОНДОВА, КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ И
АУСТРОУГАРСКЕ МОНАРХИЈЕ
МАТЕРИЈАЛИ О СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА КРАЉЕВИНЕ
СРБИЈЕ И УПРАВЕ ФОНДОВА
492

801

МАТЕРИЈАЛИ О СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И
УПРАВЕ ФОНДОВА
Преписка са портерима обвезница и иностраним банкама - финансијским агентима, спискови и бордерои обвезница и изузетно одлуке Управног
одбора ДХБ о појединим предратним, српским спољним зајмовима углавном у
вези њихове купонске службе понекад само у везаним динарима на шалтерима
ДХБ, у вези откупа обвезница и у ту сврху дозначавања новца, слања откупљених обвезница и њиховог чувања у трезорима, обрачуна и финансијских
трансакција са иностраним, највише париским банкама на узајамним текућим
рачунима, као и у вези тражења разних информација о обвезницама ових зајмова у оптицају.
Материјал груписан по зајмовима:
2% зајам из 1881. године (1936, 1939)
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5% зајам Управе фондова из 1886. године - c.а, Зајам Дувански лозови
из 1888. године (1934-1936, 1939, 1941)
5% зајам Управе фондова из 1889. године (1929, 1938, 1939)
5% зајам из 1902. године (1938-1940)
4,5% зајам из 1906. године (1937-1940)
4,5% зајам из 1909. године (1935, 1936, 1938-1940)
Опис глобалан, не садржи сваки поједини зајам сву побројану документацију.
Година: 1934-1941.

ЗАЈМОВИ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ИЗ 1895. И 1906. ГОДИНЕ
492

802

РЕГУЛИСАЊЕ ИСПЛАТЕ ДОСПЕЛИХ КУПОНА СА ОБВЕЗНИЦА
СРПСКОГ МЕЂУНАРОДНОГ ЗАЈАМА ИЗ 1895. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, обрачунски налози, информације, изузетно бордерои-спискови) о 4% српском међународном зајму из 1895. године углавном
у вези регулисања тј. исплате доспелих купона на шалтерима ДХБ уз одобравање текућим рачунима ДХБ код Банке париске уније и Отоманске банке у
Паризу и Бесмистерске у Лондону, досадашњих финансијских агената по овом
зајму одговарајућих девизних износа и њиховом даљем дозначавању другим
иностраним банкама у пословним везама са ДХБ, ређе у вези исплате купона
од стране ДХБ на основу решења Министарства финансија бр. 8000/1940. посредством Народне банке и регулисања доспелих купона фундинг обвезницама, откупа обвезница, њиховог пријема у трезор, у просту оставу.
Година: 1938-1941.

492

803

ЛУТРИЈСКИ ЗАЈАМ ИЗ 1906. ГОДИНЕ
Текст уговора о лутријском зајму на поготке Српског друштва Црвеног
крста од 20 милиона динара у злату закључен 1906. године са Будипештанском штедионицом и Јованом Дода индустријалцем и трговцем из Земуна са
обвезницама-лозовима штампаним на српском, француском и немачком језику, проспект емисије зајма на француском језику са планом извлачења погодака за године 1907-1981, анекс уговора, Пословник Одбора за амортизацију Лутријског зајма, његови извештаји и записници, рачуни изравнања и губитка и
добитка Др. Црвеног крста-Лутријски зајам на дан 31. XII 1907. године, кратак
преглед стања амортизационог и гарантног фонда предвиђених уговором о зајму (1935) и пар дописа представника француских финансијских група упућених ДХБ као посреднику о изналажењу модалитета амортизације зајма путем
цесије обвезница.
Година: 1906-1908, 1934, 1935. с.а.

ЗАЈМОВИ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1910. И 1913. ГОДИНЕ
492

804

ЗАЈАМ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1913. ГОДИНЕ
Текст уговора о зајму Управе фондова закљученог 1913. године код групе француских банака на челу са Француско-српском банком у Паризу на бази
5% заложница у износу од 30 милиона француских франака на 50 година уз
њега из 1914. године, због ратних прилика реализованог само делимично у
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форми аванса од 5 милиона франака 1914. год. и преписка ДХБ са Францускосрпском банком и Министарством финансија (МИФ) у регулисању своје обавезе у склопу споразума од 1921. године између француске банке и МИФ-а о
регулисању зајма од 14 милиона франака одобреног 1915. год. народној банци
(1913, 1914, 1921-1925).
Преписка, налози, нумерички бордерои купона обвезница горњег зајма у
вези амортизације ређе купонске службе финансијских агената Банке париске
уније и финансијског оријенталног друштва, чувања откупљених обвезница у
трезорима, слања њихових купона на исплату, одобравања износа текућим рачунима банака које су вршиле откуп, замене талона обвезница новим купонским табацима и сл.
Година: 1930, 1934, 1937-1940.

493

805

ЗАЈАМ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1910. ГОДИНЕ
Материјали (текст уговора о 4,5% зајму Управе фондова из 1910. године
од 30 милиона француских франака на бази заложница закљученом на 50 година код Француске банке за трговину и индустрију, преписка, налози, нумерички бордерои - спискови, судска акта, изузетно решење) о купонској и амортизационој служби финансијских агената по овом зајму у вези слања откупљених обвезница и исплаћених купона од стране француских франака, а некад
слања доспелих купона ради исплате у интерним и везаним динарима на шалтерима ДХБ, вирманисања и обрачунавања потребних средстава на текућим
рачунима, инструкција за правилну примену споразума са француским портерима, отклањања могућих грешака при пратећим трансакцијама, у вези забране и поступка са изгубљеним, украденим, оштећеним и застарелим купонима,
у вези спора француских портера Кила са ДХБ ради наплате купона на бази
злата пред судом у Стразбуру, као и о односима ДХБ са Министарством финансија и Народном банком и Главном државном благајном, по њиховим узајамним трансакцијама и књижењима у вези службе по овом зајму.
Материјал груписан по париским банкама - финансијским агентима (Национална банка за трговину и индустрију /гро/, Банка париске уније), Генерално друштво, Француско - српска банка и изузетно Швајцарско банкарско друштво као посредник.
Година: 1910, 1925, 1932-1941.

493
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СПИСКОВИ ОТКУПЉЕНИХ ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМА
УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1910. ГОДИНЕ
Спискови откупљених заложница са одговарајућим купонима 4,5% зајма
Управе фондова (У.Ф.) 1910. године обухваћених у амортизацијама I-XX 1928, 1938, 1939. год.
Списак обвезница 4,5% зајма У.Ф. из 1910. године откупљених из специјалног амортизационог фонда од 30%, 1939. год.
Година: 1928, 1938, 1939.
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КУПОНСКА СЛУЖБА ПО ЗАЈМУ УПРАВЕ ФОНДОВА
ИЗ 1911. ГОДИНЕ
494

807

КУПОНСКА СЛУЖБА ПОСРЕДСТВОМ ФРАНЦУСКО - СРПСКЕ
БАНКЕ ПО ЗАЈМУ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1911. ГОДИНЕ
Јединице описа 807-810, у фасциклама 494-497, садржи материјале (преписка, извештаји, налози, изводи текућих рачуна, нумерички бордерои - спискови, записници Комисије за дефинитивно поништавање обвезница) о регулисању купонске и амортизационе службе 4.5% зајма Управе фондова од
1911. године у вези исплате купона од стране финансијских агената - париских
банака и њиховог слања а понекад исплате на шалтерима ДХБ у везаним интерним динарима, ређе слања откупљених обвезница овог зајма и њиховог чувања у трезорима, у вези девизних трансакција, вирманисања и обрачуна средстава за службу по овом зајму на узајамним текућим рачунима, у вези намиривања такса и трошкова експедиције и осигурања пакета обвезница и купона,
као и преношења зајма ДХБ из 1911. године на државу док ДХБ надаље врши
само техничку службу.
Материјал груписан по париским банкама у којима није увек заступљен
сав побројан материјал из глобалног описа садржине.
Материјали о купонској делимично и амортизационој служби посредством главног финансијског агента, француско - српске банке Banque France Serbie - Pariz.
Година: 1930, 1937-1940.

495

808

КУПОНСКА СЛУЖБА ПОСРЕДСТВОМ БАНКЕ SOCIETE
GENERALE - PARIZ ПО ЗАЈМУ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1911.
ГОДИНЕ
Година: 1931, 1933-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 807.

496

809

КУПОНСКА СЛУЖБА ПОСРЕДСТВОМ ПАРИСКИХ БАНАКА ПО
ЗАЈМУ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1911. ГОДИНЕ
Материјали у вези купонске службе посредством Banque de l union parisienne – Pariz, 1934-1940. и Banque national pour le commerce et l industrie –
Pariz, 1935-1940.
Година: 1934-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 807.

497

810

КУПОНСКА СЛУЖБА ПОСРЕДСТВОМ SOSRE TE FINANCIERE D
ORIENTALE - PARIZ ПО ЗАЈМУ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1911.
ГОДИНЕ
Година: 1938-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 807.
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ИСПЛАТА КУПОНА ЗАЈМА УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1911. ГОДИНЕ
Дописи - извештаји (заједнички за париске банке) шефа Дирекције емисија и хартија од вредности Министарства финансија, Одељењу државних дугова и кредита о пријему од стране париских банака исплаћених купона, који
су поништени, изузетно преписка о слању ДХБ-ци од стране Министарства
финансија купона овог зајма за исплату у динарима, 1936-1940.
Преписка ДХБ са Народном банком о књижењу и вирманисању на текућем односно жиро рачуну одговарајућих износа на име исплате купона овог
зајма у францима и на шалтерима ДХБ у динарима, као и на име исплате рата
по ануитетима - углавном на релацији односа ДХБ - Министарство финансија
- 1934, 1935, 1937.
Година: 1934-1940.

497
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РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА ЗАЈМОМ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ
1911. ГОДИНЕ
Спискови 4,5% обвезница са купонима по зајму Управе фондова од
1911. године у Француској, откупљених за амортизацију (I-XVII амортизације) и специјалну амортизацију.
Дописи Дирекције емисија и хартија од вредности Комисији за дефинитивно поништавање у вези слања привремено поништених купона обвезница
по зајму Управе фондова из 1911. године.
Година: 1939-1941.

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА НАСЛЕЂЕНЕ СПОЉНЕ
ЗАЈМОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, УПРАВЕ ФОНДОВА И
КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
498

813

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА НАСЛЕЂЕНЕ СПОЉНЕ ЗАЈМОВЕ
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
Материјали (база споразума и текст конвенције закључене 1930. године
између Југословенске владе и представника француских портера обвезница
предратних српских државних и ДХБ зајмова, реферат, преписка, обрачунски
налози, изводи стања текућих рачуна и др.) заједнички за предратне српске зајмове, о служби по њима на бази златног франка, трогодишњој обустави амортизације, доцније о откупу обвезница, ређе о исплати купона од стране иностраних банака - финансијских агената и за ту сврху дозначавања им потребних
средстава, о трансакцијама и обрачунима на узајамним текућим рачунима, о
тражењу и слању стања текућих рачуна, о примени Конвенције на купонску
службу, овлашћењу ДХБ-ци да врши улогу подплатца исплатом у динарима купона са обвезница у домаћем оптицају, о плаћању или ослобађању од пореза на
приход од хартија од вредности, о забрани и скидању забране за исплату појединих обвезница, о слању делегата ДХБ за преузимање од париских банака откупљених обвезница и подношењу Комисији ради поништаја и сл.
Материјал углавном груписан по финансијским агентима - иностраним
банкама: финансијско оријентално друштво, Отоманска банка, Банка париске
уније, Швајцарско банкарско друштво.
Година: 1930, 1934-1941.
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814

ЗАЈЕДНИЧКИ СПИСКОВИ АМОРТИЗОВАНИХ ЗАЛОЖНИЦА
ЗАЈМОВА УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1899. И 1908. ГОДИНЕ
Спискови амортизованих 5% заложница Управе фондова заједнички за
зајмове из 1899. и 1908. године, сређени по редоследу амортизација од XIVXXIV (недостају амортизације XVI и XVII).

499
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАЈМОВЕ УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ
1910. И 1911. ГОДИНЕ
Материјали одлуке и решења ДХБ и МИФ-а, текст Правилника за техничку службу по зајмовима у вези извлачења, плаћања купона, амортизације,
поништавања и руковања исплаћеним вредностима, преписка, краћи извештаји, обавештења, цифарски прегледи, налози, судска акта понеки реферат - извештај и исечак из штампе) заједнички за зајмове 4,5% Управе фондова закључене у Француској 1910. године на бази хипотекарних заложница и 1911.
године на бази комуналних обвезница, о служби по овим зајмовима од стране
финансијских агената - француских банака као и ДХБ и њеном регулисању на
основу Конвенције од 31. III 1930. године у вези обавезе плаћања у злату, о
оптицају обвезница ових зајмова, њиховом откупу, исплати купона донекле у
везаним динарима и са тим у вези о обезбеђењу кредита и трансакцијама на
текућим рачунима, о слању откупљених и поништених обвезница, о именовању чланова Комисије за поништај хартија од вредности, о покушају изигравања наплате пореза на ренту за обвезнице у оптицају у Француској, о преговорима између ДХБ и Министарства финансија и њиховом аранжману да држава
преузме од ДХБ све обавезе по ова 2 зајма, да она убудуће врши ануитетску
службу уз одговарајућу накнаду ДХБ обвезницама предратних српских зајмова у номиналном износу од 8.5 милиона француских франака које ће куповати
на париској берзи, о настављању од стране ДХБ једино техничке службе по
овим зајмовима уз сагласност француских портера српских и југословенских
зајмова, као и о судском спору са француским портером Миллот-ом пред судом у Везулу у вези наплате купона у златним францима и његовом окончавању поравнањем и скидањем забране са новчаног депозта ДХБ у париским банкама.
У материјалу осим главне групе - 1930, 1932, 1934-1938, 1940. издвојене
подгрупе:
Спор пред судом у Везулу - 1930, 1931.
Амортизациона и купонска служба посредством француских банака 1935-1940.
Година: 1930-1932, 1934-1940.
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СТАТИСТИЧКИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ КУПОНСКЕ СЛУЖБЕ ПО
ЗАЈМОВИМА УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1910. И 1911. ГОДИНЕ
Цифарски табеларни прегледи купонске службе зајмова Управе фондова
из 1910. и 1911. године тј. у мораторном периоду, на бази Конвенције од 1930.
године, исплаћених купона преко текућих рачуна у француским францима посредством финансијских агената - париских банака и у везаним динарима од
стране ДХБ са одговарајућим извештајима Дирекцији рачуноводства о исплатама и књижењима и изузетно прегледом стања оптицаја обвезница односно
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заложница ових зајмова и стањем кредита код МИФ-а за купонску службу по
предратним зајмовима.
Година: 1934-1937, 1940.

499
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РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О ЗАЈМОВИМА УПРАВЕ ФОНДОВА ИЗ 1910. И
1911. ГОДИНЕ
Извештаји Народне банке ДХБ-ци да је по налогу и решењима Министарства финансија одобрило одређене динарске износе рачуну ануитета по
предратних зајмова Управе фондова односно ДХБ у Француској и да је ремитовала финансијским агентима француске франке у оба случаја за службу по
зајмовима Управе фондова од 1910. и 1911. год. - 1934, 1935. год.
Дописи Дирекције емисија и хартија од вредности упућени Комисији за
дефинитивно поништавање заложница, обвезница купона о достављању на поништење заложница и купона зајмова Управе фондова од 1910. и 1911. године
а изузетно о немогућности слања, 1939, 1940. год.
Година: 1934, 1935, 1939, 1940.
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РЕГУЛИСАЊЕ ИСПЛАТЕ ДОСПЕЛИХ КУПОНА ЗАЈМА
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ИЗ 1895. И ЗАЈМА КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
ИЗ 1909. ГОДИНЕ
Материјали (преписка, извештаји, решења МИФ-а, текст споразума,
исечци из штампе, узорци фундинг обвезница) о наслеђеним зајмовима 5% црногорском из 1909. год. и 4% српском међународном из 1895. године тј. његовој енглеској транши у вези преговора југословенске владе углавном њеног
делегата Управника ДХБ са Комитетом енглеских портера иностраних зајмова
и лондонским банкама „Лојд“ и Весминтерском, финансијским агентима по
ова 2 зајма и закључивања споразума о привременој обустави амортизације у
мораторном периоду и регулисању интересне службе исплатом доспелих купона само делимично у готову а већим делом консолидацијом-издавањем фундинг обвезница углавном сагласно споразумима са француским портерима наслеђених и југословенских зајмова из 1933. и 1936. године са мањим одступањима и изменама, у вези опције и могуће исплате купона у фунтама стерлинга, француским францима и доцније у динарима по слободном курсу уз одговарајуће услове, у вези емисионих и пореских такса, текста, језика, штампања
и поделе фундинг обвезница, објављивања у енглеској штампи понуде југословенске владе о регулисању купонске службе путем фундинга, у вези дозначавања лондонским банкама - финансијским агентима фунта стерлинга за вршење службе по овим зајмовима и у вези амортизације обвезница откупом на
берзи и извлачењем.
У 1933. години у прилогу копије решења из 1923. и 1925. године о отплати црногорског зајма из 1909. године.
Година: 1933-1938.
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РЕГУЛИСАЊЕ КУПОНСКЕ СЛУЖБЕ ПО ЕСКОНТНИМ
ЗАЈМОВИМА КРАЉЕВИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ ИЗ 1913. И 1914. ГОДИНЕ
Преписка, текст уговора протокола нацрта и усвојене конвенције између југословенске владе са једне и Париске и низоземске банке и Трговачког
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оријенталног друштва из Милана са друге стране о регулисању службе по наслеђеним црногорским есконтним зајмовима на бази благајничких бонова из
1913. и 1914. године, закључених код горњих банака, независно од споразума
са француским портерима других наслеђених и југословенских зајмова из
1933. године.
Година: 1924, 1932, 1933.

НАСЛЕЂЕНИ АУСТРОУГАРСКИ ЗАЈМОВИ И ДУГОВИ
500

820

РЕГУЛИСАЊЕ ОБАВЕЗА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПО
НАСЛЕЂЕНИМ АУСТРО-УГАРСКИМ ЗАЈМОВИМА И
ДУГОВИМАПРЕПИСКА У ВЕЗИ НАСЛЕЂЕНИХ АУСТРО-УГАРСКИХ
ЗАЈМОВА И ДУГОВА
Преписка са Министарством финансија у вези регулисања југословенских обавеза по наслеђеним бившим аустро-угарским дуговима посредством
Заједничке касе страних портера ових зајмова и Комитета портера обвезница
Јужних железница - 1933.
Преписка у вези достављања Министарству финансија на његов захтев
података о обвезницама предратних јавних зајмова бивше Аустро-угарске и
југословенских покрајина над њеном влашћу, који се налазе у ДХБ као својина филијале Сплит или као проста остава са њиховим номиналним изосима у
аустријским крунама, 1939, 1940.
Година: 1933, 1939, 1940.

ИСПЛАТА КУПОНА У ВЕЗАНИМ ДИНАРИМА ПО СПОЉНИМ
ЗАЈМОВИМА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
501

821

ИСПЛАТА ДОСПЕЛИХ КУПОНА У ВЕЗАНИМ ДИНАРИМА
СТРАНИМ ПОРТЕРИМА СПОЉНИХ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ
СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Материјали (преписка са Министарством финансија (МИФ), углавном
његова решења, наредбе, одлуке, инструкције, тумачења, разни предлози и извештаји) о начелним питањима у вези исплате доспелих купона у везаним динарима страним портерима спољних зајмова југословенских и предратних на
основу права опције у смислу Конвенције и споразума закључених 1933. године са представницима страних портера спољних консолидованих зајмова, у вези начина исплате од стране ДХБ само посредством надлежних финансијских
агената у случају послератних, а код француско - српске банке у Београду у
случају наслеђених, предратних зајмова, могућности проширивања исплате и
на агенције односно филијале Народне банке у туристичким местима, отварања страним портерима специјалних текућих рачуна везаних динара којима могу располагати само по одобрењу МИФ-а, у вези примене, тумачења и измене
решења Министарства финансија бр. 98700 од 7. VII 1933. године којим се регулише употреба везаних динара тј. на шта се могу проширити у унутрашњем
промету са или без претходне регистрације, у вези заговарања олакшица употребе везаних динара у туристичке сврхе а и за улагање у индустрију и трговину, за куповину непокретности посебно банчиних имања која је ДХБ стекла по
основу хипотекарних зајмова, за упис благајничких бонова, у вези потребне
сарадње ДХБ и МИФ у примени решења, отклањања свих нејасноћа, упрошћавања процедуре, обрачуна, ликвидације купона и закључења свих књижења, у
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вези прегледа стања и флуктуације исплате у везаним динарима, посебног
третмана портера - југословенских емиграната у Америци, у вези одобравања
МИФ-у бескаматног кредита по текућем рачуну са рачуна везаних динара, његове намене и начина враћања, у вези исплате од стране ДХБ у динарима купона са ненострификованих обвезница наших државних спољних зајмова по
слободном курсу валута и вршења обрачуна са финансијским агентима у иностранству сваког месеца без наплате провизије, у вези исплате у динарима почев од 1. III 1940. године од стране ДХБ као финансијског агента доспелих купона спољних зајмова који су дотле плаћани у иностранству, уз 1,5% провизије из средстава положених јој од стране МИФ-а.
Година: 1933-1936, 1938-1941.

501
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МАТЕРИЈАЛИ О ВЕЗАНИМ КУПОНСКИМ ДИНАРИМА СТРАНИХ
ПОРТЕРА ОБВЕЗНИЦА СПОЉНИХ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Преписка са Народном банком око размене информација и усаглашавања мишљења са ставовима Министарства финансија уопште или у појединим случајевима у вези рачуна везаних купонских динара страних портера обвезница југословенских спољних зајмова насталих исплатом њихових
мораторних купона и располагања везаним динарима у складу са девизним
прописима тј. у вези дозначавања појединих износа у иностранству понекад уз
коришћење постојећих клириншких споразума са појединим земљама или у
вези набавке на рачун везаних динара домаћих хартија од вредности и располагања њима. Спискови физичких и правних лица из Грчке, Италије и Немачке која потражују везане динаре са појединачним њиховим износима и подацима које су хартије од вредности за њих набавили са пропратном преписком
о достављању података Народној банци.
Година: 1934-1940.
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ИЗВЕШТАЈИ О МЕСЕЧНОМ СТАЊУ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ВЕЗАНИХ
ДИНАРА
Извештаји ДХБ Народној банци о месечном стању текућих рачуна везаних динара и по основу потраживања странаца код ДХБ у купонским динарима.
Година: 1933-1940.
Напомена: Веза са јединицом описа 834.
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ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ВЕЗАНИХ ДИНАРА
НА ПОДЛОЗИ КУПОНА И СТАЊЕ ИСПЛАТА СА ТЕКУЋИХ РАЧУНА
ВЕЗАНИХ ДИНАРА
Од стране Дирекције емисија и хартија од вредности израђени разни табеларни прегледи и стања купонске службе, заједнички за разне наслеђене српске
и југословенске спољне зајмове, са подацима о купонима примљених на наплату, обрачунатих, исплаћених у везаним динарима и одобрених текућем рачуну
везаних динара, посебно обрачунатих купона страних портера у везаним динарима са спецификацијом коришћења ових динара у туристичке сврхе, за куповину хартија од вредности већином државне ренте, акција домаћих предузећа и
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непокретности као и прегледи и стања салда, одобравања и задужења текућег
рачуна везаних динара и немачког кредита за вршење купонске службе, све
исказано у динарским износима са стањем на одређен дан или за одређен период и са пропратним дописом-образложењем упућеним Министарству финансија.
Година: 1934-1936.
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ИСПЛАТЕ ВЕЗАНИХ ДИНАРА СТРАНИМ ПОРТЕРИМА СПОЉНИМ
ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Материјали (прегледи стања, пописи, изводи текућих везаних динара,
цифарски прегледи, обавештења, упутства и нешто преписке са Министарством финансија) о исплатама и дознакама везаних динара страним портерима
плредратних српских и југословенских спољних зајмова на основу Конвенције
од 1933. године са одговарајућег текућег рачуна преко филијале ДХБ и агенција Народне Банке. Прегледи о утрошку ових везаних динара у туристичке
сврхе, за куповину непокретности, за повећање капитала акц. друштава, за куповину државних хартија од вредности (обвезница ратне штете, аграрне,
спољних зајмова, благајнички записи) и акција разних акционарских друштава
и за отплату дугова насталих пре 14. X 1932. године. Поименични пописи
страних портера, са подацима о њиховој националности и о стању њихових текућих рачуна везаних динара.
Година: 1934-1938.
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ИСПЛАТЕ КУПОНА У ВЕЗАНИМ ДИНАРИМА ЧЕШКИМ
ПОРТЕРИМА ОБВЕЗНИЦА БЛЕРОВОГ И СЕЛИГМАНОВОГ ЗАЈМА
Преписка и телеграми у вези слања од стране The National City Bank,
New York у својству Collectiong Agent (сабирала) ДХБ доспелих купона,
углавном обвезница Блеровог и Селигмановог зајма, власништва чешких портера, на исплату у везаним динарима посредством чешких банака, са пописом
чехословачких власника обвезница поменутих зајмова, а ређе у вези враћања
од стране ДХБ купона неснабдевених потребном документацијом о власништву или тражења и давања допунских информација и инструкција.
Комисијски оверени спискови примљених пошиљки купона. Изузетно
обавештење ДХБ Њујоршкој банци да је постала платац, у динарима по слободном курсу, купона обвезница спољних зајмова посебно Блеровог и америчког фундинга.
Година: 1933-1941.
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ПРЕПИСКА О ИСПЛАТИ КУПОНА У ВЕЗАНИМ ДИНАРИМА
СТРАНИМ ТУРИСТИМА ПОРТЕРИМА ОБВЕЗНИЦА СПОЉНИХ
ЗАЈМОВА
Преписка ДХБ са Народном банком у вези отварања ДХБ - ци у агенцијама доцније филијалама Народне банке у Сушаку и Дубровнику перманентних
акредитива од по 500.000. динара на терет жиро- рачуна ДХБ код Народне банке за исплату страним туристима - портерима обвезница спољних зајмова њихових купона у везаним динарима по одраслој особи до 4.000 недељно уз наплату
провизије а у смислу решења МИФ-а бр. 98700 у вези именовања службеника
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ДХБ овлашћених за издавање налога, накнаде од стране ДХБ стварних трошкова Народној банци у вези исплата у виду провизије од 0, 25% свих стварно
исплаћених сума, одбијања предлога Народне банке да у своју филијалу у
Сплиту користи за ове исплате пошто овај посао ДХБ обавља преко властите
филијале. Интерна инструкција и распис ДХБ о поступку за издавање налога
филијалама Народне банке за исплату.
Година: 1934, 1935, 1938.
Напомена: Веза са јединицом описа 821.
503
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ПРЕПИСКА И СПИСКОВИ ДНЕВНИХ ИСПЛАТА КУПОНА У
ВЕЗАНИМ ДИНАРИМА СТРАНИМ ТУРИСТИМА ПОРТЕРИМА
ОБВЕЗНИЦА СПОЉНИХ ЗАЈМОВА
Преписка о задужењу филијала Народне банке у Сушаку односно у Дубровнику да по налогу ДХБ у оквиру одобреним им перманентних акредитива
врше исплате доспелих купона у везаним динарима уз депоновање потписа
овлашћених лица и инструкција филијали за рад.
Спискови дневних исплата страним туристима, понајвише Чесима, портерима обвезница спољних зајмова за доспеле купоне од 4.000. динара везаних
динара за седмични боравак по одраслој особи, из глобалног одобреног износа
са признаницама о пријему тј. исплати и пропратном преписком у вези налога
и услова исплате (старост, држављанство и сл.) или њеног сторнирања.
Материјали у вези исплата преко филијале Народне банке у Сушаку.
Година: 1934, 1935, 1936.
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СПИСКОВИ ДНЕВНИХ ИСПЛАТА КУПОНА У ВЕЗАНИМ
ДИНАРИМА СТРАНИМ ТУРИСТИМА ПОРТЕРИМА ОБВЕЗНИЦА
СПОЉНИХ ЗАЈМОВА
Материјали у вези исплата преко филијале Народне банке у Сушаку.
Година: 1937-1940.
Напомена: Види опис јединице описа 828.
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СПИСКОВИ ДНЕВНИХ ИСПЛАТА КУПОНА У ВЕЗАНИМ
ДИНАРИМА СТРАНИМ ТУРИСТИМА ПОРТЕРИМА ОБВЕЗНИЦА
СПОЉНИХ ЗАЈМОВА
Допис о отварању филијале Народне банке у Дубровнику.
Материјали у вези исплата преко филијале Народне банке у Дубровнику.
Година: 1936-1939.
Напомена: Види опис јединице описа 828.
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МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА ЗАХТЕВИМА СТРАНИХ ТУРИСТА
ПОРТЕРА ОБВЕЗНИЦА СПОЉНИХ ЗАЈМОВА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ
И КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Преписка ДХБ-ке са Министарством финансија (МИФ) - Банковним и
валутним одељењем у вези захтева појединих страних портера, углавном Чеха, обвезница наших спољних зајмова да им се са њихових текућих рачуна везаних динара изврше исплате углавном у туристичке сврхе а и ради исплате
другим или у корист других лица, ради куповине државних благајничких записа, уписа акција Јадранског хотелијерског друштва и сл.
Предмети фрагментарни. Од Министарства финансија у вези захтева
(они у предметима не постоје) траже и инструкције или надлежно решење,
њихов је одговор упутство, само изузетно присутно, а постоје дописи ДХБ да
су поступили сагласно решењу или овлашћењу МИФ-а.
Изузетно у вези захтева за наплату у динарима купона унутрашњег 7%
инвестиционог зајма и акција југословенских индустријских предузећа, власништво швајцарских грађана и њихову исплату у туристичке сврхе.
Година: 1935-1941.

505
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ПРЕПИСКА У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ВЕЗАНИХ ДИНАРА
У РАЗНЕ СВРХЕ
Преписка у вези коришћења везаних динара, реализованих исплатом купона спољних зајмова чешких портера, за туристичке сврхе и куповину обвезница унутрашњег зајма или аграрних и ратне штете као и у вези одобравања
трансфера везаних динара са рачуна њихових власника на Живноственску банку ређе другог корисника, али опет посредством ове банке, коју би за исте сврхе
користили уз примену ставова Министарства финансија по тим питањима.
Година: 1935, 1937, 1939, 1940.
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ИСПЛАТА ДИНАРСКИХ ИЗНОСА СА РАЧУНА ИНТЕРНИХ,
ВЕЗАНИХ И ТУРИСТИЧКИХ ДИНАРА
Преписка са Англо - чехословачком и прашком банком у вези исплате
јој по налогу њених комитената, чешких грађана ређе правних лица углавном
банака, и ње саме динарских износа са рачуна интерних, везаних и туристичких динара, уписа за те динарске износе акција Јадранског хотелијерског друштва, ређе благајничких записа, а понекад у вези стања - салда рачуна интерних динара.
Година: 1937-1940. с.а.
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ О СТАЊУ ПОТРАЖИВАЊА СТРАНИХ
ПОРТЕРА У ИНТЕРНИМ И ВЕЗАНИМ КУПОНСКИМ ДИНАРИМА
Табеларни месечни прегледи-извештаји ДХБ-ке упућени Народној банци о стању потраживања иностранаца у интерним, везаним купонским и изузетно привремено везаним динарима за годину 1936-1941. неказано за сваку
земљу посебно.
Година: 1936-1941.
Напомена: Веза са јединицом описа 823.
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ИНТЕРНИ - ПРИВРЕМЕНО ВЕЗАНИ ДИНАРИ
505

835

МАТЕРИЈАЛИ О ИНТЕРНИМ И ПРИВРЕМЕНО ВЕЗАНИМ
ДИНАРИМА СТРАНАЦА
Преписка са Народном банком у вези размене инфорамција, тражења од
ње одобрења, усаглашавања са ставовима МИФ-а у расправљању појединих
случајева интерних и привремено везаних динара странаца, насталих углавном од продаје домаћих хартија од вредности државних унутрашњих обвезница или акција разних друштава, или наплате њихових купона а својевремено
набављених на рачун њихових везаних динара или насталих продајом њихових некретнина у Југославији а у вези располагања овим интерним динарима у
смислу девизних прописа, налога странаца да се одобре физичким и правним
лицима у земљи и иностранству, одобре у туристичке сврхе или да се ставе на
штедни улог. Циркулар - упутство Народне банке о поступку са хартијама од
вредности странаца, те спискови Италијана који код ДХБ имају потраживања
у интерним динарима и у остави разне хартије од вредности.
Година: 1936-1938, 1940, 1941.

ОТКУП ДЕВИЗА И ЊИХОВО РЕЕМИТОВАЊЕ
ИНОСТРАНИМ БАНКАМА ЗА СЛУЖБУ ПО СПОЉНИМ
ЗАЈМОВИМА
506

836

МАТЕРИЈАЛИ О ОВЛАШЋЕЊИМА ДХБ ЗА ОТКУП ДЕВИЗА И
ДЕВИЗНИХ ЧЕКОВА И ЊИХОВО РЕЕМИТОВАЊЕ ИНОСТРАНИМ
БАНКАМА ЗА СЛУЖБУ ПО СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА
Материјали (решења Министарства финансија (МИФ), одлука Управног
одбора ДХБ, краћи извештај - реферат, преписка, понеки обрачунски налог,
списак - прегледи куповине девиза и исечак из штампе) о посебним овлашћењима датим ДХБ-ци да у земљи може откупљивати девизе, валуте и злато, за
испуњење обавеза у иностранству по спољним зајмовима, по слободном курсу, у неограниченим количинама прво 1933. године за рачун МИФ-а и обавезом уступања Народној банци по средњем девизном курсу и правом отварања
код иностраних банака тек. рачуна и депоа у страним валутама, а 1934. године
о овлашћењима ДХБ-ци (на основу образложења потребе, и пошто је постигнута сагласност да се ДХБ може бавити и мењачким послом) да за свој рачун,
може у земљи набављати слободне девизе тј. оне које по прописима не морају
бити уступљене Народној банци у вредности до 1 милион швајцарских франака други пут до 3 и 4 милиона швајцарских франака, за откуп заложница својих спољних зајмова, само уз сагласност Народне банке пошто су се изгладили
неспоразуми између ДХБ и Народне банке по питању овлашћења; о отварању
девизних текућих рачуна ДХБ у Лојд банци у Лондону и Банци париске уније
у Паризу и о споразуму ДХБ са Поштанском штедионицом 1936. год. да од ње
по слободном курсу откупљује доларске чекове на име штедних улога наших
исељеника у Америци са посебном одредбом да ће ДХБ у случају потребе тј.
захтева исељеника за повраћај штедних улога повратити девизе Поштанској
штедионици под истим условима. Решење Министарства финансија из 1939.
године о обустави девизног трансфера за службу по спољним зајмовима.
Прегледи девизних курсева у 1940. години.
Година: 1933-1936, 1939, 1940.
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ОТКУП СЛОБОДНИХ ДЕВИЗА И ДЕВИЗНИХ ЧЕКОВА И ЊИХОВО
РЕЕМИТОВАЊЕ ИНОСТРАНИМ БАНКАМА ЗА СЛУЖБУ ПО
СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА
Материјали (преписка, обрачунски извештаји и налози, решење Министарства финансија (МИФ), одлуке Управног одбора ДХБ), о понудама за откуп и о откупу у земљи од стране ДХБ, на основу овлашћења МИФ-а, слободних девиза тј. оних које се по прописима не могу уступити Народној банци како ефективних валута, тако и девизних чекова од појединаца, углавном мењача или банака понајвише од Хрватске банке и Француско - српске банке изузетно и од Народне банке, од произвођачких и извозничких предузећа и од
Поштанске штедионице девизних чекова наших исељеника на име штедних
улога, у случају откупа девизних чекова и њиховом директном дозначавању
иностраним банкама на текући рачун у сврху стварања девизних резерви за
службу по спољним зајмовима, понекад само о информисању у вези откупа
девиза.
У свим случајевима откупа и дозначавања новца иностраним банкама.
Материјали о обрачунима и књижењима на одговарајућим текућим рачунима.
Материјал унутар појединих година груписан по продавцима девиза.
Година: 1933.

507
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ОТКУП ДЕВИЗНИХ ЧЕКОВА И ЊИХОВО РЕЕМИТОВАЊЕ
ИНОСТРАНИМ БАНКАМА ЗА СЛУЖБУ ПО СПОЉНИМ
ЗАЈМОВИМА
Углавном откуп девизних чекова од Поштанске штедионице.
Година: 1934-1936.
Напомена: Види опис јединице описа 837.

508

839

ОТКУП ДЕВИЗНИХ ЧЕКОВА ОД ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ И
ЊИХОВО РЕЕМИТОВАЊЕ ИНОСТРАНИМ БАНКАМА ЗА СЛУЖБУ
ПО СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА
Година: 1937.
Напомена: Види опис јединице описа 837.

509
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ДОСТАВЉАЊЕ ДЕВИЗА ИНОСТРАНИМ БАНКАМА ЗА СЛУЖБУ ПО
СПОЉНИМ ЗАЈМОВИМА
Материјали (преписка, рачунски извештаји, налози за обрачун, изводи текућих и специјалних рачуна) у вези достављања иностраним банкама-финансијским агентима за службу по југословенским спољним зајмовима страних девиза
по налогу ДХБ преко Народне банке или посредством других иностраних банака, на бази разних банкарских операција са грађанима у вези покушаја обезбеђења потребних девиза подизањем зајмова код иностраних банака, у вези узајамних трансакција на текућим рачунима пословних партнера, слања и верификовања исправности стања и извода текућих рачуна. Изузетно табеларни прегледи
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потраживања ДХБ по тек. рачунима, заједнички за иностране банке са освртом
на откуп обвезница. Материјал груписан по иностраним банкама.
Година: 1930, 1934-1941.

509
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ДОСТАВЉАЊЕ ДЕВИЗА ШВАЈЦАРСКОМ БАНКАРСКОМ ДРУШТВУ
ЗА СЛУЖБУ ПО СПОЉЊИМ ЗАЈМОВИМА
Преписка, обрачунски извештаји и налози у вези дозначавања од стране
Управе Ђердапа-Оршава Управи поморства и речног саобраћаја, на име тромесечних закупа за локомотивску вучу у Сипском каналу, одређених износа у
швајцарским францима посредством Швајцарског банкарског друштва, у вези
одобравања тих износа од стране Управе текућим рачунима ДХБ у Швајцарском банкарском друштву за службу по спољним зајмовима, исплате динарске
протувредности од стране ДХБ Управи поморства и речног саобраћаја уз одговарајуће задужење тим динарским износом текући рачун Народне банке за
ануитетску службу спољних зајмова.
Понекад ДХБ налаже Швајцарском банкарском друштву да дозначене
швајцарске франке упути Лојд банци у Лондон у корист текућег рачуна ДХБ.
Година: 1934-1941.

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОЉНЕ И
УНУТРАШЊЕ ЗАЈМОВЕ
510

842

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ
ЗАЈМОВЕ
Материјали (саопштења Министарства финансија (МИФ), одлука
Управног одбора ДХБ, наредба Главне дирекције, поверљив реферат, распис,
налози, табеларни прегледи и преписка) заједнички за спољне и унутрашње
зајмове чије су обвезнице у оптицају, у Краљевини Југославији, у вези наплате
купона обвезница код МИФ-а и ДХБ, судског поништаја, обвезница или изузимања од поништаја, есконтовања купона, месечних полагања МИФ-у за службу по овим зајмовима по којима је ДХБ финансијски агент и у вези предлога
за конвертију ових зајмова (1934, 1935, 1947, 1939, 1940).
У прилогу страни правни прописи и исечци из француске стручне штампе о спољним и унутрашњим државним зајмовима-јавним емисијама страних
земаља у вези снижења интереса, конверзије, консолидације, замене обвезница, изузетно принудног откупа обвезница хипотекарног зајма општине Праг.
Материјал груписан по земљама: Немачка, Чехословачка, Белгија,
Шведска, Швајцарска и Енглеска (1935-1938).
Година: 1934-1940.
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УНУТРАШЊИ ЗАЈМОВИ
ЗАЈМОВИ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗЕМАЉСКУ ОДБРАНУ
СРЕДЊОРОЧНИ ЗАЈАМ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ ИЗ 1935. ГОДИНЕ
510

843

СРЕДЊОРОЧНИ ЗАЈАМ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ ИЗ 1935. ГОДИНЕ
Материјали (пројекат, усвојени текстови уредби и њихове измене и допуне, решења, наредба, одлуке, упутство, цифарски прегледи, извештаји, преписка, исечци из новина) о извођењу јавних радова у сврху оживљавања народне
привреде, сузбијања незапослености и унапређења туризма, о оснивању Државног фонда за јавне радове, о финансирању јавних радова и расписивању 1935.
године унутрашњег 5% средњорочног зајма на 5-10 година од 1 милијарде динара у 2 дела од по 500 милиона, првог дела у 5 транши од по 100 милиона, са
роком од 5 година, о упису углавном од стране ДХБ, Народне банке, Поштанске
штедионице и Привилеговане аграрне банке (ПАБ) а делимично од стране Братинске благајне 5% обвезница зајма са пупилном сигурношћу по ал пари курсу
са исплатом камате и враћањем главнице преко буџета путем кредита углавном
на бази средстава Државног фонда за јавне радове, о полагању приноса уписаног зајма на текући рачун Министарства финансија (МИФ) код ДХБ, о повећању укупног износа зајма за нових 157 милиона динара о улози ДХБ као финансијског агента по овом 5% средњорочном зајму у вршењу интересне и амортизационе службе, о одобравању Министарству грађевина и Министарству финансија од стране ДХБ повремених аванса, на подлози прихода Државног фонда
за јавне радове, за јавне радове већ у току извођења, о упису и другог дела зајма
у земљи у 4 транши од по 125 милиона динара на 10 година од стране истих
главних банака, делимично и физичких лица-службеника којима се у ту сврху
одобравају кредити, а не на спољњем новчаном тржишту, како се намеравало.
Упутство о начину требовања одобрених кредита за јавне радове и начину књижења свих издатака на њихов терет. Материјал о квотама уписника у појединим
траншама, о достављању уписницама обвезница зајма, о котирању обвезница
на домаћим берзама, о слању на исплату доспелих купона и откуп извучених
обвезница, о износима који ће за дужи период доспети за амортизацију, о требовању ДХБ одговарајућих новчаних износа од Министарства финансија
(МИФ) за службу по 5% средњорочном зајму и одобравању МИФ-у од стране
ДХБ привремених позајмица за службу по истом зајму и обрачуну интереса
између њих, као и о приходима и расходима Државног фонда за јавне радове.
Година: 1934-1941.

510
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СРЕДЊОРОЧНИ ЗАЈАМ ЗА ЈАВНЕ
РАДОВЕ ИЗ 1935. И ЗАЈАМ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗЕМАЉСКУ
ОДБРАНУ ИЗ 1938. ГОДИНЕ
Материјали (реферат, решења Извршног одбора и Управног одбора ДХБ,
нешто преписке и табеларни прегледи заједнички за унутрашње зајмове 5%
средњорочни за одбрану из 1938. године у вези одлуке да се износи примљени
на име отплате за амортизацију обвезница, првог 5% зајма у поседу државних
банака првенствено ДХБ имају уписати у обвезнице другог тј. 6% зајма.
Година: 1940.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

253

бр.јед.
описа

ЗАЈАМ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗАМАЉСКУ ОДБРАНУ ИЗ
1938. ГОДИНЕ
511

845

ЗАЈАМ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗЕМАЉСКУ ОДБРАНУ ИЗ 1938.
ГОДИНЕ
Материјали (реферати, уредбе, правилник, извештаји, одлуке и наредбе
Управног одбора као и Министарства финансија, преписка, понеки исечак из
штампе и преглед) о 6% државном унутрашњем зајму од 4 милијарде динара
за разне радове и земаљску одбрану из 1938. године са амортизацијом путем
откупа и извлачења обвезница у року 50 година, ослобођеног свих пореза,
приреза и такса, код којег ДХБ врши улогу финансијског агента преузимањем
за рачун државе целокупне интересне и амортизационе службе и при себи
основан Одбор за вођење надзора над службом зајма и контролу утрошка приноса, у вези заштите јавног кредита и обавезе улагања у државне хартије од
вредности посебно пословних резерви и резервних фондова осигуравајућих
друштава, установа социјалног осигурања, новчаних завода и задружних организација, у вези емисије зајма уписом од стране правних ређе физичких лица
и достављања обвезница уписницима, тражења и одобравања разним ресорима
аванса на име зајма и отварања им текућих рачуна, у вези полагања ДХБ-ци од
стране Управе државних монопола новчаних износа на име ануитета, у вези
амортизационог плана по траншама, обавештења о доспелости купона обвезница и њихове наплате, као и замене ситних обвезница за крупније.
Година: 1934, 1936-1941.
Напомена: Види јединицу описа 570. фонда Министарства финансија Краљевине Југославије.
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ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА
ДРЖАВНОГ ЗАЈМА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗЕМАЉСКУ ОДБРАНУ
Записници о доношењу Одлука о отварању кредита разних министарстава и финансијских дирекција, ређе о затварању кредита.
Седница од 1-151 од 15. VIII 1938 - 26. VIII 1941. године.
Година: 1938-1941.
Напомена: Види јединицу описа 570 фонда Министарства финансија КЈ.

КРЕДИТИ МИНИСТАРСТАВА ИЗ ЗАЈМА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И
ЗЕМАЉСКУ ОДБРАНУ
513

847

КРЕДИТ МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА ЗА ГРАЂЕЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ЧАЧАК - БАЊА ЛУКА И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
СТАНИЦЕ У ЧАЧКУ
Јединице описа 847-853, у фасциклама 513-518, садрже материјале (Правилник о раду Одбора за контролу утрошка 6% државног зајма за јавне радове
и земаљску одбрану при ДХБ-ци као и о поступку за ангажовање трошења и
правдања утрошака додељених кредита, решења, одлуке, наређења, реферати,
извештаји, налози за исплатуи извештаји о књижењу) о ангажовању и правдању утрошка додељених кредита из 6% државног зајма за јавне радове и земаљску одбрану за потребе разних министарстава посредством финансијских дирекција као и њиховом расходовању од стране Одбора за контролу утрошка у
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вези разних набавки и извођења радова и других трошкова и о обрачунима на
узајамним текућим рачунима са пратећом правдајућом документацијом (требовања, предрачун, општи услови, планови, ситуације, колаудације, рачуни,
признанице, записници о прегледу и пријему материјала, сагласност Главне
контроле на разне издатке, уговори о закупу, налози за службена путовања,
исплате хонорара предузимачима и зарада техничком особљу и доприноса
окружном уреду за осигурање радника и др.)
Опис глобалан, не постоји сва побројана документација у материјалима
свих ресора - корисника кредита.
Година: 1938-1941.

514

848

КРЕДИТ МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА ЗА ГРАЂЕЊЕ ПРУГЕ
ЧРНОМЕЉ - ВРБОВСКО
Година: 1939, 1940.
Напомена: Види опис јединице описа 847.

515

849

КРЕДИТ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНА ЗА ГРАДЊУ И
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТЕВА И МОСТОВА, ХИДРОТЕХНИЧКЕ
РАДОВЕ И ИЗГРАДЊУ ЖАНДАРМЕРИЈСКЕ СТАНИЦЕ У НИШУ
Година: 1939-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 847.

516

850

КРЕДИТ МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ ЗА ШТАБ
УТВРЂИВАЊА У ЉУБЉАНИ
Година: 1938-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 847.

517

851

КРЕДИТ ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ ЗА ВОЈНЕ ЗАВОДЕ
Година: 1939, 1940.
Напомена: Види опис јединице описа 847.

518

852

КРЕДИТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ЗА ЗИДАЊЕ ОСНОВНИХ
ШКОЛА
Сређено по финансијским дирекцијама у Дунавској, Моравској и Вардарској.
Година: 1940.
Напомена: Види опис јединице описа 847.
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853

КРЕДИТ МИНИСТАРСТВА НАРОДНОГ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗА ХИГИЈЕНСКЕ ЗАВОДЕ У БАЊА ЛУЦИ, ЉУБЉАНИ И
НОВОМ САДУ
Година: 1939-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 847.

ДРЖАВНИ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ КАО КРАТКОРОЧНИ
УНУТРАШЊИ ЗАЈМОВИ, ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЈАМ ИЗ 1921. И
УНУТРАШЊИ ДРЖАВНИ ДУГОВИ
518

854

МАТЕРИЈАЛИ О РАЗНИМ ДРЖАВНИМ БЛАГАЈНИЧКИМ
ЗАПИСИМА КАО ВРСТИ КРАТКОРОЧНИХ УНУТРАШЊИХ
ДРЖАВНИХ ЗАЈМОВА
Материјали (преписка, уредба, решење Министарства финансија, наредбе ДХБ, обавештење и одлука Управног одбора ДХБ) о разним државним благајничким записима, као врсти краткорочних унутрашњих државних зајмова
на подлози буџетских прихода, у вези њиховог уписа посредством ДХБ до одређених износа и обуставе даљег уписа, њиховог есконтовања и реесконтовања као и у вези уписа од стране ДХБ ређе разних физичких лица и предузећа и
слања од стране ДХБ ређе разних физичких лица и предузећа и слања од стране ДХБ благајничких записа Народној банци на наплату. Изузетно наредбе о
боновима Главне државне благајнице издатим у Министарству финансија за
лиферације држави на кредит.
Материјал, углавном, где је било елемената груписан по врсти благајничких записа тј. према камати на 3 3/3%, 4%, 4 1/4%, 4 1/2% и 5%.
Година: 1924, 1936-1941.

518

855

ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЈАМ ИЗ 1921. И УНУТРАШЊИ ДУГОВИ ПО
ОСНОВУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ И РАТНЕ ШТЕТЕ
Материјали (преписка, давање обавештења, наредба, распис Министарства финансија (МИФ), прегледи обвезница код којих се тражи замена ситнијих у крупније апоене) о 7% инвестиционом унутрашњем државном зајму из
1921. године и појединим државним дуговима по разним основама као и заједнички за понеке од њих у вези откупа обвезница 7% инвестиционог зајма на
берзи и 7% добровољачких на шалтерима ДХБ, у вези наплате купона 7% инвестиционог зајма посредством иностраних банака или директно код ДХБ, 4%
аграрних обвезница и обвезница ратне штете код ДХБ и МИФ, замене обвезница ситнијих апоена за крупније у остави код ДХБ и изузетно у вези замене
оштећених обвезница 7% инвестиционог зајма код Министарства финансија.
Година: 1929, 1935, 1936, 1939, 1940.
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ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА
ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ, ОСТАВАМА, КАУЦИЈАМА И
СУПЕРГАРАНЦИЈАМА
519

856

ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ХАРТИЈАМА ОД
ВРЕДНОСТИ
Одлуке Управног и Извршног одбора ДХБ, реферати Инспектората и
преписка и обавештење о организацији и реорганизацији унутар Дирекције
емисија и хартија од вредности, Одељења хартија од вредности оснивањем
одељења доцније отсека кауција и остава, изменом Правилника о раду Одељења хартија од вредности, бољом организацијом трезорске службе као и о евакуацији трезора у оквиру ратне приправности, 1937, 1939-1941. год. У прилогу
записници о прегледу паковања и преносу - евакуацији џакова и сандука са
хартијама од вредности из централе ДХБ у Београду у филијалу у Ваљево, пописи хартија од вредности које се налазе у Ваљеву на дан 25. III 1941. године
специфицираних по валутама за које гласе и спискови остављача простих
остава, физичких и правних лица, који су дали пристанак на евакуацију.
Година: 1937, 1939-1941.

519

857

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
Општи материјали (наређења Главне дирекције, одлуке Управног и Извршног одбора ДХБ, изузетно Министарства финансија, реферати Инспектората
са предлогом одлуке и извештај) о разним хартијама од вредности у вези руковања њима без обзира по којем основу се налазе у ДХБ-ци, састава Комисије за
извлачење, пријем и поништај, осигурања пошиљки хартија од вредности, њиховог књижења, преношења на рачун хартија од вредности, њиховог чувања у
трезору, њихове исплате у случају оглашавања за изгубљене и украдене, у вези
надзора при пријему обвезница да ли су извучене - амортизоване поступка са
купонима обвезница при наплати, есконтовању и застарелости, као и наплати
такса, провизије и трошкова при руковању хартијама од вредности.
Година: 1937, 1939-1941.

519

858

ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОСТАВЕ, КАУЦИЈЕ И
СУПЕРГАРАНЦИЈЕ
Материјали - прегледи заједнички за оставу, кауције - прегледи - пописи
остављача супергаранције: простих и текућих остава, кауција и супергаранција, како физичких тако и правних лица, са подацима о врсти, количини и новчаним износима депонованих вредности у централи ДХБ у Београду на дан 21.
XI 1939. године и у трезору филијале Скопље на дан 18. XI 1933. године и 7. V
1936. године.
Прегледи - стања купона за наплату и наплаћених са хартијама од вредности положених на име оставе и кауција са подацима о полагачима, физичким и правним лицима, њиховом домицилу, врсти хартија од вредности и новчаним износима на дан 31. XII у год. 1938, 1939, 1940. а изузетно на крају полугођа 1940. године.
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Изузетно табеларни прегледи за исплату доспелих купона депонованих
обвезница спољних зајмова у трезору Одељења хартија од вредности - 1940. с.а.
Година: 1933, 1936, 1938-1940. с.а.

519

859

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДИ СТАЊА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Цифарски табеларни прегледи стања разних хартија од вредности (обвезница спољних и унутрашњих државних зајмова, државних дугова по основу
ратне штете, аграра, добровољачких, за шуме и шикаре, благајничких записа
Министарства финансија, откупа Народне Банке, Привилегованог друштва за
силосе, Друштво за ваздушни саобраћај и других акционарских друштава) са
подацима о њиховом броју и вредности номиналној књижној, курсној и просечној исказаној у динарима и страним валутама свих на разним рачунима: Резервног фонда, фонда за амортизацију банчиних зграда, рачуну хартија од
вредности и другим рачунима. Прегледи сачињени од стране Одељења хартија
од вредности крајем сваког месеца у годинама 1934-1941.
Година: 1934-1941.

ПРОСТЕ ОСТАВЕ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ПРОСТИМ ОСТАВАМА
520

860

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ОСТАВАМА
Одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Извршног одбора и изузетно
преписка о оставама углавном простим у вези пријема на чување хартија од
вредности, уложних књижица и других вредности, у вези поступка око сечења
купона са хартијама од вредности и наплате таксе и провизије као и одговорности за штету насталу услед застарелости купона. Преглед такса за чување
простих остава с.а.
Година: 1939, 1940, с.а.

ПРОСТЕ ОСТАВЕ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
520

861

ПРОСТЕ ОСТАВЕ ОСНОВНИХ НАРОДНИХ ШКОЛА У СРБИЈИ И
ВОЈВОДИНИ - ПАРТ. 1 - 204.
Јединице описа 86-863, у фасциклама 520-522, садрже материјале (реверси, примопредајни записници, преписка, авиза, обични и ређе књиговодствени извештаји као и одобрења) у вези предаје од стране основних народних
школа највећим делом са подручја Србије и Војводине обвезница углавном
ратне штете у просту оставу (П.О.) Поштанској штедионици, њихове замене за
нове серије и бројеве, доцније предаје обвезница од стране Поштанске штедионице ДХБ-ци у оставу, ређе у вези директне предаје у просту оставу Одељењу кауција и остава ДХБ, у вези достављања, по наплати доспелих купона, а
по одбитку чуварине, преосталих износа школама директно или у корист
школског фонда на уложну књижицу или банским управама.
Материјал сређен по редоследу бројева партија П.О.
Година: 1930-1932, 1934-1941.
Напомена: Партије без пуног континуитета.
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862

ПРОСТЕ ОСТАВЕ ОСНОВНИХ НАРОДНИХ ШКОЛА ИЗ СРБИЈЕ И
ВОЈВОДИНЕ - ПАРТ. 205 - 440.
Година: 1931, 1934, 1937-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 861.
Партије без пуног континуитета.

522

863

ПРОСТЕ ОСТАВЕ ОСНОВНИХ НАРОДНИХ ШКОЛА ИЗ СРБИЈЕ И
ВОЈВОДИНЕ - ПАРТ. 452 - 1320.
Година: 1933-1941.
Напомена: Види опис јединице описа 861.
Партије без пуног континуитета.

522

864

ПРОСТЕ ОСТАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА, МУЗЕЈА И ОПШТИНЕ У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
Материјали (преписка, спискови обвезница по серији и бројевима и формулари о прегледу од стране италијанских окупаторских власти у простој
остави налазећих се хартија од вредности, по налогу војног гувернера) о предаји и потврди пријема у просту оставу код филијале ДХБ на Цетињу обвезница ратне штете разних њој подручних основних школа а и других обвезница
положених од стране Цетињског музеја, власништво бивше династије Петровић-Његош као и од стране Звечевске општине.
За ове просте оставе не постоје бројеви партија.
Година: 1930, 1931, 1934, 1935, 1937, 1938, 1941.

523

865

ПРОСТЕ ОСТАВЕ РАЗНИХ ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Материјали (реверси, налози трезору и преписка) о простим оставама
правних и физичких лица, у вези пријема у просту оставу разних хартија од
вредности, обвезница ређе уложних књижица, њиховог издавања из трезора,
доцније замене у конвертоване, као и изузетно у вези наплате чуварине за П.О.
Материјал сређен по редоследу партија П.О. 40-1330 са великим прескоцима.
Године преко 1941. односе се на П.О. - партије отворене пре рата у вези
даљих пријема у њих и издавања из њих.
Година: 1941-1943.

523

866

ПРОСТА ОСТАВА УПРАВЕ ПОМОРСТВА И РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА
Материјали (реверси, авизе, спискови бројева акција и нешто преписке)
у вези куповине од стране ДХБ акција Српског бродарског друштва од разних
правних и физичких лица и стављања истих по налогу Управе поморства и
речног саобраћаја у просту оставу - партија П.О. - 1054, као и у вези наплате
чуварине.
Година: 1938, 1939, 1941.
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867

ПРОСТА ОСТАВА СРЕДИШЊИХ УРЕДА ЗА ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА
У ЗАГРЕБУ
Материјали (реверси, закључнице Београдске берзе, авизе, спискови обвезница - серија бројева и преписка) у вези куповине од разних правних и физичких лица обвезница спољних и унутрашњих зајмова и дугова али највише
6% обвезница држ. зајма за јавне радове и земаљску одбрану на Београдској
берзи а по налогу Средишњег уреда за осигурање радника у Загребу, стављања истих обвезница у просту оставу, партија П.О. 1208 као и у вези наплате
чуварине.
Година: 1939-1943.

524
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ПРОСТА ОСТАВА ПЕНЗИОНОГ ЗАВОДА СЛУЖБЕНИКА У
БЕОГРАДУ
Материјали (реверси, авиза, налози, спискови серија бројева обвезница
закључница Београдске берзе, књиговодствени извештаји и нешто преписке) у
вези куповине обвезница унутрашњих и спољних зајмова од стране ДХБ преко београдске берзе од физичких и правних лица, углавном банака, а за рачун
Пензионог завода службеника у Београду на терет његовог текућег рачуна и у
вези стављања истих обвезница у просту оставу партија П. Ц. -1089.
Година: 1938-1945, 1946.

525
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ПРОСТА ОСТАВА ПРИВИЛЕГОВАНОГ А.Д. ЗА СИЛОСЕ
Материјали (Уредба о силосима 1938. године, Упутство ДХБ филијалама о пријему пријаве за упис акција Пр. а.д. за силосе, реверси, авиза, налози,
приманоте и преписка) о простој остави Привилегованог ад. за силосе-парт.
1080, у вези полагања у оставу благајничких записа Министарства финансија
на име уписа акција овог друштва од стране државе а чешће у вези руковања
овим хартијама од вредности тј. издавања ради замене другим и наплате доспелих купона и камата за чији се износ или набављају нови благајнички записи или се новац добијен реализацијом потраживања ставља на текући рачун
Привилегованог а.д. за силосе а сасвим изузетно у вези наплате чуварине.
Година: 1938-1941.

525
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ПРИВРЕМЕНЕ ПРОСТЕ ОСТАВЕ ПРАВНИХ ЛИЦА КОД ОДЕЉЕЊА
ОПШТЕГ СЕКРЕТАРИЈАТА ДХБ
Материјали (авиза, налози, спискови серија бројева хартија од вредности, приманоте, закључнице београдске берзе, књиговодствени извештаји и
нешто преписке) у вези куповине од разних правних и физичких лица обвезница спољних и унутрашњих зајмова и дугова на београдској берзи од стране ДХБ по налогу банчиних филијала за рачун разних правних ређе физичких лица а на терет њихових текућих рачуна и у вези стављања истих обвезница у привремену просту оставу Одељења општег секретаријата ДХБ П.О.
- 1943. године до продаје налогодавцима.
Материјал у вези куповине хартија од вредности за рачун правних лица на разне пензионе фондове, банке, задруге. Средишни уред за осигурање
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радника и физичких лица. Изузетно - материјал у вези продаје у П.О. 1143 депонованих вредности.
Година: 1939-1942, 1945.

ИСПЛАТА ДИВИДЕНДИ ЗА КУПОНЕ И СПИСКОВИ ПОЛАГАЧА И
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ПРОСТИМ ОСТАВАМА
526

871

ИСПЛАТА ДИВИДЕНДИ ЗА КУПОНЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У
ПРОСТОЈ ОСТАВИ
Преписка у вези тражења информација од стране ДХБ код разних банака
и других акционарских друштава да ли ова исплаћују дивиденде на купоне својих акција положених од разних физичких и правних лица у просте оставе код
ДХБ и ређе у вези одговора акционарских друштава да им у одређеним годинама нису исплаћивали дивиденде или ће о њима одлучивати на својим годишњим скупштинама.
Година: 1938-1940.

526
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СПИСКОВИ ПОЛАГАЧА У ПРОСТУ ОСТАВУ И ПРЕПИСКА У ВЕЗИ
СА РАСПОЛАГАЊЕМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ
Спискови полагача у просту оставу хартија од вредности - страних физичких и правних лица - наплаћене им чуварине и преписка у вези располагања хартијама, углавном посредством чешких банака, њиховог издавања посебно ради полагања акција као депозита за учешће на годишњим скупштинама
акционарских друштава, њихове продаје и даљег располагања реализованим
износима у земљи, као полагања у депозит код Поштанске штедионице а изузетно у вези наплате купона са обвезница.
Година: 1935-1938, 1940, 1941, 1942.с.а.

526

873

СПИСКОВИ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ПРОСТИМ ОСТАВАМА
ПРАВНИХ ЛИЦА
Спискови разних хартија од вредности (обвезница спољних и унутрашњих зајмова и државних дугова по основу ратне штете, аграрне реформе и
др.) у простим оставама правних лица - удружења, предузећа, установа и друштава са подацима о серијама, бројевима, комадима и новчаном износу вредности са рекапитулацијом.
Партије П.О: 1135, 1179, 1208, 1213, 1214, 1257.

526

874

КАРТОТЕКА АКЦИЈА РАЗНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОЛОЖЕНИХ У
ОСТАВУ КОД ГЛАВНЕ ФИЛИЈАЛЕ У ЦЕТИЊУ
Књиговодствена картотека у оставу (без ближе ознаке какву) код филијале ДХБ у Цетињу положених акција Привилеговане аграрне банке (ПАБ) изузетно и других банака од стране разних правних лица: Банске управе, општине, среског начелства, школског одбора и Пензионог фонда чиновника бив.
Краљевине Црне Горе, са бројевима картона, датумима пријема и издавања,
бројевима комада и књижним вредностима односних акција. Године цифарских прибелешки: 1927, 1936-1938.
Година: 1927, 1936-1938.
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ВЕЗАНИ ДЕПО И ОСТАВЕ КАО СУПЕРГАРАНЦИЈЕ
526

875

СТАВЉАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У ВЕЗАНИ ДЕПО
Материјали (реверси, авиза, налози трезору и нешто преписке) у вези
стављања у везани депо по налогу Министарства финансија разних хартија од
вредности али највише обвезница ратне штете ослобођених из остава по отплати ломбардних зајмова којима су служиле као залога јер се за време окупације нису могле враћати власницима, понекад у вези њиховог повраћаја власницима тек 1948. године али по извршеној конверзији; а ређе у вези плаћања
чуварине за хартије од вредности и њихове предаје, уколико су припадале Јеврејима, Банкарском друштву а.д. у Београду, које је за време окупације вршило ликвидацију јеврејске имовине.
Материјал сређен по редоследу партија - односно заложница ломбардних зајмова свих одобрених пре 17. IV 1941. године.
Година: 1941-1946.

526

876

РУКОВАЊЕ СА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ ДЕПОНОВАНИХ У
ОСТАВУ КАО СУПЕРГАРАНЦИЈА ЗА РАЗНЕ ЗАЈМОВЕ
Материјали (преписка, авиза, реверси, налози и извештаји) о руковању
разним хартијама од вредности, депонованих у оставу као супергаранције од
стране полагача, банке и др. кредитних установа, привредних организација и
физичких лица а изузетно општине и Министарства финансија, за одобрене
им меничне, реесконтне, хипотекарне и комуналне зајмове, у вези налога за
примање и издавање из оставе ради замене, депоновања на год. скупштини акционарских друштава, ради наплате купона, повраћаја и сл.
Материјал сређен по редоследу бројева супергаранција од 1-184 без континуитета.
Година: 1933-1946.

ОСТАВЕ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ
527

877

ОСТАВЕ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Јединице описа 877-879, у фасциклама 527-528, садрже материјале (реверси, налози, преписка, спискови хартија од вредности) о пријему у текућу
оставу - Т.О. од стране полагача као гаранције и супергаранције за одобрене
им кредите по текућем рачуну разних хартија од вредности (обвезнице спољних и унутрашњих зајмова и дугова, акције Народне банке и Привилеговане
аграрне банке као и меница) и страних валута (долара, фр. франака и наполеондора) о руковању хартијама у остави привремених њиховим издавањем ради замене за друге, перфорисања обвезница спољних зајмова или протеста меница, о исплати купона, о коначном повраћају хартија у случају отплате дуга
или њиховој продаји ради намира дуга.
Полагачи остава физичка лица.
Материјал сређен по редоследу партија Т.О. 26–824, без континуитета.
Година: 1933-1945.
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878

ОСТАВЕ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ПРАВНИХ ЛИЦА
Полагачи остава правна лица груписана на банке и кредитне установе,
индустријске и друга привредна предузећа, као и министарства а изузетно се
као полагач јавља установа, општина, градско поглаварство и задужбине.
Унутар група полагача материјал сређен по редоследу партија Т.О, у
глобалу у распону 25-870 без континуитета.
Година: 1935-1946.
Напомена: Види опис јединице описа 877.

528
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КАРТОТЕКА ОСТАВА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ДРУШТВА „БАТИЊОЛ“
Књиговодствени картони у оставу по текућем рачуну парт. 186 положених благајничких записа Министарства финансија од стране Грађевинског
друштва „Батињол“ као гаранције за одобрени му кредит од 40 милиона динара са подацима о датуму примања, броју комада благајничких записа и њиховој књижној вредности.
Година: 1939-1942.

КАУЦИЈЕ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КАУЦИЈАМА
529

880

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ПРИЈЕМУ У КАУЦИЈУ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ, ГОТОВИНЕ, ГАРАНТНИХ ПИСАМА И
БЛАГАЈНИЧКИХ ЗАПИСА
Општи материјали (одлуке и решења Управног одбора ДХБ и њиховог
Извршног одбора, расписи, реферати, мишљења и предлози са молбом за одлуку Инспектората и Правобранилаштва, тумачења и инструкције) у вези пријема у кауцију хартија од вредности, готовине, уложних кауција Поштанске
штедионице, гарантних писама и благајничких записа, у вези њиховог чувања,
књижења, наплате депозитне таксе код привремених кауција ради учешћа на
лицитацијама, у вези враћања кауција, њихове замене, реорганизовања пословања са депо-кауцијама и увођења једнообразних формулара и поступка са доспелим купонима хартија од вредности депонованих као кауције.
Година: 1937, 1939-1941.

СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ КАУЦИЈЕ
529
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СТАЛНЕ КАУЦИЈЕ ПОЛОЖЕНЕ ЗА РАЧУН МИНИСТАРСТВА
ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ
Материјали (реверси, преписка, решења Министарства војске и морнарице, спискови хартија од вредности, потврде, ређе судски закључци о проглашавању ништавним изгубљених реверса) о сталним кауцијама у виду хартија
од вредности положених за рачун Министарства војске и морнарице тј. његових подручних установа од стране домаћих и страних лица и фирми по извршеним лицитацијама за испоруку робе и материјала, извођење радова, закуп
кантина, стајског ђубрива, помија и за превоз, у вези углавном њиховог прије-
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ма, повраћаја полагачима по извршеним обавезама и ређе по налогу Министарства финансија, за време окупације, стављања у везани депо због разних
запрека изручења полагачима.
Изузетно предмети о полагању кауција у готову.
Предмети унутар групе испорука - набавки, извођење радова и др. сређени хронолошки односно по редоследу бројева партија сталних кауција у
глобалу од 30-2396 без континуитета свих отворених 17. IV 1941. године.
Година: 1937-1943, 1945-1946.

530
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ПРИВРЕМЕНЕ КАУЦИЈЕ ПОЛОЖЕНЕ ЗА РАЧУН МИНИСТАРСТВА
ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ
Материјали (реверси, решења Министарства војске и морнарице, молбе
за повраћај Министарству војске и морнарице и његови налози ДХБ-ци, обавештења полагача о врсти и броју хартија од вредности - понекад у виду списка
и понекад пропратна преписка) о полагању у привремену кауцију од стране
појединаца и фирми за рачун Министарства војске и морнарице, тј. његових
подручних установа разних хартија од вредности на име испоруке роба, извођења радова, продаје фурде и превоза дрва, у вези пријема и њиховог враћања
пошто или нису учествовали у лицитацијама или су им понуде одбијене, а понекад у вези стављања односних хартија од вредности у везани депо по налогу
Министарства финансија за време окупације 1937-1947.
Посебно група предмета привремених кауција за испоруку робе и извођење радова првобитно положених код Поштанске штедионице, доцније примопредајним записницима уступљених ДХБ-ци, исто у вези пријема и доцнијег враћања и понекад исплате доспелих купона положених хартија од вредности - 1932-1937.
Година: 1932-1946.

530
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ЗАЈЕДНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА СТАЛНИМ И
ПРИВРЕМЕНИМ КАУЦИЈАМА ПОЛОЖЕНИМ ЗА РАЧУН
МИНИСТАРСТВА ВОЈСКЕ И МОРНАРИЦЕ
Преписка заједничка за сталне и привремене кауције положених пре рата за рачун ресора Министарства војске и морнарице у вези даље судбине положених хартија од вредности тј. где се налазе, могућности или немогућности
њиховог повраћаја због конфискације, губитка реверса и сл.
Година: 1945-1946.

530
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СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ КАУЦИЈЕ ПОЛОЖЕ ЗА РАЧУН
МИНИСТАРСТАВА ПТТ И ГРАЂЕВИНА
Материјали (реверси, доставнице, кауција, налози, преписка, одобрење
ПТТ) о сталним и привременим кауцијама положеним у виду хартија од вредности за испоруку робе и извођење радова за рачун Министарства ПТТ и Министарство грађевина у вези пријема, враћања као и издавања ради стављања у
везани депо по налогу Министарства финансија углавном до уручења бившим
полагачима, сада безпредметних кауција.
Кауције Министарства ПТТ - 1938-1944, 1947.
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Кауције Министарства грађевина - 1938-1946, 1948.
Изузетно само реверси на везани депо произашао из кауција положених
пре рата од стране Привилеговане аграрне банке и Државне хипотекарне банке - 1942.
Година: 1938-1946.
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КАУЦИЈЕ ПОЛОЖЕНЕ ЗА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ПРЕДУЗЕЋА
Преписка, реверси, налог и краћи извештаји о кауцијама положеним у
вези Закона о радњама тј. дозвола за рад разних привредних делатности - аутобуских предузећа и за посредовање купопродаје некретнина, у вези предаје
филијали ДХБ у Цетињу, и у вези вредности, предаје Одељењу кауција у Централи, налози за повраћај полагачима који су престали обављати своју радњу
као и у вези полагања у везани депо истих по налогу Министарства финансија.
Година: 1935, 1937, 1941.

530

886

КАРТОТЕКА КАУЦИЈА ПОЛОЖЕНИХ ЗА ДОЗВОЛЕ ЗА РАД
ПРЕДУЗЕЋА У СПЛИТУ
Картони у кауцију код филијале ДХБ - Сплит положених разних хартија
од вредности на углавном обвезнице ратне штете, од стране самих привредника
или посредством Одељења за трговину, обрт и индустрију Банске управе у смислу Закона о радњама тј. његових одредби о дозволама за рад.
Картони садрже податке о датуму пријема, замени и издавању хартија
од вредности, њиховом броју, књижној вредности у динарима доцније у лирама и кунама у ДФЈ динарима, о конверзији, понекад о наплаћеним купонима.
Картони сређени по редоследу бр. партија кауција 32-152, 306-345 без
континуитета.
Године прибелешки на картонима 1938-1941, 1943, 1945-1946.
Година: 1938-1941, 1943, 1945-1946.

МОЛБЕ ЗА ОТКУП ДОБРОВОЉАЧКИХ ОБВЕЗНИЦА
531

887

МОЛБЕ ЗА ОТКУП ДОБРОВОЉАЧКИХ ОБВЕЗНИЦА ЗАЛОЖЕНИХ
КОД ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ ЗА ПОДИГНУТЕ ЛОМБАРДНЕ
ЗАЈМОВЕ
Јединице описа 887-888, у фасциклама 531-532, садрже материјале (молбе ДХБ-ци, добровољачка уверења Министарства војске и морнарице, заложнице ломбардних зајмова код Поштанске штедионице углавном у Подгорици
изузетно у Загребу, списак молиоца, списак 4% добровољачких обвезница, ређе обрачуни код Поштанске штедионице наплате купона и реверси Т.О. ДХБ)
о понуди од стране појединаца на откуп ДХБ-ци а за рачун Министарства финансија, према постојећој уредби, 4% државних добровољачких обвезница заложених код Поштанске штедионице за подигнуте ломбардне зајмове, ради
намире дуга и евентуалне исплате остатка откупне цене депонентима - ломбардним дужницима. Ретко понуде на откуп ових обвезница претходно стављених у текућу оставу ДХБ-ке.
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Нема података о узимању у поступак молби за откуп већ код свих на полеђини постоји напомена 1947. година, „у смислу мишљења Секретаријата у
акту од 6. V 1947. године X-ПС-416 архиви у рад“.
Молбе све поднете у 1940. години, са прилозима из ранијих година, сређене по абецеди молиоца - понуђача од А - З и обавештење ДХБ-ци 1940. Одељењу општег секретаријата да је откуп због исцрпљене квоте прекинут.
Година: 1940, 1946.

532

888

МОЛБЕ ЗА ОТКУП ДОБРОВОЉАЧКИХ ОБВЕЗНИЦА ЗАЛОЖЕНИХ
КОД ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ ЗА ПОДИГНУТЕ ЛОМБАРДНЕ
ЗАЈМОВЕ
Молбе са својим прилозима све поднете у 1941, закључно до 5. априла,
сређене по абецеди молиоца-понуђача А - З.
Година: 1941, 1946.
Напомена: Види опис јединице описа 887.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
ДИРЕКЦИЈА САМОСТАЛНИХ ФОНДОВА
533

889

МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ДИРЕКЦИЈЕ
САМОСТАЛНИХ ФОНДОВА
Материјали Дирекције самосталних фондова извештаји о раду Дирекције самосталних фондова за 1935, 1936, 1937. и реферат Инспектората ДХБ
(1937. XII) о мерама за побољшање благајничке службе Дирекције -1936-1938.
Извештај о раду Дирекције фондова, Одељења самосталних фондова и
Контролног одељења за 1939. и 1940. годину.
Списак правних прописа и правилника о самосталним фондовима, реферати извештаји и преписка у вези предложене реорганизације Дирекције фондова а највише Уложног одсека, механизације њихових послова, затим реорганизације Контролног одељења, и књижења и пословања у Дирекцији фондова у
целини у смислу поједностављења и довођења у склад са радом других дирекција. Непотпуна организациона шема Дирекције фондова (с.а.) - 1939-1941. с.а.
Година: 1936-1944. с.а.

533
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РАЗРЕШНИЦЕ О ПРЕГЛЕДУ РАЧУНА САМОСТАЛНИХ ФОНДОВА
Разрешнице од стране Главне контроле рачуна односно стања за 1926. и
1932. годину, са пропратним дописима секретару ДХБ, за поједине самосталне
фондове:
Фонд за пензију учитељских удовица, учитељске деце и деце државних
забавиља,
Шумски фонд,
Школски фонд,
Фонд за накнаду штете пострадалих од града,
Фонд за осигурање стоке,
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Фонд вода,
Фонд за издржавање удовица и деце умрлих свештеника и ђакона, 1938.
Пензиони фонд за удовице и децу умрлих чиновника и
Санитетски фонд, 1939.
Правилник о чиновничком фонду (с.а.), информације, исечци из штампе,
одлуке Министарства финансија и салдо рачуна у вези смањења каматне стопе
и величине улога у Чиновнички пензиони фонд - 1935, 1936, 1945, с.а.
Година: 1935, 1936, 1938, 1939, 1945. с.а.

ДИРЕКЦИЈА ЛИКВИДАЦИОНЕ БАНКЕ
533
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МАТЕРИЈАЛИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ
ЛИКВИДАЦИОНЕ БАНКЕ
Правилник од 22. III 1922. године о установљавању у Управи фондова
односно у ДХБ-ци засебног одељења Ликвидационе банке са правима и дужностима предвиђеним Законом о ликвидацији мораторног стања од 24. IV
1920. године, којој банци ће сви новчани заводи у Србији и Црној Гори предати све менице које су се код њих затекле на дан 12. VII 1914. године, а којима
рок плаћања пада између 17. IX 1912 - 24. III 1920. године као дана објаве опште демобилизације и којој ће Министарство финансија стављати на расположење потребан капита, у прилогу са изменом Правилника 1929. године. Наредба Министарства трговине и индустрије 6. XII 1929. године о ликвидацији
Ликвидационе банке и преузимању од стране ДХБ све њене активе и пасиве и
свих послова у смислу ликвидације мораторних меница у посебној новоствореној Дирекцији Ликвидационе банке о своме раду у 1933, 1936, 1937, 1938, и
1939. год. и извештаји комисије о прегледу њеног пословања у 1936. години са
предлогом за укидање Дирекције 1940. године. Одлуке Управног одбора ДХБ
и наређења Дирекције ликвидационе банке у вези признавања и непризнавања
дугова по мораторним меницама, наплате или отписа менице. Реферати Инспектората и предлози о регулисању финансијских односа на релацији Ликвидационе банка - ДХБ - Министарство финансија као и полиса осигурања примљених као супергаранција уз поједине мораторне менице. Списак меница које се предлажу за отпис и преглед кретања наплата меница.
Одлука Управног одбора и Упутство Инспектората о укидању благајне
Ликвидационе банке 1943. године, одлука и решење Министарства финансија
и Упутство Инспектората свих из 1945. године о гашењу свих обавеза по мораторним меницама предатих Ликвидационој банци за наплату те и ликвидацији послова Државне ликвидационе банке при ДХБ.
У прилогу попис портфеља меница српских и црногорских новчаних завода предатих Ликвидационој банци и за допуну података о Ликвидационој
банци извод из инвентара Министарства трговине и индустрије Краљевине Југославије, опис садржине арх. јед. 2048-2053 које се на њу односе.
Година: 1922, 1929, 1934, 1936-1940, 1943, 1945, с.а.
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ЦЕНТРАЛНА ДИРЕКЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЦЕНТРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ
534

892

МАТЕРИЈАЛИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ЦЕНТРАЛНЕ
ДИРЕКЦИЈЕ
Информације о одлукама Управног одбора ДХБ о реорганизацијама
унутар Централне дирекције:
- о оснивању 1938. године при њој Берзанског одељења, доцнијем укидању и на место њега оснивању Отсека за зајмове 1939;
- организацији и раду Техничког одељења – 1939;
- о оснивању 1939. године при Техничком одељењу доцније Одељењу
општег секретаријата Одсека за заштиту од ваздушног напада и промени његовог назива 1941. године у Мобилизациони одсек те о његовој надлежности;
- о улажењу 1941. године у састав Централне дирекције Одељења за студије раније при Инспекторату и припајања му Одсека за статистику дугорочних зајмова такође раније при Инспекторату.
У прилогу регистар општих одредби из раздобља 1928-1945. без континуитета које се односе на рад Централне дирекције и њених организационих
јединица: Одељења општег секретаријата, Персонално одељење и Техничко
одељење.
Година: 1938, 1939, 1941.

ЕКОНОМАТ, БЛАГАЈНИЧКА СЛУЖБА, КАНЦЕЛАРИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ И БИБЛИОТЕКА ДХБ
534
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЕКОНОМАТУ И БЛАГАЈНИЧКОЈ
СЛУЖБИ ДХБ
Општи материјали (наређења, одлуке Управног одбора ДХБ, његовог Извршног одбора као и Главне дирекције, Правилник о вршењу набавки за ДХБ,
расписи, тумачења и реферати са регистрима општих одредби у прилогу):
- о економату ДХБ у вези набавки путем лицитација и непосредних погодби, чувања и пописа инвентара, контроле требовања и утрошка тј. штедње
канцеларијског и другог потрошног материјала; 1933, 1934, 1936, 1938-1941;
- о благајничкој служби ДХБ у вези њеног функционисања недостатака
у раду, инкасантске службе, у вези вођења аманетних књига и увођења ликвидационих табела, у вези контроле благајничке службе, односно Главне благајне и благајне аманета, у вези мера за повлачење из оптицаја старог кованог
новца као и начина исплате аконтације за службена путовања 1936, 1937,
1939, 1940.
Година: 1933, 1934, 1936-1941.

534

894

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ И
БИБЛИОТЕЦИ ДХБ
Општи материјали (наређење, решења и одлуке Управног одбора ДХБ,
његовог Ужег комитета и Главне дирекције и информације са регистром општих одредби у прилогу):
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- о канцеларијском пословању ДХБ у вези организације, обележавања уз
дел. број и почетног слова организационе јединице, потврде пријема поште,
телеграфске адресе, одлагања списа и класера, вођења посебних деловодних
протокола за неке организационе јединице, у вези задужења посебног чиновника - правника за пријем судских одлука на доставницу и сл. - 1930, 1932,
1935-1940.
- о библиотеци ДХБ у вези набавке књига и публикација и бољег коришћења библиотечког фонда издавањем 15-дневног библиографског билтена 1940, 1941.
Година: 1930, 1932, 1935-1942.

НАРЕЂЕЊА И ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ИНТЕРНИМ РАДОМ ДХБ
534

895

РАЗНА НАРЕЂЕЊА И ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ИНТЕРНИМ РАДОМ ДХБ
Наређења и одлуке ДХБ у форми расписа значајне за интерни рад Банке,
за бољу организацију, ажурност послова и администрирање и дисциплину у
вези односа Централе и филијала, захтева за достављање реферата и извештаја
са предлогом за решења, у вези надлежности Главног секретара Инспектора и
шефова дирекције, контаката са Управним одбором и Главним секретаром, рада са странкама, у вези празновања државних и верских празника и обавезних
дежурстава у те дане, у вези исплате трошкова на које је банка осуђена правомоћним судским одлукама и контактирања са судовима као и употребе само
од Управног одбора прописаних образаца исправа.
Година: 1925, 1932, 1936, 1936-1941.

ОСОБЉЕ ДХБ
534
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ПРАГМАТИКА ОСОБЉА ДХБ
Материјали (одлуке Управног одбора ДХБ и његовог Ужег комитета,
нацрт и усвојени текст Прагматике, преписка и списак чланова Одбора за израду нацрта прагматике) у вези израде на основу Уредбе о изменама и допунама Закона о уређењу ДХБ од 22. VI 1938. године и одобрења Прагматике особља ДХБ изузетно од прописа Закона о државним чиновницима из 1931. године.
Година: 1938, 1939.
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897

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА ДХБ
Материјали (одлуке Управног одбора ДХБ, наређења, Правилник о полагању стручних испита, реферат, упутства, расписи) о кадровској политици,
у вези пријема у службу, прелаза у другу службу, постављења, пријемних испита, стручног усавршавања полагањем стручних испита и слањем на стаж у
иностранство, у вези праћења потреба у броју службеника, стављања на расположење, доделе на рад као испомоћ и редукција. Групи преписке и обрачуна
са страним банкама за исплате стажистима ДХБ при њима 1936-1938.
Изузетно расправљање конкретног случаја полагања стручних испита.
Група испитних задатака из трговачке кореспонденције и изузетно рачунице из 1911, 1919, 1922, 1923, 1926, 1928-1930, 1932-1939, с.а.
Година: 1911, 1919, 1922, 1923, 1926, 1928-1930, 1932-1941, с.а.
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ВЛАДАЊЕ И ДИСЦИПЛИНА ЧИНОВНИКА ДХБ
Материјали (наређења, расписи Министарства финансија, реферати и
преписка) о владању и дисциплини чиновника ДХБ, њиховим обавезама и
правима а у вези ажурног обављања послова, пуног коришћења радног времена, ислеђивања појединих дисциплинских кривица због неуредности у служби, у вези чувања службених тајни, предлога за одликовање, захтева за политичку неангажованост, забране ширења алармантних вести и пушења кријумчарског дувана, у вези одобравања отсуства за учешће на спортским манифестацијама друштва „Соко“.
Година: 1933, 1936-1941.
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СТАТУС И СОЦИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЧИНОВНИКА ДХБ
Материјали (одлуке и решења Управног одбора ДХБ, његовог Извршног
одбора и Главне дирекције, наређење, расписи интерни и спољни, упутство, о
статусу и социјалном положају чиновника ДХБ у вези забране чланства у
управним и надзорним одборима јавних установа као и у било којим сталешким организацијама приватних чиновника, коришћења годишњег одмора и
боловања, учлањења у Пензиони фонд чиновника ДХБ, уплате улога у исти и
обрачунавања камата, 1928, 1937, 1938, 1940, 1941.
Расписи Управе града Београда - Одељења опште полиције из 1941. године упућени ДХБ-ци о распуштању Уједињеног радничког синдикалног савеза Југославије (УРС) са списком синдикалних организација истог Савеза и Југословенског радничког савета (Југо-раса) и доцнијем продужењу њиховог рада, у вези социјалног положаја радног човека уопште – 1941.
Година: 1928, 1937, 1938, 1940, 1941.

534

900

МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЧИНОВНИКА ДХБ
Материјали (одлуке и решења Управног одбора ДХБ, његовог Извршног
одбора и банчиних дирекција, наређења, реферати, правилници о давању зајмова чиновницима ДХБ, расписи, тумачења) о материјалном положају чиновника ДХБ, изузетно особљу привремено на раду, о редовним принадлежностима, у вези разврставања, о исплатама, смањењу и повећању плата, о наградама
за прековремени рад, допунски и под тежим условима рада, а посебно члановима Централног одбора, о функционалним додацима, породичним и на одвојени живот, умањењу принадлежности инокосних, о уживању стана у натури
од стране управника банчиних филијала, као и чувара и ложача, обезбеђењу
одела и обуће одређеним категоријама службеника, о одобравању од стране
ДХБ зајмова и посебних олакшица својим чиновницима, о службеничком порезу и специјалном доприносу.
Година: 1930-1932, 1934-1941. с.а.
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ТАНТИЈЕМЕ СЛУЖБЕНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДХБ
Материјали (правилници о подели тантијема службеницима ДХБ из
1932. и 1938. године са примедбама Инспектората, одлуке Управног одбора
ДХБ и његовог Ужег комитета, преписка и понека молба) у вези одобравања, израчунавања или смањења тантијема службеницима а посебно члановима Управног одбора и управнику ДХБ, тражења са тим у вези тумачења

270
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Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

Министарства финансија и сагласности Главне контроле, као и у вези издвајања из чисте добити ДХБ одређених износа за тантијеме.
Година: 1922, 1931-1940.

534

902

ДНЕВНИЦЕ И НАКНАДЕ ПУТНИХ И СЕЛИДБЕНИХ ТРОШКОВА
ЧИНОВНИКА ДХБ
Материјали (одлуке и решења Управног одбора ДХБ ређе његовог Извршног одбора односно Ужег комитета изузетно Главне дирекције и Министарског савета, наређења Управника ДХБ, расписи, упутства, објашњења и тумачења углавном Министарства финансија, нешто преписке и реферат Инспектората ДХБ) о дневницама, накнади путних и селидбених трошкова чиновницима ДХБ у вези примене и тумачења одговарајуће Уредбе за државне чиновнике и Правилника само за особље ДХБ.
У прилогу пописи ових општих аката по чијем редоследу су предмети
углавном сређени.
Година: 1926-1941.

534
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АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ НА ПЛАТЕ СЛУЖБЕНИКА ДХБ
Материјали (захтеви суду са судским закључцима и решењима, преписка и др.) о стављању административних забрана на 1/3 плата службеника
ДХБ за рачун њихових поверилаца укључујући и ДХБ и одређене износе на
име алиментације са налозима благајни за обуставе дела принадлежности,
Правилник ДХБ-ке о одобравању зајмова својим чиновницима под посебним
условима, који предвиђа могућност административне забране и распис Министарства финансија да молбе у вези тражења зајма службеника морају бити
таксиране и да се уверење о забранама на принадлежности смеју издавати само по личном захтеву службеника - 1931-1933, 1936-1941, 1943, 1946, 1948.
Решење Управног одбора ДХБ да се чиновницима ДХБ који су по својим дуговањима код ње у заостатку са више од једног ануитета задржи тантијема и употреби за регулисање дуга са изјавама чиновника да се слажу са тим
решењем и списак чиновника који имају права на тантијему и ако дугују више
од једног ануитета, 1934-1936.
Година: 1931-1941, 1943, 1946.
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МЕРЕ РАТНЕ ПРИПРАВНОСТИ У ДХБ
Материјали (одлуке и решења Управног одбора ДХБ и његовог Извршног одбора, наређења Главне дирекције и Министарског савета, расписи
Министарства финансија, упутства, реферат, преписка, прегледи, спискови
особља) о мерама ратне приправности у ДХБ-ци у вези полагања испита службеника ДХБ за резервне официре, њихових војних вежби те ограничења годишњег одмора због великог броја позива, похађања течајева за руковање
гас маскама, у вези обавезе службеника да набаве гас маске и поделе оних
које је набавила ДХБ, расправљања у Општем одељењу свих предмета који
се односе на извршење Закона о земаљској одбрани и инспекцији земаљске
одбране у вези изградње трезора - склоништа, набавке песка, пражњења тавана за случај ваздушних напада, у вези предаје дужности одговорних рачунополагача у мобилном и ратном стању, утврђивања листе неспособних и
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271

бр.јед.
описа

ослобођених од војне дужности као и женског особља, у вези утврђивања и
измене ратног распореда особља на банчиним пословима на бази утврђивања
редовних послова и њиховог смањеног обима, у вези укидања неких агенција
предајом послова надређеним филијалама, у вези припрема за евакуацију
вредности, књига и докумената, уз издвајање мање значајне архиве те потребног паковања у сандуке са њиховим пописом, у вези предаје у моменту евакуације готовине преко 5 милиона Народној банци.
Спискови особља ДХБ за обављање послова у смањеном обиму, оних
који су завршили болнички течај, одређених за санитетску, ватрогасну, шоферску и техничку екипу.
Подаци о оснивању и надлежности Одсека за заштиту од ваздушног напада, 1941. године преименованог у Мобилизациони одсек постоје у архивској јединици V/1.
Година: 1936, 1938-1941. с.а.

ПОСЛОВАЊЕ ДХБ ПОД ОКУПАЦИЈОМ И ПОСЛЕ
ОСЛОБОЂЕЊА (1941-1946)
536
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У ТОКУ
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Разни материјали о: историјату ДХБ са изводом из Статута и пописом
Централе и главних филијала, односно места на чијем подручју имају надлежност; пословању банке у послератном периоду; положају ДХБ у новонасталој
ситуацији са гледишта економске функције и њене пословне организације; разлозима који су ДХБ руководили да поново почне са радом - Обзнана и Наредба
о продужењу рада ДХБ и њених пословних јединица; захтеву Банке за изузимање од примене прописа Уредбе о регулисању пословања банака и штедионица; разним врстама надзорних власти и контроли њеног пословања; банчиним јавним фондовима; оснивању филијала и међусобној сарадњи; организационо кадровским и другим проблемима ДХБ; рачунским односима ДХБ према Народној банци Краљевине Југославије у ликвидацији и сл.
Година: 1941, 1942.

536
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ЦИРКУЛАРНА ПИСМА - РАСПИСИ ДХБ
Циркуларна писма - расписи ДХБ (шапирографисани материјали) упућени организационим јединицама ДХБ-а у циљу упознавања истих са одлукама
Управног и Извршног одбора и др. састанака у ДХБ, као и са актима добијеним
од Министарства финансија, Удружења банака Југославије и др. по питању поштовања и примене у пракси одлука, решења, наредби, уредби, упутстава и др.
нормативних аката (понекад исти у прилогу), а односе се на пословање банчиних организационих јединица, кадровско-персоналну и материјално - финансијску проблематику Државне хипотекарне банке и њених филијала.
Година: 1941, 1942, 1943, 1945, 1946.
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ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ
Одлуке и преписка у вези одобравања кредита Министарству финансија од стране Државне хипотекарне банке за: повраћај улога из Потпорног и
Чиновничког пензионог фонда отпуштеним државним службеницима; потребе Централне каса за исплату станарина у Београду; финансирање јавних радова и сл.
Година: 1941-1943.

536

908

РЕФЕРАТИ - ИЗВЕШТАЈИ ИНСПЕКТОРАТА ДХБ
Реферати - извештаји Инспектората Државне хипотекарне банке по разним питањима из пословања Државне хипотекарне банке са предлозима мера.
Година: 1941-1943.

536
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РАЗНИ СПИСКОВИ И ПРЕГЛЕДИ ИМАЊА И ДУГОВА
Спискови и прегледи: јеврејских, немачких и конфискованих имања;
банчиних дужника Јевреја; продатих јеврејских имања; дужника; земљорадничких дугова; бановинских дуговања и примљених износа у Централи ДХБ.
Година: 1943-1945.
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ОДБОР ЗА УПРАВУ ИМОВИНОМ СРБИЈЕ
Записници са седница Одбора за управу имовином Србије при Државној
хипотекарној банци - 1942, 1943. год.
Уредбе војног заповедника у Србији које се односе на Јевреје и Цигане;
Уредба о отуђивању некретнина; Наредба о правилном руковању предузећима у
заузетим југословенским областима, као и преписка у вези јеврејских хипотекарних потраживања и других уписаних права спорног власништва над непокретном имовином Србије, ослобођења од плаћања пореских дажбина, кадровских проблема у Одбору и сл.
Година: 1942-1944.
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ЕКОНОМИЈА – „МАКИШ“
Записници са седница Пољопривредног одбора Економије „Макиш“ 1943, 1944.
Извештај о прегледу пословања и рада Економије „Макиш“ за пословну 1943, и 1944. год. и извештај о гајењу живине на Економији, као и друга
разна преписка у вези: организовања и руковођења пољопривредним радовима на Економији; запошљавања службеника ДХБ, њиховог награђивања,
смештаја, исхране и бенефиција у вези плаћања сопствених производа; узимања под закуп земљишта у циљу обраде; извођења мелирационих радова на
истом; убирања, продаје и услова плаћања пољопривредних производа са
Економије и сл.
Година: 1943-1945.
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МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА ЕВАКУИСАНИМ ХАРТИЈАМА ОД
ВРЕДНОСТИ
Извештаји, преписка и спискови евакуисаних хартија од вредности које
су биле пред рат ( из филијала Крагујевац, Ваљево, Шабац и Зајечар) евакуисане ради безбедности за Сарајево, затим у Загреб, а потом пренете у Централу ДХБ у Београд, као и обавештења другим правним лицима о преносу њихових евакуисаних хартија од вредности у Београд и сл. 1941, 1942.
Спискови: хартија од вредности чехословачког порекла које су својина
филијале ДХБ у Сплиту и хартија од вредности за пријаву потраживања у Чехословачкој а налазе се у филијали ДХБ у Љубљани, 1946.
Година: 1941, 1942, 1946.
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ПОПИСИ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ДЕПОНОВАНИХ КОД
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ОКУПИРАНЕ СРБИЈЕ
Пописи хартија од вредности које су пријављене у филијалама Панчево,
Ваљево, Ниш, Петровград и Крагујевац за време окупације и депоноване код
бившег Министарства финансија окупиране Србије.
Година: 1946.
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РЕСТИТУЦИЈА ИМОВИНЕ ДХБ
Преписка са списковима однете имовине Државне хипотекарне банке и
њених филијала (хартије од вредности, документа, пословне књиге) ван наше
земље од стране окупацијских власти (Италије, Мађарске, Бугарске и Немачке) у циљу њене реституције.
Година: 1945, 1946.
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ВАЛОРИЗАЦИЈА ИМОВИМЕ ДХБ И ДРУГИХ ПРЕДУЗЕЋА
Упутство за спровођење валоризације и за прекњижавање динара ДФЈ у
вези са заменом новца; Упутство за извршење Закона о регулисању предратних
обавеза и Упутство за рад комисија за увид у валоризацију - 1945, 1946.
Преписка и спискови - пописи непокретних имања ДХБ и њених филијала са стањем на дан 31. XII 1945. у циљу валоризације као и у вези прерачунавања вредности ненострификованих државних хартија од вредности у ДФЈ
динаре - 1946.
Извештаји о раду и записници, са елаборатима списковима и преписком,
комисија за увид у валоризацију предузећа на територији НР Босне и Херцеговине - 1946.
Записник Стручне комисије са табеларним прегледима и скицама по питању процене вредности инвестиција Творнице вагона, стројева и мостова
д.д., Славонски Брод у циљу валоризације - 1946.
Година: 1945, 1946.
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ПРЕДАЈА ЈЕВРЕЈСКИХ ПОТРАЖИВАЊА БАНКАРСКОМ ДРУШТВУ
У БЕОГРАДУ
Материјали (извештаји, спискови и преписка) по питању спровођења
наредбе Генералног опономоћеника за привреду Србије бр. 17/94486 од 15.
XII.1942. године о предаји јеврејских банковних потраживања и депозита, код
кредитних установа на територији Војног заповедника у Србији, Банкарском
друштву у Београду.
Година: 1942, 1943, 1945.
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ОБЕШТЕЋЕЊЕ НЕМАЦА ЗА РАТНУ ШТЕТУ
Материјали (одлуке, решења, извештаји и преписка) у вези предаје на
управљање и уновчење Државној хипотекарној банци бивше јеврејске имовине која је припала Србији у сврху финансирања ратне штете коју су Немци
претрпели у Србији у складу са Уредбом о припадању имовине Јевреја Србији, а у вези са Уредбом о обештећењу Немаца за ратне штете.
Година: 1942, 1943, 1945.

538

918

ДУГОВАЊА И ПОТРАЖИВАЊА „СРПСКЕ ДРЖАВЕ“ КОД ДХБ
Спискови - пописи, са пратећом преписком у вези:
- потраживања „Српске државе“ као и потраживања јавно-правног карактера;
-дуговања и потраживања „Српске државе“ и немачких војних јединица и
- регулисања дуговања окупационог подручја под називом „Србија.“
Година: 1944, 1945.

539

919

УЗИМАЊЕ НОВЦА ИЗ ФИЛИЈАЛА ДХБ У ТОКУ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
Извештаји, реферати, записници и изјаве о прегледу пословања и стања
новца и инвентара у филијалама ДХБ (Чачак, Јагодина, Крушевац, Пожаревац,
Шабац, Умка и Ваљево) у циљу утврђивања штете коју су четници Драже Михајловића ( и његови истомишљеници) причинили узимајући насилним путем,
или у сарадњи са чиновницима наведених филијала, новац из филијала.
Година: 1944, 1945.

539

920

ПОТРАЖИВАЊА ДХБ-А ОД МИНИСТАРСТВА НАРОДНЕ ОДБРАНЕ
Преписка по предмету наплате банчиних потраживања по привременим
признаницама на основу којих су јединице НОБ-а и ПОЈ-а подизале новац код
појединих филијала Државне хипотекарне банке.
Година: 1945, 1946.

Државна хипотекарна банка
број
фасцикле

539

275

бр.јед.
описа

921

РАТНА ШТЕТА ДХБ
Материјали (реферати, извештаји, записници, спискови и преписка) у
вези Одлуке Управног одбора ДХБ од 27. VIII 1941. године о подношењу пријава ратне штете Министарству грађевина у смислу Уредбе о Пријављивању,
утврђивању и процени ратне штете (са Упутством о пријављивању ратне штете) коју је ДХБ са својим филијалама и клијентима претрпела на својој непокретној имовини, готовом новцу, хартијама од вредности и другим драгоценостима услед ратних операција 1941-1944. године са територије Управе војног
заповедника у Србији, с тим да се од пријаве изузимају штете од војне реквизиције.
Преписка по питању потраживања штете од стране ДХБ коју су за време
окупације проузроковале окупаторске земље и чија би наплата требала бити
извршена пре ратне штете.
Година: 1941-1946.

539

922

КОНФИСКАЦИЈА НЕПРИЈАТЕЉСКЕ ИМОВИНЕ
Спискови (са пратећом преписком) лица чија је имовина (потраживања)
конфискована, секвестрирана и привремено блокирана а иста су пресудом војних или грађанских судова осуђена на губитак имовине у корист државе у
смислу Одлуке АВНОЈ-а од 21. новембра 1944. године.
Година: 1945, 1946.

КЊИГОВОДСТВЕНА АРХИВА ДХБ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ КЊИГОВОДСТВА И
САСТАВЉАЊУ БИЛАНСА ДХБ
540

923

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О РАДУ КЊИГОВОДСТВА И САСТАВЉАЊУ
БИЛАНСА ДХБ
Годишњи извештаји Дирекције рачуноводства - његових одељења главног књиговодства, контролног и ликвидатуре за 1929. и 1937. годину, одлуке
Управног одбора ДХБ и његовог Извршног одбора и реферат о оснивању при
Централном књиговодству у Централној дирекцији Одсека контролног књиговодства и о реорганизацији контролне службе увођењем картотеке уместо
контролних књига са упутством који ће се сви подаци уносити у картотеку.
У прилогу Уредба о државном рачуноводству од марта 1941. године и
реферат о начину вођења књиговодства у Швајцарској.
Материјали (наредбе, решења, упутства и др.) о састављању биланса.
Година: 1921, 1927, 1932, 1935-1943.

БИЛАНСИ ДХБ И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА
БИЛАНСИ И ПРИЛОЗИ БИЛАНСИМА ДХБ
540

924

БИЛАНСИ ДХБ ЗА 1915-1920. ГОДИНУ
Јединице описа 924-956, у фасциклама 540-571, садрже опште билансе и
материјале ДХБ у целини упутства и наређења за састав годишњих биланса и

276
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

извештаја ДХБ - Централе и филијала уопште, посебни годишњи извештаји,
рачуни изравнања са прегледом активе и пасиве, рачуни губитка и добитка са
прегледом расхода и прихода, прегледи бруто и чисте биланције, понекад реферат са пробним билансом, годишња стања главних књига и дневници Главног књиговодства на дан 31. XII билансне године, изводи из трошкова буџета
по личним, материјалним и ванредним расходима изузетно у прилогу са коментаром, кратким рефератом и расписом у вези доношења и примене буџета.
Централа и остале пословне јединице састављали су годишњи биланс
(рачун изравнања и рачун губитка и добитка). Све позиције рачуна изравнања
и рачуна губитка и добитка централе и главних филијала груписане су у
биланс ДХБ, а филијала и агенција са билансом централе или надлежност
Главног филијала.
Прилози билансима углавном за Централу ДХБ - Београд, ређе заједнички за централу директно подручне филијале - агенције и заједнички за главне
филијале ДХБ у виду стања, прегледа, пописа и др. на дан 31. XII билансне године, који илуструју директно и допунским евиденцијама рад свих дирекција
и опште стање ДХБ.
Групе прилога:
1) готовина, имовина, резервни и амортизациони фондови
2) зајмови хипотекарни и краткорочни
3) приватни улози, фондови и капитали
4) текући рачуни
5) заложнице и обвезнице спољних и унутрашњих дугова
6) оставе, кауције и супергаранције
7) разни рачуни, сконтра и приманоте.
Опис глобалан, не постоји у свакој билансној години сав побројан материјал.
Где су прилози билансима већег обима, поједине, 2 или више група из
скупине прилога II/1-7 спаковане у посебне фасцикле и третиране као посебне
архивске јединице.
У годинама 1923-1932. постоје рачуни изравнања и рачуни добитка и губитка као најаутентичнији издвојени из главних књига у које нису могли бити
враћени јер нису сачуване.
541

925

БИЛАНС ДХБ ЗА 1921. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

542

926

БИЛАНС ДХБ ЗА 1922. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

543

927

БИЛАНСИ ДХБ ЗА 1923. И 1924. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

Државна хипотекарна банка
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544

бр.јед.
описа

928

БИЛАНСИ ДХБ ЗА 1925. И 1926. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

545

929

БИЛАНСИ ДХБ ЗА 1927. И 1928. ГОДИНУ
Напомена: Биланс за 1928. је без прилога.
Види опис јединице описа 924.

546

930

БИЛАНС ДХБ ЗА 1929. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

547

931

БИЛАНС ДХБ ЗА 1930. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

548

932

БИЛАНС ДХБ ЗА 1931. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

549

933

БИЛАНС ДХБ ЗА 1932. ГОДИНУ
Напомена: Биланс је без прилога.
Види опис јединице описа 924.

550

934

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1932. ГОДИНУ
Напомена: Недостаје прилог II/3.
Види опис јединице описа 924.

551

935

БИЛАНС ДХБ ЗА 1933. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

552

936

БИЛАНС ДХБ ЗА 1934. ГОДИНУ
Напомена: Прилога II/1, 2.
Види опис јединице описа 924.

553

937

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1934. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/3-7.
Види опис јединице описа 924.
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554

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

938

БИЛАНС ДХБ ЗА 1935. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/1, 2.
Види опис јединице описа 924.

555

939

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1935. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/3-7.
Види опис јединице описа 924.

556

940

БИЛАНС ДХБ ЗА 1936. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/1, 2, 4, 6, 7.
Види опис јединице описа 924.

557

941

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1936. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/3, 5.
Види опис јединице описа 924.

558

942

БИЛАНС ДХБ ЗА 1937. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/1, 4, 5, 7.
Види опис јединице описа 924.

559

943

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1937. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/2, 3, 6.
Види опис јединице описа 924.

560

944

БИЛАНС ДХБ ЗА 1938. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/1, 4-7.
Види опис јединице описа 924.

561

945

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1938. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/2, 3.
Види опис јединице описа 924.

562

946

БИЛАНС ДХБ ЗА 1939. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/1, 2, 4, 5, 7.

Државна хипотекарна банка
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бр.јед.
описа

Види опис јединице описа 924.
563

947

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1939. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/3, 6.
Види опис јединице описа 924.

564

948

БИЛАНС ДХБ ЗА 1940. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/1, 2, 4, 5, 7.
Види опис јединице описа 924.

565

949

ПРИЛОЗИ БИЛАНСУ ДХБ ЗА 1940. ГОДИНУ
Напомена: Прилози II/3, 6.
Види опис јединице описа 924.

565

950

БИЛАНС ДХБ ОД 1. I - 15. IV 1941. ГОДИНЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА
ИЗРАДУ БИЛАНСА ДХБ ЗА 1941. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

566

951

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ БИЛАНСА ДХБ ЗА 1942. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

567

952

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ БИЛАНСА ДХБ ЗА 1943. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

568

953

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ БИЛАНСА ДХБ ЗА 1943. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

569

954

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ БИЛАНСА ДХБ ЗА 1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

570

955

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ БИЛАНСА ДХБ ЗА 1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.
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571

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
бр.јед.
описа

956

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗРАДУ БИЛАНСА ГЛАВНЕ ФИЛИЈАЛЕ ДХБ У
БЕОГРАДУ ЗА 1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 924.

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА ДХБ
ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У БАЊА ЛУЦИ
572

957

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
БАЊА ЛУЦИ 1934-1940. И 1945. ГОДИНУ
Јединице описа 957, 959, 966, 979, 983, 990, 995, 998, 1001, 1003, 1004,
1007, 1009, 1010 у фасциклама 572, 573, 579, 591, 594, 600, 604, 606, 608, 609,
610, 613, 615, садрже извештаје комисија изузетно Инспектората ДХБ, редовни - општи ређе ванредни - специјални за разне временске периоде о прегледу
рада, стања и завршних рачуна појединих главних филијала ДХБ са примедбама и конкретним упутствима за вођење правилне пословне политике, технике
пословања и разрешење организационих проблема, са оверама исправности
појединих годишњих биланса на основу упоређења стања са књижењима. Нешто преписке у вези достављања главним филијалама примедаба и поступања
по истима и изузетно прилози - прегледи стања.
Сви извештаји третирани као целина због немогућности да се њихов већи део веже строго за једну билансну годину пошто се углавном ради о прегледу за 2 године - крај једне и почетак следеће.
Година: 1935-1941.

572

958

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У БАЊА ЛУЦИ ЗА 1930-1932, 1934,
1937-1940. И 1945. ГОДИНУ
Јединице описа 958, 960-965, 967-978, 980-982, 984-989, 991-994, 996,
997, 999, 1000, 1002-1008, 1010-1012, у фасциклама 572-617 садрже годишње
билансе појединих главних филијала ДХБ, тј. рачуни изравнања, губитка и добитка, стања главних књига са прилозима пописа, табеларним прегледима стања сконтрима и др. документима све на дан 31. XII билансне године у вези активних и пасивних позиција - послова из надлежности разних пословних дирекција ДХБ, у вези позиције губитка и добитка и организације и пословања
филијала уопште са нешто пропратне преписке. Ређе пробни и полугодишњи
биланси за поједине године.
Понегде у склопу биланса постоји годишњи извештај о раду саме филијале, у којем случају се налази на челу билансне документације. У појединим
билансним годинама сачувани само овогодишњи извештаји филијала или само
завршни рачуни и рачуни губитака и добитака или пак од целог билансног материјала само 1 или пар прилога.
Прилози билансу сређени по приложеним пописима односно њиховој
оригиналној нумерацији а у недостатку ових по групама као у арх. јед. VI/2
став II.

Државна хипотекарна банка
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281

бр.јед.
описа

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
573

959

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
ЦЕТИЊУ ЗА 1925-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 957.

573

960

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ ЗА 1922, 1923, 1924. И
1926. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

574

961

БИЛАНС ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ ЗА 1935. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

575

962

БИЛАНС ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ ЗА 1936. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

576

963

БИЛАНС ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ ЗА 1937. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

577

964

БИЛАНС ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ ЗА 1938. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

578

965

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ ЗА 1939-1940, 1945. И
СТАЊЕ НА ДАН 31. III 1941. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЉУБЉАНИ
579

966

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
ЉУБЉАНИ ЗА 1927-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 957.

579

967

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЉУБЉАНАНИ ЗА 1932, 1934,
1936. И 1937. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.
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968

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЉУБЉАНИ ЗА 1938-1940.
ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

581

969

СТАЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ НА ДАН 31. III 1941, БИЛАНСИ ЗА 1944,
1945. И ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 1946. ГОДИНЕ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА
У ЉУБЉАНИ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НИШУ
582

970

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НИШУ ЗА 1921, 1924, 1926, 1932,
1934. И 1936. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

583

971

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НИШУ ЗА 1937-1942. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

584

972

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НИШУ ЗА 1943. И 1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
585

973

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ ЗА 1922, 1924-1926.
И 1932-1934. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

586

974

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ ЗА
1935-1937. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

587

975

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ ЗА
1938. И 1939. ГОДИНУ
У билансима делимично обухваћена Агенција Петровград у надлежности главног филијала у Новом Саду.
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Напомена: Види јединицу описа 1007.
Види опис јединице описа 958.
588

976

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ ЗА 1940, 1944. И
1945. ГОДИНУ
У билансним материјалима за 1944. налази се извештаји о пословању
главног филијала за 1941-1944.
Напомена: Види опис јединице описа 958.

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
589

977

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ ЗА 1926, 1932. И
1935-1937. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

590

978

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ ЗА 1938-1940. И
1944-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СКОПЉУ
591

979

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
СКОПЉУ ЗА 1921, 1922, 1924-1930. И 1932-1946. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 957.

591

980

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СКОПЉУ ЗА 1922, 1924, 1926,
1929. И 1932. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

592

981

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СКОПЉУ ЗА 1934-1938. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

593

982

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СКОПЉУ ЗА 1939-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.
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ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
594

983

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
СПЛИТУ ЗА 1924-1940. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 957.

594

984

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛЕА У СПЛИТУ ЗА 1924-1933. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

595

985

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛЕА У СПЛИТУ ЗА 1934-1938. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

596

986

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ ЗА 1939. И
1940. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

597

987

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ ЗА 1940. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

598

988

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ ЗА 1941. И
1942. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

599

989

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ ЗА 1943-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
600

990

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
ЗАГРЕБУ ЗА 1927-1946. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 957.

600

991

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ ЗА 1932, 1934. И
1935. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.
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992

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ ЗА 1936-1938. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

602

993

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ ЗА 1939. И
1940. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

603

994

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ ЗА 1941, 1942. И 19441946. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗЕМУНУ
604

995

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ И ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗЕМУНУ ЗА 1933 - 1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 957.

604

996

БИЛАНСИ АГЕНЦИЈЕ У ЗЕМУНУ ЗА 1933-1937. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

605

997

БИЛАНСИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛЕА У ЗЕМУНУ ЗА 1938-1940. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ
ФИЛИЈАЛА И АГЕНЦИЈА ДХБ
606

998

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАНА АГЕНЦИЈЕ И ФИЛИЈАЛЕ У
КРАГУЈЕВАЦУ ЗА 1934-1941. ГОДИНУ
Комисијски извештаји о прегледу рада Агенције, а од средине 1939. године филијале Крагујевац у надлежности Централе - Београд, за године 19341940. и 1941. до 5. IV
Заједнички преглед биланса за 1940. и благајне и књижења за 1941. годину до 15. IV сачињен 17. XII 1941.
Напомена: Види опис јединице описа 957.

606

999

БИЛАНСИ АГЕНЦИЈЕ И ФИЛИЈАЛА У КРАГУЈЕВАЦУ ЗА
1935-1940. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.
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607 1000

БИЛАНСИ ФИЛИЈАЛА У КРАГУЈЕВАЦУ ЗА 1941-1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

608 1001

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ
ЗА 1938-1943. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 957.

608 1002

БИЛАНСИ АГЕНЦИЈЕ У ПАНЧЕВУ ЗА 1938-1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

609 1003

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ АГЕНЦИЈЕ И
ФИЛИЈАЛЕ У ЧАЧКУ ЗА 1933, 1936. И 1938-1943. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединица описа 957 и 958.

610 1004

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА И БИЛАНСИ АГЕНЦИЈЕ У
ШАБЦУ ЗА 1940-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединица описа 957 и 958.

611 1005

БИЛАНСИ АГЕНЦИЈЕ И ФИЛИЈАЛЕ У ВАЉЕВУ ЗА 1937. И
1939-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

612 1006

БИЛАНСИ АГЕНЦИЈА У ЛЕСКОВАЦУ И ЗАЈЕЧАРУ ЗА
1940-1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

613 1007

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 1938 - 1940. И БИЛАНСИ
ЗА 1935. И 1937 - 1942. АГЕНЦИЈЕ И ФИЛИЈАЛА У ПЕТРОВГРАДУ
Напомена: Види јединицу описа 975.
Види опис јединице описа 957. и 958.

614 1008

БИЛАНСИ ФИЛИЈАЛА У ПЕТРОВГРАДУ ЗА 1943-1945. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.
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615 1009

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ У
ПРИЈЕПОЉУ ЗА 1934, 1935. И 1937-1940. ГОДИНУ

615 1010

ИЗВЕШТАЈИ О ПРЕГЛЕДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 1935-1940. И БИЛАНСИ
АГЕНЦИЈЕ У БИТОЉУ ЗА 1934. И 1936-1940. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединица описа 957 и 958.

616 1011

БИЛАНСИ ФИЛИЈАЛА У ЈАГОДИНИ ЗА 1944, КОСОВСКОЈ
МИТРОВИЦИ ЗА 1945, ОСИЈЕКУ 1945. И 1946. И СМЕДЕРЕВУ ЗА 1943.
И 1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

617 1012

БИЛАНСИ ФИЛИЈАЛА У ПОЖАРЕВАЦУ ЗА 1943 - 1945, УЖИЦУ 19411942. И ВРШАЦУ 1942 - 1944. ГОДИНУ
Напомена: Види опис јединице описа 958.

БИЛАНСИ ДИРЕКЦИЈЕ ЛИКВИДАЦИОНЕ БАНКЕ
618 1013

ИЗВЕШТАЈИ О ПОСЛОВАЊУ СА ПРИЛОЗИМА И БИЛАНСИ
ДИРЕКЦИЈЕ ЛИКВИДАЦИОНЕ БАНКЕ
Биланси Дирекције Ликвидационе банке - рачуни изравнања, губитка и
годишњи извештај о раду Дирекције у 1933. години са прилозима (прегледима
стања депозита, тек. рачуна, рачуна остава, пописаних и наплаћених меница,
рачуна извршних трошкова, упутница, премија осигурања, са пописима досуђених и извршених трошкова) у свему за године 1929-1934, 1936, 1940.

СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ У ВЕЗИ СА БИЛАНСИМА
ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА, ФИЛИЈАЛА И АГЕНЦИЈА ДХБ
618 1014

СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ КРЕТАЊА ГОТОВИНЕ, ПРИВАТНИХ
КАПИТАЛА, ФОНДОВА И РАЧУНА КАО ДОПУНА БИЛАНСНИМ
МАТЕРИЈАЛИМА ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА, ФИЛИЈАЛА И АГЕНЦИЈА
Статистички прегледи кретања готовине и рачуна приватних капитала,
фондова и других капитала, а сасвим изузетно рачуна разних зајмова и тек. рачуна као допуна билансним материјалима.
а) За све главне филијале појединачно у појединим годинама 1937-1940.
(нема код сваке Главне филијале прегледа за све побројане године).
б) За агенцију и филијале у надлежности Централе Београд и главних
филијала за сваку појединачно у појединим годинама 1937-1940 - напомена
као под а.
Под а) веза са билансима појединих главних филијала односно јединицама описа 957-997.
Под б) веза са билансима појединих агенција односно филијала у надлежности Централе и главне филијале односно јединицама описа 998-1012
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ОСТАЛИ КЊИГОВОДСТВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ
618 1015

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КЊИЖЕЊУ
Општи материјали (одлуке Ужег комитета односно Извршног одбора
ДХБ, наређење, упутство, краћи реферати) о књижењу, начину, што већој
ажурности, мањим реорганизацијама увођењем нових и изменом ранијих рачуна за поједине ставке или променом њихових назива и сл.
У прилогу регистар општих одредби о књижењу.
Документација о књижењу уколико се могло везати за одређене банкарске послове и операције налази се у одговарајућим архивским јединицама.
Година: 1937, 1939-1941.

619 1016

КЊИГОВОДСТВЕНИ ДНЕВНИЦИ
Књиговодствени дневници о дневним књижењима са прилозима: скупним приманотним табацима, дневницима приманота, дневницима примања и
издавања, дневним стањем готовине и дневним прегледом благајне најчешће
везаних за рад банкарског и хипотекарног одељења филијала.
Материјал сачуван илустрације ради начина и технике књижења.
1940 (месец I, II - филијала Сплит)
1941 (месец II - филијала Загреб).
Година: 1940, 1941.

619 1017

ДНЕВНИЦИ ПРИМАНОТА
Дневници приманота са прилозима: налозима благајни за примања и исплате и приманотама као и нешто пропратне преписке у вези дневних књижења
по разним банкарским пословима у филијали Сплит за дане 5, 7. и 9. XII 1940.
и 1. и 3. II 1941.
Материјал сачуван ради илустрације и технике књижења.
Година: 1940, 1941.

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
МАТЕРИЈАЛИ НЕТИПИЧНИ ЗА ДЕЛОКРУГ ПОСЛОВНИХ
ДИРЕКЦИЈА ДХБ
620 1018

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ НЕТИПИЧНИ ЗА ДЕЛОКРУГ ПОСЛОВНИХ
ДИРЕКЦИЈА ДХБ
Одлука, одобрење, стране брошуре, програми и проспекти страних новчаних завода у вези одржавања у Паризу 1935. године Међународног конгреса
за штедњу и учешћа на њему представника ДХБ - 1935, с.а.
Преписка и обавештење о учешћу ДХБ и Поштанске штедионице на Међународној изложби у Паризу 1937. године и на Сајму у Барију путем одговарајућих публикација - 1937.
Одлуке Управног одбора ДХБ и преписка о упису на терет њеног Резервног фонда акција фабрике летилица „Утва“ а.д, о избору делегата на
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оснивачкој скупштини а.д. и кандидовању чиновника ДХБ у управни одбор
фабрике, спискови чланова Управног и Надзорног одбора и рачун изравнања,
добитка и губитка „Утве“ а.д. на дан 31. XII 1944-1940, 1943, 1945.
Преписка, белешка о фабрици шећера и кратак реферат у вези посредништва Швајцарског банкарског друштва, тј. понуде ДХБ-ци откупа од швајцарског друштва Континентал 10% свих акција фабрике шећера „Бачка“ у Врбасу
- 1934, 1935.
Молбе, одлука и преписка у вези одобрења вештачења чиновницима
ДХБ на молбу суда, као и хонорисања њиховог стручног комисијског прегледа рада Јасеничке задруге а.д. Аранђеловац , 1939-1942.
Одлуке Извршног одбора ДХБ и захвалнице о додељивању добровољних прилога - 1937, 1940.
Захвалница Навија, администратора Отоманске банке у Паризу, углавном
секретару ДХБ, Арону Алкалају, за послату публикацију у поводу 75-годишњице рада ДХБ, са копијама своја 3 писма из 1892. године упућених председнику
своје банке у Паризу као прилог финансијског историји Србије са освртом на
политичке прилике и потребе Србије за иностраним кредитима ради наоружања
(цела документација на француском језику) - 1892, 1938. година.
Година: 1892, 1934, 1935, 1937-1943, 1945. с.а.

ШТАМПА И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ О САНАЦИЈИ
КРЕДИТНОГ СИСТЕМА, МОНЕТАРНОЈ ПОЛИТИЦИ И
ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДРУГИХ
ДРЖАВА
620 1019

ШТАМПА И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ О САНАЦИЈИ КРЕДИТНОГ
СИСТЕМА У ЈУГОСЛАВИЈИ И ДРУГИМ ДРЖАВАМА
Материјали (исечци из домаће штампе, реферати, извештаји, страни
правни прописи, изузетно преписка) у вези финансијских мера југословенске
владе за санацију новчарства, кредита, валутне политике на бази стварне вредности динара путем одговарајућих каматних стопа и нове организације тј. преласка главних банака ДХБ, Привилеговане аграрне банке (ПАБ) и Поштанске
штедионице у директну надлежност Министарства финансија, са материјалом
о сличним мерама у странима земљама: Француској, Белгији, Немачкој, Бугарској, Пољској, Чехословачкој.
У прилогу дијаграми пословања југословенских државних привилегованих и приватних новчаних завода односно банака.
Година: 1926, 1928, 1930-1932, 1934-1938, с.а.

620 1020

ШТАМПА О МОНЕТАРНО ПОЛИТИЦИ И ФИНАНСИЈСКОМ СТАЊУ
РАЗНИХ ЗЕМАЉА
Исечци из француске штампе (углавном L` information, Agence economiyene et financiere) данске, швајцарске и југословенске о економско-финансијској и монетарно-банкарској политици уопште и о финансијском стању разних земаља укључујући и Југославију донекле и са политичког аспекта као и
о привредним и финансијским везама између разних земаља.
Материјал сређен хронолошки.
Година: 1930-1934.
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621 1021

ШТАМПА О МОНЕТАРНОЈ ПОЛИТИЦИ И ФИНАНСИЈСКОМ
СТАЊУ РАЗНИХ ДРЖАВА
Део материјала сређен само хронолошки, 1935-1937, с.а. а други груписан по земљама Азије: Јапан 1938, 1939; Кина 1937-1939; Турска 1933, 1935,
1938, 1939; Северна Африка: Алжир 1935, 1938; Тунис 1930-1934; Египат
1934, 1935, 1937-1939.
Посебна група о међународном картелу челика 1937-1939.

ФАБРИКА КОЖЕ ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ
(ПРЕЂЕ „БЕЛИ ОРАО“)
622 1022

МАТЕРИЈАЛИ О ФАБРИЦИ КОЖА ДХБ (ПРЕЂЕ „БЕЛИ ОРАО“)
Материјали (споразуми, извештаји, реферати, записници, преписка, одлуке Извршног одбора, рачуни изравнања, губитка и добитка, стања активе и
пасиве, пројекат, предрачуна и ситуациони планови) о фабрици коже ДХБ-ке
пређе „Бели орао“ у вези споразума домаћих и иностраних поверилаца међу
њима и ДХБ са једне и концерна Драгише Матејића тј. разних домаћих акционарских друштава и њихових предузећа међу којим и фабрика коже „Бели
орао“ са друге стране, о обезбеђењу потрживања поверилаца продајом из слободне руке свих предузећа изузев фабрике коже на ДХБ, коју за све повериоце
ДХБ прима у своје власништво, у вези преношења фабрике кожа на ДХБ, њеног пословања, одобравања јој кредита по тек. рачуну код ДХБ, контроли пословања, у вези продаје фабрике кожа, Градском поглаварству, примопредаје
зграда, постројења и дужности, у вези престанка рада, ликвидације њених потраживања и дуговања, исплата службеницима отпремнине и спора са једним
због накнаде за прековремени рад.
Година: 1929, 1934-1942.

623 1023

ПРЕПИСКА ФАБРИКЕ КОЖЕ ДХБ СА КОМИТЕНТИМА
Преписка фабрике коже ДХБ пређе „Бели орао“ са комитентима - предузећима за трговину кожом и индустријску прераду коже у вези опомена, гоњења неуредних дужника за испоручену робу и разних рекламација, даље са осигуравајућим друштвом у вези осигурања непокретности фабрике као и са Дирекцијом водовода и Пореском дирекцијом у вези дужних уплата за водну односно скупног пореза на пословни промет понекад са изводом из пословне
књиге, меницом, понеким записником и решењем у прилогу.
Регистратурски материјал фабрике коже.
Година: 1931-1941, с.а.

623 1024

НАЛОЗИ БЛАГАЈНИ ФАБРИКЕ КОЖЕ ДХБ ЗА ИСПЛАТУ И УПЛАТУ
Налози благајни фабрике кожа ДХБ пређе „Бели орао“ за исплату на терет расхода фабрике разних хонорара, дневница, награда и доприноса социјалног осигурања као и за уплату - пријем у корист прихода доспелих отплата дугова.
Регистратурски материјал фабрике коже.
Година: 1938-1941, 1943.
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ОСТАЛИ РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
623 1025

РАЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ - МОЛБЕ
Интервенције - молбе разних министара, политичара и утицајних лица
у корист разних физичких понекад правних лица кад су у питању зајмови
упућени Главном секретару ДХБ - Арону Алкалају изузетно директно управнику ДХБ:
- за пријем у службу изузетно за унапређење, премештај и одобрење отсуства 1927, 1933, 1934, 1936, 1937, с.а.
- за одобрење зајмова и разне олакшице у вези њих 1926-1929, 1933,
1934, 1936.
Година: 1926-1929, 1933, 1934, 1937, с.а.

623 1026

РАЗНИ РАСПИСИ ПРЕДСЕДНИШТВА МИНИСТАРСКОГ САВЕТА И
МИНИСТАРСТАВА
Расписи Председништва Министарског савета и разних Министарстава:
финансија, иностраних послова и изузетно војске и морнарице, саобраћаја,
ПТТ општег значаја, не директно везаних за рад ДХБ.
Година: 1933, 1935-1941.

623 1027

МАТЕРИЈАЛИ ГЛАВНОГ СЕКРЕТАРА ДХБ АРОНА АЛКАЛАЈА
Материјали (молба, дописи, захвалнице, честитке, говори) у вези дугогодишњег Главног секретара ДХБ, Арона Алкалаја у вези његовог унапређења
за главног секретара, избору за почасног члана Соколског друштва, његових
прилога - помоћи сиромашним студентима универзитета, одашиљања његове
књиге „Мојсије“, честитке потпредседнику Министарског савета на избору и
одржаних говора појединцима (посмртно слово служб. ДХБ и поздравни говор
проф. Бајкићу).
Година: 1923, 1933, 1936, 1938, 1940, 1941, с.а.

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

POPIS
KWIGA EВИДЕНЦИЈА

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈА
КЊИГОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ
ПАРТИЈАЛНИЦИ УЛОГА НА ШТЕДЊУ
ПАРТИЈАЛНИЦИ УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ
БЕОГРАД
1

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 9001-9199 (1923-1929)

2

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 9200-9401 (1922-1929)

3

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 9602-9771, 10755-13696
(1923-1929)

4

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1-575 (1929-1934)

5

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 9772-9951 (1923-1929)

6

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 12847-13750 (1929-1933)

7

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 13177-13451 (1923-1928)

8

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 13519-14697 (1933-1938)

9

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 13807-14185 (1923-1928)

10

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 14186-14534 (1923-1929)

11

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 14680-15589 (1929-1933)

12

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 14955-15237 (1923-1929)

13

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 15238-15483 (1923-1929)

14

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 15485-15875 (1923-1929)

15

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 15590-16506 (1929-1933)

16

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 15876-16288 (1923-1929)

17

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 16289-16548 (1923-1929)

18

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 16549-16948 (1923-1929)

19

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 16949-17297 (1923-1929)

20

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 17298-17645 (1923-1929)
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21

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 17646-18005 (1933-1938)

22

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 17895-18899 (1933-1938)

23

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 18366-18715 (1924-1929)

24

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 18902-19845 (1933-1938)

25

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 19417-19777 (1925-1930)

26

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 19778-20126 (1925-1930)

27

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 20781-21762 (1934-1938)

28

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 21668-21761 (1938-1940)

29

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 21894-22243 (1926-1930)

30

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 22709-23595 (1931-1936)

31

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 22709-23700 (1936-1941)

32

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 24022-24360 (1927-1931)

33

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 24367-25137 (1930-1936)

34

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 24701-25050 (1927-1931)

35

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 25141-25938 (1932-1936)

36

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 25776-26130 (1927-1932)

37

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 26131-26496 (1927-1932)

38

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 26601-27600 (1936-1940)

39

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 26808-27570 (1932-1937)

40

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 27924-28283 (1928-1932)

41

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР ПАРТ. 28501-29860 (1937-1940)

42

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 28637-28996 (1928-1932)

43

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 29303-30100 (1937-1941)

44

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 29707-30056 (1928-1932)

45

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 30408-30757 (1928-1932)

46

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 30379-31044 (1932-1937)

47

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 31045-31750 (1933-1937)
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48

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 31663-32425 (1937-1941)

49

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 32426-33157 (1933-1938)

50

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 32429-33969 (1938-1941)

51

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 32646-33969 (1938-1941)

52

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 33025-33404 (1929-1934)

53

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 33158-33919 (1934-1938)

54

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 34163-34537 (1929-1934)

55

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 35288-35971 (1934-1938)

56

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 35348-36823 (1938-1940)

57

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 36063-36442 (1930-1934)

58

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 36443-36832 (1930-1934)

59

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 36656-37334 (1934-1938)

60

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 36833-37217 (1930-1934)

61

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 37335-38040 (1935-1938)

62

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 37986-38366 (1930-1934)

63

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 38042-38698 (1934-1938)

64

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 38746-39124 (1931-1934)

65

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 39434-40675 (1935-1941)

66

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 39894-40283 (1931-1935)

67

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 40001-40633 (1935-1938)

68

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 40284-40670 (1931-1935)

69

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 41060-41447 (1931-1935)

70

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 41899-43006 (1938-1941)

71

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 42228-42617 (1931-1935)

72

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 42618-4300 (1931-1935)

73

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 43009-44111 (1939-1941)

74

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 43398-43787 (1932-1935)
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75

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 43502-44035 (1935-1939)

76

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 44036-44590 (1935-1939)

77

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 44112-45447 (1939-1940)

78

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 44178-44567 (1932-1935)

79

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 45132-45600 (1935-1939)

80

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 45604-46127 (1936-1939)

81

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 45738-46127 (1936-1939)

82

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 46128-46517 (1932-1936)

83

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 46518-46915 (1932-1936)

84

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 46661-4714 (1936-1940)

85

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 46916-47300 (1932-1936)

86

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 47601-48080 (1936-1940)

87

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 48081-48560 (1936-1940)

88

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 48194-48560 (1936-1940)

89

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 48561-49250 (1933-1936)

90

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 49251-49630 (1933-1936)

91

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 50391-50762 (1933-1937)

92

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 50551-51060 (1937-1941)

93

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 51136-51515 (1933-1937)

94

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 52043-52605 (1937-1941)

95

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 52276-52655 (1934-1937)

96

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 52607-53106 (1937-1940)

97

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 52762-52938 (1934)

98

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 53411-53790 (1934-1937)

99

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 54541-54920 (1934-1938)

100

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 54921-55290 (1934-1938)

101

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 55121-55593 (1938-1941)
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102

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 55291-55670 (1934-1938)

103

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 56051-56435 (1934-1938)

104

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 56436-56824 (1934-1938)

105

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 56825-57200 (1935-1938)

106

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 57201-57570 (1935-1938)

107

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 58170-59023 (1938-1941)

108

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 58311-58685 (1935-1938)

109

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 58686-59060 (1935-1938)

110

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 59801-60170 (1935-1938)

111

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 59847-60720 (1938-1940)

112

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 60536-60885 (1935-1939)

113

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 60886-61225 ( 1936-1940)

114

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 61226-61560 (1936-1940)

115

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 61811-62598 (1940, 1941)

116

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 62251-62600 (1936-1940)

117

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 62601-62940 (1936-1940)

118

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 62941-63281 (1936-1940)

119

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 63285-63628 (1940, 1941)

120

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 63631-63980 (1936-1941)

121

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 64342-64700 (1940)

122

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 66729-67024 (1937-1940)

123

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 66729-67024 (1937-1940)

124

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 67025-67385 (1937-1941)

125

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 67386-67735 (1937-1941)

126

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 69159-69512 (1938-1941)

127

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 72264-72863 (1938-1940)

128

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 73464-74064 (1939-1941)
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129

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 74670-75270 (1939-1941)

130

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 75271-75870 (1939-1941)

131

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 75871-76470 (1939-1941)

132

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 76471-77248 (1939, 1940)

133

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 77249-77844 (1940)

134

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 78486-79282 (1940, 1941)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У БЕОГРАДУ
135

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 2350-2577 (1945, 1946)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
136

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 8-720 (1939-1946)

137

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 721-842 (1939-1946)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
138

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 7501-10293 (1936-1945)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ШАПЦУ
139

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1-432 (1940-1945)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЈАГОДИНИ
140

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1-169 (1943-1945)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ОСИЈЕКУ
141

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1-49 (1942-1945)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ПОЖАРЕВЦУ
142

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1-200 (1943-1945)
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ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У СМЕДЕРЕВУ
143

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1-72 (1943-1945)

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗЕМУНУ
144

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1-374 (1933-1935)

145

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ - БР. ПАРТ. 1111-1379 (1937-1944)

146

ПАРТИЈАЛНИК УЛОГА НА ШТЕДЊУ ЦРКАВА И МАНАСТИРА - БР. ПАРТ. 50075964 (1929-1934)

ПАРТИЈАЛНИЦИ РАЗНИХ ФОНДОВА
ПАРТИЈАЛНИЦИ РАЗНИХ ФОНДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕБЕОГРАД
147

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1933-1941)

149

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1934-1937)

150

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1934-1938)

151

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1936-1939)

152

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1938-1941)

153

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1938-1946)

154

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1939-1946)

155

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1939-1946)

156

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1940-1945)

157

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1940-1945)

158

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1940-1946)

159

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1940-1946)

160

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1940-1946)

161

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1940-1946)

162

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

163

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)
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164

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

165

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

166

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

167

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

168

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

169

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

170

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1941-1943)

171

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА (1945-1946)

172

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 107-406 (1934-1939)

173

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 410-769 (1934-1939)

174

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 772-1009 (1934-1939)

175

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 1257-1758 (1934-1939)

176

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 1759-2193 (1934-1939)

177

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 2240-2522 (1929-1934)

178

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 2408-2683 (1934-1939)

179

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 2684-2888 (1934-1939)

180

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 2891-3063 (1934-1939)

181

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 3064-3209 (1934-1939)

182

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 3210-3330 (1934-1939)

183

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 3331-3499 (1934-1939)

184

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 262-3930 (1937-1946)

185

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 5381-5979 (1935-1939)

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У
ЈАГОДИНИ
186

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 1-180 (1943-1944)
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ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У
СМЕДЕРЕВУ
187

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 1-66 (1943-1945)

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У
ВАЉЕВУ
188

ПАРТИЈАЛНИК РАЗНИХ ФОНДОВА - БР. ПАРТ. 1-134 (1940-1946)

ПАРТИЈАЛНИЦИ ПУПИЛНИХ И ДЕПОЗИТНИХ KАПИТАЛА
ПАРТИЈАЛНИЦИ ПУПИЛНИХ И ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
189

ПАРТИЈАЛНИК ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА (1940-1946)

190

ПАРТИЈАЛНИК ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА (1936-1939)

191

ПАРТИЈАЛНИК ПУПИЛНИХ КАПИТАЛА (1944-1946)

192

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА - БР. ПАРТ. 8001-8494 (1922-1929)

193

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА - БР. ПАРТ. 8001-8500 (1929-1935)

194

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА - БР. ПАРТ. 8001-8184 (1935-1939)

195

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА - БР. ПАРТ. 8185-8480 (1935-1939)

196

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА - БР. ПАРТ. 8001-8234 (1935-1940)

197

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА - БР. ПАРТ. 101-146 (1936-1939)

198

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА (1940)

199

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА (1941-1946)

200

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА (1941-1946)

201

ПАРТИЈАЛНИК ПУПИЛНИХ И ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА (1941-1945)

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА У НЕДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
202

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА - БР. ПАРТ. 1-292 (1936, 1937)

203

ПАРТИЈАЛНИК ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА (1941)

304
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број
књиге

ПАРТИЈАЛНИК КАПИТАЛА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У ШАПЦУ
204

ПАРТИЈАЛНИК ПУПИЛНИХ И ДЕПОЗИТНИХ КАПИТАЛА И РАЗНИХ ФОНДОВА
(1940-1945)

ПАРТИЈАЛНИК КАПИТАЛА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У УЖИЦУ
205

ПАРТИЈАЛНИК ПУПИЛНИХ, ДЕПОЗИТНИХ И ЦРКВЕНО-МАНАСТИРСКИХ
КАПИТАЛА (1942-1945)

ПАРТИЈАЛНИЦИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА
ПАРТИЈАЛНИЦИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕБЕОГРАД
206

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА СТРАНИХ БАНАКА (1933-1937)

207

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА СТРАНИХ БАНАКА (1938-1940)

208

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА СТРАНИХ БАНАКА (1938-1940)

209

ПАРТИЈАЛНИК ПАСИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА (1936-1938)

210

ПАРТИЈАЛНИК ПАСИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-188 (1939-1941)

211

ПАРТИЈАЛНИК ПАСИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-410 (1941-1944)

212

ПАРТИЈАЛНИК ПАСИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-300 (1941-1943)

213

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-97 (1939, 1940)

214

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 4-247 (1941-1944)

215

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-350 (1944-1946)

216

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 357-528 (1945)

217

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА (1941-1945)

218

ПАРТИЈАЛНИК ПРИВАТНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-300 (1943-1946)

219

ПАРТИЈАЛНИК ПРИВАТНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 301-750 (1942-1946)

220

ПАРТИЈАЛНИК ПРИВАТНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 301-1333 (1944-1946)

221

ПАРТИЈАЛНИК ПРИВАТНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 751-1333 (1942-1946)

222

ПАРТИЈАЛНИК ПРИВАТНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. (1943-1946)

223

ПАРТИЈАЛНИК ПРИВАТНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1625-2349
(1944-1946)

Државна хипотекарна банка
број
књиге

224

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА СЛУЖБЕНИКА ДХБ БР. ПАРТ. 1-800 (1942-1946)

225

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА СЛУЖБЕНИКА ДХБ БР. ПАРТ. 1-800 (1944-1946)

226

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА СЛУЖБЕНИКА ДХБ БР. ПАРТ. 10-1002 (1944-1946)

227

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА СЛУЖБЕНИКА ДХБ БР. ПАРТ. 1а-400а (1943-1946)

228

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА СЛУЖБЕНИКА ДХБ БР. ПАРТ 401а-800а (1943-1946)

229

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА СЛУЖБЕНИКА ДХБ БР. ПАРТ. 801а-900а (1944-1946)

230

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО ПОЗАЈМИЦАМА ДЕМОБИЛИСАНИМ
БОРЦИМА - БР. ПАРТ. 1-88 (1946)

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У
ЈАГОДИНИ
231

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-172 (1943-1945)

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
232

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 2-27 (1939-1946)

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У
ПОЖАРЕВЦУ
233

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-164 (1943-1945)

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
234

ПАРТИЈАЛНИК ПАСИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА - БР. ПАРТ. 1-136 (1939-1945)

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У
СМЕДЕРЕВУ
235

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА (1943-1945)

305
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ПАРТИЈАЛНИЦИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У
ШАПЦУ
236

ПАРТИЈАЛНИК ПАСИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА (1940-1945)

237

ПАРТИЈАЛНИК АКТИВНИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА (1940-1945)

ПАРТИЈАЛНИЦИ ТЕКУЋИХ РАЧУНА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У ЗЕМУНУ
238

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА (1933-1940)

239

ПАРТИЈАЛНИК ТЕКУЋИХ РАЧУНА (1940-1945)

ПАРТИЈАЛНИЦИ ЗАЈМОВА НА ЗАЛОГЕ (ЛОМБАРД)
ПАРТИЈАЛНИЦИ ЗАЈМОВА НА ЗАЛОГЕ (ЛОМБАРД) У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
240

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЈМОВА НА ЗАЛОГЕ (ЛОМБАРД) - БР. ПАРТ. 500-599
(1936-1945)

241

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЈМОВА НА ЗАЛОГЕ (ЛОМБАРД) - БР. ПАРТ. 600-672
(1939-1945)

ПАРТИЈАЛНИЦИ МЕНИЧНИХ ЗАЈМОВА НА ХИПОТЕКУ
ПАРТИЈАЛНИЦИ МЕНИЧНИХ ЗАЈМОВА НА ХИПОТЕКУ У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
242

ПАРТИЈАЛНИК МЕНИЧНИХ ЗАЈМОВА НА ХИПОТЕКУ - БР. ПАРТ. 1-992
(1931-1946)

ПАРТИЈАЛНИЦИ МЕНИЧНИХ ЗАЈМОВА НА ХИПОТЕКУ У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗЕМУНУ
243

ПАРТИЈАЛНИК МЕНИЧНИХ ЗАЈМОВА НА ХИПОТЕКУ (1934-1938)

244

ПАРТИЈАЛНИК МЕНИЧНИХ ЗАЈМОВА НА ХИПОТЕКУ (1937-1941)

ПАРТИЈАЛНИЦИ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА
ПАРТИЈАЛНИЦИ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ЦЕНТРАЛЕ -БЕОГРАД
245

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 5994-8809

Државна хипотекарна банка
број
књиге

246

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 6993-10213

247

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 2596, 6993-10210

248

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 8810-11007

249

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 10217-10886

250

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 11580-12071

251

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 12053-12348

252

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 12689-12999

253

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 12985-13334

254

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 13365-13814

255

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА – БР. ПАРТ. 9975-14724

256

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 14958-22413

257

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 22417-22778

258

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА – БР. ПАРТ. 22461-22813

259

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 25091-25349

260

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 25615-25868

261

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 26170-28011

262

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 28012-32148

263

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 32732-32979

264

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 32151-32466

265

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 32780-33004

266

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 33251-33487

267

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 33744-33984

268

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ . 34179-34397

269

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 34232-34450

270

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 34398-34610

271

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 34451-34674

272

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 34675-34896

307
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број
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273

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 35510-36011

274

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 35596-35811

275

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 35693-35896

276

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 35898-36113

277

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 36028-36249

278

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА – БР. ПАРТ. 36349-36565

279

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 36493-36714

280

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 36716-36927

281

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 37097-37234
ПАРТИЈАЛНИЦИ ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА

ПАРТИЈАЛНИЦИ ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
282

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ
1001-1250 (1923-1929)

283

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
1268-1519 (1924-1932)

284

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
1520-1770 (1924-1929)

285

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
1745-2051 (1924-1929)

286

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
2557-2818 (1925-1929)

287

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
2410-2680 (1929-1935)

288

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
2681-2949 (1926-1935)

289

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
3074-3325 (1926-1929)

290

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
3210-3480 (1928-1935)

291

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
3326-3587 (1926-1929)

Државна хипотекарна банка

309

број
књиге

292

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
3481-3757 (1929-1935)

293

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
4863-5117 (1927-1935)

294

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
5876-6137 (1928-1935)

295

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
6138-6389 (1929-1935)

296

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
7420-7680 (1930-1935)

297

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
8188-8442 (1933-1935)

298

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
8882-9130 (1937-1941)

299

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
10130-10379 (1939-1941)

300

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
10380-10701 (1940-1941)

301

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
10629-10711 (1940-1941)

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ
ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
302

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА (1935-1938)

ПАРТИЈАЛНИЦИ АМОРТИЗАЦИОНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
303

ПАРТИЈАЛНИК АМОРТИЗАЦИОНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 301-400 (1942-1946)

304

ПАРТИЈАЛНИК АМОРТИЗАЦИОНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 765-1369 (1942-1946)

305

ПАРТИЈАЛНИК АМОРТИЗАЦИОНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 1371-1990 (1942-1946)

306

ПАРТИЈАЛНИК АМОРТИЗАЦИОНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 1992-2562 (1942-1946)

307

ПАРТИЈАЛНИК АМОРТИЗАЦИОНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 2563-3070 (1942-1946)

308

ПАРТИЈАЛНИК АМОРТИЗАЦИОНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 3071-3381 (1942-1946)

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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ПАРТИЈАЛНИЦИ ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА У НАДЛЕЖНОСТИ
ФИЛИЈАЛА У СМЕДЕРЕВУ
309

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА -БР. ПАРТ 1-250 (1941-1945)

310

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 251-500 (1941-1945)

311

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 501-748 (1941-1946)

312

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 751-865 (1942-1946)

ПАРТИЈАЛНИЦИ ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ФИЛИЈАЛА У ВАЉЕВУ
313

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА БР. ПАРТ. 1-255
(1941-1945)

314

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
251-500 (1940-1945)

315

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
501-633 (1940-1945)

ПАРТИЈАЛНИЦИ ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗЕМУНУ
316

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ. 3-293
(1937-1944)

317

ПАРТИЈАЛНИК ХИПОТЕКАРНИХ И КОМУНАЛНИХ ЗАЈМОВА - БР. ПАРТ.
294-543 (1937-1945)

КЊИГОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ ЕМИСИЈА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
КЊИГОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ ЕМИСИЈА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ У
НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
318

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 894-1193 (1934-1938)

319

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 1492-1791 (1934-1938)

320

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 1792-2089 (1934-1938)

321

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 2090-2389 (1934-1938)

322

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 2987-3282 (1935-1938)

323

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 3283-3582 (1935-1938)

324

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 3883-4182 (1935-1938)

Државна хипотекарна банка

311
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325

ПАРТИЈАЛНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА - БР. ПАРТ. 10001-15000 (1924-1928)

326

ДНЕВНИК ЗАЛОЖНИЦА И ОБВЕЗНИЦА (1921-1935)

327

КЊИГА ЕМИСИЈА 6% ДРЖАВНОГ ЗАЈМА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗЕМАЉСКУ
ОДБРАНУ (1939-1941)

328

КОНТРОЛНИК АВАНСА ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА 6% ДРЖАВНОГ
ЗАЈМА (1938-1941)

329

КОНТРОЛНИК АВАНСА ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА 6% ДРЖАВНОГ
ЗАЈМА (1938-1941)

330

КОНТРОЛНИК ДОДЕЉЕНИХ КРЕДИТА ЗА МИН. СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И
НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА 6% ЗАЈМА ( 1938-1941)

331

КЊИГА ОДОБРЕНИХ КРЕДИТА (1936-1939)

332

СКОНТРО ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1935-1937)

333

СКОНТРО ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1937-1940)

334

КЊИГА ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ (1934, 1935)

335

КЊИГА ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ХАРТИЈА ОД
ВРЕДНОСТИ (1940-1941)

336

СКОНТРО ПОЛАГАЧА ОСТАВА, ПОКРИЋА И КАУЦИЈА - БР. ПАРТ. 1-129
(1940-1946)

337

СКОНТРО ПОЛАГАЧА ОСТАВА, ПОКРИЋА И КАУЦИЈА - БР. ПАРТ. 1-284
(1932-1946)

338

СКОНТРО ПОЛАГАЧА ОСТАВА, ПОКРИЋА И КАУЦИЈА - БР. ПАРТ. 526-760
(1940, 1941)

339

КЊИГА ОСТАВА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ (1930-1942)

340

КЊИГА ОСТАВА ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ (1930-1946)

341

ТРЕЗОРСКА КЊИГА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1939-1944)

342

ТРЕЗОРСКА КЊИГА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (1939-1944)

СКОНТРО ПОЛАГАЧА ОСТАВА, ПОКРИЋА И КАУЦИЈА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
343

СКОНТРО ПОЛАГАЧА ОСТАВА, ПОКРИЋА И КАУЦИЈА - БР. ПАРТ. 1-134
(1938-1941)

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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СКОНТРО ПОЛАГАЧА ОСТАВА, ПОКРИЋА И КАУЦИЈА У
НАДЛЕЖНОСТИ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СПЛИТУ
344

СКОНТРО ПОЛАГАЧА ОСТАВА, ПОКРИЋА И КАУЦИЈА - БР. ПАРТ. 5-156
(1939-1941)

ГЛАВНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ ГЛАВНИХ КЊИГА
ГЛАВНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ ГЛАВНИХ КЊИГА ДХБ
345

ГЛАВНА КЊИГА ОДЕЉЕЊА ЗА РУКОВАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉСКОМ ИМОВИНОМ
(1919)

346

ГЛАВНА КЊИГА ОДЕЉЕЊА ЗА РУКОВАЊЕ НЕПРИЈАТЕЉСКОМ ИМОВИНОМ
(1920)

347

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1921, 1922)

348

ГЛАВНА КЊИГА (1922)

349

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1923, 1924)

350

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1924, 1925)

351

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1926, 1927)

352

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1927, 1928)

353

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1928, 1929)

354

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1929, 1930)

355

ГЛАВНА КЊИГА (1929)

356

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1930)

357

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1930, 1931)

358

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1931, 1932)

359

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1932)

360

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1932, 1933)

361

ГЛАВНА КЊИГА (1933)

362

ГЛАВНА КЊИГА (1933)

363

ГЛАВНА КЊИГА (1934)

364

ГЛАВНА КЊИГА (1935) - I ДЕО

Државна хипотекарна банка
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365

ГЛАВНА КЊИГА (1935) - II ДЕО

366

ГЛАВНА КЊИГА (1936) - I ДЕО

367

ГЛАВНА КЊИГА (1936) - II ДЕО

368

ГЛАВНА КЊИГА (1937)

369

ГЛАВНА КЊИГА (1937)

370

ГЛАВНА КЊИГА (1938) - I ДЕО

371

ГЛАВНА КЊИГА (1938) - II ДЕО

372

ГЛАВНА КЊИГА (1939) - I ДЕО

373

ГЛАВНА КЊИГА (1939) - II ДЕО

374

ГЛАВНА КЊИГА (1940)

375

ГЛАВНА КЊИГА ГРУПИСАНИХ РАЧУНА (1940)

376

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1941)

377

ГЛАВНА КЊИГА ГРУПИСАНИХ РАЧУНА (1941)

378

ГЛАВНА КЊИГА ГРУПИСАНИХ РАЧУНА (1941, 1942)

379

ГЛАВНА КЊИГА ГРУПИСАНИХ РАЧУНА (1942)

380

ГЛАВНА КЊИГА (1943, 1944)

381

ГЛАВНА КЊИГА ГРУПИСАНИХ РАЧУНА (1943-1945)

382

ГЛАВНА КЊИГА ГРУПИСАНИХ РАЧУНА (1945-1946)

383

ГЛАВНА КЊИГА ГРУПИСАНИХ РАЧУНА (1945)

ГЛАВНА КЊИГА ГЛАВНИХ ФИЛИЈАЛА У БЕОГРАДУ
384

ГЛАВНА КЊИГА (1945-1946)

ДНЕВНИК И ГЛАВНА КЊИГА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЦЕТИЊУ
385

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1940-1946)

386

ГЛАВНА КЊИГА (1941-1945)

387

ГЛАВНА КЊИГА (1946)

313
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ГЛАВНА КЊИГА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У НОВОМ САДУ
388

ГЛАВНА КЊИГА (1941-1944)

389

ГЛАВНА КЊИГА (1945)

ГЛАВНА КЊИГА ФИЛИЈАЛА У ЈАГОДИНИ
390

ГЛАВНА КЊИГА (1943-1945)

ГЛАВНА КЊИГА ФИЛИЈАЛА У ПОЖАРЕВЦУ
391

ГЛАВНА КЊИГА (1943-1945)

ГЛАВНА КЊИГА ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У САРАЈЕВУ
392

ГЛАВНА КЊИГА (1946)

ГЛАВНА КЊИГА ФИЛИЈАЛА У СМЕДЕРЕВУ
393

ГЛАВНА КЊИГА (1943-1945)

ГЛАВНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
СПЛИТУ
394

ГЛАВНА КЊИГА (1940-1944)

395

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1940-1941)

396

ГЛАВНА КЊИГА (1942-1944)

397

ГЛАВНА КЊИГА (1945)

ГЛАВНЕ КЊИГЕ ФИЛИЈАЛА У ШАПЦУ
398

ГЛАВНА КЊИГА (1940-1943)

399

ГЛАВНА КЊИГА (1944-1945)

400

ГЛАВНА КЊИГА (1945-1946)

ГЛАВНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ ФИЛИЈАЛА У ВАЉЕВУ
401

ГЛАВНА КЊИГА (1940, 1941)

402

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1940-1942)

403

ГЛАВНА КЊИГА (1942-1945)

Државна хипотекарна банка
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404

ГЛАВНА КЊИГА (1945, 1946)

ГЛАВНА КЊИГА ФИЛИЈАЛА У УМЦИ
405

ГЛАВНА КЊИГА (1944)

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У ЗАГРЕБУ
406

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1944, 1945)

ГЛАВНА КЊИГА И ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У
ЗЕМУНУ
407

ГЛАВНА КЊИГА (1933-1935)

408

ГЛАВНА КЊИГА (1935-1937)

409

ГЛАВНА КЊИГА (1937-1938)

410

ГЛАВНА КЊИГА (1939, 1940)

411

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ (1939-1941)

412

ГЛАВНА КЊИГА (1940, 1941)

413

ГЛАВНА КЊИГА (1941-1945)

ОСТАЛЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ КЊИГЕ ДХБ
414

ДНЕВНИК ГЛАВНЕ КЊИГЕ ФАБРИКЕ КОЖА „БЕЛИ ОРАО“ (1936, 1937)

415

КЊИГА ПРИХОДА ИМАЊА ДХБ (1931-1938)

АДМИНИСТРАТИВНЕ КЊИГЕ
ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛИ ДХБ
416

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ДХБ ЗА 1919-1934. ГОДИНУ
број: 1-1274.

417

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ДХБ ЗА 1934. ГОДИНУ
број: 1-437.

418

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ДХБ ЗА 1935. ГОДИНУ
број: 1-570.

419

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ДХБ ЗА 1936-1938. ГОДИНУ
број: 1-626/1936; 1-583/1937; 1-790/1938.
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420

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ДХБ ЗА 1939. ГОДИНУ
број: 1-1353.

421

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ДХБ ЗА 1940. ГОДИНУ
број: 1-2205.

422

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ДХБ ЗА 1941-1947. ГОДИНУ
број: 1-649/1941; 1-153/1942; 1-58/1943; 1-29/1944; 1-423/1945; 1-154/1946; 1-9/1946;
1-28/1947.
напомена: Од бр.145 из 1946. евидентирана су акта Државне инвестиционе банке.

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ФИЛИЈАЛА У ЧАЧКУ
423

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1934-1945. ГОДИНУ
број: 1-11/1934; 1-4/1935; 1-7/1936; 1-8/1937; 1-17/1938; 1-34/1939; 1-40/1940;
1-47/1941; 1-28/1942; 1-6/1943; 1-4/1944; 1-8/1945.

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ГЛАВНОГ ФИЛИЈАЛА У СКОПЉУ
424

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1939-1941. ГОДИНУ
број: 1-70/1939; 1-152/1940; 1-53/1941.

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ФИЛИЈАЛА У ВАЉЕВУ
425

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1941-1944. ГОДИНУ
број: 1-70/1941; 1-28/1942; 1-2/1943; 1-6/1944.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ТЕХНИЧКОГ ОДЕЛЕЊА ЦЕНТРАЛЕ-БЕОГРАД
426

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1941-1945. ГОДИНУ
број: 1240-1320/1941; 1-1178/1942; 1-251/1943; 1-200/1944; 1-189/1945.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ПЕРСОНАЛНОГ ОДЕЛЕЊА ЦЕНТРАЛЕБЕОГРАД
427

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1936. ГОДИНУ - КЊ. I
број: 1-1990.

428

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1936. ГОДИНУ - КЊ. II
број: 1991-2760.

429

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1937. ГОДИНУ - КЊ. I
број: 1000-3000.

430

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1937. ГОДИНУ - КЊ. II
број: 3001-6400.

431

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1938. ГОДИНУ - КЊ. I
број: 1-3200.

Државна хипотекарна банка
број
књиге

432

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1938. ГОДИНУ - КЊ. II
број: 3201-7110.

433

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1939. ГОДИНУ - КЊ. I
број: 1-5230.

434

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1939. ГОДИНУ - КЊ. II
број: 5231-9940.

435

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940. ГОДИНУ - КЊ. I
број: 1-4000.

436

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940. ГОДИНУ - КЊ. II
број: 4001-7865.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛИ ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА 6%
ДРЖАВНОГ ЗАЈМА ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ И ЗЕМАЉСКУ ОДБРАНУ
437

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1939. И 1940. ГОДИНУ
број: 3391-4093/ 1939; 1-3280 / 1940.

438

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940. И 1941. ГОДИНУ
број: 3281-4310/1940; 1-1072/1941.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛИ МЕСНЕ КОНТРОЛЕ ПРИ ДХБ
439

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1931. И 1932. ГОДИНУ
број: 300-879/1931; 1-410/1932.

440

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1935. И 1936. ГОДИНУ
број: 740-2564/1935; 1-69/1936.

441

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1936. И 1937. ГОДИНУ
број: 2530-4749/1936; 1-160/1937.

442

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1940. ГОДИНУ
број: 1-4695.
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