
Будимир Мил·ичић 

ПРИВРЕДНИ РАЗВИТАК САРАЈЕВА 

1919-1941. ГОДИНЕ 
Привредни живот Сарајева међуратног раздобља, као уоста

лом и Босне и Херцего·вине, сразмјерно је недовољно истражен и 

проучен у односу на неоспоран значај и утицај економског фактора 

на укупне друштвене и политичке токове. На ову тему написана. су, 

уколико се иаузму монографије о Фабрици дувана, Творници ћили

ма, Фабрици чарапа »Кључ« и Главној жељезничкој радионици, све

га два чланка и то др Ке-~tаљ Хреља: Преглед друштвено-економс

ких прилика у Сарајеву између два рата, Сарајево у револуцији, том 

први, Револуционарни раднички покрет 1937-1941, Сарајево 1974, 
стр. t>З-108, и Тодор Крушевац: Развојни пут трговт~е града Сара

јева. у периоду између рато·ва (1918-1941), Гласник архива и Друшт
ва. архивских ра,цника. Босне и Херцеговине, година XII-XII:I, Сара
јево 1972--1973, стр. 121-200, писана, претежно, на темељу подата
ка из штампаноr изворног маrrеријала и литературе различите про

венијенције и карактера, без ширих истраживањЗЈ архивске грађе. 

Вриједних података за тематику која је предмет нашег интересова

ља садрже и радови који се не баве искључiв-о тертирање:м привре

дне проблематике. Таква. је, примјерице ради, студија др Ах-~tеда 
Xa~upoвuha: Синдикални по·крет у Босни и Херцеговини 1918-1941, 
Сарајево 1980. До сада објављеним радовима ни приближно није ис
црпљена наведена тематика., тим прије што је изостало консулто
ваље за ову тему неза>абилазне apxillicкe и друге изворне грађе. Ту, 

првенствено, мислимо на. сљедеће фондове: Гра·дско поглаварство 

Сарајева 1919-1941, Трговачка и обртничка комора за Босну и Хер
цеговину 1919-1932, Трговинска-индустријска комора у СараЈеву 

1933-1941. и Занатска комора у Сара.јеву 1933-1941, похрањене· у 

Историјском архиву Сарајево. Недостатак систематичних статистич

ких показатеља о сарајевској привреди, посебно индустрији, упути
ло нас је на састављаље сума,рних табеларних прегледа на основу 

доста мањкавих података разасутих по мноштву најразноврснијих 
извора. Из ти~ разло-га аутор и поред најбоље воље није мога-о изб

јећи навођење, у појединим напоменама, већег броја извора из којих 
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су црnљени, nодаци. Овај рад nредставља дио једне оnсежније сту

дије о развоју ра•дничке класе Сарајева у nериоду између два свјет

ска рата. 

Стварањем Краљевине Срба, Xpвarra и Словенаца, 1. децемб
ра 1918, осјетно су се измијениле друштвено-економске и nолитичке 
nрилике у Сарајеву које, свођењем на сједиште nрво сарајевске об

.ласти, а затим Дринске бановине, губи свој ранији повлаштени поло

жаd у односу на остале босанскохерцеговачке градове. Многи фак

тори који су му у доба аустроугарске управе давали nосебно оби

љежје и за које је добрим дијелом био везан развита!К појединих 

nривредних дјелатности престали. су да постоје. Повлачење из зем

ље страног капитала и стране квалификоване радне снаге деnресив

но је дјеловало на сарајевску привреду непосредно послије завршет

ка првог свјетског рата.. Ово је, nоред осталих фактора, добрим ди

јелом утицало и H<li њено уситњавање. Нова привредна активност 

била је о1•ежана усљед ршзорног дејства првог свјетског рата на 

проњзводне снате, послијератне подјеле Босне и Херцего.вине на 

више г.дминистраrгивно-територија..лних области, лоших саобра·hај

них веза са осталим дјеловима државе и усмјеравање трговине и 

тр;:;нзита саобраћајницама које су nовезивале привредно развијенија 

nодручја. На привредни развој Сарајева• неnовољно су се одразили и 
О'СКудица каnитала и nовољних кредwга, nривредна и културна за<Јс

талост ближе и даље околине града, неповољна социј.ална структу

ра градско.г становништва, дефицитарност квалификоване радне сна

ге у nрвим nоратним годинама, оnтереhеност nривреде држа'Вним и 

самоуnравним дажбинама, високе превозне тарифе на. робу, веом·а 

оrраничене могуhности пласмана домаћих производа на страном тр

жишту и вишегодишња деnресија и криза југословенске привреде. 

Од важнијих фактора који. су позитивно утицали на развита-к гра-д

ске привреде вриdедно је истаћи свега три: nово·љан географски nо

ложај Сарајева, изобиље јефтине радне снаге на тржишту рада и ре

лмивно велика концентрација градског ста.новништва, новчаних за

вода, државних и привредних на.,цлештава и културно-просвјетних 

установа. 

И-н.дустрија Сарајева 

Индустријски развитак Сарајева у међуратном nериоду није 

био онако интензиван као прије првог свјетског рата. 'У времену из

•..tеђу 1919-1941. основана су свега четири мања nриватна индустриј
ска предузеhа, два државна и једно оnштинско, док ИIХ је неколико 

морало обуставити производњу из финансијских разлога. Осим у 

цва-три случаја, није било ни већих улагања у модернизацију и про

ши.рење капацитета раније nодИ!ГНутих творница. Да није било ца
ринске заштите, домаhа индустрија би се неизбјежно нашла у из

ванредно тешкој ситуацији. Овако је, захваљујућi царинској зашти

ти, скоро моноnолском положају на домаћем тржишту и грубој екс

плоатацији радне снаге, усnјела да се како-тако одржи. Скоро све 
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индустријске гране бориле су се са тешкоhама од набавке сировина 
и средстава за рад до пласмана финалних производа на тржишту, с 

том разликом што су ерарна лредузеhа била у много ловољнијем nо

ложају од nриватних, с обзиром да. су уживале царинске, nореске и 

транслортне повластице и да су њихови пословни губици редовно 

nокривани из државне благајне. Тачан број индустријских предузеhа 

тешко је утврдити због јасно неловучене границе линију између ин

дустрије и занатства и доста честих административних ломјерања чи

тавих привредних грана из једне области у другу, због чега су во

ђени читави спорови између Трговинско-ин,цустријске и Занатске ко

море. Према подацима Трговачке и обртничке коморе за Босну и 

Херцеговину, у Сарајеву је 1929. године било 95 индустријских лре
дузеhа. Годину дана касније, Краљевска банска управа Дринске ба

новине доноси. списак од чак 106 лредузеhа, док Општина града Са
ра-јева 1936. тврди да је у граду било регистровано свега 20 индуст
ри·јских предузеhа, од којих, према њеној процјени, двије треhине 

~>не представљају индустрију у правом с:ми-слу«. У широј околини 

града, на nодручју бивше сарајевске области, било је 1929. године 25 
мањих индустријских лредузеhа, лет рудника, 16 електрана и 97 ЛИ'
лана1). Према нашим истра·живањима, у Сарајеву су између два. свје-
1'СКа рата радила 94 индустријска лредузеhа и радионице и девет циr
ла.на, од којих је на· графичку дјелатност отладало 21, на текстилну 
индустрију 24, на хемијску индустрију 8, на металну индустри;ју 14, 
на грађевинску индустрију 11, на кожну индустрију три, на прехрам

бену индустрију шест, на дрвну индустрију два и на остале индуст

ријске гране лет. Добар број ових предузеhа у индустријски развњ

јеном друштву, осим намјерно изабраних звучних назива фирми (а 
тиме се жељела да nривуче лажња и стекне ловјерење лотрошача, 

учврсте позиције на тржишту, обезбиједе кредити код новчаник за

вода и добију извјесне концесије од власти), никако се не би могаю 
сврстати у индустрију ни ло технологији рада, ни ло обиму произ

водље, ни ло броју запослених радника, ни ло величини ангажова

ног каnитала, већ би се прије могло говорити о развијенијим занат

ским радионицама-, или у најбољем случају мануфактурама. Али, за 
економски и културно доста неразвијено босанскохерцеговачко дру

штво, које је тек ступало на свјетску позорницу савремених кали

талистичких друштвених односа и коме су биле потребне читаве де

ценије да се ослободи схваћања феудалне друштвене епохе, како у 

сфери духовног живота тако и у области производље, осниваље сва

ке модерније опремљене радионице представљало је допринос лрог

ресивном стремљењу младог калигалистичког друштва, лромјени од-

1) Историјски архив Сарајево (у даљем тексту ИАС), фонд Г-радско 
поглаварство Сарајева (ГПС), к. 24, док. бр. 66. 643/1936; Т.рговачка и 
обр'l1Ничка комора за Босну и Херцеговину, Извјештај о nривредним 
nРиликама и раду Коморе у години 1929, Сарајево 1930. Табела: Ин:ЦУ
стри}ска предузећа разврстана 110 секторима бановине к.рајем године 
1929; Трrовинско-индус'11рИјска комора, Извјештај о nривредним rюри
л·икама и раду 'Dрговачке и о5ртничке коморе за Босну и Херцеговину у 
години 1932, Сарајево 1933, стр. 21; Исто, Извјештај о nривреднц-м 
nриликама и раду Коморе у години 1935, Сарајево 1936, ст.р. 20. 

157 



носа у nроизводљи и развитку nроизводних снага. Посматрано с то:г 

становишта, од интереса је да се у анализи стања индустрије не изд

вајају ни та ситна. капиталистичка предузећа. 

Према власништву, предузећа су се дијелила на ерарна, оiШI

тинска. и приватна. Национализацијом Фабрике дувана, Жељезнич

ке радионице, Творнице ћилима, Творнице беза и везионице и Др

жавне штампарије и осниваљем Бојнотехничког завода и Завода за 

војну одјећу ерар је постао власник најзначајнијих предузећа у rpa~ 

ду, у којима је, за вријеме повољне коњуктуре, било запослено до 

5.600 радника. Уживајући разне повластице, ерарна индустрија је ос
тварила монополски положај на домаћем тржишту и имала је по

вољне услове за развитак. У посједу Општине налазила се Асфалт

на индустрија, Електрична централа, Градска плинара., Градски во

довод и Градски трамвај, са укуnно 450 радника. Најбројнија су била 
приватна nредузећа којоа су по броју заnослених радника далеко· заr
остајала иза ерарних. Добар број приватних npeдyзelia био је акци

онарског карактера ка<>- посљедица споре акумулације капитала. у 

nриватном сектору. 

Темnо развитка појединих индустријских грана· није био рав
номјеран. То потврђују како подаци о технологији производље, вели

чини ангажованог капитала и обиму nродукције, тако и подаци о 
броју запослених радника, којих је у периоду повољне конјуктуре у 

индустрији било око 10.000. Колике су биле могућности nојединих 
грана индустрије и индустријских предузећа, за која смо усnјели до

ћи до nодатака, да аnсорбују расположиву радну снагу, види се из 

доње двије табеле!}. 

2) ИАС, фояд Трговач:к:а и обртничка комора за Босну и Херцеговину 
(ТК-101, к. 4, година 124, док. бр. 4/124; Исто, Фонд ТК-101, к. 5, 
година 1925, док. бр. 6. 446/1925; Исто, фонд ГПС, к. бб, док. бр. 44. 
889/1932; Исто, фонд ГПС, к. 24, док. бр. 66. 539/1936! Архив Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту АБиХ), фонд Ве.лИЈК:И жупаЈН сарајевске 
области (ВЖСО), Пов. бр. 2. 917/1925; Исто, фонд Краљевска банска 
управа Дринске баяовине (КБУДБ), Пов. бр. 1. 872/39; Извјештај о 
десетогоди.шњем раду Савеза графичких радника-ца Југославије 1. 
I. 1921-31. XII 1930, Загреб MCMXXXI, стр. 8--16; Трговачка и обрт
ничка комора за Босну и Херцеговину, Извјештај о привредним при

ликама и раду КDМоре у години 1925, Сарајево 1926, стр. 57; Трго
вин.ско-ин:дус'IIријска комора у СЗIРајеву, Извјештај о прИВ!Редним при:

лика.ма и раду Коморе у години 1934. и 1939, Сарајево 1935 (стр. 106, 
109, 110 и 111) и 1940 (стр. 126-136, 339 и 340; Текстилна индУ·С'l'рија 
и текстилно Радн'ИШтво у Југославији. Анкета Централног секрета

ријата радничких к<>мора одржана 24. јануара 1936, Беоr.рад 1936, 
стр. 17; Десет година привреде Краљевине Југославије, с. а., стр. 33, 
43, 52, 53, 59, 66, 92-95, 126--128, 195, 222 и 313; Привредни водиh 
кроз Дринску банСЛ!ину, Сарајево 1930, стр. 29--45; •Народно једи:н
·ст:во«, Илустровами званични алманах-календар Дринске бановоое за 
буџетску 1930/31. ГОДИ!НУ, Сарајево 1930, стр. 106, 149-152, 157-160, 
163, 449 и 450; »Ра,цЮfЧКо јединство«, Орган Независних радничких 
синдиката, Сарајево, бр. 30 GД 15/9-1922, стр. 4. КожЗЈрски радници 
у Хрв(атској) циn:еларск~>ј задрузи: М и л 'И в о ј е М. С а в и ћ, Наша 
U'Ндустрија и эа'Нати, њепе осповице, стање, одпоси, важпости, nутеви, 
nрошлост и бyдyh'ltlpcт, П дио, Саоајево 1922, стр. 108, 109, 212, 250 и 
251; Исто, III део, Сарајево 1923, стр. 4, 26, 49-52 и 240. 
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Табеларни nреzлед броја заnослених радника у Сарајеву no 
индустријски.м. zрана.м.а у nериоду nовољне nривредне 

коњуктуре 

Грана, индустрије Број запослених радника 

Графичка дјелатност 300 

Хемијска индустрија 1.759 

Текстин:ла индустрија 2.685 

Прехрамtiена идустрија 229 

Метална индустрија 3.060 

Грађевинска индустрија 500 

Кожна индустрија· 70 

Дрвна· индустрија 1.300 

Остала индустрија 290 

Укупно: 10.193 

Табеларни nреzлед броја заnослених радника у nоједини~ 

индустријсхи.м. nредузеЈiи&а Сарајева у nериоду nовољне 
nривредне коњуктуре 

Назив предузеhа Број запослених радника 

Штампарије 

Фабрика сапуна •Вила« 

Фабрика сапуна и кристалне соде 

Петра Евангелидеса 

Градска плинара 

Диюничка пивара 

Фабрика дувана 

Творница ћилима· 

Творница беза и везионица 

Творница чараnа »Кључ« 

Текстилна индустрија :oiiiиxc 

Завод за војну одјећу 

Фабрика ПЈiетене робе »Јуrовунаа: 

300 

40 

20 

50 

500 

1.200 

300 

300 

300 

170 

1.000 

53 
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Прва сарајевск_а творница чиnак& ~ пантљика 

Творница трикотаже »Леда« 

Фабрика трикотаже »Мерино« 

Фабрика фесова, шешира и кићанки 

Ислама Враниhа и Сина 

Прва босанскохерцеговачка ткаоница и 

творница вуне, nамука и кокоса Отто 

В. Роубичек и друг 

Механичка фабрика канала, и ужарске робе 

Силвиа Папа 

Индустријска радња за производљу трикотаже 

Бенциона Д. Кајона 

Индустрија рубља »Дора« 

Фабрика текстилних иrрачака »Балкан« 

Фабрика трикотаже Мустафе Ајановића и друга 

Радионица за прераду памука и свиле Меде 

зи,нхасовиhа 

Ручна и механичка ткаоница Силвиа Салома 

Сарајевска фабрика капа. и шешира 

Фабрика капа, шубара, шешира и рубља »Веста« 

Радионица гајтана Идриза Лаrrифа и брата 

Радионица гајтана· Идриза Османа и синова 

Радионица за прераду и намотавање конца 

Исака Ј. Алкалаја 

Радионица за израду марама и реса Субхије 
Османагиhа 

Фабрика бомбона »Зора« 

Творница бомбона, чоколаде и кекса »Оријент« 

Сарајевски паромлин на ваљке 

Жељезничка радионица 

Војнотехнички завод 

Прва сарајевска индустрија куhног, кухињскоr 
и техничког nрибора »Тријумф« 

Жељезарска индустрија »Ферум« д. д. 
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Радионица златних и сребрених nроизвода 
Браће Златар 

Фабрика. мотора и аероnлана »Авија« 

Прва асфалтна индустрија Am:Ьoina Su•r-maja 

40 

30 

Фабрика асфалта Оnштине града Сарајева 30 

Предузеће за градњу и грађевински 

материјал Аугуста Брауна д. д. 100 

Грађевинско и техничко nредузеће Спасоја 
~андраnе и другова 100 

Столарија за градњу и nокућство Рудолфа Сухија 60 

Хрватска циnеларска задруга Баришића 30 

Сарајевска творница nаnирних врећица 20 

Градска електрана. 210 
- --- ----

»Buttazzoni d. Ventшri1111i« индУстрија д. д. 

»Јела~ д. д. 500 

'Укуnн D: 10.125 

Графи'Чка ипдустрија сnадала је међу технички најоnремљени

је индустријске гране. Крајем 1924, у Сарајеву је радило 19 штамnа
рија, једна литографија, једна картонажница и 7 самосталних књи
говезница, да би се до 1937. број штамnарија смањио на 15 усљед 
nривредних nоремећаја3). Техничка оnремљеност графичких nреду
зећа стално је усавршавана, али никада није усnјела да достигне ни

во индустријски развијених евроnских држава. Захваљујући савре

меној технологији рада, која је вишеструко смањи:вала nроизводне 

трошкове, у Бечу су 1921. графичке услуге биле јефтиније за 50'0/о 
него у Љубљани, 600/о него у Загребу, 70°/о него у Сарајеву и 100°/о 
него у Београду и Сnлиту4). Већ 1930, графичка nредузећа на nод
ручју Подружнице Савеза графичких радника Југославије у Сара

јеву nосједо·вала су 129 штамnарских и 51 књиговезачку и карто

нашку машину. Од свих штамnарија најмодерније је била оnремље

на Државна штампарија, која је 1929. имала седам одјељења и то: 

ручну словослагачницу, машинску словослагачницу, машинарницу, 

књиговезницу, стереотиnију, механичку радионицу и ексnедицију. 

3) АБиХ, фонд Подружница Савеза rрафичк:их радника Сарајева (у 
даљем тексту: ПСГРС), к. 17, док, бр. 963/1935. Извјештај Савезне 
организације Саовеза rрафичких радника Југославије у Сарајеву од 
22/1-1935. Ц~ттралној управи Савеза графичких радника Југославије 
у Загребу; Исто, фонд ПСГРС, к. 20, док. бр. 181/1937. 

4) Савез rрафичких радника Југославије, Извјеwтај о раду Савеза rра
фичких радника Југославије од 1. 1 1921. до 31. марта 1922, Загреб 
с. а ., стр. 53. 
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Ручна словослагачница посједовала је слова за све европске језике 
старославенски, старогрчки, новоrрчки, турски и арапски језик, као 

и специјална слова за босанчицу. Машинска словослагачница имала 

је четири »Линотипе« машине за слагаље, које су биле снабдјевене 

са 16 магацина· матрица· и 31 слого•м свих врста слова. Машинско од
јељеље састојало се из 10 брзотисних штампарских машина од којих 
су четири биле снабдјевене аутоматским уређајем за уалгаље папи

ра, двије двотурне брзотиrне машине са аутоматским уређајем, двије 

маље машине за штампање типа »Тиегле«, једне машине за бронци

раље и једног апарата за израду ваљака за штампарске стројеве. 

Кљиговезница је посједовала три машине за резаље папира и обрези

ваље кљига, машину за· повезиваље кљига концем и жицом, машину 

за повезиваље протокола жицом, три машине за повезиваље бро

шура жицом, строј марке »Falz:maschine« · за преламаље папира, 
уређај за• позлату са месинганим словима, пресу са израду луксуз

них корица за књиге и пет разних других машина. У одјељењу сте

реотиnије налазио се велики апара'l' за израду матрица., казан за то

nљеље олова., у који је одједанnут могла стати тона олова, тестера за 

уређеље стереотипије и машина за обрезивање и урезиваr:ње фа.сета. 

Сви машински стројеви nокретани су nомоћу 35 електричних мото
ра јачине 50 ХП. Штамnарија је просјечно годИIШЬе трошњла 57 ва
гона папира, док је вриједност годишље производље износила око 

8.000.000 динара.5) Остала графичка предузеhа била су маљих про
изводних каnацитета. Тако је у 1926. години, код Исламске дионичке 
штампарије, која је остварила добит у износу од 18.905 динара, дио
ничка rлавница износила 250.000 динара, Резервни фонд 121.939 дw
нара, вјеровници 448.402 динара, вриједност пословне зграде по от
пису 25.000 динара, инвестиције у Творници nапирнатих врећица у Са
рајеву 150.000 динара, дужници 496.537 динара и залихе материјала 
153.917 динара.6) Ни у једној грани индустрије државна политика није 
одиграла тако негативну улогу као у rрафичкој дјелатности, чији: су 

развитак кочили реакционарни законски прописи о штамnи и удружи

ваљу. Колико је сарајевска полиција свајИЈМ произвољним тумаче

љем Закона о штампи и Закона о заштити државе спутавала прив

редну активност графичке дјелатности може се сагледатИ! из извјеш

таја Савезне организације Савеза графичких радника Југославије у 

Сарајеву од 9. маја 1935, у коме се каже: »Пословна конјуктура ни
је нимало живнула иако је то било за очекивати услијед спровође

ља избора за народне посланике. Ограничена слобода штампе, да. не 
кажемо потпуно скучена, један је од највећих разлога да· се у нашој 

струци, осим Државне штамnарије, није осјетила никаква промјена 
на боље. Било је послова који су у вези са изборима, а тичу се чис-

5) Извјештај о десетоrоди:шњем раду Савеза графичких ра)ЏtИ!Ка-ца Ју
гославије 1. I 1921-31. XII 1930, стр. 35 и 36; :.Народно једиrнство«, 
Илустровани званични алманах-календар Дринске бановине за бу

џетску 1930/31. годи:ну, стр. 449 и 450. 

6) ИАС, фонд ТК-101, к. 517, годпн:а 1925--1928. Извадак из биланса 
И'НДустрЈ1јских предузећа у Босни и Херцеговини у 1926. г. 
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то локалних прилика, који су ишли на израду у Загреб и 
Београд, јер је полиција чинила сметље изради тих послова (летака, 

плаката и изборних позива) код нас«7). Бројне протестне резс)Луције 
и демарши Савеза графичких радника Југославије и Савеза удру

жења rрафичких предузеhа Југославије (СУГШ), влади, парламенту и 

разним министарствимаЈ, којима је тражено доношење напреднијег 

закона о штампи како би се омогуhио »јачи пораст штампа.рске ради

ности и на тај начин смањио бар донекле број неуш>слених радни

ка«8), нису утицали на измјену става режима према штампи и слобо

ди ми-сли. Једно вријеме, радничка и послодавачка rрафwчка орга
НИ'Зација у Сарајеву носиле су се мишљу да организују заједнички 

протестни генерални штрајк, K<IJO посљедње средство у борб.п за ли

берализацију штампе и оживљавање графичке дјелатности. Идеја о 

генералном штрајку никада није остварена, јер када је требало пре

ћи с ријечи на дјелQ власници штампарија нису смогли снаге да се 

упусте у борбу с режимом, чије би посљедице по њих могле бити 

кобне. Ни. царинска политика Краљевине Југославије није погодо

вала бржем развитку rрафичке индустрије, јер је завођењем висо

ких царИ!На на сиро.в:и;не и средства за рад и ослобађањем плаћања 

царина на дјела штампана у иностранству сужавана база домаће про

изводље и упуhивани власници графичких предузећа на коришhе
ље услугама модернијих и јефтинкјих страних штампарија. То је 

највише штетило интересима графичких радника, поштQ се на тај 

начин ширио обим незапослености. За вријеме повољне конјуктуре, 

број заnослених ра~дника у графичким предузећима у Са.рајеву из

носио је близу 300, да би у појединим годинама привредних депре
сија и кризе спао на свега 11511). 

Хен..ијска индустрија била је заступљена са шест мањих и дви

је веће фабрике, од којих су двије прQизводиле крему за ципеле, 

двије сапун и кристалну СQду, једна сирће и алкохм, једна пиво и 

једна дуван. Творница крема за ципеле и свијеhе »Арап« Ра'l·ковића, 

Орловића· и друга на Илиџи производила је годи:шње 10 до 12 ваго
на креме и свијеhа. Творница »Bau« Oilгalku и друг такође се бавила 

производљом креме, али у маљем обиму. Фабрика сапуна »Вила« би
ла је опремљена једном парном машином јачине 35 ХП, казаном по
вршине 80 м2, 18 стројева за израду свијећа, машином за екстракти
рање костију, машином за nирање сапуна и два. казана за. кување 

сапуна. Производила је све врсте сапуна, свијеће и кристалну соду 

за потребе домаћег тржишта. Због рестриктивних мјера земаља ИЗ· 

7) АБиХ, фонд ПСГРС, к. 17, док. бр. 362/1935. Извјеnгrај Савезне opra· 
Ю~Зације Савеза r.paфwnrnx радника Југославије у Сарајеву од 9/5-1935. 
Централној уnрави Савеза графичких радника Југославије у Загребу. 

8) Исто, фонд ПСГРС, књ. 19/I. Записник Главне родиmње скупштине 
Савезне организације Савеза rрафи~ радника Југославије у Сара
јеву, одржане 17/3-1940. 

9) Исто, фоtщ ПСГРС, к. 14, док. бр. 454/1933. Писмо ПодРужнице 
Савеза rрафичких радника Југославије у Сарајеву од 7/7-1935. Цен
тралној управи Савеза графичких радника Југославије у За1.1ребу; 
Извјештај о раду Савеза rpaфwm:иx раднпка Југославије од 1. I 
1921. до 31. марта 1922, стр. 53. 
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возница сировина и стране конкуренције фабрика је 1925. престала 
с радом. Фабрика сапуна и кристалне соде Петра Евангелидеса го

дишње је производила, примјеном машина на електрични погон, 50 
вагона кристалне соде и 23 вагона сапуна. Годишња производња Гра
дске плинаре износила је 1.000.000 м8 плина, 300 вагона кокса, 20 ва
гона катрана и 90 вагона амонијачне соде. У 1924. остварила је при
ход у висини од 1.617.425 динара, а за 11 мјесеци 1925. г. 1.727.917 ди
нара. Сва четири градска предузеhа: плинара, електрана, водовод и 

трамвај остварила су у 1925. укупан приход од 21.983.396 динара. Дw
оничка пивара била је опремљена са три турбине јачине 570 ХП, 
три компресора од 180 ка.лорија, три динамо.машине од 90 киловата, 
шест казана укупне површине 580 м2, кува-оницом за 400 хектолита
ра и дрводјељском и машинском радионицом. Године 1928. распола
гала је капиталом од 3.000.000 динара златне вриједности, који је 
највеhим дијелом припадао Јеврејима око Wieneг Ban.'k Veгeiln und 
Cгedit Ansta:lt. Високе јавне дажбине, које су 1938. износиле чак 

3.531.100,07 динара, велики транспортни трошкови, око 1,50 динара 
по литру, конкуренција вина и ракије и опадање куповне моћи тр

жишта гушили су производњу пива. Просјечна годишња производ

ња пива у послијератном периоду износила је 60.000 до 70.000 хек
толитара, а 1934. свега 10.000 хектолитара, умјесто 250.000 хектоли
тара ко·лики је био капацитет nиваре. Творница сирћета и алкохола

Штокхамера производила је годишње 1.000 хектолитара десетпостот
ног сирhета за потребе домаћег тржишта. У ред технички нај!Модер

није опремљених творница спадала је Фабрика дувана. У почетку је 
била опремљена уређајима најједноставније конструкције, покрета

ним људско11r снагом, који су, касније, у све већој мјери замјењивани 

модернијим стројевима на електрични погон. Са усавршавањем те

хнологије производње настављено }е и послије 1918, тако да је до 
1930. купљена још 55 нових машина. У периоду између два свјетска 
рата, продукција је вишеструко повећана као резултат усавршавања 

::редстава за рад, проширења производних капацитета, повеhања бро

ја запослених радника са 473 у 1906. на 1.200 у 1928. и интензивира
ња производње уз појачану експлоатацију радног особља. Док је 
прије првог свјетског рата највећа годишња производња износила 

нешто мање од 65.000.000 комада цигарета, дотле је 1928. порасла на 
преко једну милијарду килограма резаног дувана и 1.097.724.364 ко
мада цигарета. При фабрици је било изграђена радничко купатила, 

амбуланта и кантинаtо). 

10) ИАС, фонд ГПС, к. 1, Пов. бр. 32/1930. Извјештај Градског погла
варства Сарајево од 29/1-1930. 'Управи пол-иције у Сарајеву; Исто, 
фан.д ТК-101, к. 4, година 1924, док. бр. 4/1924. Спи<:ак индустријских 
n;редузеhа сарајевске области; Трговачка и обртничка комора за Босну 
и Херцеговину, Извјештај о привредним приликама и раду Ко..'4оре у 
години 1925, Сарајево 1926, стр. 57; Трrовинско-кндустријска комора у 
Сарајеву, Извјештај о привредним приликама и раду Коморе у rо
ДИН11 1934. и 1939, Сарајево 1935 (стр. 109 и 110) и 1940 (стр. 136); 
Споменица педесетоrодиtuњице Фабрике дувана у Сарајеву 1880--1930, 
Сарајево 1930, стр. 7-21; М и о др а г Ч а н к о в и ћ, Фабрика дува.1tа 
Сарајево 1880-1970, Сарајево 1970, стр. 47. 
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Текстилиа индустрија је по броју творница и радионица нап
редовала као мало која друга индустријска грана. Томе су, неоспор
но, допринијеле високе заштитне царине иза 1925. и јефтина радна 
снага. Од 1925. до 1934. смањен је увоз финалних текстилних произ
вода у Југославији за близу 3,5 пута, уз истовремено повећање уво
за сировина за 2,41 пут. Крајем 1935, у Босни и Херцеговини је ра
дило 26 текстилних фабрика и радионица које су највећим дијелом 
биле сконцентрисане у Са.рајеву. Најзначајнија текстилна nредузе
ћа у Сарајеву била су: Творница ћилима, Творница беза и везиони

ца, фабрика чарапа »Кључ«, Текстилна индустрија »Шик« и Завод 

за војну одјећу. Творница ћилима у Сарајеву, без својих филиј ала у 
15 мјеста Босне и Херцеговине, nocj едовала је 300 станова на којима 
су ручном техником израђивани гоблени и босански, пиротски и пер

сијски ћилими са 40.000 до 384.000 узлова по м2. Потребе у сировина
ма подмиривало је највећим дијелом домаће тржиште, тако да су 

само у маљој количини увожене из Енглеске и то прЕенствено ан

горска вуна. Највећа годишља производља, уз ангажовање 120 стал
но запослених радница и 180 радница које су радиле ван фабрике, 

од комада, износила. је 3.000 комада ћилима у вриједности; око 

7.000.000 динара. Производља је претежно зависила од потражње на 
страном тржишту, која је била веома колебљива. Тако је између 
1919-1925. извезено у иностранство свега 1.488 комада ћили:r.:а у 

вриједности од 1.366.158 динара. Само у ријетким годинама повољ
не привредне конјуктуре извоз је достизао годишњу вриједност од 

1.000.000 динара, да би за вријеме е·кономске кризе потпуно замро. 
Ћилими су највише извожени у Аустрију, Чехословачку, Њемачку, 

Белгију, Холандију и Енглеску. Творница беза и везионица проиrзво

дила је разне врсте домаћег плаtrна·, хаљине, столљаке, ташне, чипке 

за шивање и друго, у годишњој вриједности од 4.000.000 динара, која 
је ријетко када реализована. Тако је буџетске 1931/32. године, од 
продаје робе остварила приход од свега 530.765 динара11). Сасвим је 
очигледно• да се ни Творница ћилима ни Творница беза и везионица 

не би могле одржати код оваквог начина пословаља да љихови пос

ловни губици редовно нису санирани из државног буџета. Рад ових 

творница није био постављен на економску основу и режиму, у 

крајљој линији, то није ни било важно, већ су му прије свега служи

ле као погодно средство пропаганде за јачање и учвршћеље свог ути-

11) ИАС, фонд ТК-101, к. 4, година 1924, док. бр. 411924. Списак инду
стријских прЕЩузеhа сараје!Вске области; Архив Радне организације (у 
даљем тексту АРО) Ткаоница ћилима Сарајево, фонд Банови:нска ткао
ница беза и везионица у Сарајеву, Експозе управ.ника Прице о 
приједлогу буџета БЭЈНовинске ткаонице беза и везионице у Сарајеву 
за буџетску 1933/34. годину; Исто, фонд Државна тка.оница hмли:ма 
у Са>рајеву, Матична ~tњиrа радни~tа Државне ТЈtаонице hилима у 
Сарајеву за 192~1926. годину; Трговинска-индустријска комора у 
Сарајеву, Извјештај о привреДНИ!М приликама и раду Коморе у го
дини 1934, стр. 111; Исто, Извјештај о приврЕЩним приликама и 

раду Коморе у I'Оiд'ИНИ 1935, ет>р. 98; Текстилна индУсч>ија и текстилно 
радништ:во у Југославији. Анкета Централног секретаријата радничких 
комора о,цржана у Београду 24. јануара 1936, стр. 17. 
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цаја у национално, вјерСКИ! и соцwја-лно хетерогеној сараје-вској сре

дини. 

Фабрика чараnа »Кључ« израсла је из занатске радионице у 
модерно опремљену творницу, која је 1935. имала 435 разних маши
на на електрични nогон, nарни казан за бојење, двије nећи за суше

ље, једну центрифугу, три npece и четири електромотора. Сировине 
је увозила из иностранства- и то nогла!Ви.то из Њемачке, због чета. 

је 1939-1940. заnала у велику кризу усљед рестрикције увоза. Го
дишљи каnацитет nроизводље износио је око 150.000 nари чараnа, 

nретежно за nотребе југословенског тржишта, што је nредстављало 

свега једну четвртину nуног nроизводног каnацитета, Још 1925, ка
да· је дневно nроизводила 400 nари ча·раnа, вриједност годишње nро
дукције износи.nа је 12 милиона динара. 

Текстилна иядустрија "шико:, која је основана 1920, би.nа је оn
ремљена са 113 машина на електрични nогон. Потребе у сировинама 
nодмиривала је увозом wз Аустрије, Италије и Чехослова.чке, nроиз

водеhи rс)Дишње 30.00G--40.000 комада трикотаже и nлетене робе. За
вод за војну одјеhу искључиво је радио за nотребе војске. Фабрика 

nлетене робе »Југовуна« rодишње је nроизводила, уз nримјену 68 
стројева, око 25.000 комада трикотаже и 2.800 nари ча.раnа. Прва 

сарајевска творница чиnака и nантљика, која је расnолагала са 32 
механичка строја, nроизводила. је годишње 3.500 кг nамучних и сви
лених трака и 300 кг леонског nредива. Код Творнице трикотаже 
»Леда«, опремљене са 21 машином на електрични- по-гон, годишњи 

капацитет nроизводље кретао се око 5.000 кг вунене и nлетене робе. 
Уз nримјену 32 машине, Фабрика трикотаже »Мерино« годишње је 
nроиэво·дила 12.000 кг вунене и памучне трикотаже. Фабрика феса
ва, шешира и киhанки Ислама Враниhа и сина оснавана је 1925. При
мјеном 10 стројева производила је 400 кг кићанки годишње. Прва 

босанскохерцеговачка ткаоница и творница вуне, nаrмука и кокоса 

Outo V. Rou.Ьicek и друг развила се из занатске радионице. Била је 
оnремљена са 40 машина на електрични nогон. У nроизводљи се 

оријентж:ала на израду кокосових отира'Ча и hилима. Почетком 1939, 
творница је расnолагала са 1.500.000 динара каnитала, од чега је 40°/о 
било страног, чехословачког, поријекла.12). 

Механичка фабрика канаnа и ужарске робе Силвиа Паnа нас

тала је трансформацијом занатске радионице у индустријска преду

зеће. Посједовала је 27 стројева на електрични nогон и nроизводила 
годишље око 15 вагона ужарске робе и 30 вагона јутених и ланених 
nродуката. Индустријска. радља за производљу трикотаже БенЦИ'ОНа· 
Д. Кајона била је оnремљена са 12 машина на електрични nогон. Ин
дустрије рубља »Дара «имала је 17 шиваhих машина које је nокре
тао један електрични матор. Фабрика сукна и вунене робе Мухаме

да Ужичанина nосје·довала је једну механичку чешљару, м·ашину за 
фино nредеље, више :механичких разбоја, nет ручних ра.збоја., двије 
стуnе, бојаџионицу и машину за nеrлање. Бавила. се nроизводљом 

12) АБиХ, Фо:нд КБУДБ, Пов. бр. 1. 872/1939. Извјештај Управе поЈI'ИЦИје 
у Сарај~у од 17/4-1939. КБУ Дринске бановине. 
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сукна, шевиота и шајака. Усљед јаке конкуренције и недостатка ка
nитала за унаnређење технологије nроизводље, фабрика је престала. 
с радом 1923. За Фабрику текстилних играчака »Балкан«, основану 
1928, и фабрику трикотаже Мустафе Ајановића и друга нисмо мог
ли· доhи до података о техничкој опремљености и обиму nроизводље. 

Годишњи каnацитет nроизводље Радионице за nрераду nамука и сви
ле Меде Зинхасовића, снабдјевене са 11 машина, износио је 10.000 
кг nамука и свиле. Примјеном 21 машине, Ручна и механичка тка
аница Силвиа Салома годишње је производила 5.000-6.000 кг вуне
не и памучне тканине. Иако је обим годишње продукције Сарајевске 

фабрике каnа и шешира једва достизао 6.000 комада капа. и шешира, 
ова творница је, ипак, успјела да се одржи и не обустави рад. Код 

Фабрике капа, шубара и рубља »Веста« каnацитет годишње произ
водње износио је 1.500 до 2.000 комада капа и 500 комада шубара. 
То је било недовољно да се издржи домаћа и страна конкуренција, 

због чега је фабрика ликвидирала. Уз примјену шест мСШIИНа, Ради

оница гајтана Идриза Латифа и брата производила је 3.000-4.000 
кг гајтана· годишње искључиво за потребе домаћег тржишта, док се 

код Радионице га~тана Идриза Османа И' синова годишња произво•д

ња кретала између 1.500-2.500 кг гајтана. Помоћу осам машина по
кретаних електричном енергијом, Радионица за прераду и намота

вање конца Исака Ј. Алкалаја годишње је снабдијевала тржиште са 

10.000 кг конца. Годишњи обим прои:зводње Радиоюще за израду 

марама и; реса Субхије ОсманагиЋа, опремљене са четири строја, из

носио је од 2.500 до 3.000 кг реса1З). 
Прехра"'беиа иидустрија није успјела да се јаче развије и по

ред тога што је Босна и Херцеговина располагала богатим и разно

врсним сировинским потенцијаЈЮМ. Узрок томе лежао је у изразито 

аграрном карактеру босанскохерцегова.чког друштва, које није би

ло упућено НаЈ снабдијевање nрехрамбеним артиклима индустријске 
nроизводље, усљед чега је њихова· потражња на домаћем тржишту 

била слаба. С друге стране, ко·нкурентска способност тих прои:зво•да 

бњла је мала да би се на страном тртжишту могла успјешно носити 

у конкуренцији с другим земљама•. Тиме се објашњава чињеница да 

је у Сара>јеву свих шест творница nрехрамбене индустрије: Фабрика 

бомбона »Зора«, Творница бомбона, чокола·де и кекса :.>Оријент«, Фа

брика. тјестенина »Босна« д. д., Творница. конзерви и ети:важа шљи
ва »Мива·«, Прва босанскохерцеговачка' фабрика воћа и поврћа »Пе

хар« д. д. и Сарајевски паромлин на ваљке д. ~ .• радИЈЈЈо са осјетнс 

смаљеним капацитетима, чак и до једне трећине какав је био слу

чај с Фабриком тјестенина »Босна<' д. д. 1922. године. Опадањем при-

13) ИАС, фОIНд ТК-101, к. 4, rодина 1924, док бр. 4/1924. Слисак индУ
стријских предузећа сарајевске области; Исто, фонд ТК-101, к. 4, 
година 1924, док. бр. 4/1924. Записник 33. редовне пленарне сједюще 
Трговачке и обртничке коморе за Босяу и Х~цетови:ну одржане 
1/4-1924; Исто, фонд ГПС, к. 140, Пов. бр. 787/1928. Извјеиrrај 
поглаварства Сарајева ад 2/6-1928. великом жупану сарајевске области; 
Исто, фонд ГПС, к. бб, дО'К. бр. 26. 684/1935. Сnисак индустријских 
предузећа; Привредни водиh кроз Дриноку бановину, стр. 29-45; 
М и n 'И в о ј е М. С а .в и h, н. д., П део, стр. 108, 109 и 212. 
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вредне а·ктивности. послије 1922, прехрамбена индустрија је захва

ћена трајном кризом, чија је посљедица била престанак рада »Миве«, 

»Пехара« и Паромлина14). 

h1еталоnрера9ива~ка ихдустрија је по броју творница и радио

ница долазила одмах иза текстилне и графичке, док се по броју за

послених радника налазила на првом мјесту. Структура и обим про

изводње били су прилаrођени потребама и куповној моћи домаће·. 

тржишта, тако да су скоро сва постојеhа предузећа била оријенти

сана на продукцију једноставнијих артикала. Као што ће се видјети 

из даљег излагања, модерна индустрија за прераду метала стварно 

није ни постојала. 

Заједно са жељезнкчким ра-дионицама у Мостару, Завидо-вићи~ 
ма и Дрвару, Главна жељезничка радионица у Сарајеву бавкла се, 

углавном, сервисним одржавањем жељезничкоr возног па<рка у БоС'

ни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији, Словенији и Србији, r.a 
којим пословима је било ангажовано више специјализованих група 

радника. Производња Радионице се стално налазила у успону, тако да 

је 1940. у њеној р~..кији, поред преко 12.000 маљих оправки на пут
ничким и теретним вагонима, извршен ремонт и оправка на 283 ло
комотивЕ·, 683 путни-чка вагона и 785 теретних вагона14n) У Војнотех
нкчком заводу произвођена је муниција, експлозив и оружје за ВGј

не потребе. Капацитет годишње производње ТвGрнице жице и ексе
ра износио је око 20.000 кг жице и 140 вагона ексера. Прва босанско
херцеговачка творница шарафа и заковица Wr()llf i K01mp развила 

се из занатске радионице у индустријска предузеће са 60 машина на 
електрични погон и годишњом продукцијом од 10.000 комада ш&ра
фа. Творница кола Душана Марића имала је коларску, ковачку, ла

кирерску и тапетарску радионицу са траЈчном тестером, уређајем• за 

рендисање, универзалним брусом и бушилицом. У 1921. творница је 
проиовела 28 луксузних фијакера, пет каросерија и 150 плугова. За 
Акционарско друштво :м:ашинске индустрије »Јадран«, Прву саlра-јев

ску индустрију кућног, кухињско·г и технкчког прибора »Тријумф«, 

Индустрију за машинско nрерађивање лима »Ли:м:ин«, Фабриrку ка

росерија Антоније Лисе и Прву босанскохерцегоачку радионицу за 

савијање ковина Едхема Ћулизаревића нисмо успјели доhи до по
датака о техничкој опремљености и производним капацитетима. Је

дино се зна да је »Јадран« 1937. располагао капиталом у висини од 

5.000.000 динара, да се »Тријумф« борио с тешкоћама: око ув()За сиро
вина на које је 1934. плаћао царину у износу 200/(Г-30°/о од вријед-

14} ИАС, фО'Нд ТК-101, к. 4, rодпна 1924, ф. 4. За<ПИсниаt 33. редовне 
пленарне сједнице Трговачке и обртничке коморе за Восну и Хер

цеговину одржане 1/4-1924; Исто, фонд ТК-101, к. 5, година 1925, 
док. бр. 6. 446/25. Извјештај Сарајевског паромлина на ваљке у 
Сарајеву од lB/1-1926. Трговачкој и о-бртничкој ко:мори за БиХ; 
Тргов'И!Нско-индустриј.ска комора у Сарајеву, Извјештај о nривредним 
приликама и раду Комоrре у години 1939, стр. 339 и 340; М и л и в о ј е 
М. С а в и ћ, н. д., III део, стр. 4 и 26. 

14;;) Р«фаел Брч:.:fi, Р<:.дионица иэме•ђу д!За. .свј·етска рата, Еиергои·iвест -
РО »Васо МиСК'ИН-Црни« Сарајево 1890-1980, Сараје:~ю 1980, C'I'p. 
24, 25 и 28. 
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ности производље, да је -»Лю.rnна: производио батлаtМе, браве, катан
це, резе и окове за прозоре, врата, сандуке и ормане, да је Фабрика 

каросерија Антонија Лисе 1920. прерасла из занатске радищпще у 
модерно опремљено индустријска предузеће и да је код Прве бо

санскохерцеrовачке радионице за савијање ковина Едхема Ћулиза

ревића производња. била организова·на помоћу 10 стројева на елект
ричнИI погон. У саставу Инжењерско-техничкоr бироа инж. Бран
ка Ећимовића. налазила. се Фабрика мотора и аероплана :оАвија-х, ко

ја се бавила опраiВком разних машина и произве>дњом дјелова за ави

оне. Жељезарска индустрија »Ферум« д. д. била је опремљена с 
двије парне машине јачине 110 ХП, 35 маwина за израду жице, 30 
машина за. израду ексера, 13 машина за чишћење е·ксера w 20 по
моћних машина за израду и 01Правку aлaii'a., чијо·м је примјеном rо

дишње произвођено 180 ВЭЈГОНа· жице и ексера. Недостата·к обртнИЈХ 

средстава, ВИ{:ОКе цијене сировина, висо·ки транспортни трошкови и 

јака· конкуренција приморали су фабрику да 1923. обустави произ
водњу. Производни каnацитет Радионице за израду mоздених кре

вета Фрање Наза износио је око шест вагона кревета· годишље. Ра

дионица златю1х и сребрених производа браће Зла!Гар посједовала је 

ваљаоницу за израду лима, пресу за израду прстења, медаља., орде

ња, дугмади и копчи и пећ за емајлирање. Сировинама се снабдије

вала увозом из иностранство. Тако је, само 1920, легално увезла 8.586 
кг златне робе с полудрагим камењем и имwгацијама, 6.427 кг среб
реног накита, 60.732 кг остале сребрене робе, 8.987 кг позлаћене и по
сребрењене робе и 18.036 кr других металних производа, све у ври
једности од преко 2.000.000 динара.I5). 

Ихдустрија zрађевихско'l. .м.атерија.л.а бори;ла се с великим теш

коћама изазваним перманентном кризом грађевинске дјелаrrности 

усљед нестабилних прИ'Вредних прилика и слабе куповне моћи тр

жишта. Тек избијаљем другог свјетског рата оживјела је I'рађевинс

ка активност, што је било посљедица претварања новчаноr капmала 

у непокретна добра. Најзнача1није предузеће гра.ђевинске индустри.

је било је Прва асфалтна индустрија An:bcma S!z:immarua, која је, при
мјеном 15 машина, годишње производила 300 вагона асфа..лта·, 200 
вагона катранске кровне љепенке, 20 вЭЈГона осталих км·ранских про
извода и 30 вагона других хемијских продуката. Фабрика асфалта 
градске опwтине основана је са циљем да се Општина у грађевинско] 

дјелатности ослободи неугодне зависности од приватника, у чему је 

постигла потпун успјех. Предузеhе за гра:цњу и грађевински матерИ)

јал Аугуста Брауна д. д. посједовала је парну циrлану с годишњим 

15) ИАС, фонд ТК-101, к. 4, година 1924, док. бр. 4/1924. Сnисак и:нду
·Стријских предузећа сарајевске области; Исто, фонд ГПС, к. 24, 
док. бр. 66. 539/1936. Представка »Тријумфа« прве сарајевске инду
стрије куhноr, кухињскоr и техничкоr прwбора од 15/10-1936. Гра,ц
ско.м поглаварству Сrорајева; Трговинско-ин.дустри}ска !ОО!Ыора у Сара
јеву, Извјештај о nр'И1Вредним приликама и раду Кам:оре у rодини 
1934, стр. 106; Миливој е М. Савиh, н. д., III део, стр. 240; Љубо
м .и р С т. К о с и е р, Соција.л.ко-кациока.л.ха структура Јуис.л.ави;е 11. 
Јевреји у Југославији, стр. 223 и 247. 
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капацитетом 6.000.000 комада цигле. У ред веhих грађевинских пре
дузећа спадала је и Столарија за градњу и покуhство Рудолфа Су
хија, која је била опремљена" са 18 стројева' на електрични погон ја
чине 69 ХП. Израдом грађевинске оnреме и маll'ериј ал а бавили су 

се још Фабрика за производљу глинених пеhи, Грађевинско и тех

ничко предузеhе Спасоја Мандрапе и другова, Творница за град
љу и намјештај Стјепана МихаiЛића, Фабрика намјештаја. Петра· Ве

кића, Столарска за~друrа »Босна~<<, Столарија за градљу и покућство 

Јосипа Таубмана, ГрађевИЈНско предузетништво Ђуре Нејхенбауера 

и де<:ет циrлана, за које у изворима нема података о техничкој оп
ремљености, обиму производље И! основном капиталуlб). 

Индустрија каже и обуhе спадаm:а је у ред недовољно развије
них индустријских грана. То потврђује податак да су у Сараје

ву постојале свега три индустријска и полуиндустријска предузећа 

ове врсте и то: Фабрика коже Михајла Алкалаја, Индустрија и тр

говина ципела »Хуманих« и Хрватска ципеларска задруга Ба.риши

ћа. Производни капацитет Фабрике коже Михајла Алкалаја изно

сио је годишље 10.000 комада кожа за горљи дио обуће. Годишња 
производља '"ХумаНИ:КС!Ј«, који је 1935. ра·сполагао са 3.000.000 дина·ра 
основног КС!ЈIIИ'Гала, кретаm:а' се око 7.000 пари ципела.17} 

Дрвна икдустрuја. Пространи шумски комплекси, који су 1921. 
у Босни И! Херцеговини запремали површину од преко 2,5 милиона 
ха, велика потражња дрвета и дрвних прерађевина на тржиuлу и 

изобиље јефтине радне сна['е учинили су експлоаll'ацију шума јед

нwм: од на.јпривлачнијиос објеката интересовања капитала. Резултаrг 

тога интересоваља био је подизаље на де<:етине шумскоиндустријс

ких предузећа и нерационаiЛна експломација шумских богатстава, 

о чему говори подаl!'аос да су 1921. године 52 крупна предузећа босан
скохерцеговачке дрвне индустрије дугорочним уговорима обезбије

дила себи право на експлоатацију 313.786 ха најквалитетније шуме 
у укупној М:С!ЈСИ од 45 милиона кубик:С!Ј и годишљим етатом од два 
милиона. кубика. Године 1929, само. на подручју сара·јевске области 

било је 97 шумскоиндустријских предузећа и маљих пилана са пре
ко 5.000 радника и годишњом производљом од 250.000 до 300.000 МЗ 
дрвета. Нема сумње да би експлоатација шума била још интензивни

ја да на странОМ! тржишту није бИ'Ло конкуренције јефтиног руског 

и румунског дрвета и недостатак вазног парка, због чега је дрвна 

индустрија западала у честе периодичне кризе, што је за посљедицу 

16) ИАС, ФОнд ТК-101, к. 20, годИiна 1933, ф. 9. Извјешта.ј о стању mщу
·стрије БиХ у 1933. r.; Исто, В-363. ЗдрЭЈВ·ствене прилЋке сРадника у 
индустрИјСКЈ!М предузеhима Сарајева; Исто, фонд ГПС, к. 66, дО'К. 
бр. 44. 889/32. Извјештај Градског поглаварства Сарајево од 24/В-1932. 
Савезу rрадова Јуrосла.вије у Беоrраду; Десет година привреде Кра
љевине Југославије, стр. 43, 51 и 66. 

17) »Нарс:џџю јединство«, ИлУ'стровани званични алманах~календар дсРИIН
ске бановИIRе за буџетску 1930/31. годинУ, стр. 163; nРадничк:о једин
ство«, Сарајево, бр. 30 од 15/9-1922, ст.р. 4. Кожарски радющи у 
Хрв(атској) цтrеларокој задрузи. 
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имало редукцију производње и повеhање незаnослености·. Свјетска 
економска криза 1929-1934. снажно је уздрмала темеље босанско
херцегова.чке дрвне индустрије. Веhи број малих и средњих пилана 

престао је с радом, док су сва већа шумскоиндустријска предузеhа 

редуцирала производљу за 300/(}--50°/о. Највеhа шумскоиндустријска 
предузеhа на подручју шире сарајевске регије, која су се бавила. из

возом дрвета у Италију, Аустрију, Грчку, Египат, Тунис, Мароко и 
држ:аве америчкоr континента, била су: Индустрија дрвета »Барда« 
а. д. у Вишеграду, Индустрија дрвета Ћузепе Фелтринели и Комп. у 

Сјетлини, Вulttazzoni i Venturi.nli, у Сарајеву, »Јела« д. д. за екс

плоатацију дрвета у С:i!рајеву, Експлоаrrација и индустрија· дрвета 

Хаџи-Мухамеда Ахметашевића и синова у Мокром, Експлоатација и 
индустрија дрвета' Н. Ј. КашиковиЋа у ХаџиЋима, Шумска индустри

ја »Озрен« а. д. у Средњем, Експлоатација' и експортација дрвета 
»Бињеж:ево« код Сарајева, Парна пилана ·»Мошhаница« у Васином 

Хану код Сарајева, Пилана Среhка Најберга и сина на Палама, Пи
лана Грчког друштва за. трr()вину и индустрију на Палама, Пилана 
Васе Тодоровиhа и др. на Палама, Пилана Браће Х. Шабановиhа на 

Палама, Пилана Ауrуста Брауна на Сокоцу, Пилана Петра БЈrанки
ниа у Устипрачи и· »Устипрача« д. д. за шумску индустрију у Ус

тилра'!и. Све остале nи:лане биле су мањег капацитета и вршиле су 

експлоатацију и прераду дрвета искључив() за потребе домаћег тр

жишта. "»Барда« је запошљавала до 1.500 радника и посједQвала~ је 
у Добруну код Вишеrрада пила.ну на парни погон с десет гатера и 

21 км шумске пруге. Индустрија дрвета Ћузепе Фелтринели и Комп. 
залошљавала је око 1.500 радника, имала је пилану у Сјетлини, 52 
км шумске пруге и 14 гатера на парни и електри'!ни погон јачине 770 
ХП, с годишњом производњом око 60.000 w дрвета. Индустри-ја· д. д. 

Bu.tta~Z7JO(Il!i i Ventrurinli, чији је сувласник био италијански држав

.ъанин Реtат Вwtrtieш:zoni, имала је у Сарајеву и Илијашу пилане с 
девет гатера· на парни и електрични погон ја•чине 240 ХП, 50 км шум>
ске пруге и rодишњу продУКцију од 27.000 w дрвета. У склопу са~ 
рајевске пилане налазила, се творница покућства и паркета, која је 

почетком 1939. ра(:полагшла са 5.000.000 динара капитала и некрет
нинама у вриједности од 10.000.000 динара. »Јела« д. д. располагала 

је са 5.000.000 динара капитала, посједовала• је пилану у Тарчину с 

девет гатера на парни погон јачине 200 ХП, 30 км шумске пруге и 
Фабрику сандука и грађевинског материјала· у Сарајеву. Запошља

вала је до 500 радника и производила 35.000-45.000 МЗ дрвета rо
дишње. Парна пилана Хаџи-Мухамеда Ахметашевиhа и синова. била 
је опремљена с два гатера и једним венеција.нером на електрични 
погон. Оби·М гоД'ИШЊе производње Експлоатације и индустрије др

вета Н. Ј. Кашиковиhа, уз ангажовање до 300 радника у двије пила
не и примјену пет гатера. ја'!ИНе 200 ХП, износио је до 30.000 м3 др
вета. »Озрено: д. д. је организовао производљу помоћу два гатера и 

два венецијанера уз анrажовање до 100 радни•ка. Каnацитет Парне 

пилане Аугуста Брауна а. д., као и пилане Петра Бианкиниа износио 
нером и с три циркулара, износио је око 10.000 w дрвета годипnье. 
Код пилане »Бињежево«, која је за.пошљава.ла до 200 радника и има
ла два гатера и два венеци.јанера, годишња продукција кретаЈiа се 
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око 20.000 м" дрвета•. Пилана Срећк~ Најбергера и сина снабдијевала 
је тржиште са 25.000 м8 дрвета, годишње. Исти обим годишље nроиз

водље имала је и nилана Грчког друштва за· трго-вину и индустри

ју, која је посједовала шест гатера. Пила~-ш Васе Тодоровића имала 

је шест га,тера и заnошљавала је 300 радника.. Производни капацитет 
nилане Аугуста Брауна а. д., као и nилане Петра Бианкиниа износио 

је 15.000 МЗ дрвета годишље. Пилана Браhе Х. Шабановиhа била је 
оnремљена са. три га<rераЈ и четири венецијанера на nарни и водени 

погон јачине 159 ХП, имала је 13 км шумске nруге и за.nошљавала 

је до 180 радника. Код »Устиnраче« д. д. за- шумску индустрију, 

nроизводља је била организована noмohy четири гатера на парни nо

гон јачине 250 ХП и уз ангажовање око 400 радникw8). 
Ексnлоатација· богаЈГих и ра.зноврсних рудних налазишта. у 

Босни и Херцеговини имала је изванредан значај за nауперизовано 

и пролетаризовано сељаштво које је запошљељем у рудокоnима., 

слично као у експлоатацији шумских блага, добрим дијелом нашло 

себи доnунско или. главно врело егзистенције. Тим су веhи знњчај 
за село имади рударство и дрвна индустрија, јер развој и структура 

градске nривреде нису били усклађени с демографским nрили~ама. и 

социјално-економским nотребама земље. Између 1919-1941. у широј 
околини Сарајева радило је шест рудника. и једна жељезара и то 

рудници угља у Брези, Какљу и Кукавицама, рудник гвожђа у Ва

решу, рудник мангана у Семизовцу, рудник антимона код Фојнице 

и Жељезара Вареш, који су 1939, сви заједно, запошљавали око 

4.i>OO радника. Исте rод~не вриједност љихове укуnне годишље nро
изводље износила је 220 милиона! динара, о-д чега је на име на.јамнИг 

не радног особља исnлаћено 57 милиона динара19). 
На nодручју града Сарајева била су још лоцирана четири инду

стријска nредузећа: Прва1 босанскохерцеrовачка сиrгарска. индустрија 

Фраље Сопианица, Сарајевска творница nаnирнатих врећица, фаб

рика цигарет-nа;nира< С. Д. Алкалаја с дневном nроизводљом од 700 
комщца nакетића монополског и 500 nакетића луксузног цигарет-nа
пира и Градска електрична централа. Уз nримјену машина јачине 

5.000 ХП, Градска електрична централа• nроиаводила• је годишње пре-

18) ИАС, фонд ТК-101, к. 4, година 1924, ф. 2. Запианик 33. редовне 
nленарне сједнице Трговачке и обртничке коморе за БиХ одржане 
1/4-1924; Исто; фонд ТК-101, к. 6, година 1925, ф. 1. Заrпис.ник 35. 
редовне пленарне сједнице Т,рговачке и обртничке коморе за БиХ 
СУ,IфЖ!Шiе 20/3-1925; АБ'ИХ, фонд КБУДБ, Пов. бр. 1. 872/1939, Извјештај 
Управе полиције у Сарајеву од 17/4-1939. КБУ Дркнске бановине; 
:.Нар<>д'Но јединство«, Илус'l1ровани званични алманах-календар Дрин
оке бановине за б·уџеrоку 1930/31. годину, c'l'p. 149-155; Десет година 
nрИЋреде Краљевине Југославије, стр. 33, 52, 53, 58, 59, 195, 222, 228 и 
313; '1\рговиноко-индустријека комора у Сарајеву, Извјештај о при
вредним приликама и раду Коморе у 11одини 1939, C'l'p. 129-135; 
М или.воје М. Савић, н. д., III део, стр. 49-52; Љубомир Ст. 
К о с и е р, н. д., стр. 231. 

19) Тtрговинско-индуст.роиј(;ка комора у Сарајеву, Извјештај о nривредним 
приликама и РадУ Коморе у години 1939, стр. 126-135. 
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ко 8.000.000 kwh електричне енергије, тако да је 1924. остварила при
ход од 10.459.717 динараrо). 

Занатска nроизводња 

Процес назадоваља занатства, започет у доба аустроугарске уп

раве, настављен је (али није довршен) и послије 1918, усљед чега је 
занатска дјелатност спала, од некад главне, на услужну грану град

ске при-вреде. Основни узроци хроничне кризе занатства. остали су 
скоро исти као и за вријеме аустроуr~рске владавине: конкуренција 

јефтиније индустријске робе, недостатак обртних средстава за. мо

дернизацију производље, опадаље куповне моћи широких потрошач

ких маса и застој грађевинске дјелатности изазван зСШiтитни:м мје

рама сиромашних подстанара и нестабилним привредНИЈ\1 приликама. 

Све то имало је за посљедицу осиромаmаваље к пролетаризацију 

занатлија, хиперпродукцију стручних кадрова и раw:иреност бесп

равноr занатског рада.21). 

У односу на период прије првог свјетског patra, силно се увећао 
број за-натских радњи којих је 1929. у Сарајеву било 2.932, а чији се 
број за вријеме и послиј-е привредне кризе смаљио на 1.500. Колики 
је био број самосталних занатских радњи појединих врста, најбоље по
казује сљедећа табелаР). 

Табеларни nремед броја саяосталних занатских раднји на 
nодру'Ч.ју zрада Сарајева и сарајевско2 среза на дан 31. XII 1933. 

Назив заната Број радњи Назив заната· Бр. радњи 

Грађевина ри 23 ПеЋари 5 

Зидари 23 Кипар и 1 

Димња;чари 11 Тапетари и 

декоратери 15 

Тесари 8 Стола ри 79 

Дунђери 10 Сандукчије 10 

20) ИАС, фонд ГПС, к. 1, Поl!. бр. 32/1930. Извјештај Градског погла
варства Сарајево од 29/1-1930. Управи nолиције у Сарајеву; АВИХ, 
феmд ВЖСО, Пов. бр. 2. 917/1925. Поглед прихода Градске ОПII.IТИНе 
Сарајева за 1924/25; :оНародно јединство«, Илустроl!ани зваюfЧНИ алма
.нах-календар Дринске бановине за буџетску 1930/31. годину, стр. 166; 
Градска штедионица Опћине юрада Сарајева, Извјештај за пословну 
подИRУ 1931, Сарајево 1932, стр. 7. 

21) Извјешта.ј о раду сарајевске Занатске коморе я о стању занатства 
ње.ног подручја у rодИIНама 1936. и 1937, Сарајево с. а., ст.р. 129. 

22) ИАС, ФОнд Занатока КОIМора (у даљем тексту ЗК), к. бб, година 1934, 
док. бр. 311/1934. СтатистиЧЈQ{ nодаци о броју чланова Удружења 
занатЈIИ'ја за град Сарајево и срез сарајевски на дан 31/12-1933. 
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"назив заната Број радњи Назив заната Бр. радњи 

Покривачи кровова з Пиланари 30 

Ка:.лдрмџије 3 Кефари (четкари) 4 

Кл е сари 4 Брусачи стакла• 2 

Бачвари 2 Инсталатери пар. 

rријања 1 

Поправља чи клавира 3 Електроинсталатери 17 

Сита ри 4 Механичари 7 

Стакларк 13 Вулканизери з 

Парк стари з Ауто-механича ри 6 

Израда музичких 2 Прецизнк меха-
инструменаrrа ничари з 

Токари 2 Кова чи З7 
----
Кошара чи 4 Ковачи-колари 6 

Самарџије 4 Поткива.чи 2 

Резачи дрва 1 Израда ауто-ка-
росерија 1 

Брусачи ковина 4 Аутолакирери: 2 

Брава ри 12 Собосликари и 

ли:чи.дари З4 

Лима ри 31 Собосликари-

-писмо сликари 2 
----

Водоинсталатери 10 Крој а чи мушких 

о ди-јела 106 

Мета.лоструrари 2 Терзије 15 
------

Касза:нџије 26 Позамантери 1 

Савијачи ковина 1 Крзнари 4 

Машин-бравари 5 Јорrанџије з 

Ка·лајџије 2 Абаџије 9 

Пушкари 5 Терзије-крпеџије 2 

Ливци метала 2 Капа ри 4 

Ножари 4 Бојење тканина 6 

Звонари 2 Казази 1 
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Назив заната Број радњи Назив заната· Бр. радњи 

---------------------------------------------------·------
Мута.пчије 1 Паnучари 7 

Израlјивачи кишобрана 3 Седларо-ременари 12 

Шеширџије 4 Кофеџије 2 

Ћулахчије 2 Кобаси-чари 9 

Израlјиваrчи rајта1На1 1 Месари 106 
-----------------------------

Кројачи-крпаџије 2 Месари-кобасичари 8 

Прем:отачи конца 1 Цревари 2 

Везиље 10 Пекари 110 

Кројачице 48 Израlјивачи кадаифа 1 

Китни-чари 

Израща чарапа 

2 Бурегџ:ије З 

1 Млина:ри 46 

Израда вјештачког 

цвијеhа 1 Сласти-чари 21 

Шивење рубља 10 Оријенталне 

сла~тичарнице 23 

Текстилне и:rраrчке 1 Шеhерџије 20 

Модисткиње 7 Медичари 1 

Цртежи за ручне 

радове 2 Израда бомбона 

Израда мидера 3 Златари: 

Трикотажа 6 Часовничари 

Израда' марама и: реса 2 Кујунџије 

Обућари 161 Гравери 

Обућари~крпеџије 32 Тауширање 

Сара-чи 31 Цизелирање 

Опанчари 28 Бербери 

--------------------------------
Брија'ЧИ 112 Калуфџије фесова 

Фризери: 2 Прање и rлачање 

рубља 

Чешљарк 1 Израда содаводе 

1 

17 

20 

11 

2 

1 

1 

14 

5 

10 

5 
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Назив заната Број радњи 

Бријачи-фризери 13 

Мwсери 1 

Педикери 1 

Израда козметике 2 

Маникери 1 

Књиговесци 10 

Фотографи 14 

Пржионице кафе g 

Назив заната: Бр. радњи 

Израда масти за 

паркете 

Пеца ри 

Израда хемијских 

производа 

Производња· мљечних 

производа 

1 

5 

2 

2 

Хемијска чистионица 1 

Умјетни вртлари 1 

Лонча:ри 1 

Свјећари и воскари 1 

"Укупно: 1.740 

Наша истраживања развитка занатства у Сарајеву не потвр

ђују мишљење Мије Мирковића да је занатска производња ·»у Ју
rослЗ!Вији између 1918. и 1941. од свих господарских сектора· раамјер
но највише на.предовала«, да је то »напредовање било квантитатив

но и квалитативно« и да се повећао обим занатске продукције и тех

ничка опремљеност занаll'ских радионица. »Налредак обрта имао је, 

према Мији Мирковиh.у, низ битних предуслова: повољан положај 

великих сељака у житородним крајевима, подиаање градова, кућа и 

станова у градовима (Београд, Загреб, Љубљана, Сарајево ... ), про
ши;рење буржоаског друштва и чиновништва. и царинска защтита 
од иноземне конкуреиције«2З). Из овога произилази да је развитак 

капита·лизма благотворно дјеловао на екстензивну занатску прои.зво

дњу каква је, лретежно била ова. Такав закључак, међутим, био би 
погрешан, јер је развитак каnиталистичких друштвених односа био 

погубан ло ситну, па и занатску, производњу. То су аргументовано 

дrжазали класици марксизма. Тако, на примјер, Карл Маркс и Фри

дрих Енгелс у Манифесту комунистичке партије констатују да се, 

усљед развитка капитализма, »ситни средњи сталеж, ситни индуст

ријалци, трговци и рентијери, аанатлије и. сељаци, [ ... ] срозавају 

[ ... ] у лорелатирајт, делом тиме што њихов ма·ли каnитал није до
вољан за вођење крупне индустрије, те подлеже конкуренцији ве

ћих каnиталиста, делом тиме што њихова. умешност изгуби вредност 

услед нових начина· лроизводње«24). Лењин, такође, истиче да се у 

23} М и ј о М и р к о в и h, Ехопо..исха xucropuja Јуzославије, Загреб 1958, 
стр. 380. 

24} К а р л. М а р к с-Ф р ид р н х Е н г е л. с, Изабра-ка дела у два то.ка, 
том I, Београд 1949, ст,р. 22. 
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каnитализму »ситна производња одржава [ ... ] бескрајним погорша
њем. исхране, хроничном глађу, продужавањем радног дана [ . .. ]. је
дном речи, оним истим средствима којима се одржавала и зан<:1тска 

производња против капwгалистичке мануфактуре. Сваки корак наn

ред науке и технике неизбежно и неумољиво поткопава основе cwr
нe производње у капиталистичком друштву ( . . . ) «.2;;) У том погледу, 
Краљевина Југославија није могла бити никакав изузетак. Скоро 
да нема извора који се односи на босанскохерцеговачко занатства у 

коме се не говори о хроничној кризи занатске дјела'Гности у међу

ратном периоду. 

Нагли пораст броја занатских радњи у Сарајеву ни у ком слу

чају није био одраз просnерите'Га занатске дјелатности, веh, nрије 

свега, болесног стања цјело-купне nривреде. У немоrуhности да се 
запосле као најамни радници, свршене занатлије су масовно nриб
јеrавали оснивању самосталних ра:дњи, незнатног nривредног знача

ја, вјерујући да ће на тај начин усnје'Ги да себи и својим nородица

ма обезбиједе какву-такву егзистенцију. За свега шест година, од 

1927. до 1932, у Сарајеву је основано 1.569 занатских радњи. Међу
тим, само мањи број усnио је да се одржи.. Сваке године 

на десетине ситних занатских мајстора економски је nропада

ло и укључивало се у многобројну армију најамних радника. Према 
званичним nодацима, у Сара•јеву су 1927- 1932. године трајно обус
тавиле рад 944 занатске радње. Но, овај број није коначан с обзиром 

на. расnрострањеност појаве неодјављивања код власти nрестанка 

рада радњи од стране обртника26). Тако се у међуратном nериоду ши

рила база занатске дјелатности уз истовремено константно оnада

ње њеноr nроизводног учинка и nривредног значаја. 

Међу најразвијеније сарајевске занате спадали су: бријачки, 

часовничарски, електроинсталатерски, фризерски, казанџијски, кро

јачки, лимарски, машинбраварски, механичарски, месарски, обућар

ски, посластичарски, сарачки, собосликарски, столарски и златарски. 

Очигледна је чињеница да су наnредовали скоро искључиво модер

ни занати који нису стајали у директној конкуренцији са индуст

ријском производњом, веh су је, напротив, надопуњавали. Стари зана

ти, као што су брусачки, чешљарски, hулахчијски, јорганџијски, ка

за-ски, калајџијски, кошарачки ,кожарски, крзнарски, лончарски, 

ножарски" nоткивачки nушкарски, сита.рски и звонарски, налазили 

су се у очиrледном незадовоњу, док је са.свим nропао мутаnчијски, 
hебеџијски, табачки, чизмеџијски, фишегџијски, свјећарско-воскарс

ки и барда·гџијски занат. 

25) В. И. Л е њ и н, Три извора и три састав па дела .Аtарксиз.Аtа, Београд 
1958, стр. 23. 

26) Т.рrовачка и обртничка комора за Босну и Херцеrов"ИIН.у, Извје!ll'Тај о 
nривредним nриликама и раду Коморе у години 1927, 1928, 1929, 1930, 
1931. и 1932, Сарајево 1928-1933; Статистик<:~ занатства. Сепаратни 
отисак Статистичког nрилога из Извјештаја сарајевске Занатске ко
море за 1936. и 1937. годину, Сарајево 1938, стр. 31; ИАС, фонд 
ТК-101, к. 518, година 1929-1940. Трговина и обрт у Босни и Херце
говини 1929. и 1930. г. 
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Национална структура сарајевсккх занатлија· била је веома хе
терогена. Тако је 1928, од 1.094 занатске радње, Н<ЈЈ муслиманске от

nада:ло 430 или 39,3°/о. Већину занатских мајстора у абаџијском, бер
С\ерском, ча<:овничарском, казанџијском, кова.чком, кројачком, ли

марском, месарском, опанчарском, пекарском, сарачком, тапетарс

ком и златарском занату чини.ли су Муслимани и Јевреји. Исте го;о,и
не, у 23 врсте заната и то бачвар<:ком, ћурчијском, четкарском, дим
њачарском, електромеханичарском, електротехничком, фризерском 
за даме, инсталатерском, јувелирском, каменорезачком, кобасичарс

ком, ко·ларском, корпарском, машинбраварском, модистичком, оnти

чарском, парке'Гарском, пећарском, печаторезачком, поткивачком, 

самарџијском, седларском, тапе'Гарском и воскарском није био није

дан Муслиман. То је доказ да су Мус.ЈЈимани остали вјерни традицио

на.'IЈНИМ занатима и поред тога што их је све јаче потискивала инд~·с
тријска конкуренција27). Почетком 1934, у 99 врста заната са 1.012 
занатских радњи у Сарајеву, Јевреји су били заступљени у 50 вр<:та 
заната са 254 занатске радње, што у nроцентима износи 19,5'0/о свих 
занатских радњи. У 44 заната: терзијском, казанџијском, опанчарс
ком, ше:ћерџијском, зидарском, ковачком, дунђерском, сандугџијском, 

абаџијском, аутомеханичарском, пушкарском, тесарском. клесарском, 

бојаџијском и ваљању сукна, папучарском, металотокарском, крово
иокривачком, пе:ћарском, коларском, калупџијском, кожарском, цвје

hарСI{ОМ, самарџијском, ситарском, калдрмџијском паркетарском, ста

клобрусачком, бузаџијском, јорганџијском, калајџијском, лакирер

ском, изради музичких инструмената звонарском, поткивачком, по

прављању клавира, изради мртвачких сандука, производљи сирЈiета, 

посамантеријском, ћулахчијском и цизелирском није било ниједног 

мајстора јеврејске националности. Четири године касније у Сарајеву 

се од 1.509 занатских радњи 298 или 19,7410/о налазило у посједу Јевре
ја.28) Према подацима хрватског друштва >>Радиша«, у Сарајеву су сре
дином 1937, од укупно 1.086 радњи занатског типа, у 252 или 23,2~/о 
с.ЈЈучајева власници били мајстори хрватске националности, с тим што 

су процентуално најјаче били заступљени у занатима· грађевинске, во

доинста.лат.ерске, коларске, тесарске, кобасичарске, димњачарске, 
Ме'Галске, кројачке (израда женских одјевних предме'Га), собосликар

ске, графичке и седларско-ременарске струке, те производљи сада

-воде и перионицама и rлачионицама рубља. У бријачком, фотограф

ском, обућарском, трикота~ом, дунђерском, кројачком (израда од

јевних предме'l'а за мушкарце), столарском, таnетарском, пекарском, 

месарском и сластичарском занату, Хрвати су били застуnљени у 

27) АБиХ, фонд КБУДБ, Пов. бр. 3. 971/1938. Извјешrај Управе полиције 
у Сарајеву од 2/12-1938. КВУ Дринске бановине; Адресар Кlраље<Вине 
Срба, Хрвата и Словенаца за >~:ндустрију, обрт, трговину и пољо

привреду, Београд 1928, стр. 99-123. 
28) АБиХ, фонд КБУДБ, Пов. бр. 3. 791/1938. Извјещтај "Управе пмиције 

у Сарајеву од 2/12-1938. КБУ Дринске бановине; »Јеврејски глас«. 
Сарајево, год. VП. бр. 18 (322) од 11. маја 1934, 26. ијар 5694, стр. 2 и 3. 
Др Самуел Камхи, Привредна и социјална продУ•КТИЋност сарајевских 
Јевреја. 
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малом проценту, у односу на мајсторе других националности29) . До 

с.личних података као за Муслимане, Хрвате и Јевреје, за Србе за

натлије нисмо успјели доћи. 

Прије првог свјетског рата, странци су у занатској дјелатности 

Сарајева имали запажену улогу, што није случај у међуратном пе

риоду. Непосредно по слому Аустро-Угарске Монархије, један број 

страних занатлија, под притиском домаће кампаље за протјерива

ље страних држављана као синонима окупаторске власти, иселио се 

у своју домовину. Други су, временом, национално асимиловани, док 

су трећи примили југословенско држављанство да би се заштитили 

од изнимних мјера власти. Ипак, и послије 1918, у Сарајеву се за
држао добар број страних занатлија, којих је 1926. било 432, што је 
представљало близу једне шестине свих занатских мајстора грар;а. 

Међу странциьtа у ово вријеме најбројнији су били Чеси, Словаци, 

Нијемци, Италијани и Мађари. Како је домаћем елементу сметала 

конкуренција економски јачих странаца он је вршио непрестан при

аисак на власти да их протјерају. То није остало без резултата. По

четком 1924. забиљежен је случај да је велики жупан сарајевске об
ла,сти забранио ра•д 32-ци страних занатлија. Иако у касни•јим изво
рима не наилазимо на сличне примјере, из чега би се могао извући 

закључак да су власти обуставиле прогоне страних држављана, ко

лико из политичких, толико и из економских разлога, с разлогом 

се може претпоставити да је неповољан третман странаца утицао на 

љихов масовнији одлазак из земље. То посредно потврђује и пода

так да се у Сарајеву до 1938. смаљио број занатлија-странаца на 

свега 2!3°). 
За читава вријеме између 1919-1941, занатска дјелатност се 

налазила у непрекидно] борби са индустријском nроизводљом, чију 

конкуренцију није била кадра да издржи без ослона на власти, ко

је су нашле интереса да интервенишу у корист занатског сталежа. 

Псжазало се, међутим, да развитак једног друштвено-закономјер

ног процеса није било могуће зауставити никаквим административ

ним мјерама, ма колико оне биле ригорозне. Државна интервенција 

је само успорила процес пропадаља занаtГства, али није могла отк
лонити узроке љегове дубоке кризе, јер је то била ван домашаја др

жавне моћи. Преко својих сталешких институција занатлије су упо
рно настојале да се код власти изборе за за·вођење високих увозних 

царина на индустријску робу уз, истовремено, њихово смањење на 
сировине, полуфабрикате и машине за потребе занатске дјелатности. 

29) АБ'ИХ, фонд КБУДБ, Пов. бр. З. 791/19З8. Извјештај Управе полиције у 
Сарајеву од 2/12-19З8. КБУ Дринске бановИ"Не; »Југославенски лист«, 
Сарајево, бр. 182 од 5/8-19З7, с11р. 7. Привредна улога Хрвата Сарајева у 
статистици. 

ИАС, фонд ГПС. к. 79, док. бр. 9. 678/1924; Исто, фонд ГПС, к. 103, 
док. бр. 7. 881/1926. Списак страних занатлија у граду Сарајеву од 

ЗО) 

12" 

4/4-1926; Исrо, фонд . ЗК, к. бб, година 19З6, док. бр. 311/19З4. 
Статистички подаци о чланству Удружења занатлија за град Сарајево 
и срез са.рајевски од З1/12-19ЗЗ; АБиХ, фонд КБУДБ, Пов. бр. З. 
791/1938. Извјештај Управе полиције у Сарајеву од 2/12-19З8. КБУ 
Дрин.ске бановине. 
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Осим тога, тра·жили су за·брану отварања сервисних индустријских 

радионица и обезбјеђеље монополског положаја занатској произво

дљи на градском тржишту завођељем високих мјесних наметана ин

дустријску робу и смаљељем државних и самоуправних дажбина на 

занатске продукте. "У то име, вла,сти су требале домаli.им занатлија

ма да обезбиједе и мoryli.e добијање повољних кредита ради унапре

ђеља технологије занатске производље, протјерају стране занатли

је, предузму оштре санкције против лица која се баве бесправним 
радом, забране одржаваље робних сајм·ова и учешhе на сајмовима 

занатлијама из унутрашљости и изврше ревизију заштитног рад

ничког законодавства на штету радника. Није тешко закључити да 

би санкционисаље политике за коју се зai)Iarao· занатски сталеж би

ло кобно по цјелокупни привредни развитак, о чему су власти, хтје

ле-не хтјеле, морале водити рачуна прилиюоы регулисаља занатског 

питаља. Од свих законских прописа, занатско питаље је најпотпу

није регулисао Закон о радњама из 1931, али и он није био тако уре
ђен да би занатлијама могао обезбиједити онакву заштиту какву су 

они тражили. "У Закону је, и поред прописиваља строгих услова за 

осниваље занатске радње, озакоњеља обавезе државних и самоуп
равних установа и предузеfiа, да све потребе у занатским производи

ма ПО•дмирују првенствено На домаhем тржиmту И предви.ђања ItрИ

мјеНе оштрих санкција против носилаца бесправног рада и другс., 

остављено довољно простора, за иоигравање љегових основних пос

тавки. Довољно је навести примјер да су држа•вне и самоуправне ус

танове и предузеli.а, као и привредне задруге, изузетну одредбу да 

се могу бавити занатском дјелатношЋу само у изванредним ситуа

цијама и на основу специјалног овлашli.еља претварале у правило 

свакодневне праксе, што је тешко. погађала интересе сиrгних занат
ских мајстор&!!). 

Од свих заната, највише су били изложени индустријској кон

куренцији обуli.арски, опа.нчарски и кројачки занат због осниваља 

продавница »Вате« југословенске трговине гуме и обуће а. д. у Во

рову, Текстилне индустрије »Тивар« д. д. из Вараждина. и друr·их, 

чији су производи прсщавани »ПО багателним цијенама« захваљују

ви савременој технологији производље и високој продуктивности ра

ца. Да би се заштитили од конкуренције индустријске робе и избори
ли за разне бенефиције, занатски мајстори су примјељивали раз

на средства, међу којма и штрајк, што није ост<I\Ло без резултата. 

Тако је 1936. у Сарајеву ступила у једнодневни штрајк О·КО· 300 обу
li.арских мајстора, тражеli.и укидаље продавница »Бата«. Слични 

штрајкови организовани су и у унутрашљости Босне и Херцеrови

не:Ј2). 

31) Закон о радњама, Београд, стр. 115-211; В ј е к о с л а в Ј е л а в и ћ, 
Запатство и запапt у Б·осnи и Херце~овиnи, Босна и Херцеговина као 
привредно подручје, Сарајево 1938, стр. 366. 

32) Са непознатих страница. Трrовински и угоститељски радници Босне и 
Херцеговине у борби за своја права, Сарајево 1964, стр. 148 и 149; 
Др А х м ед Х а џ и р о в и ћ, Сипдика.а11.и nокрет у Бос11.и и Херце
zовипи 1918-1941, Београд 1978, стр. 304. 
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Завођељем високих мјесних намета на неке индустријске nро
дукте и забраном осниваља индустријских сервиса и трговачких nро
давница ерарних nредузећа, градске власти су знатно ограничиле ин

дустријску конкуренцију, без чега би највеhи број заната био униш

тен. Према Пра·вилнику за лобираље калдрмије Оnштине града Са

рајева из 1933, калдрмија (једна врста пореза на домаћу) и страну 
конфекцијску робу била је већа два до десет пута од калдрмије на 

неконфекцијске nроизводе. Само у току једне године, Оnштина је nо
већала калдрмију на производе »ТИЋар« са 15 на 40 динара по кило
rраму, дакле за читавих 165°/о, док је Краљевска банска уnрава 
Дринске бановине 1930, ради заштите обућарског и оnанчарског за
ната, одбила да удовољИI :молби »Вате« да у Сарајеву отворк меха

ничку радконицу на електрични nогон са шест стројева за оnравку 

циnела, с недјељнкм капацитетом од 5.000 napи-3S). На интервенцију 

Трговачке и обртничке коморе за Босну и Херцеговкну, 1927. Мини
старство трговине и индустрије забранило је рад скупне nрода-внице 

Творнице беза и везионкце и Стручне школе за умјетне занате, за 
коју су занатлије тврдиле да ће их уnроnастити уколико јој се не 

забрани рад. Завођеље прогресквног оnштинског пркреза такође је 

кмало за цкљ заштиту ситних привредника, nротив чега су енергич

но протествовали економски јачк капиталистк. 
У систему мјера које су властк предузимале ради уна.nрећеља 

занатства, велики значај nридаван је школоваљу и стручном усавр

шавању занатског кадра, у чијем су циљу, nоред обичних, осниване и 

сnецијалне занатске школе, nриређиване изложбе занатских радова и 

организована груnна и појединачна студијска nутоваља у иностранст

зо. Не може се рећи да све ове мјере нису позитивно дјеловале на ~а

натство, али је било јасно да се без знатнијег каnитала и обезбјеђе

ља nовољних кредита ради унапређења. технологије занатске nроиз

водље не може рачунати: на оздрављеље ове nривредне дјелатнос
ти-34). Како саме интервенције код власти и мјере које су ове nреду

зимаЈiе нису биле довољне да успјешно заштите занатску произяод

љу од индустријске конкуренције, занатлије су nредузимале и дру

ге мјере у циљу подизања своје конкурентске сnособности, као што 

је удружИЋање средстава и осниваље nроизвођачких, набављачких, 
потрошачких и кредитних занатских задруга-, којих је 1930. у Са
ра•јеву било десет и то: Хрватска обртничка задруга, Хрватска ципе
ларска задруга, Произвођачка задруга ковкнара за Босну и: Хер
цеговину, Собосликарска личиларска задруга, Грађевкнска задруга, 

33) ИАС, фонд ТК-101, х. 12, година 1930, ф. 7. Обавјештење КВУ 
Дрwнске бановИ1!е од 22/12-1930. Уnрави полиције у Сарајеву; Исто, 
фонд ЗК, к. 65, rодИ11а 1933, док. бр. 402/1933. Правилник за nобирање 
калдрмије 0пш'l%Не града Сарајева из 1933; Исто, Фоснд ГПС, к. 1, 
док. бр. 443/1937. Представка Текстилне индуС'11рије »Тивар« 1ro Вараж
дина од 18. VI 1937. Градском потлаварству Сарајева. 

34) ИАС, фанд ТК-101, к. 8. rодИ'На 1927, ф. 1. Записник консти-rуирајуhе 
39. пленарне сједн~-Ще Трговачке м обр'!1Наичке IroiМOpe за Босну и 
Херцеговину ор;ржане 25/8-1927, стр. 45 и 46; Исто, фонд ГПС, х. бб, 
док. бр. 27. 021/1930. Представка Организације новчаних завода за 
&сну и Херцеговину од 23/4-1930. Министарству финансија- Београд. 
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Месарска задруга, Прва босанскохерцеговачка кројачка задруга, 

кројачка задруга »Модни фазон«, Муслиманска занатлијска штедио

ница и Задруга Срба привредника35) Веома важну улогу у подизаљу 

конкурентске способности занатских производа имала је експлоата

ција најамне радне снаге, која је била тим веhа што је финансијска 

снага занатлија била слабија и технички процес производље нераз

вијенији. Власници занатских радљи, који су запошљавали најам

не раднике, настојали су да дугим радним временом, ниском најам

нином и масовним искоришћаваљем неплаhеноr· и слабо плаhеног 

ученичког рада сведу производне трошкове на минимум. 

Док су занатлије како-тако успијевале да• одоле индустријској 

конкуренцији, дотле су у борби против веома распростраљеног бес
правног рада били скоро немоhни. Ништа нису помогли законски 

прописи о високим новчаним казнама за лица која се баве нелегал

ним занатским радом, јер је љихова. примјена у пракси била скоро 

немогуhа усљед анархичног стања каnиталистичке привреде, без 

чијег сређиваља није могло бити ни говора о предузимању радикал

нијих мјера у том правцу. Узроци појаве нелегалног рада били су 

чисто економске природе. То су, у првом реду, вишегодишља прив
редна депресија и криза, које су имале за посљедицу осјетно реду

цираље производље, пауперизацију и пролетаризацију ситних прив

редника и сељака и страховит поремеhај на тржишту рада у понуди 

и потражњи радне снаге. Узроке тој појави треба тражити и у поја

чаном искоришhаваљу непла.hеног и слабо плаhеног рада малодоб

них лица, хиперпродукцији квалификоване радне снаге и повећању 

броја незапослених радника. Све је то погодовала ширељу бесправ

ног рада, којим су се у подједнакој мјери бави.ли запослени и неза
послени ра~дници, пропали занатски мајстори, сељаци и друга лица, 

а у мањој мјери и легалне зана'Глије и трговци. Број бесправних за

натлија на подручју сарајевског среза кретао се, према· подацима 

Удружеља занатлија, од 300, у годинама иоле пово\Љне привредне 

конјуктуре, до 450 и више у годинама привре:дне кризе, щто зна
ЧИ' да је понекад достизао једну четвртину легалних мајстора .. 

Екстензивна занатска произвО>дља није била кадра да се носи с 
било каквом слободном конкуренцијом, због чега су занатлије упор
но настојале да, се изборе код власти за. осниваље спеЦИ'јалне обрт
не полиције и за примјену оштрих санкција против носилапа бесn

равног рада, кога су сматрали најљућим непријатељем занатске дје

латности. Почетком тридесетих година, у Сарајеву је покренута ак

ција за ограничеље пријема ученика на изучаваље заната и за про

дужеље школовања са двије до три године на четири и више година, 

како би се спријечила хиперпродукција стручних кадрова и откло

нио један од важних узрока распростраљености нелегалног занатс
ког рада. Пракса је, међутим, показала да су очекиваљЗЈ занатлија да 
се проблем бесправног рада може ријешити административним пу

тем била без основа. Да власти, напротив, нису имале илузија у по
гледу могућности рјешеља овог проблема примјеном администра'I'ИВ-

35) »Народно јединс·rnю«, ИлуС'I'ровани званични алманах-!Календар Дрин
ске бановине за просту 1931. годину, година II, Сарајево 1930, стр. 53. 
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них мјера, на чему су толико инситира.ли овлашhене занатлије36), 
убједљиво nотврђује извјештај Градског начелства Сарајево од 6. 
аnрила 1934. Краљевској банској уnрави Дринске бановине. "У из
вјештају се констатује да »глад и борба за егзистенцију наrон:и« со

цијално уrрожене грађане да се баве нелегалним радом, да су »ве

лика веhина nресуђени:х. [ . . . ] сиромаси који често немају ни таксе 
за жалбу«, да се кажњавање бесnравног рада [ ... Ј бездвојбено указу
је као лијечење nосљедица· а не узрока једне антисоција.лне болес
ТИ/< и да би nредузимаље »и најефикаснијих па и безобзирних мје

ра има.ло [ ... Ј за nосљедицу с једне стране nуњење затвора·, а с 
друге стране гладовање породица затворених, а да би ипак nроблем 

остао неријешено:З7). 
Какав је био економt:ки nоложај занатлија најбоље се може 

сагледати на основу nодатака• о висини чисте добити занатских мај

стора и броју заnослених радника у занатству. Тако је 1936. на под
ручју града Сарајева и сарајевског среза nросјечни чисти дневни 

nриход преко nроизводних трошкова код 1.180 занатлија износио 

30 динара, код 430 занатлија 50 динара, код 228 занатлија 70 динара 
и код 51 занатлије 125 динара. "Уnоређењем висИRе чисте добити за
натских мајстора и најамнине графичких радника долази се до зак

ључка да је животни стандард зана<Тлија у nросјеку био нижи него 

код радника графичке струке, јер док је 1936. просјечна мјесечна 
добит занатлија износила 1.787,5 динара, дотле је nрО<:јечна м:јесеч
на~ најамнииа графичких радника била 1.837,25 динара. Код 1.180 
занатских мајстора, мјесечна добит била је мања· од просјечне мје

сечне најамнине неква.лификованих графичара за· ЧИТаЈВИХ 233 дина,
ра, док је 1.838 занатлија имало мању м:јесечну добит од прuсјечне 
rтrјесечне зараде типографа и књиговезаца за 325,33 до 1.363,33 дина
ра. Према Артуру Бенку Граду, мјесечни трошкови живота четве

рочлане радничке nородице 1934. су износили 1.554,07 динара, што 
значи да је код 1.610 мајстора занатске струке чиста добит била ма
ња. још 1936. од мјесечних трошко•ва живота четверо·члане радничке 

36) ИАС, фонд ГПС, к. 51, док. бр. 30. 339/1921. Представка Савеза про
феоионаЈIНИХ заЈНатлијсюих удружења за Босну и Херцеговину од 
1412-1921. Земаљској влади за Босну и Херцеговину; Исто, ф01Нд 
ГПС, к. 89, док. бр. 11. 899/1925. Представка Савеза професионаЈIНИХ 
зЭЈ~атлијских удружења за Босну и Херцеговину од 18/4-1925. повје
реиика великог жупЭЈiа за град Сарајево, Исrо, фонд ГПС, к. бб, 
док. бр. 19. 348/1930. Представка Занатлијсюих удружења за Босну 11 
Херцеrовкну од 5/4-1930. Уnрави полиције у Сарајеву; Исrо, фонд 
ГПС, к. бб, док. бр. 81. 476/1939. ПредставЈ{а Занатске камюре у 
Сарајеву од 25/10-1939. Министарству унутрашњих послова - Бео
гра:д; Исто, фонд ЗК, к. бб, година 1933, док. бр. 2. 296/1933. 
ИзвјеШ'Гај Уд.ружења занатлија за град Сарајево и срез сарајеtюХИ 
о;ц 16/10-1933. Занатској комори у Сарајеву; Исто, фонд ЗК, к. бб, 
год'ина 1935, док. бр. 542/1935. Статистички извјештај Удружења за
натлија за rрад Са.рајев.о и срез сарајевски од 20/3-1935. Зан·ат.с·кој 
комори у Сарајеву. 

37) ИАС, фонд ГПС, к. бб, година 1934, док:. бр. 12. 391/1934. Извјештај 
Градског начељства Сарајево од 6/4-1934. КБУ Дринске бановине. 
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породице за 254,07 до 774,07 динара, код 228 вeli.a за 265,93 динара и 
код 51 вeli.a за 1.695,93 динара. Нимало није претјера:на оцјена За

натске коморе у Сарајеву, из почетка 1934, да• се скоро једна треf.ина 

сарајевских занатлија налази у крајњој биједи-'18). То потврђује и из
вјештај Краљевске банске управе Дринске бановине од 15. јануара 
1938. Министраству унутрашњих послова, у коме се констатује да се 
огромна већина занатлија• налази у тешком екеномском положају, 

да их доста велики број није у стању да одговори својим обавеза
ма према држави и да их 75Q/o није у моrуli.ности да својој дјеци 
обезбиједи изучавање заната. Посљедица перманентне кризе занат

ске дјелатности била· је истискивање одра<елих радника малодобном 

радном снагом, о чему говори податак да је крајем 1937, на подручју 
Дринске бановине, у занатству било запослено 2.580 одраслих рад
ника и 2.567 ученика. Исте године је број незакослених занатских 

радника на подручју Дринске бановине иrзносио 1.411 или 34<0/о од 
цјелокупног занатског радништва39). Крајем 1935, на подручју гра
да Сарајева и сарајевског среза било је, по подацима "Удружења за
натлија, 1.889 занатских радњи са 724 радника" и 1.138 ученика .. Код 
1.180 радњи није био запослен ниједан радник, код 430 по једа·Н, код 
228 два до четири и код 51 преко четирщ док су у 378 радњи радну 
снагу сачињавали, поред мајстора, искључиво ученици. Према пода

цима Окружног уреда за осигураље радника •(ОБЗОР-а) Сарајево, у 

Сарајеву је средином 1935. било 3.578 занатских радника, намјеште
ника и чиновника. Двије године касније, 'Удружење занаrглија на
води да је у граду било 1.005 запослених радника занатске струке и 
964 ученика. Иако· се ови подаци међусобно знатно разликују, еви
дентна је чињеница да је експлоатација малодобне радне снаге у 

занатству била вео·ма раширена4О). 
Велики број сwrних занатлија, којима финансијске прилике ни

су дозвољавале коришћење најамне радне снаге, били су присиљени 
да се уз појачан интензитет властитог рада и укључивањем у про-

Зд) ИАС, фонд ЗК, к. бб, година 19~3, док. бр. 412/1933. СтатистИЧК'И 
подаци о занатским радњама и за"Натском помоhlном особљу на nод
ручју Занатске коморе у Сарајеву у времену од 1/1-19ЗЗ. до 1/119З4; 
Исто, фонд ЗК, к. бб, гоДИЈИа 1933, док. бр. 2. З47/19ЗЗ. Извјештај 
Занатске коморе у Сарајеву од 24/1-1934. Министарсrnу социјалне 
по.л;итиiке и народног здравља - Београд; АБиХ, фонд ПСГРС, к. 17, 
док. бр. 96З/1935. Извјештај Савезне организације Савеза графичких 
радни-ка Југославије у Сарајеву од 22/1-19З6. Цен'IIраЛ"Ној управи Савеза 
г.рафичких радника Југославије у За11ребу, Извјештај о раду сара

јевске Занатске коморе и о стању занатства њезиног подруч,iа у го

динама 1936. и 19З7, с'!1р. 129; Др Ник о л а В учо, Azpapua криза 
у ЈЈnос.л,авији 1930-1934, Београд 1968, С'ЩЈ. 270. 

39) АБиХ. Фooir КБУПБ, Пов. бр. 230/19~8. Извјеипај КБУ Дринске бa
HOf''i!E<> 0 11 15/1-19З8. МинистарстRv уНV"!'оашњлх rтr><'"()<>:J. - Беогоад. 

40) ИАС. фонд ЗК. к, бб, rоД"ИНа 1935, док. бр. 2. 993/1935. СтатиСТИIКа 
занатских радника на пО'доvчју Удружења занатлиiа за Ј1Рад Сарајево 

и срез сарајевак:и ол 17/12-1935; Исто, фонд ЗК. к. бб, rодина 
1936. док. бр. З. 088/1936; Извјештај о раду сарајевске Занатске 
к.п~оре и о стању зана'!'ства њезиног поДРучја у гоД'ИНама 1936. и 
19~7. СТР. 153; Б р а н и м и р Х а б е р л е, Радпttштво Сарајева, Загреб 
1937, стр. З. 
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изводни ~роцес свих за ра~ сnособних чланова своје породице, боре 
за обезбјеђеље егзистенцизалног минимума. Међу занатлијама нај
ма·лобројнији су били они који су расnола•га.ли са веhим капкта.лом 
и који су настојали да се, унаnређељем технологије производље и по
јачаном експлоатацијом најамних радниrка, трансформишу у инду

стрија.лце. Колико је тај процес био спор најбоље свједочи nода-
так да је у периоду 1919-1941. забиљежено свега- неколико случа

јева прерастаља занатских радионица у индустријска предузеhа. 

Као што се види ,еконо·мска снага на,ј:веhег броја сарајевских занат

лија била је таква да им није дозвољавала модернизацију nроизвод

ље за што ј е био потребан замашан капитал. 

Прелазак од екстензивне занатске производње на модерну ма~ 

шинску nродукцИiју још више је отежазао недостатак nово·љних кре

дита. Кредити које су занатлије добијале од Народне банке и Град

ске штедионице Оnштине града Сарајева били су врло ограничени, 

због чега• су се мора11ш задуживати код приватних новчаних завода, 

па и лихвара, под крајље неnов·ољним усло·вима, плаhајуhи камате и 

nреко 25°/D. У 1925. свега 210 власника занатских радљи у Сарајеву 
добило је од Народне банке и Градске штедионице кредит у укуп

ном износу од 1.050.000 динара, или 5.000 динара по једном занатли
ји.41) Ни nослије осниваља Занатске банке 1927. у том погледу није би
ло битнијих промјена, јер се њеним кредитом, због ограничености ка

питала којим је Банка располагала и великог броја интересената, ко

ристио веома мали брс>ј занатлија. Таrко је проблем занатског кре
дита остао нерјешива енигма. Карактеристично је да су камате на 

кредите код Занатске банке биле веhе за 2,5°/n од камата које су 
ллаћали индустријалци на· кредите код Народне банке, односно за 

10/0 од камата на• кредите nољопривредника код Аграрне банке42). 

Према анкети коју је 1934. сnровело 'Удружеље занатлија за1 град 

Сарајево и срез сарајевски, О·д 970 анкетираних занатских ма·јстора 
само њих 558 дуговала је новчаним зав-одима и nриватним липима 

14.229.100 динара, док су њихова потраживања од новчаних завода 
юзносила 211.500 динара. а с>д приватних лица 11.404.400 динара. То 
значи да су дуговаља била већа од потраживања за 2.613.200 дина;
ра. Крајем 19313. укуnна дуговаља занатлија Занатској банци и јед
ном дијелу приватних новчаних завода' и кредитних задруга изно

сила су 5.875.792 динара или просјечно 3.110 динара по занатлији48). 
Задуженост занатлИiја морала је бити веhа, јер подацима које даје 

За1-1атска комора нису обухваћени занатлијски• дугови код ве·hе по

ловине новчаних за.вс>да и кредитних задруга:, као ни код приваrr-

41) ИАС, фон,ц ТК-101, к. 7, година 19826, ф. 2. Запи•СНИIК 37. редовне 
пленаЈрне сједнитце Трrовачке и обртничке коморе за БиХ одржане 

22/4-1926, стр. 34. 
42) Ми ј о М и р К'О в и ћ, Exo?to.1~c"a стру"тура Јуzосл.авије 1918-1941, За

греб 1950, стр. 111. 
43) ИАС, фонд ЗК, к. бб, година 1934, дсхк. бр. 668/1934. Извјештај 

Удружењ·а занатлија за град Сарајево и срез сарајевски ощ 12/4-1934. 
Занатсжо·ј комори у Сарајеву; Извјештај о раду сарајевске Занатоке 
коморе и о стању заватства ЊeзiOIOr nодручја у годинама 1936. и 
1937, C'l\p. 156. 
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них лица. Проглашељем моратори:ја за' земљорадничке дугове 19. 
априла 1932. и заштитом новчаних завода и кредитних задруга з~ 
наrглије су доведене у изванредно тешку ситуацију, с обзиром да 

своја не мала: потраживаља од земљорадника и новчаних установа 

НИIСу могли наплатити и да су своја дуговаља морали уредно изми

рити. Сви љихови напори да се изборе за опозив заштитних :мјера 
за земљораднике и новчане заводе, којима се »стварно [ ... ] ок:орис
тио велики капитал, док су ситни и средљи улагачи, који су свој 

крваво уштеђени новац повјерили на чување банкама, препуш

тени на љихову милост и немилост«Н), остала су без успјеха. Нису 
имали успјеха ни захтјеви занатлија да се изузму испод заштите ро

бни кредити земљорадника и да се прогла.си мораториј и за занат

ске дугове45). 
У склопу општег приказа владајуhих прилика у занатству и 

положају занатлија потребно је да утврдимо каква су дејства има

ла на занатску производљу државна и самоуправна фискална оп

терећеља. За читаво вријеме између 1919-1941. нису престајале 
жалбе занатлија на високе дажбине, тражећи љихово смањеље на 

»разумну и спошљиву мјеру« како би се подигла конкурентска спо

собност занатске производље. Испитиваљима Занатске коморе у Са

рајеву утврђено је да су 1936. оnтерећеља занатлија сарајевског ре
гиона порезима, прирезима и чланским прИЈНосима Удружељу за

натлија износила укупно 2.252.996 динара ,или просјечно 1.193 дина
ра по занатлији, која су 1937. смаљена за преко 400.000 диrнара46). У 
условима nривредног просперитета то никако не би могао бити неки 

нарочи·го тежак терет ни за једну привредну дјелатност. Међутим, 

за економски руиниран занаrгски сталеж, »који и у нормалним при

ликима мучио живи« и није у стаљу да одговори »својим обавеза

ма нити према држави, нити према удружељу, већ се бори за нај

нужније потребе издржавања«, јавне да,жбине су и у овако· симбо

личној висини представљале озбиљан терет47). 

44) Извјешта:ј о ращу сарајев,ске Занатске К!Dll>!ope и остању занаст:ва 
њезиног подручја у годинама 1933, 1934. и 1935, Сарајеве> 1937, стр. 24. 

45) Тргоnинско-И!НДустријска комора у Сарајеву, Извјештај о nривредни!И 
приликама и раду Коморе у годкни 1934, Сарајево 1935, стр. 28; 
Извјештај о .раду сарајев.ске Занатске ком·оре и о стању занатства 
њезиног подручја у годинама 1936. и 1937, стр. 13. 

46) ИАС, фонд ГПС, к. 51, док бр. 30. 339/1921. Представка Савеза про
фесионалних занатлијtеЈrих удружења за БиХ од 14/2-1921. Земал.скоd 
влади за БиХ; Исте>, фонд ГПС, к. 140, Пов. бр. 684/1924. Пред
ставка Савеза занатлијски:х удружења за БиХ о;ц 5/6-1928. 11радском 
поглаварству Сарајево; Извјештај о раду сарајевске Занатске коморе 
и о стању занатства њезиног подручја у годинама 1936. и 1937, стр. 168. 

47) ИАС, фонд ГПС, к. 51, док. бр. 30. 339/1921. Представка Савеза про
фесионалних за:натлиј.сi~ уд.ружења за БиХ од 14/2-1921. Земаљској 
влади за БиХ; Исто, фонд ГПС, к. бб, док. бр. 19. 348/1930. Пред
ставка Занатлијсюих удружења за БиХ о:Ц 5/4-1930. Упрмт полиције 
у Сарајеву; Исто, фонд ГПС, к. бб, док. бр. 81. 476/1939. Представка 
Занатске коморе у Сарајеву ощ 25/10-1939. МинИiстарству у;нутра!ШЊ'ИХ 
послов1;1 - Београд; Извјештај о раду сарајевске ЗанатС'Ј{е коморе и 
о стању занатства њезиног по,IфуЧја у годинама 1933, 1934. и 1935, 
стр. 25-29; Извјештај о раду сарајевС'Ј{е Занатске коморе и о стању 
за:натства њезиноr nодручја у rодина.ма 1936. и 1937, стр. 153. 
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Читав међуратни период протекао је у огорченој борби занат

лија против разних видова конкуренције и за добијаље концесија 

од власти. Прије него би стигли да угасе пожар ко,нкуренције на је

дном мјесту, веh су се јављали нови пожари на другим мјестима, 

који им ни за. тренутак нису дозвољавали да. предахну. Времена ес

нафског мира. и спокојства, која су отишла у неповра'Г, замијенила је 

свакодневна брига· и борба за оnстанак. У промијењеним друштве

но-економ.ским условима, занатство је тешком муком успјело да из

држи индустријску конкуренцију прије свега захваљујући недовољ

ној развијености индустрије и државној интервенцији у корист занат

ског сталежа. 

Трzова'Ч'IСа дјелатпост 

Од свих привредних дјелатности, трговина је имала најповољ

није услове за развитак. Привредном угледу Сарајева знача·јно је 
доприниј ел о, поред осталих чинилаца, и то што су се у њему нала

зила сједишта централа тако моћних акционарских друштава као 

што су »ЈугочелИI{«, »Југославенска целулоза«, Шумско-индустријс

ко предузеће »Шиnад«, Дионичко друштво за. жељезну индустрију 

у Варешу, Централна дирекција државних рударских предузеhа. и 

:.Босанско-рударско« д. д., која су својом организацијом обухваћа

ла 27 рударских и индустријскиос предузећа и располагала с близу 
једну милијарду динара акцијског каnитала48). Велика послијераrг
на потражња робе свих врста утицала је на оживља·вање трrсва'Чке 

дјелатности, у коју је каnитал ула,ган у далеко веhој мјери него у 

области индустрије и зана'Гства. Резултат таквог стања био је силни 

пора.ст броја трговачких радњи којих је 1927-1939. године основано 
2.638, према 2.206 колико их ј:е ликвидирана у истом периоду. Број 

радњи које су ЛИЈ{Видиране био је свакако већи, пошто трговци нису 

увијек властима пријављивали престанак рада. Само 1925. у Сара
јеву је било 2.564 трrовачких и преко 2.400 угоститељских nре-ду
зеhа. и радњи. Када је минуло вријеме краткотрајне поратне инфлаr

торне конјуктуре и трговина ушла у период вишегодишње стагнаци

је и кризе видно су опали обим и вриједност робне размјене и наг

ло се смањио број трговачких радњи, достигавши доњу границу од 

1.800. С обзиром да је сељаштво претежно подмиривало своје ег

зистенцијалне потребе властитим производима, то је пословни успјех 

детаљистичке трговИIНе највеhим дијело·м зависио од куповне моhи 

градског тржишта. С друге стране, хронично нестабилне економске 

прилике од 1923. наовамо имале су за посљедицу опадаље- куповне 

моћи потрошача, редукцију индустријске, занатске и аграрне произ

водље и с тим у вези смањење промета потрошних добара и успорен 
процес акумулације трговачког капитала49). 

48) Др К ем а л Х 'Р е љ а, Премед друштвепо-ек<>по.кских nрилика у 
Сарајеву tи.кеђу два рата, Сарајево у револуцији, том I. Револуцио
ционарии радничК'и покрет 1937-1941, Сарајево 1976, стр. 82-84. 

49) Трговач1\:а и обртничка KO:v!Opa за Бос:ну и Херцеговwну, Извјештај о 
привредним приликама и раду Коморе у години 1927, 1928, 1929, 1930, 
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Међу најразвијеније трговачке гране спЗ~,Цала је трговина пре

храмбеним, мануфактурним, колонијалним, галантеријским и ал

кохолним артиклима, те дрветом, стоком, кожом, вуном и воhем. Из

међу 1930-1937, према подацима Трговинска-индустријске коморе у 
Сарајеву, сарајевски трговци одржавали су пословне везе са 51 градом 
и мањим мјестом у Босни и Херцеговини, 11 у Црној Гори, 22 у Хрват
ској, 3 у Македонији, 5 у Словенији и 50 у Србији, Војводини и Косо
ву.5О) Како је градско становниiiГТво било у сталном порасту, потражња 
прехрамбених и других производа била је једнако велика. То су трго

вци користили за стално подизање цијена,против чега· се власт без
успјешно борила, за све вријеме између два свјетска рата, ма·кси

мирањем цијена најважнијим животним намирницама. Просјечна rо

дишња потрошња меса у граду износила је о·ко 6.000.000 кг живе ва-
ге, хљеба преко 7.000.000 кг, поврhа око 5.500.000 кг, воhа 2.000.000 кг, 
шеhера 1.722.00 кг, кафе 295.000 кг и кафиних сурогата 58.584 кr. 
Потребе у месу, мљечним праизвсщима и воhу падмиривала је нај

већим дијелом шира градска околина. Штавише, градско тржИЈIIте 

није било кадро да апсорбује све вишкове неrшх од тих производа. 

ТаК'О је, на примјер, у времену између 1925-1939. на сарајевском сај
мишту понуда стоке била константно веhа од потражње. Жито се 

морало уво•зити претежно из Војводине и једним дијелом из Посави
не и ПомораЋља, јер екстензивна земљорадња Босне ИЈ Херцеговине 

није била у стању да за тржиште производи значајније количине 

овог важноr артикла. Било је примјера да су поједини трговци, због 

високих превозних тарифа и јаЋних дажбина, увазили жwra чак са 

амер.и.чкот континента посредством Ита.лије. Мануфактурна роба 

увожена је из Италије, Чехословачке, Аустрије, Њемачке, Енглеске, 
Француске и Швајцарске, стакло и производи од коже из Чехосло

вачке и колонијална роба из прекоморских земаiЉа, претежно пос

редством Италије. Сарајево је било релативно велики потрошач а"r

кахолних продука.rга, чији је легални увоз износио око 140.555 хек
толwrара rсщишње51). 

1931. и 1932, Са,рајево 1928 (стр. 24), 1929 (стр. 15), 1930 (стр. 18), 
1931 (стр. 16), 1932 (стр. 16) и 1933 (C'I'p. 16); Трговинско-·mrдустријсжа 
комора у Сарајеву, Извјештај о привредним приЈIIИ'Кама и раду Ко

море у години 1933, 1934, 1935, 1931>, 1937, 1938. -и 1939, Сарајево 
1934 (стр. 19), 1935 (стр. 21), 1936 (стр. 16), 1937 (стр. 21), 1938 (стр. 15), 
1939 (стр. 16) и 1940 (стр. 16). 

50) ИАС, фонд ТК-101, књ. бр. 99. Финансијска књига за 1930--1937. 
rодину. 

51) ИАС, фонд ГПС, к. 40, През. бр. 369/1921. Извјештај Оnштинскоr суда 
за сузбијаа,е скупоће од 26/10-1921. Општини града Сарајева; Исто, 
фо:щц ГПС, к. 94, док. бр. 25. 014/1925. Извјештај повјереm!iка вел.икоr 
жупана за град Сарајево од 14/8-1925. ве~ом жупаЈНУ сарајевске 
области; Исто, Ф<rнд ГПС, к. бб, док. бр. 32. 321/1934. Извјештај 
Гра•доког поглаварства Сарајево од 31/7-1934. Слоб<rдану Видаковићу, 
·отправнику nослова Савеза градова Југославије у БеоградУ; Исто, 
ФОНд ГПС, к. 9, док. бр. 36. 124/1937. Извјеигrај Градскот поглавар
<:1\Ва Сарајево од 11/8-1937. КБУ ДрИЈНске бановине; Исто, фонд 
ГПС, к. бб, док. бр. 68. 365/1940. Представка УдРужења трговаца за 
град Сарајево и срез сарајевсюи од 20/9-1940. Градскоrм поглаварству 
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Извозна трговина знатно је заостаја.ла за увозном. То потвр
ђују подаци о приходима Сарајевске царинарнице, јер док су при

ходи Царинарнице од увоја. редовно износили неколико милиона ди
нара годишље, дотле су приходи од извоза једва достизали неколике 
десетине хиљада динара. Сарајевски привредници имали су разг

ранате трговачке везе, директно или преко посредника, с веh.им бро

јем зема•ља европског, америчког, азијско·г и афри·чког континента•, 

увозеhи из њих средства за рад, сировине за потребе индустрије и 

занатства, rалантерију, конфекцијску и мануфа:ктурну робу, обу

hу, лијеко.ве, санитетски материјал, папир, јужно воће и колониј:а.л

не производе. ГлаЈВни трговачки партнери од европских држава би

ли су Њемачка, Чехословачка, Ита.лија, Енглеска, Француска, Ауст

рија, Грчка, Мађарска, Швајцарска Шпанија, Белгија, Шведска·, Хо

ландија и Пољска.52) На обим и вриједност извоза неповољно су 
утицали ћудљиви закони свјетског економског тржишта, под чији су 

удар наизмјенично долазили сви извозни производи, та.ко да се у 

овом времену не може говорити о било каквој стабилности у ооюј 

грани трговине. Колико је извозна трговина била· нестабилна најбо ... 
ље илуструје податак да је иавоз непрерађене коже у 1924. опао за 
близу 50°/<f у односу на претходну годину. Сличним осцилацијама 

били су изложени и остали извозни артикли. Од домаhих произво

да• највише су извожени дрво, непрерађена кожа, стока, вуна, љеко

вито биље и ораси, до·к је извоз индустријске робе био незнатан. 
Оваква структура извозне трговине била је условљена структуром 

сарајевске привре.-де. Само у ријетким годинама повољне привредне 

конјуктуре, извозна трговина је доносила релативно високе приходе. 

Тако је 1923. из Сарајева извезено у иностранство и разне крајеве 
Југославиј-е преко један милион комада непрерађене коже од стоке 

и дивљачи и 40 ваrо·на вуне у вриједНОСТИ' од 80 милиона: дина·ра.. 

Три године касније вриједност извезене коже од ситне стоке и див

љачи износила је око 45 милиона динара. У 1924. извезено је у ино
странство 790.000 кг љековитог биља у вриједности од два милиона 
динара. Дрво се највише извозило у Грчку, Енглеску, Мађарску, 

Француску и неке државе афричког и америчког континента. Са

рајево је било познати центар трговином: крзном, које је највише из

вожено у Енглеску, Њемачку и државе амеркчког континента·. По
четком двадесетих година најпознатији извозник шљива била је Аr>

ра·рна и комерциј·ална банка - Робно одјељење Сарајево, љековитог 

биља Хофман и Комп., дрвене грађе, поред великих пилана, Густав 

Шпицер и Емил Па:пзини, ситне стоке Теофил Милошевиh и Ри<:то 

Јефтиh., говеда Јаков Кампус, јаја Хамесрија и Маглајлија и Алија 
Јусуфбашиh и кожа од стоке и дивљачи Шандор Терек, Перо Радиh 

и друг и »Куна« д. д. Извозна трговина се, иначе, добрим дијелом на
лазила у рукама новчаних завода53). 

Сарајево; Исто, фонд ТК-101, к. 24, година 1934, ф. 12. Статистичхи 
подаци о rрговачким радљама на ПОдРУ'ЧјУ ДрИНtСке бановине; Исто, 
В-94. Преглед увоза животних намирница за град Сарајево 1926--1938. 

52) ИАС, фонд ТК-101, к. 515, година 1930. Привредни адРесар. 
53) ИАС, фонд ТК-101, к. з, година 1922/23, ф. 12. Продуктивна моћ 

Босне 1И Херцеговине; Трrовачка и обртничка комора за Босну и 
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Једна од посљедица несређених привредних прилика било је 

кријумчареље разним врстама производа, поглавwrо прехрамбеног 

карактера, алкохолним пиlшма и дуваном, које је било узело великог 
Ma.D!:a и прtУГив чега није било ефикасног лијека. Сви напори легал

них трговаца да се, преко трго-вачког удружеља и Трговачке и обрт

ничке коморе за Босну и Херце·говину, изборе ко,ц власти за преду

зимаље енергичнијих мјера у борбИ прtУГив кријумчареља остали су 
без успјеха. Ништа нису помогла ни љихова увјераваља да нелегална 

трговина наноси не малу штету фискалним интересима, јер је др

жава била свјесна чињенице да би за успјешну борбу против кријум

чареља морала ангажовати далеко већа финансијска средства него 

што би у случају успјеха те акције могла имати користи. Из тих ра

злога., осим доношеља законских прописа о забрани нелегалне тр
говине, држаrва није била спремна да за ту сврху поднесе веће жрт

ве. Нису имале успјеха ни честе наредбе Градског поглаварства Са

рајево и Краљевске банске управе ДрИ'Нске бановине о забрани неле

галне трговине којима су предвиiјане високе новчане казне за лица 

која се ухвате у кријумчарељу, као што су плаћање новчане казне у 

висини петоструког износа јавних дажбина на заплијељену робу, К!оја 

се у случају поновљеног прекршаја повећава·ла за још 50'0/~. Још 1936. 
Градско поглаварство констатује да се >)кријумчареље разне робе 

[ ... ] на подручју града Сарајева врши у великом обиму«.54) Корум
пирr.на и безвољна администрација и извршни органи показивали су 

слабо интересоваље да досљедном примјеном законских прописа за

штите легалне трговце од опасне конкуренције кријумчара у чију су 

мрежу били увучени добрим дијелом ситни трговци, купујуЋи од њих 

робу по нижим цијенама него код велетрговаца и избјегавајући пла
ћање јавних дажбина на ту робу. 

Озбиљан такмац приватној трговини биле су набављачко-пот

рошаrчке задруге, које су осниване са циљем да сиромашне слојеве 

градског становништва снабдијевају по нижим цијенама животним 
намирницама. Њихову дјелатност стимулисала је држава дајући им 

превозне и пореске олакшице, против чега су масовно устали при

ватни трговци тражеЋи забрану рада ових задруга. Градским трго·в

цима сметала је и конкуренција сељака, који су износили своје, а 

неријетко и од другога купљене производе на пијацу, због чега су 

Херцеговшrу, Извјештај о привредним приликама и РадУ Коморе у 
години 1925, стр. 61; Исто, Извјештај о rхривредним приликама и 
раду Коморе у години 1928, стр. 124; Трговинско-мндустриј.ска коо.юра 
у Сарајеву, Извјештај о rхривредним приликама и радУ Ком01ре у 

годИЈНИ 1939, >С'Ј1Р. 45; М и л и в о ј е М. С а в и li, Исто, IV део, 
Сарајево, 1924, стр. 140, 153, 157, 171 и 177; Исто, V део, Сарајево 

1925, стр. 44, 59, 117 и 180; Исто, VII део, Сарајево 1929, стр. 193-200. 
54) ИАС, фонд ГПС, к. 66, Пов. бр. 707/1923. Обавјещrење по.вјер€1НИ!Ка 

ПокРајинске управе за БиХ од 27/4-1923. Полицијској дирекцији за 
БиХ у Сарајеву; Исто, фсщц ГПС, 1, Пов. бр. 853/1936. Представка 
Градског поглаварства Сарајево од 6/10-1936. команданту Дринског 
жандармеријског rхука у Сарајеву; Исто, фонд ГПС, к. В, док. бр. 28. 
757/1938. Наредба Градск<>г поглаварства Сарајево од 19/5-1938. о за
брани кријумчарења. 
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1·ражили од власти да им забрани трговину на мало, ,осим пазарним 

даном. Трговци су сматрали да »није ни право ни поштено, да тежак 

који је сада од државе добио бесплатну земљу, постаје и трговац 

и на тај начин одузима потоњем могућност прехране«. Такође, ни у 

овом периоду није престала борба између домаћих и страних трго

ваца, с том разликом што је сада домаћа трговина била у много по

вољнијем положају него за вријеме аустроугарске управе, с обзи

ром да је уживала заштиту власти. Ка,ко су страни трговци, који су 

послије ослобођеља остали у граду само у мањем броју, обично рас

полага:.ли солиднијим капита:.лом то су, нема сумње, представљали 

озбиљну сметњу е·кономском замаху домаћих трговаца, који без по

дршке власти н:и~су били кадрИЈ да се успјешно носе са страном кон
куренцијом. Велику конкуренцију домаћим трговцима чинили су и 

повлашћени бугарски еыигранти, против којих су се често чуле жал

бе. У је-дној жалби из 1927. сарајевски трговци зелени са огорчењем 
констатују да их је упропастила конкуренција Бугара и уколико их 

власти у посљедњем часу не узму у заштиту да су присиљеm1: на

пустити радње, »а Градско поглаварство нека онда извели од ГрЭЈД
ске тржнице- начинити бугарску колонију«55). 

У силној тежњи за брзим и несметаним боrаћењем трговци су 

просто засипали власти захтјевима да се смање јавне дмкбине, про
тјерају страни трговци, забрани трговина сељацима, спријечи кри

јумчарење, раздијеле порески терети подједнако на све друштвене 
сталеже и забрани рад набавља,чко-потрошачких задруга, које се 

:осваког дана множе и развијају на штету слободне трговине и др

жа'Бноr фискуса'«. Такође су тражили да се не дозволи оснивање тр
Г()Вачких радњи лицима' која нису зави.чајна у Сарајеву, забрани ос

нивање индустријских и занатски.х продавница, ооезбиједе повољни 

кре-диrrк, изграде саврем.ене комуникаци,је, осигура довољан број ва

гона за превоз робе и изrрЗiде јавни магацини за смјештај робе. По

ред тога, захтијевали су да' се изузму испод Уредбе- о заштИ!I'И зем

љораЈдника робни кредити до 2.0(){) динара с »обзиром на тешко ста
ње ситних и средњих трговаца вјеровника земљорадника« и ускла

ди. царинска полwrика са интересима приватне трговине. С друге 

стране, ови захтјеви јасно говоре о озбиљним тешкоћама у којима· се 

налазила тадашња трговина, чије рјешење није зависило толико од 

добре воље државне власти колико од чисто економских чинилаца. 

Захтјевима трговаца, ВЛЗ!СТИ су само· дјелимично излазиле у сусрет и 

то у пwrањи:ма која нису дубље задирала у интересе фиска. Највише 
попустљивости показале су у питаљима дужине радног времена и со

цијалног осигураља ра.дник.а. 

55) ИАС, фонд ТК-101, к. 2, година 1921, ф. 1. Записник XXIX пленарне 
сјед~ице Трrовачке и обртничке коморе за БиХ одржане 12112-1921, 
стр. 61 и 62; Исто, фонд ГПС, к. 75, док. бр. 28. 201/1923. Пред
ставка Трговачког удружења за град Сарајево од 11/4-1923. Повје
реника Покрајинске управе БиХ за град Сарајево; Исто, фО'Нд 
ГПС, к. 143, док. бр. 244/1928. Представка трговаца воhем и nоврћем у 
Сарајеву од 30/12-1927. Градском поглаварству Сарајево; Исто, фонд 
ГПС, к. 8, док. бр. 27. 597/1938. Резолуција 'Удружења тргооаца за 
град Сарајево и срез сарајевски од 10/4-1938. 
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Запажа се да је сарајевска. трговина била јако уситљена:, што 

је одлика сваке неразвијене nривреде због слабе концентрације каnи

тала. Ипак, nриродна тежња капитала за концентрацијом није мимои

шла ни ову област. Већ 1924. у Сарајеву је радило 35 велетрговина, чи

ји се број за сљедеће двије године noвehao чак на 46. Од 17 сарајевс
ких акционарских трговачких друштава 1923, обавезних на јавно nо
лагаље ра,чуна, 12 их је располагало капиталом у висини од nреко 38,5 
мњлиона динара, 9 их је завршило пословну годину с бруто добит
ком од nреко осам милиона динара и чистом добити од nреко два 

милиона динара, док је само Индустрија и трговина кожа и циnела 

»Хуманик« у 1922. и 1923. имала пословни губитак од 396.277 дина
ра. Највеhе акционарско трговачко nредузеће било је »Gtre.ini·tz«, 
које је располагало са 15 милиона динЗ~ра акцијског каnитала56). Ко

нкуренцији великих трговачких nредузећа тешко су одолијевали 

ситни и средљи трго·вци, који су масовно nадали под стеча']. Њихова 

мјеста заузимали су нови банкротери. Најкарактеристичнији прим
јер у том погледу представљају угоститељске радње, којих је изме

ђу 1925-1932. отворено 950, од чега је успјело да се одржи свега 

360, док су све остале пропале »упропастивши уложени каnитал и 
не удовоља·вајући обавезама према држави и кредиторима«. Еко

номска снага трговаца, гледана у цјелини, била је доста скромна, 

што потврђује података да је трговина обезбјеђивала заnослеље сра

змјерно малом броју радника у односу на укупан број трговачких 
радњи. Иако међусобно чест.о противурјечни, извори који о томе го

воре не остављају мјеста сумњи у тачност горње констата.ције. Пре

ма извјештају ОУЗОР-а, у трговачкој дјелатности и угоститељству 

града Сарајева је 1935. било запослено 1.878 радника, 265 ученика и 
204 чиновника. Евидентна је чиљеница да је највећи бро·ј трговада 
обављао сам и уз исnомоћ чланова своје породице све послове од 

куповине до продаје робе. Но, без обзира на све тешко·ће с којима 

се трговина сучељавала у М·еђуратном периоду, она је у о·дносу на 

период до 1914. значајно проширила обим и вриједност свога посло ... 
вања57). ' 

Међу привредницима Сарајева, трговачки сталеж је био број

чано најјачи. При томе су љегов далеко највећи дио чинили ситни и 

средњи власНИ'ЦИ трговачких радњи, чији је пословни успјех зави

сио од куповне моћи градских потроша ча и ближе околине града. 

Такав случај није био с велетрговцима. који су, иако релативно ма.
лnбројни, давали главни тон сарајевској трговини, држаЈ.Iи у својим 

рукама скоро цјелокупну увозну и извозну босанскохерцегова·чку 

трговину и били међу главним снабдјевачима радништва већих ин-

56) »Народно јединство«, Сарајево, годИ'На VII/1924, бр. 11, 22, 25, 26, 29, 
35, 39, 42, 48, 50, 62, 76, 79, 106 и 108. 

57) ИАС, фоонд ГПС, к. 1, Пов. бр. 103/1939. Заnисник сједнице 0ПШТИ'Н1ЖО.Г 
вијећа града Сарајева одржане 8/3-1939; Савез гостианичара, хоте
лнј-ера и књва•нЭЈРа Дринске бановине у Сарајеву, Иэвјештај о рад}• 
XVI годишње скупштине и конгреса Савеза ГОС'l'ИОНIИ'Ча:ра, хотелијера и 
каванара• Др>.1нске t:>ановоин.е одржсuн:их 28. а·ВГУЈСТа 1932. ro,IJjiOie, Сарајево 
с. а., C'IIp. 24; Бранимир Хаберле, Исто, стр. 6 и 7. 
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~устријских nредузећа у унутрашљости Босне и Херцеговине жи
вотним намирницама. Тако је, на nримјер, око 50 сарајевских трго
ваца вршило снабдијеваље животним намирницама неколико хиља~ 

да радника Шумско-индустријског nредузећа Добрљин-Дрва•р, ост

варујуhи, nрије 1926, годишњи nромет у вриједнос·rи од 10 милиона 
динара58). 

Национална и конфесионална слојевитост сарајевског друштва 

условила је исто такву националну и вјерску хетерогеност трrовач

ког сталежа, с тим што nроцентуална застуnљеност трговаца nоједи

них националности и вјероисnовијести није била сразмјерна бројча

ној снази националних и вјерских заједница којима су nриnадали. 

Крајем l!J35. у граду се од укуnно 1.482 трговачке радље налазило у 
власништву Муслимана 43,18'0/о, у власништву Јевреја 31,510/0, у 
власништву Срба 16,590/о и у власништву Хрваrга и осталих католи
ка 8,7°/о. Када се зна да је у Сарајеву 1931. од свега 78.173 станов
ника на Муслимане отnа-дало 38,05°/о, на Хрвате 27,330/ 0, на Србе 
23,83°/о и на Јевреје 10,79°/о, nроизилази да је, nод условом да та-ј 
однос није нарушен ни за наредне четири године, nроценат трговаца 
муслиманске националности био већи за 5,130/о у односу на nроцен

туално учешће Муслимана у укуnном броју становништва, као и тр

говаца јеврејске националности за читавих 20,720/о, док је код Хр
ваrга тај скор био негативан за 18,83°/о и код Срба за 7,240/о. Вријед
на је nажње чиљеница да су у трговини брашном на велико, ћили

мима, колонија.лним nроизводима , галантеријском робом, текстилом, 

мјешови'Гом робом, nомодним nроизводима, стаклом и воћем глазну 

улогу имали му~лимански и јеврејски трговци, који су у другим 

гранама трговине били слабо застуnљени59). Бројчана сна·га мусли
ма•нских трговаца није била адекватна љиховој економској улози, 

јер су се већином бавили трговином на мало, састављЭЈјући једва крај 
с крајем. Гла•вну ријеч у трговини Сарајева имали су јеврејски, за
тим срnски и донекле хрватски трговци. О томе свједочи извјешта·ј 
Краљевске банске уnраве Дринске бановине од 20. новембра 1940. 
l\'!:ию1старству унутрашљи:х nослова, у коме се каже да главнину са

рајевске трговине држе у својим рукама Јевреји, који надмашују 
своје nословне такмаце Србе, Хрвате и Муслимане, како величином 
каn;1тала, тако и nословним везама. Почетком 1941. у власништву 
Јевреја налазило се 521 трговачко и угоститељско nредузеће и рад
ња, од чега 18 велетрговина6О). Релативно малобројној застуnљенос
ти трговаца каrголичке вјероисnовијести највјероватније је разлог 
nослијератна насилно деколонизирање странаца. Страни трr.Јвачки 

58) АБиХ, фонд ВЖСО, Пов. бр. 1. 643/ 1926. Извјештај Полицијске ди
дирекције за БиХ у Сарајеву од 7/7-1926. великом жупсmу сарајевске 
области; »Југославеноки лист«, Сарајево, бр. 1956 од 6/11-1935, стр. 5. 
У граду Сарајеву nопео се број трговаца на близу 1.500. 

59) АБиХ, ф()IН!Д КБУДБ, ПООЈ. бр. 9. 228/1940. Извјештај КБУ Дринске 
бановине од 20/11-1940. Министарству у.нутрашњих nослова -Београд; 
Са непознатих страница. Трговински и уrоститељсюи радmщи Босне и 
Херцеговине у борби за своја nрава, стр. 150. 

60) ИАС, фонд ТК-101, к. 508. Сnисак јеврејских трrовачюих радњ'И у 
Сарајеву с nочетка 1941. r. 
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елеменат, који се доселио у град у доба аустроугарске уnраве, ско

ро је сасвим исчезао одселивши се у своју домовину, или се стопив

ши с домаћом средином везивањем својих национа.лних осјећања• за 

Хрвате или Србе. Тиме се објашљава чиљеница да се у Сарајеву 

!{рајем 1935. од укуnно 1.334 трговачке радље, свега 13 налазило у 
власништву страних држављана: Бугара, Руса, Албанаца·, Грка и 

Пољака.61) 

Новчаке установе 

Кроз исте фазе развоја као о·стале nривредне дјелатности, про
шло је и банкарство које је nатило од организационе расцјепканос

ти. Концентрација каnитала сnровођена је на националној, конфе
сионалној и класној основщ Срnски капитал концентрисао се најве

ћим дијелом у оквиру Срnске централне привредне банке, мусли

мански Муслиманске централне банке, хрваrrски Уједиљених цент

ралних банака и јеврејски Јеврејске централне банке. За вријеме 

седмогодишље пословне ексnанзије 1919-1925. ВИ1Ј..Ilеструко се уве

ћала маса финансијског капитала, који је nретежно улаган у трrо

вачке, шnекулативне и кредитне подухвате уз високе камате од 16°/о 
до чак 35°/о. Крајем 1925. укуnна средства 17 сарајевских новчаних 
завода износила су 606.909.000 динара, од чега је 203.005.000 динара 
отnадало на властити капитал, 47.498.·00.0 дкнара на резерве и 

356.406.000 динара на штедне улоге. Ликвидације Привредне банке, 
Сарајевске банке, Срnске привредне задруге и Опће занатлијске кре

дитне за•друге 1926. и навала· улЭЈгача на повлачеље штедних улога 
означили су крај nериода богате жетве финансијског капитала и по

четак дубоких nоремећаја на новчаном тржишту. Прва мјера у од

брани од кризе била је јача концентрација капитала. Само, ни nос

лије тога број новчаних институција није се осј.етније смаљио. То 

nотврђује nодатак да је 1930. у Сарајеву било 26 новчаних завода 
и то: Земаљска ба.нка за Босну и Херцеговину, Американско-срnска 

банка. д. д., Банка »Гајрет« д. д., Срnска' централна привредна баiН

ка д. д., Босанска' индустријска и трговачка банка д. д., ТрговаЈЧка· и 

кредитна банка. д. д., Срnска задружна банка д. д., Заложна баяка 

д. д., Босански кредитни завод с. о. ј. Добровољачка задруга на уд
јеле с. о. ј., »Геула« задруга за штедљу и вересију з. о. ј., Графичка 

штедовна задруга с. о. ј., Југославенска nривредна задруга и ште

дионица с. о. ј., Кредитна задруга државних службеника с. о. ј., »Ме
лаха« кредитна задруга с. о. ј., »Наnреткова задруга« за осигурање, 

штедљу и nривреду с. о. ј., »Спас« задруга за ломбардни кредит и 

штедљу с. о. ј., Жељезничарска кредитна и nотпорна задруга с. о. ј., 
Градска штедионица Оnштине града Сарајева и филијале Народне 

банке Краљевине Југославије, Поштанске штедионице, Државне хи
nотекарне банке. Прве хрватске штедионице, Југославенске удру-

61) АБи~, фонд КБУДВ, Пов. бр. З. 791/1938. ИЗоВјештај Уnраве nолиције у 
СараЈеву од 2/12-1938. КВУ Дринске бановине. 
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жене банке, Љубљсшске кредитне банке и Хрваrrске пољодјелске 
банк~::. Но, веh 1933. у Сарајеву се број самосталних банака свео на 
свега шест. Прикуnљаљем капитала бавиле су се и кредитне и штед

не задруге и осиrуравајуhа друштва, чији је број био несталан као 

посљедица стално нестабилних привредних прилика. Од 1927. до 

1933. смањио се број штедних и кредитних задруга са 11 на 9, док је 
по'!етком 1941. број централа и филија.ла осиrуравајуhих друштава 
у граду износио 15. По.::ловање новчаних завода иза 1925. кретало 
се стално силазном линијом ИЈ споро се опоравља.ло од посљедица 
економс1{е кризе, што најбоље показује доња. уnоредна табела62). 

Табеларпи nремед nословања сарајевс1щх нов'Чаnих 

завода (без фи.л.ија.л.а) у 1930. и 1937. ~одини (у хttљада.м.а динара) 

1930. г 1937 .г. 

Готовина 95,503 35,705 
Мјенице 199,982 126,823 
Дужници 48,722 295,230 
Ефекти 52,371 34,31>5 
Некретнине 17,851 29,676 
Оста.ла актива 65,651 5,234 
Губитак 1,486 
Капитал 175,506 80,582 
Резервни фондови 55,723 35,218 
Штедни улози 452,991 164,586 
Повјериоци 336,884 184,908 
Реесконт 23,039 37,359 
Оста.ла. пасива 9,210 23,227 
Добитак 13,411 3,01)1 

Рапидно опадаље извоза и увоза, редукција производље, ума

љеље националног дохотка, опадаље куповне моhи потрошача, пре

станак кредитираља и оскудица у nлатежним средствима, између 

1930--1934, неповољно су се одразили на банкарски систем, чију су 
кризу пооштрили кредитни и монетарни поремеhаји, општа психо

за пословног неповјереља, девалвација динара у иностранству и до

ношење мораторних закона и уредаба. За. вријеме трајаља привред

не кризе смаљен је рентабили:rет новчаних установа, сужен је обим 

љиховог пословаља, отежан је nласман капитала због нестабилних 

економских прилика и снижена је активна каматна стопа. Такође 
су опали приходи на вредносним nаnирима и некретнинама и извр-

62) Трговачка и обртничка комора за Босну и Херцеговину, Извјештај о 
привредним приликама и раду Коморе у години 1930, Сарајево 1931. 
Табела рни преглед нозчаних завода у Босни и Херцеговини; М а р к о 
М а р к о в и ћ, Банкарство Боспе и Херцеzовtще. Бос::иа и Херцеrовкна 
као nривредно подручје, стр. 379-386, 392, 396, 397 и 399; Др К е м а л 
Х р е љ а, н. ч., стр. 84--89. 
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шено је отписивање курсдиференција на сумњиви:м: потраживањим<~~ 

и вредносним папирима. Добар број банака пословао је са губици

ма, а неке су ликвидиране, док су се многе морале послужити од

редбама Закона о зашти.ти земљоращника и Уредбе о заштити нов

ч:аних завода и њихових nовјерилаца, да би испливале из кризе. По

кушаји санирања nрилика у банкарству јачом концентрацијом ка

питЭЈЛа, рестрингирањем кредита и ликвидирањем нерентабилних 

предузећа у којима• су се банкарска средства превИlllе ангажовала 

нису донијели жељене резултате. У периоду између 1930-·1937. код 
новчаних установа лоци;раних у Сарајеву смањена је висина готови

не за 2,67 пута, мјеню.џr за 1,58 nутщ ефекаrrа за 1,52 nута., капитала· 

за преко два пута, резервних фондова за 1,58 пута, штедних улога 
за 2,7 nута и добиll'и за два nута. Hai овом мјесту потребно је указа
ти на податак да су новчани заводи 1930. завршили пословну годи
ну с позитивним салдом, за разлику од 1937, када су по<:ло'Ва.лИЈ са 
губитком од близу 1,5 милиона динара.. Као што се види, са оздрав

љењем привреде иза 1934. није услиједило по'Гпуно оодрављење баЈН
карског система ка.ко би се могло очекиLВати, из разлога што су о·жив

љавање банкарске активности увелико отежавали исплата моратор
них nотраживања Привилегованој аграној банци, слаба могућност 

наnлате немораторних nотраживања у случајевима умањене ликвид

ности дужника и спор прилив капитала•. Тих тешкоћа. банкарство се 

неће ослободити све до· 1941. године6З). У периоду економских nope
мehaja, новчани заводи показују све изразитију тенденцију уздржа
вања од инвестирања каnитала у трговачке и индустријске nосло·ве, 

стављајући тежиште на чисто банкарске операције. Таква политика 
неповољно се одразила на цјелокупни привредни живот.64) 

• •• 
Основна карактеристика сарајевске привреде међуратног пери

ода била је уситњеност производње и пословања, низак степен раз
витка производних снага, неразвијеност техничке базе индустријске 

nродукције, усмјереност индустрије на производњу робе широке по

трошње, уз занемаривање развоја· индустрије средстава за произ

водњу и неусклађеност привредног развоја са демографским и соци

јално-економским потребама Сарщјева и његове шире око•лине. Не

довољна развијеност техничке базе индустрије и. занатства компен

зирана· ј.е nодвргавањем најамне радне снаге прекомјерној ексnлоа

тацији која се огледа у ниској на"дници, дугом радном времену. сла

бим хигијенско-техничким заштитним мјерама, избјегавању соци
ј ално·г осиrурања радника И• неуредно ј исnлати радничких зара.да. 

63) Трговачка и обрт.ничка комора за Босну и Херцеговину, Извјештај о 
приврещНИЈМ прилик-ама и раду Комо.ре у години 1925 (стр. 64-66), 
1926. (с1•р. 18) и 1929 (стр. 29 и Табеларни преглед); Трговинско-'Инду
·стријска комора у Сарајеву, Извјеmтај о привредним приликама и 
:раду Коморе у години 1932 (стр. 55-59), 1933 (стр. 59 и 60 и Табеларни 
преглед) 111 1937 (стр. 155 и 156). 

64) Др Кемал Х'Реља, н. ч., стр. 85-89. 
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То потврђују како извори радничке провенијенције тако и извори 

буржоаске провенијенције, у којим·а децидирано стоји да је обара

њем вриједности радне снаге на минимум подигнута· конкурентска 

способност технички неразвијенијих индустријских предузеhа и з~ 

натских радионица. За индустрију је карактеристично још и то да 
је за читаво међуратно вријеме пословала са смањеним капаците

тима. и да је била· изложена великој флуктущији радне снаге. Нај·· 

веhи бро·ј индустријских предузеhа располага.о је скромним капита

лом, о чему свједочи податак да је још 1938. шест акционарски!Х 

тво·рница, чији су власници били Јевреји, један Италијан и један 
Нијемац, располагало са свега 16.789.000 динара каnитала65). Интег
рациони процес, као један од осно.вних предуслова за боље економ

ско пословање и унапређење производље, био ј е непознат у сара

јевској индустрији. Системом заштитних царина домаhој привреди 

био је обезбијеђен скоро монополски положај на унутрашњем тр
жишту. Међутим, колико. год да је домаhа nривреда заштиhена од 

конкуренције заштитним царинама, међусобна конкуренција примо

равала је капиталисте у области индустрије и занатства. на стално 

усавршавање технологије производње, чији је резултат био смање

ње производних трошкова, повеhање продукције, скраhење дужине 

плаhеног дијела радног времена потребног за просту репродукцију 
радне снаге и повеhање дужине неплаhеног дијела радног времена 

у коме су радници стварали за кали,талисте вишак вриједности. Та

ко, у капиталистичком друштвеном систему револуционисање про

изводног процеса није имало за циљ побољшање положаја радника, 

већ искључИЋо обараље вриједности радне снаге ИЈ повеhано прис

вајаље вишка рЭ:~Да· од стране капиталиста. 

Једна од КЭ:Јрактеристика међуратног раЈЗдобља била је жесто

ка борба изм.еђу приватног и држЭ:ЈВног капитала и између крупних 

и сwrних власника производно-животних средстава. Сва настојаља 

приватних капиташиста да се изборе за укидање ерарних и самоуп

рЭ:ЈВНИХ предузеhа, о·дносно, бенефиција које су уживали, како би се 

приватни сектор несм•етэлю развијао, остала. су без успјеха. Карак

тер:и~стичан је у то:м погледу захтјеЋ влЭ:Јсника приватних графич
ких предузеhа да се укину сва ерарна графичка nредузеhа изузев 

Државне штаrмпари:ј·е у Београду, Завода за израду новчаница, Др

ЖаЈБНе маркарнице и Војногеографског завода·, да се опозову ра~писи 

Министарства фина·нсија из 1922. и 1927. којима се забрањује ерар
ним предузеhима и институцијама. да се користе услугама прm~ат

них графичких предузеhа·, да се за све графичке радове рruсписују 

јавне лицитације и да се забр8.1Ни изучаваље графичкњх занма у 
ера;рним предузеhима. То држава, наравно, није прихватила66). 

65) ИАС, фонд ТК-101, к. 5, година 1925, дсж. бр. 6. 446/1925. Извјештај 
Творнице шарафа и за!К'овюща L. Walf i Omnp. у Сарајеву од 
13/1-1926. Трrовачкој и обрniИчкој комори за БиХ; АБ<иХ, фан.д 
КБУДБ, Пов. бр. 3. 791/1938. Извјеnrrај Управе полиције у Сарајеву 
од 2/12-1938. КБУ Дринске бановине. 

66) АБиХ, фонд ПСГРС, к. 7, док, бр. 578/1928; Исто, фонд ПСГРС, к. 8, 
док. бр. 176/1929; РаднЈЩи у државној индустрији. Државна графичка 
nредузећа, Загреб 1931, стр. 10-16, 28, 33 и 34. 
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У циљу неутралисања. међусобне конкуренције и остваривања 

монополског положаја на домаћем тржишту, сарајевски капиталисти 

су у појединим привредним дјелатностима, као у цигларској индуст
рији, графи'iКОј дјелатности, дрвној индустрији и производњи пива, 

прибјегавали оснивању картела и подјели интересних сфера,, при 

чему су ситни и средњи привредници били присиљени да прихва~ 

Ћају услове удруживања које су наметали финансијски ј'а'iи пре

дузетници чију конкуренцију нису могли издржаtrи у слободној по

словној утакмици. Процес прерастања ситне производње у крупну, 

концентрације капитала и изгра\Цње картелског монополског систе

ву »'Унион«, Дионичкој пивари, Sutazrzюпi i Ve:ruturini индустрија 

одвијао се веома споро. Тенденције централизације капита"Iа 

највише су биле развијене у области банкарства, гдје се ситни и 

средњи капитал утапа·о у све већој мјери у крупни због немогућ
ности самоста.лнот егзистирања.. 

Ни у периоду 1919-1941. сарајевска привреда није успјела да 
се употпуности ослободи утицаја страног капитала који је успио да 

се директно И.1IИ индиректно инфилтрира• у најзначајније новчане 

заводе и привредне гране. Са, сигурношћу се зна да је аустријски. 
њемачки, мађарски, итатијански, белгијски, швајцарски, енглески и 

чешки капитал био ангажован у Земаљској банци за Босну и Хер

цеговину, Босанској банци, Југословенској креди.тној банци и трго

вачком д. д., Љубљанској кредитној банци - Филијала СараЈево, 
Славенској ба·нци Загреб - Филијала Сарајево, Срnској задружној 

банци д. д., Трговачком и трансnортном д. д., Грађевинском друшт

ву »'Унион«, Дионичкој nивари, Huta=oni i Venoturmi индустрија 

д. д., Штамnарији »Босанска nourra« и Боса.нскохерцеговачком гра
t,евинском друштву. Нажалост нисмо могли утврдити ни приближно 

'l'а~зну висину страног каiПитала у сарајевској nривреди, јер достуn

ни извори дају о томе врло оскудне nодатке. Једино се та'iнО зна да 
је у Земаљској банци за. Босну и Херцеговину страни капитал 1938. 
био заступљен са 30°/о. 'У Творници кокоца и nамучњака ОЫо Ro·u
Ьi!':c~~. чешки капитал је 1939. био заступљен са 40Ю/о. Исте 1 одине је 
у »Butaz:wni i Venturini« индустрија д. д. италијански каnитал 

био анга·жован у висини од 10 милиона динара67). Овим сва!КаКО· није 
::;авршена листа nривредних организација у којима је био анrажо

ван страни каnитал. Ван сваке сумње је да је њеrова ангажованост 

била далеко шира него што се то може сагледати на осно·ВУ пода-

67) АБиХ, фонд КБУДБ, Пов. бр. 3. 791/1938. Извјештај Управе nО'лиције у 
Сарајеву од 2/12-938. КБУ Дринск:е бановwне; Исто, фонд КБУДБ, 
По.в. бр. 1. 872/1939. Извјештај Управе полиције у Сарајеву од 17/4-1939. 
КБУ Дринске бановине; Исто, фонд ЗСГРС, к. 7, д!.Ж. бр. 578/1928. 
и к. В, док. бр. 176/1929; ИАС, фсщц ТК-101, к. 3, година 1922/23, ф. 11. 
Извјештај Трговачке и обрТН!И'Чке коморе за БиХ О\Ц 23/4-1923. По
штанској штедионици у Сарајеву; Исто, фанд ТК-101, к. З, година 
1923. Извјештај новчаних завода у Сарајеву од 30/4-1923. Трrова'Шtој 
и обртни'!:Кој к:омори за БиХ; Десет rо:Ц'И'На nривреде Краљевине Ју
гославије, стр. 16, 17, 40 и 47; Сергије Ди:.митрrијевиh, Страни. 
каnи.таљ у nривреди. би.вше Јуzосљави.је, Београд 1958, стр. 21, 22, 24, 
31, 62, 104 и 117. 
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така из расположивих извора, с обзиром ДаЈ је његово дјеловање 
најчешhе било заогрнуто плаштом дома·hе провенијенције. Имајуhи 
у ви·ду чиљеницу да је банкарско-финансијски капитал учествовао 

у великим размјерама. у робним посло·вима, не треба. сумљати да је 
страни капитал имао доста. значајан удио у градској привреди. На 

посредаiН НаЈчин то потврђује извјештај Краљевске банске управ~ 

Дринске бановине од 9. аnрила 1934. Министарству унутрашњих по
слова ,у коме се каже да је у индустрији на- подручју Дринске ба

новине страни капитал у прилично велИЈКој мјери заступљен и да· је 

то ·»у неку руку битни услов за1 постојање индустрије веhег обима, 

јер домаћи привредници нити имају склоности за инвестнрањс капи

ТЭЈЛа у индустрији нити је лаrко концентрисати веhе количне дома• 
h.ег капитала«.68) 

У склопу општег приказа развиrгка привреде, потребно је да се 

на овом мјесту кратко осврнемо на• тенденције правредних крета

ља у пери-оду и-змеђу два~ свјетска· рата. Послије краткотрајне порат

не инфлаторне конјуктуре иза 1922. наступио је период опа;<гња nри
вредне а•ктивности и на·глашене привредне депресије, која је 1929. 
:rрера-сла у оштру економску криау. Кркза је разорно дјеловала на 

цјелокупни привредни живот, чије су посљедице биле редукција 

производље и пословаља у свим гранама раща, привремени или трај

ни престанак рада 20 веhиос и: маљих индустријских предузеhа и· де
вет циглана., масовно банкротирање ситних занатлија и трговаца, 

пропадање неколико новчаних завода и хаотични поремеhаји на тр

жишту рада у понуди и потражљи радне снаге. Иза 1934. дошло је до 
rю<:тепеног оживљавања• привредне активности. 

Бржњ развита.к производнкх сната ометао је недостатак капи-

1'ала, повољних кредкта' и квалификоване радне снаге. На привред

ни развитак неповољно се одразио низаrк обраао·вни и технички ниво 

радника, слаба куповна моh домаhег тржишта и привредна заоста
лост села и града. Свему томе доприносио је утицај страног капита

ла ком·е није био у интересу бржи развитак домаће привреде. На 

све то су се надовезивале перманентно нестабилне економске И! по

литичке прилике у земљи. Снажан отпор техно~Лошком про·гресу 

пружао је занатски сталеж у цјелини и остали ситни привредници 

који су, руковођени вла-ститим интересима, на<:тојали да конзервира

ју преживјеле односе у области продукдије и размјене потрошних 

добара, у чему су имЭЈЛи доста успјеха захваљујуhи сусретљивости 

власти. Интервенишуhи ванекономским мјерама у корист ситних и 

средљих привредника·, властИЈ су, по ци·јену успоравања процеса на

предоваља градске привреде, значајно допринијеле отклањању опа

сности од избијаља социјаiЛних потреса· са теzким посљедицама по 

капиталистичко друштво. У томе треба. тражити један од узрока 

привредног заостајања Сарајева иза осталих веhих југословенских 

гра·дова. О томе рјечито свједочи nодата·к да је 1935/1936. буџет tра
да Сарајева·, које је тада имало 83.000 становника, износио свега 83 

68) АБиХ, фонд КБУДВ, Пов. бр. 1. 300/1934. Извјештај КВУ Дринске 
бановине од 9/4-1934. Министарству унутрашњ>rх послова - Београд 
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милиона динара. Исте године је буџет Београда, са 238.775 становни
ка·, био близу 310,5 милиона динара, Загреба, са 185.581 становником, 
нешто мање од 207,5 милиона динара и Љубљане, са 59.765 станов
ника, nреко 73,5 милиона динара.69) Какав је био економски nотен

ција.л данашњег главног града Босне и Херцеговине може се судити 

и на основу податаока да је у њему 1936. било свега 5.000 nривред
НИIКа и других лица који су годишље плаћали више од 500 нинара 
државноr nореза, док их је исти толики број nлаћао годишњи nорез 
мањи од 500 динара, јер их је Општинско вијеће ослободило nлаћа
ња оnштинског приреза. Економски моменат је, такође, био основ

ни ра·злог да је оптерећеност сарајевских грађана општинским даж

бина·ма била мања за· три до четири· пута него загребачких, љубљан

ских, београдских и мариборских7О). Константно нестабилне привре

дне nрилике, недовољна развијеност техничке базе и1Ндустрије и за

наrгства и ниска стопа акумулативности привреде у цјелини, негатив

но су се одразили на укупне друштвене и политичке токове и на 

економски и социјални nоложај радничке класе Сарајева. 

Z U S А М МЕ N F А S U N G. 

DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG· SARAJEVOS 
VON 1919-1941. 

Мi.t der SchaifflЫlg des Konl!g.reiches 1dет Serben, Кtroa.ten u111d Silo
wene.n а'Пl 1. Dezember 1918 andeгten sich mer:kJbм- die so.cialoko!1011ll'i
S'chen ru1!11d d)Olitisohen Veгblbltniss ro arъdeгen St~cl:tenprivilegie.rte Ste
lll.t'U!I'l<g eitnЬiШte. G1"UU1!dlegende Mecr1kmale ld.er W.hг.tschalft von Sa~rajev<O 

]n der eпvah1!11ten Periode Watren еiпе .gгоВе ZeгpiHttoo~mg (K!leintpro~ 

dJuktion ruпd - handeJ) 1itn F~юdJulkibioп und Gescha!f\tsfiihll"1llm€, eitne nie
dJrige EnJtwia..lclungsstrufe der .Rroc1ulktioThSk:raflte U'1'1!d MaiJJgel an Uber
einstitmm•ung bei der witгtscha.f.tJJichen E111tW1idklrun.g miJt den demo.gt·aph i
schen rund soziailokonomi.schen Bedйrfnissen Sarajev.os und seiner weite
ren UmgeЬung. 8<0 kfumpfte die WiгtsC'haf.t Srurajevos wiihтend der gan
zen ZeiJt Z\Vitschen den beiJden Welifik!riegen mit .groBen SchwieгigikeiJten, 
V'Oa1 der Beэo1г.gtung von AlrbeitSIJ'l'1JiJtltelrn IU!ll!d RohSitolffen angefangen bls 
h•lin Zill'm Placement ·der FertigwaJГe. Ihre Ex.te:rusivТta1t kompensiet"lte Slie, 
irndem sie LO'hn.aгbeiJter, v.on odenen es 1931 et\VaJS ;meh:r a1Js 19000 gab, 
й•beгmafii1ger E~1()~ta~tion "Unterwruгf. 

Die Lndlus1Irie behiett vera~rbe~tenden Ch·a1J.1akter U'l'1!d nut~te wah
r-ernd der gesa~mten Zel~t 2wi.schen 1919 und 1941 !11\Ш merikbar gemirn
derte Kapaozitaten. Die Ind'IJISbriefiirnnen, von denen es - aufier Ziege
leien - 94 gwb, waren in Staats-, Gemein•de- oder PiГiмa.tЬeэitz Zwi
sc-hen ihnern WIUlГde ein heftri..ger K81111!Pf 1Um di•e Vio:r;maohtlstelllbllg wuf dem 

69) ИАС, фонд ГПС, к. бб, док. бр. 61. 807/1935. Представка Градске опш'I1И!Iе 
Сарајево од 11/1-1936. КБУ Дринске бановине. 

70) ИАС, фонд ГПС, к. 24, бр. 66. 643/1936. Експозе Мухамеда Софтиhа 
о буџету Оrшrтине града Сарајева за 1936/37. годину. 

200 



heilm!ischen MЗII'kt gefiihгt. In der wei·teтen UmgeЬung der Stadlt, dem 
ehemailiigen К:reis Sara!jevo, gab es 1929 25 IJdeinere Farbr~ken, 5 Бeгg
wer1ke 16 Elek.t:.rizitatsweГke und 97 SageweГke. Die Exploiltation dт
reich~ WiiЉder und Бeгgwer'ke WМ" VIOn groBer Bedeu.tung fiirr die v.:i.rt
scharftlich тuini.erte Bwernscrhaft, die sich dUIГCh BeschaftJiJg•ung im Бerg
bau und bei der Nrutzung der Wa:lder zu einem groBen Teil zюsaШ.che 
oder Hwptexistenzqruellen sicherte. 

DaB das Handwe:nk ljm Ze.irtJra;шn 1919-1941 тiidkstiincblg war, ist 
()fen.эi'CblФich. Technischen und дkonomiiSchen furtschritt gab es iJn er
s:ter Linie bei modeгnem Handwerk. Demantspreohend gingen 22 altte 
P.:and\vei1ksbwufe zug!Гиnde oder befanden sioh wuf dem Wege des Nie
denganges. Jedes Jahr gingen, bei .gleichzeitiger VerЬreitung von 
SchwЭJrza~Гbe~t. -zig Ha1111dwerkiэbeЬriebe ein. In lll'U.T sechs Ja•h~Гen, VOJl 

1927-1932, JSteJ:J.ten 944 HandweТklsbeЬriebe in SМ'ajevo fiir lilmme.r :ihren 
Бetrieb ein. Trozdem Ьl.lieb die Zahl der HandweгkSitiitten gJekh groB, 
.bewegte sich zwi.schen 1500 1\.Uld 2932. Die Verbтeitung der BЭJSils der 
handwe11kJ.ie-hen Tatigkeilt stand in keinem Verhii.ltnis zu ihrer w»rt
schaft]d.chen Bedeutu.ng. Das wtilvd durch die Ta11sache bestatigt, daB 
der GroBteil der Besitzer von Harower:k!SbeЬrieben im Plrodru.ktion..-.pr.o
zeB lkeine Loth.nCШ"bei.ter ЪeschaDЬig.te, daB кler Lebensstan:da11d dет Hanrd
wmik.eгmeister li.rm DUiГchschn~ttJt nied!riger ailis der der AJI'Ibetilter iJm •gJra
jphischen Gewer·be war rund daB lllf\.IJГ ei.n 'kleiner Teill der Handweriker 
iiber ·gт0f3eres Kapiia!l veгfiigte rund A'U.Ssicht hamte, mlit der Zeit In!drust
.гiebl.er zu werden. Die HaruJptgiriin.de fiir die DaueГkaise des HandweriiOs 
wЗII'en: Kon.k>urrenz durch bi!J..blgere Indru.striewa;ren, Mangel an BeЬrieЬs
ka~p1tal fiir die Modert'1Jijsiwung rder hЭJndwerkJichen ~гoduik.iiюln, Kwf
krafwerfall und StagnЭJtion im Bwgewerbe. 

Die ,groBe Naюhfrage nacll. Warren al!ler AII1t nach dem Krieg wdJrlkte 
giirnst;i,g aJUf 1die Wieder\Ьetlebun:g d•es Hanrdels. Resullta.t diЭJVOO'l WМ" ei:ne 
kriiftige S.teige:nU!nlg der Zahil 1der Hande~irmen ua1d Ladden aUJf sorga-r 
2561 J..n ma:nchen Jrahren. EbenJSO· gra•b es aJber wch, aJs Folge ungiinstiger 
Wi:ntschaffiЬэbeding,UII'lgen, massenha:bl w.ia1tschailltihiche Zusammen~brilohe 

bei den Karufleuien. VQ.Il 1927-1939 wuгden lin der Stadrt 2206 SIOlcher 
Fille il'egi.stгieгt. Die GI1of3hi:indler SЗII'ajev()S, deren es im Ja.hre 1926 46 
gab, beheгrnchaften fast den geвamten bosпisch-heгzegowrinisohen Innen 
'lll11.d .A<uBenhandel 1um.d warren die Ha~UG>t-Lebensmilbl:ellieferanten der 
All'lbeiterschait der :gri)Beren Betriebe in Bosnri.en und der HerzegюwШna. 
Im Zeitarbsohnitt 1930-37 unterh-ieИen sie zu 142 Stadten und Ortsih•af
ten im InJand 1Ш1d mit ei:ner rgtrol3eren Am.z-aJh!l vo;n Lan•demn Euт.opas, 

AmerjjkaJS, Asiens ilШld AfrilkCIIS lebha!Гte Gescbliftsveгb.indungen. Ilш-er 

\vi.rtschaftlli.chen Macht nach standen da1bei die j1i1diwhen Karu·fleute an 
erst€'1' Stelle, ihnen rolgften die KЗJu!leu,te •seu'lbilscher NatiJooaJitat, dann 
die Kтoaten und schJieBИoh die Mohammedaner. 

DUJГch die 1gleLohen Entwti.dkJJungэphЭJSen, wie die iilbnige Wr.imt
эoha:ft, ging ЭJUch d·ats Ba.nikwesen, litn rdem Ka;pitallikcmzenЬгa!ЬIOn aurf 
natiran•aier, lronfeSISio·neller und КJ1assen-Bassi.;; du.rohgefiihrt wa.r. Auch 
Kredit- u.nrd Spa.rgen.ossenschaften rund Versi:cheгungsgeselilscha:fiten, 

von denen es 26 in der Stadrt gaiЬ, Ьraohten Kapital zusammen. 
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Die gn-.ofie Weltwi11'1Jschaitskr1iSe von 1929-34 wblkJte verniohtend 
aruf dаБ gesamte Wi:rtschad1tsleЪen &cшajevos. Die FOilgen wЭil'en: RedruJk
tm der Ptroduktion W1d Gaschaftstatigke'it in allen Arbei<tsl:xra111chen, 
20 In-c:ltustriebetriebe, 9 2iiege1iЬrennereie un:d Geldinstitute эteHten vo
·rii!beгgehend IO'der ·amf Daruer Ф.е Arbeilit ein, Massenbanki:rOitt Gdeinetr 
H~ndler uшi HandweГker u.nd AusЬт~tunog von AтbeiJtslols.ig.keit. Erst 
nach 1934 k·am es zu einer IStufenweisen Kon'SOO.idieiiW1g .der Wi~Y1:>chalt. 
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