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НАРОДНАНАРОДНА БАНКАБАНКА СРБИЈЕСРБИЈЕ
БАНКАБАНКА ФРАНЦУСКЕФРАНЦУСКЕ

ИзрадаИзрада новчаницановчаница НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије
уу БанциБанци ФранцускеФранцуске

18188585 –– 1930.1930.

Народна банка Србије

НАРОДНАНАРОДНА БАНКАБАНКА СРБИЈЕСРБИЈЕ
ЗАХВАЉУЈЕЗАХВАЉУЈЕ
БАНЦИБАНЦИ ФРАНЦУСКЕФРАНЦУСКЕ
НАНА УСТУПЉЕНИМУСТУПЉЕНИМ
КОПИЈАМАКОПИЈАМА АРХИВСКИХАРХИВСКИХ
ДОКУМЕНАТАДОКУМЕНАТА ИИ
ИСТОРИЈСКИМИСТОРИЈСКИМ ПОДАЦИМАПОДАЦИМА..
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БеоградБеоград, , крајкрај 19 19 -- почетакпочетак 20. 20. векавека

БеоградБеоград, , крајкрај 19 19 -- почетакпочетак 20. 20. векавека
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2. 2. јулјул 1884. 1884. ИсторијаИсторија папирногпапирног новцановца НароднеНародне
банкебанке СрбијеСрбије почињепочиње истогистог данадана кадакада јеје
основанаоснована ПривилегованаПривилегована народнанародна банкабанка
КраљевинеКраљевине СрбијеСрбије. . ТогТог данадана БанкаБанка
пуштапушта уу оптицајоптицај првупрву новчаницуновчаницу –– одод
100 100 динарадинара плативуплативу уу златузлату..

УУ СрбијиСрбији тогтог временавремена нене постојипостоји скороскоро
никаквоникакво искуствоискуство уу израдиизради новчаницановчаница ии
помоћпомоћ јеје затраженазатражена уу развијенојразвијеној
ЕвропиЕвропи..

ДоДо почеткапочетка радарада ЗаводаЗавода заза израдуизраду
новчаницановчаница уу ТопчидеруТопчидеру 1930. 1930. годинегодине, , 
новчаниценовчанице ПривилегованеПривилеговане народненародне
банкебанке КраљевинеКраљевине СрбијеСрбије, , КраљевинеКраљевине
СрбаСрба, , ХрватаХрвата ии СловенацаСловенаца ии КраљевинеКраљевине
ЈугославијеЈугославије већиномвећином сесе израђујуизрађују уу
штампаријамаштампаријама БанкеБанке ФранцускеФранцуске уу
ПаризуПаризу ии КлермонКлермон--ФерануФерану, , узуз услугеуслуге
францускихфранцуских уметникауметника..
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1885.1885. КлишеиКлишеи заза апоенапоен одод 10 10 динарадинара уу сребрусребру
сс датумомдатумом 1. 1. новембарновембар 1885, 1885, израђениизрађени
сусу уу ПаризуПаризу,, aaуторутор цртежацртежа јеје
ЂорђеЂорђе КрстићКрстић, , гравергравер ЛЛ. . ДимонДимон..

ЛујЛуј ПолПол ПјерПјер ДимонДимон (1822 (1822 –– ?)?)

ГраверГравер уу дрветудрвету, , цртачцртач, , рођенрођен уу ПаризуПаризу 1822.1822.

ОбразовањеОбразовање стекаостекао уу школишколи ГобленГоблен, , првипрви путпут
излагаоизлагао нана СалонуСалону францускихфранцуских уметникауметника 1850.1850.

ЊеговЊегов граверскиграверски атељеатеље сесе налазионалазио уу улул. . ДофинДофин
ПаризПариз VIVI ии, , премапрема именицимаименицима, , постојаопостојао јеје одод
1848.1848.

СарадникСарадник часописачасописа ““ИлустрацијаИлустрација”” ии
““ИлустрованиИлустровани светсвет””. . АуторАутор гравурагравура уу дрветудрвету
бројнихбројних цртежацртежа францускогфранцуског уметникауметника ГуставаГустава
ДореаДореа, , међумеђу којимакојима ии ““БиблијеБиблије””..
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НовчаницеНовчанице НароднеНародне банкебанке
сесе радераде уу стилустилу францускефранцуске
школешколе. . КаоКао заштитузаштиту одод
фалсификовањафалсификовања, , БанкаБанка
ФранцускеФранцуске јеје почелапочела 1862. 1862. 
дада користикористи небоплавунебоплаву бојубоју. . 

10 10 динарадинара уу сребрусребру,,
14. 14. јануарјануар 1887.1887.

КреирањеКреирање ликовнихликовних решењарешења заза новчаниценовчанице
увекувек јеје инспирисалоинспирисало уметникеуметнике..

МеђуМеђу ауторимаауторима новчаницановчаница НароднеНародне банкебанке
сусу познатипознати францускифранцуски уметнициуметници ии
граверигравери –– ДанијелДанијел ДупуиДупуи, , ЖоржЖорж ДивалДивал, , 
КлеманКлеман СервоСерво, , ЕрнестЕрнест ДелошДелош, , ГуставГустав
ФрепонФрепон, , којикоји сусу својимсвојим креацијамакреацијама
францускихфранцуских ии српскихсрпских новчаницановчаница далидали
доприносдопринос њиховојњиховој уметничкојуметничкој вредностивредности..

НовчаницаНовчаница јеје посталапостала уметничкоуметничко делодело..
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ГравураГравура уу дрветудрвету, 10 , 10 динарадинара, , лицелице,, KKраљевинараљевина
СрбијаСрбија,, историјскиисторијски експонатекспонат ЗЗаводаавода заза израдуизраду
новчаницановчаница ии кованогкованог новцановца ((ЗИНЗИН))..

АуториАутори цртежацртежа
ДД. . ДупуиДупуи, , 
ЖЖ. . ДивалДивал, , 
гравергравер ЕЕ. . МушонМушон..

ЛујЛуј ЕженЕжен МушонМушон (1843 (1843 –– 1914)1914)

МедаљерМедаљер--резбаррезбар, , учиоучио кодкод свогсвог оцаоца, , определиоопределио
сесе посебнопосебно заза типографскутипографску гравуругравуру уу челикучелику, , 
бронзибронзи ии дрветудрвету..

АуторАутор гравурагравура великогвеликог бројаброја францускихфранцуских ии
странихстраних новчаницановчаница ии поштанскихпоштанских маракамарака..

ДобитникДобитник златнезлатне медаљемедаље нана СветскојСветској изложбиизложби
1889. 1889. уу категоријикатегорији уметностуметност цртежацртежа ии првепрве
награденаграде нана изложбиизложби златарствазлатарства 1893, 1893, којукоју јеје
установилаустановила ЦентралнаЦентрална унијаунија декоративнихдекоративних
уметностиуметности..
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КутијаКутија заза гравурегравуре уу дрветудрвету, 10 , 10 динарадинара, , 
аверсаверс ии реверсреверс, , типтип 1886, 1886, КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..

Извод из трошкова
Банке Француске за
рачун Народне банке
Србије, 29. децембар
1892, из Архива
Банке Француске.
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Писмо захвалности
Народне банке Србије
Банци Француске на
сарадњи, потпис гувернер
Ђорђе Вајферт, 1895, из
Архива Банке Француске.

10 10 диндинaaрара уу сребрусребру, , 
2. 2. јануарајануара 18931893..

АуториАутори цртежацртежа сусу
ДД. . ДупуиДупуи, , ЖЖ. . ДивалДивал, , 
гравергравер јеје ЕЕ. . МушонМушон..

АпоенАпоен сс националнимнационалним
мотивимамотивима, , двобојнадвобојна
штамаштама сесе појављујепојављује
1874.1874.
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ДанијелДанијел ЖанЖан--БатистБатист ДупуиДупуи (1849 (1849 –– 1899)1899)

РођенРођен уу градуграду БлоаБлоа, , почеопочео каокао сликарсликар, , 
ученикученик ШколеШколе лепихлепих уметностиуметности..
КаснијеКасније сесе посветиопосветио скулптурискулптури, , папа гравуригравури
медаљамедаља, , добитникдобитник НаградеНаграде РимаРима 1869.1869.
ВеликиВелики деодео медаљамедаља којекоје јеје гравираогравирао сачувансачуван
јеје уу музејумузеју уу градуграду БлоаБлоа..

АуторАутор цртежацртежа заза новчаниценовчанице БанкеБанке
ФранцускеФранцуске ии НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије, , каокао ии
филигранскогфилигранског воскавоска заза новчаниценовчанице НароднеНародне
банкебанке БелгијеБелгије..

КутијаКутија ии гравурегравуре уу дрветудрвету, , аверсаверс, , резервнарезервна
новчаницановчаница одод 10 10 динарадинара, , КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..
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ГравураГравура уу дрветудрвету, 10 , 10 динарадинара, , 
реверсреверс, , КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..

ГравураГравура уу металуметалу, 10 , 10 динарадинара, , резервнарезервна, , 
аверсаверс, , посребренопосребрено, , КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..
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20 20 динарадинара уу златузлату, , 
5. 5. јануарајануара 1905. 1905. 

АуторАутор цртежацртежа јеје
ЖоржЖорж ДивалДивал,,
гравергравер јеје ОгистОгист ТевененТевенен..

ОгистОгист ТевененТевенен (1856 (1856 –– 1921)1921)

ЖоржЖорж ДивалДивал (?)(?)

РељефниРељефни гравергравер, , ученикученик ЖилаЖила РобераРобера..
ИзрадиоИзрадио гравурегравуре заза неколиконеколико францускихфранцуских
маракамарака..

СликарСликар XIXXIX -- XXXX векавека..

АуторАутор цртежацртежа заза осамосам типоватипова францускихфранцуских
новчаницановчаница ии четиричетири типатипа новчаницановчаница
ПривилегованеПривилеговане народненародне банкебанке КраљевинеКраљевине
СрбијеСрбије, , штампанештампане уу ФранцускојФранцуској..



12

ГравураГравура уу дрветудрвету, 20 , 20 динарадинара, , 
аверсаверс, , КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..

ГравураГравура уу дрветудрвету, 20 , 20 динарадинара, , 
реверсреверс, , КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..
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КутијаКутија заза гравурегравуре уу дрветудрвету аверсааверса ии реверсареверса
апоенаапоена одод 20 20 динарадинара уу златузлату, , КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..

ЛистаЛиста предметапредмета сс националнимнационалним
мотивимамотивима послатихпослатих уу БанкуБанку ФранцускеФранцуске
радиради израдеизраде резервнихрезервних апоенаапоена одод 10 10 
динарадинара уу сребрусребру ии 20 20 динарадинара уу златузлату, , 
1910, 1910, изиз АрхиваАрхива БанкеБанке ФранцускеФранцуске..
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АпоенАпоен одод 100 100 динарадинара, , 
55.. јануарјануар 19051905..

АуторАутор цртежацртежа јеје
францускифранцуски уметникуметник
ЖоржЖорж ДивалДивал, , гравергравер
ЕрнестЕрнест ФлоријанФлоријан..

КутијаКутија ии гравурагравура уу дрветудрвету, , рреверсеверс, , 
100 100 динарадинара уу сребрусребру, , КраљевинаКраљевина СрбијаСрбија, , 
иисторијскисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..
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ТрошковиТрошкови израдеизраде
новогновог типатипа апоенаапоена одод
100 100 динарадинара уу сребрусребру, , 
изиз АрхиваАрхива БанкеБанке
ФранцускеФранцуске..

ЦртежиЦртежи заза новчаниценовчанице
ПривилегованеПривилеговане народненародне
банкебанке КраљевинеКраљевине СрбијеСрбије..
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ЗахвалностЗахвалност гувернерагувернера
ВајфертаВајферта нана
традиционалнојтрадиционалној
добронамерностидобронамерности
БанкеБанке ФранцускеФранцуске
премапрема НароднојНародној банцибанци
СрбијеСрбије, 1912, , 1912, изиз
АрхиваАрхива БанкеБанке
ФранцускеФранцуске..

НовчаницаНовчаница ПривилегованеПривилеговане
народненародне банкебанке СрбијеСрбије најмањенајмање
номиналеноминале, , последњапоследња пуштенапуштена уу
оптицајоптицај..

ГравураГравура уу дрветудрвету, , ликлик
МилошаМилоша ОбилићаОбилића, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..
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1920.1920.

ОбавештењеОбавештење НароднеНародне
банкебанке оо променипромени називаназива уу
НароднуНародну банкубанку КраљевинеКраљевине
СрбаСрба, , ХрватаХрвата ии СловенацаСловенаца, , 
изиз АрхиваАрхива БанкеБанке
ФранцускеФранцуске..

УпутствоУпутство БанциБанци ФранцускеФранцуске заза израдуизраду двадва нованова типатипа апоенаапоена одод
1000 1000 ии 100 100 динарадинара, 1920, , 1920, изиз АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије..
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100 100 динарадинара, 30. , 30. новембарновембар 1920, 1920, 
КраљевинаКраљевина СрбаСрба, , ХрватаХрвата ии СловенацаСловенаца..

АуторАутор цртежацртежа јеје францускофранцуско--белгијскибелгијски
сликарсликар, , гравергравер, , цртачцртач, , илустраторилустратор, , 
аутораутор плакатаплаката ГуставГустав ФрепонФрепон, , 
гравергравер јеје ЕрнестЕрнест ДелошДелош..

ЕрнестЕрнест--ПјерПјер ДелошДелош (1861 (1861 –– 1950)1950)

АуторАутор рељефнихрељефних гравурагравура уу дрветудрвету..

СарађиваоСарађивао сс БанкомБанком ФранцускеФранцуске одод 1917. 1917. 
свесве додо 1946. 1946. годинегодине..

УрадиоУрадио гравурегравуре заза десетдесет типоватипова новчаницановчаница
БанкеБанке ФранцускеФранцуске ии заза четиричетири апоенаапоена
НароднеНародне банкебанке КраљевинеКраљевине СрбаСрба, , ХрватаХрвата ии
СловенацаСловенаца..
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ГравураГравура уу дрветудрвету, 100 , 100 
динарадинара, , лицелице, , КраљевинаКраљевина
СрбаСрба, , ХрватаХрвата ии СловенацаСловенаца, , 
историјскиисторијски експонатекспонат ЗИНЗИН--аа..

1000 1000 динарадинара, , 
30. 30. новембарновембар 1920.1920.

АуторАутор цртежацртежа јеје францускифранцуски
уметникуметник ГуставГустав ФрепонФрепон, , аа
гравергравер ЕрнестЕрнест ДелошДелош. . 

ПрваПрва четворобојначетворобојна новчаницановчаница
НароднеНародне банкебанке..
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ГуставГустав ФрепонФрепон (1849 (1849 –– 1923)1923)

СликарСликар, , гравергравер, , цртачцртач, , акварелистаакварелиста, , 
илустраторилустратор ии сликарсликар плакатаплаката, , рођенрођен уу
БриселуБриселу, , живеоживео уу ПаризуПаризу. . ДобитникДобитник
награденаграде нана ПарискомПариском салонусалону 1882, 1882, витезвитез
ЛегијеЛегије частичасти 1896.1896.

ПознатиПознати парискипариски илустрованиилустровани часописичасописи
““ИлустрованиИлустровани ПаризПариз”” ии ““ИлустрованиИлустровани
светсвет”” објављивалиобјављивали сусу његовењегове цртежецртеже..

СарађиваоСарађивао сс БанкомБанком ФранцускеФранцуске одод 1920. 1920. додо
1923. 1923. РеализоваоРеализовао скицескице ии цртежецртеже заза
францускефранцуске новчаниценовчанице, , каокао ии тритри апоенаапоена заза
НароднуНародну банкубанку КраљевинеКраљевине СрбаСрба, , ХрватаХрвата ии
СловенацаСловенаца, , штампанаштампана уу ФранцускојФранцуској. . 

АуторАутор цртежацртежа јеје
КлеманКлеман СервоСерво,,
францускифранцуски сликарсликар, , 
цртачцртач, , гравергравер ии
илустраторилустратор. . 
КреираоКреирао јеје великивелики бројброј
новчаницановчаница заза БанкуБанку
ФранцускеФранцуске, , каокао ии заза
банкебанке СиријеСирије, , ЛибанаЛибана, , 
АлжираАлжира, , ИндокинеИндокине, , 
МарокаМарока, , ТунисаТуниса......
ГраверГравер јеје ЕЕ. . ДелошДелош..

10 10 динарадинара, , 
226.6. мајмај 19261926..
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КлеманКлеман СервоСерво (1886 (1886 –– 1972)1972)

ФранцускиФранцуски сликарсликар, , цртачцртач, , гравергравер ии
илустраторилустратор. . УченикУченик ШколеШколе декоративнихдекоративних
уметностиуметности ии ВисокеВисоке националненационалне школешколе лепихлепих
уметностиуметности уу ПаризуПаризу одод 1904. 1904. додо 1914.1914.

ЗапочеоЗапочео сарадњусарадњу сс БанкомБанком ФранцускеФранцуске 1920. 1920. 
ИзрадиоИзрадио скицескице заза деветдевет типоватипова новчаницановчаница
БанкеБанке ФранцускеФранцуске..

УчествоваоУчествовао уу креирањукреирању румунскихрумунских, , пољскихпољских, , 
уругвајскихуругвајских, , сиријскихсиријских, , либанскихлибанских, , 
мароканскихмароканских ии тунискихтуниских новчаницановчаница, , каокао ии
апоенаапоена одод 10 10 динарадинара изиз 1926. 1926. годинегодине
КраљевинеКраљевине СрбаСрба, , ХрватаХрвата ии СловенацаСловенаца. . 

ТрошковиТрошкови БанкеБанке ФранцускеФранцуске заза
израдуизраду планиранепланиране новчаниценовчанице
одод 5 5 динарадинара, , сс напоменомнапоменом дада
ћеће сесе тити трошковитрошкови
највероватнијенајвероватније односитиодносити нана
апоенапоен одод 10 10 динарадинара, 1926, , 1926, изиз
АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије..
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ДописДопис гг. . ШилераШилера, , 
директорадиректора заза
фабрикацијуфабрикацију новчаницановчаница
БанкеБанке ФранцускеФранцуске, , 
оо слањуслању пробногпробног текстатекста
лицалица апоенаапоена одод 10 10 динарадинара, , 
новогновог типатипа, 1927, , 1927, 
изиз АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке
СрбијеСрбије..

ИзградњаИзградња ЗаводаЗавода заза израдуизраду новчаницановчаница уу ТопчидеруТопчидеру ––
ИзвештајИзвештај оо стручнојстручној посетипосети БанциБанци ФранцускеФранцуске, , 
иизз АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије::

... ... ПреПре свегасвега имамоимамо васвас известитиизвестити, , дада смосмо уу Banque Banque 
de Francede France, , ии кодкод гг. . ШилераШилера, , ОпетијаОпетија –– главногглавног
секретарасекретара ии гг. . РабиноаРабиноа –– ГувернераГувернера, , наишлинаишли нана
одличанодличан пријемпријем ии предусретљивостпредусретљивост. . СвиСви сусу сесе ониони
трудилитрудили, , дада намнам докажудокажу својесвоје пријатељствопријатељство заза
нашунашу БанкуБанку ии ставилиставили сусу намнам нана располагањерасполагање свесве
ии најситнијенајситније детаљедетаље ии највећенајвеће банчинебанчине тајнетајне ии
обећалиобећали помоћпомоћ ии својусвоју личнуличну ии банчинубанчину заза нашунашу
штампаријуштампарију......

... ... СкицуСкицу заза зидањезидање штампаријештампарије имаима дада израдиизради гг. . 
ШилерШилер саса гг. . ОбрадовићемОбрадовићем... ... МиМи смосмо мишљењамишљења дада
биби требалотребало ии плановепланове израдитиизрадити уу ПаризуПаризу подпод
надзоромнадзором гг. . ШилераШилера ии ОбрадовићаОбрадовића......
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ЗаводЗавод заза израдуизраду
новчаницановчаница -- ТопчидерТопчидер

ДописДопис гг. . ШилераШилера, , директорадиректора
ФабрикеФабрике банкнотабанкнота БанкеБанке
ФранцускеФранцуске, , оо пројектупројекту заза изградњуизградњу
штампаријештампарије НароднеНародне банкебанке, , попо
његовимњеговим упутствимаупутствима, 1927, , 1927, 
изиз АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије..

ИзвештајИзвештај архитектеархитекте ЈосифаЈосифа НајманаНајмана НароднојНародној банцибанци оо
пројектупројекту изградњеизградње штампаријештампарије, 1929, , 1929, 
изиз АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије::

... ... каокао штошто вамвам јеје сигурносигурно познатопознато, , провеопровео самсам скороскоро
тритри годинегодине уу Service dService d’’architecture de la Banque de architecture de la Banque de 
FranceFrance специјализирајућиспецијализирајући сесе искључивоискључиво заза
емисионеемисионе банкебанке......

... ... НаНа препорукупрепоруку госпгосп. . ПолаПола ШилераШилера директорадиректора заза
фабрикацијуфабрикацију новчаницановчаница уу БанкБанк деде франсфранс, , 
ангажованангажован самсам одод странестране НароднеНародне банкебанке, , дада
сарађујемсарађујем саса гг..гг. . ШилеромШилером ии ОбрадовићемОбрадовићем, , нана
израдиизради плановапланова заза банчинубанчину фабрикуфабрику новчаницановчаница......
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МакетаМакета, , цртежцртеж ии фотографијафотографија
ЗаводаЗавода заза израдуизраду новчаницановчаница, , 
изиз архивеархиве ЗИНЗИН--аа..

ИзИз говораговора вицегувернеравицегувернера БанкеБанке ФранцускеФранцуске гг. . ФурнијеаФурнијеа
приликомприликом освећењаосвећења ЗаводаЗавода заза израдуизраду новчаницановчаница, , 
26. 26. јануарајануара 1930, 1930, изиз АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије::

... ... ОвајОвај ЗаводЗавод, , поникаопоникао каокао плодплод срдачногсрдачног споразумаспоразума
нашихнаших инжењераинжењера којикоји сусу вамвам донелидонели искуствоискуство, , 
нашихнаших техничаратехничара ии вашихваших радникарадника којикоји сусу дивнодивно
извелиизвели замишљенизамишљени планплан, , потврдићепотврдиће независностнезависност
вашеваше НароднеНародне банкебанке ии јошјош вишевише појачатипојачати њенуњену
снагуснагу......

... ... НадамНадам сесе дада ћеће овоово сачињаватисачињавати једанједан беочугбеочуг
вишевише нана ланцуланцу којикоји јеје такотако присноприсно везиваовезивао нашенаше
дведве земљеземље уу тешкимтешким тренуциматренуцима прошлостипрошлости ии којикоји
ћеће ихих ии убудућеубудуће везивативезивати уу заједничкојзаједничкој величинивеличини
ии благостањублагостању... ... 
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ПосетаПосета гг. . ИвонаИвона ДелбосаДелбоса, , министраминистра иностранихиностраних пославапослава
ФранцускеФранцуске, , ЗаводуЗаводу заза израдуизраду новчаницановчаница, , децембардецембар 1937, 1937, 
изиз АрхиваАрхива НароднеНародне банкебанке СрбијеСрбије..

ИзградњомИзградњом ЗаводаЗавода заза израдуизраду
новчаницановчаница, , новчаниценовчанице НароднеНародне
банкебанке штампалештампале сусу сесе надаљенадаље уу
ЗаводуЗаводу. . ТоТо сесе чиничини ии данасданас..

1930 1930 –– 2010.2010.

ЈубиларнаЈубиларна новчаницановчаница
поводомповодом 80 80 годинагодина радарада
ЗаводаЗавода заза израдуизраду новчаницановчаница
ии кованогкованог новцановца –– ТопчидерТопчидер..
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