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Summary 

Milic Milicevic 

Тraining of the First Sнblan Pilots 

In the developed western countries, especially in the Balkans, motor aviation repre
sented entire technical novelty, which, as any other one, required special staff. А significaut 
role in its foundation was played Ьу the enthusiasm of the educated youth, as well as puЫic 
opinion, mostly that ofBelgrade, which understood the airplane and pilots as representations 
of а шodern national aim. However, the first real steps towards foпnation ofthe aircraft staff 
were undertaken Ьу the army. Between 1912 and 1918 nearly 200 members of this new 
fonnation were educated, mostly in France. 

This formation was specific in certain ways. There were mostly Serbs from SerЬia, 
then Serbs пош other parts of the country, but also other Yugoslav nations. А certain number 
of the French, as well as Russians, who served together with the Serhian pilots and techni
cians, adds intemational colors to the staff of "Serhian Air Fleet". It was strengthened Ьу the 
fact that Serhian staff also took part in the battles in the West. 

А strncture of the staff is also specific. Although active during the war and for the aims of 
war, it did not originate from circles ofthe professional soldiers. Its core was formed oftechni
cally literate civilians, аЫе to accept this new skill on the basis of their previous lmowledge. 

Милан Терзиh УДК 341.384( 497.1)"1941/1945" 

Потрага за златом 
( фрагменти о југословенском злату током Другог 

светског рата н питање његове реституције) 

Айсшракш: У раду се, на основу 'ipa!Je Архива Ју'iославије, Архи
ва Војноисшоријско'i инсшишуша, Архива Ј.Б. Тиша и лишерашуре, 

утсазује на йојединосши о ју'iословенстсом злашу однешом шокомДру

iоi свеШс1соi раша, найорима "нове" јуiословенске власти да ia йо
враши, ше на уло'iу Маше Toйufta у ресшишуцији шо'i злаша. 

Југословенска влада се у Априлском рату 1941. повлачила из Бео
града, преко Ужица, Сарајева и Никшића и евакуисала злато Народне 

банке Југославије. Део тог "златног товара" однела је југословенска вла

да авионима, преко Грчке, у Египат, а од дела који је остао у Југославији 

већину су однели Италијани, а оно што је склоњено у манастир Острог 

однели су Немци. Посебно питање је злато које су касније однели из Југо
славије Немци н усташе.' 

Никола Живковић, Ратна штета коју је Немачка учинцла Јуlославији у Друlом 

светском раШу, Београд 1975, стр. 473-487; Никола Живковић, Ратна штета коју је Иilla
лuja учинила Ју'iославији у Друlом свеillском раiйу, Београд 1991, стр. 155:-156; Никола 
Живковић, Пљачка злайlа и кулшурних добара у Јуzославији 1941-1945, Београд 1994, 
стр. 43-53, 58-63; Живковић је користио и грађу Архива Савезног министарства унутра
шњих послова (досије -Пљачка југословенског злата 1941-1945) и Архива Народне банке 
Југославије (досије -Пљачка југословенског злата 1941-1945); Јере Јареб, Злато и новац 
Независне државе Хрватске изнесени у иносШрансiйво 1944. и 1945. -документарни йри
каз, Загреб, 1997; Никол& Жутић, Повратак ойљачканоi злата, фељтон у листу "Ново
сй1и", 22-28. марта 1993. Никола Жутић, РесйlиШуција зл_ай1а Краљевине Јуiославије 1945-
1958, ЈИЧ бр. 1-2/1999, стр. 201-214. Жутић користи део донедавно недоступне документа
ције Уреда за заштиту југословенске имовине у иностранству и Репа рацио не комисије при 

Влади ФНРЈ која је била издвојена из фондова. По Жутић.у, злато је било српско наслеђе, 

с обзиром на количину коју је однела краљевска влада није реч о "пљачкашком потезу" 

како је то представљалајугословенс:К.а власт након Другог светског рата и успешан повра

ћај злата види у југословенском политичком заокрету 1948. године. У даљем тексту: Н. 
Жутић, н.д. , 
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1. Злато које је однела краљевска влада 

Када је реч о делу злата које је однела југословенска краљевска вла
да, југословенски посланик Аџемовић писао је из Каира, 30, априла 1941. 
министру Нинчићу: ,,Влада донела одлуку о депоновању 300. кг. злата код 
енглеске Амбасаде и да се то прода за енглеске фунте код Барклеус банке 

у Јерусалиму."2 Након тога, 8. маја 1941, Аџемовић је послао други теле
грам из Каира, такође упућен југословенском министру иностраних по

слова Нинчићу да треба примити два сандука злата који се налазе код ге

нерала Мирковића.' 
Касније појединости указују на то шта се дешавало са златом које је 

однето у Египат и на Блиски исток. Реч је о изјавама официра који су 

носили злато из земље приликом повлачења са никшићког аеродрома. Њи

хова изјашњења била су последица нерашчишћених околности, па је тра

жено да у изјавама укажу на појединости у вези са тим. У Аману је 5. авгу
ста 1941. изјаву дао југословенски ваздухопловни поручник Момчило В. 
Видојковић команданту ваздухопловства о доласку у Никшић и одласку у 

Атину, те о појединостима везаним за ношење злата,' Другу изјаву, тако
ђе 5. августа 1941. у Аману, дао је капетан II класе пилот Иван Доминика 
команданту југословенског ваздухопловства и у њој су наведени подаци о 

АЈ, 103-89-340. 
Исто. 
"На дан 16-IV- око 6 часова неки мени непознати офщири поставили су сто у 

кругу школе и почели да деле новац. Новац је вађен из џакова и дељен немилице. Око 

стола је била гужва официра, подофицира, редова, па чак и сељака. Контрола ко је при

мио, а ко не није вођена, веh је бюю довољно, предати признаницу на осмини табака хар

тије, па да се изда тражена сума. Покварењаци су могли узети по десет пута, па да их нико 

не примети да су једном већ изузели следујућу суму. У истом кругу школе били су и санду
ци злата Народне банке, које је чувао стражар. Поручникг. Петровић Александар, који је 

био у комисији за пријем тога злата, изјавио је једном приликом, да је од благајника На
родне банке кшшсијски примљено 204 сандука. Од тог броја око 180 сандука, требало је 
да се пребаци авионима и издавана је појединим поверљивим официрима. Детаљније по

датке о овоме може дати поручник г. Петровић. Приликом деобе, за пребацивање авиони

ма, био сЗм присутан када је капетан г. Стеберњак предао ове реверсе: један сандук капе
тану г. Новаковић Видоју, који са својим авионом није успео да из земље избегне, и капе

тану г. Милојевић Душану ЗА сандука, тачног броја се не сећам. Детаљније податке коме 

је и колико издавана може изнети капетан г. Сгеберњак, који са тим златом располагао. 
При прелету за Гр(1ку у моме авиону били су: ађутант Њ. В. Краља капетан Тошковић и 

п.поручник Панић. Они су собом носили сваки по један џак од око 50 кг и известан број 
ручних кофера. Упитани шта у тим коферима има, одговорили су: 'Да су то акције Њ.В .Кра

ља'. П.поручник Панић може навести тачан број џакова и кофера, јер је скоро увек наве
дене ствари он чувао. Са горе именованима растао сам се у Грчкој у Агрињиону и они су 

ствари са собом однели", А VII, ЕВ, к. 126, рег. бр. 7/1. 
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новцу и злату на путу из земље у избеглиштво.' Изјаву је дао и ваздухо

пловни поручник пилот Звонимир Вељковић, али је говорио новцу и ак

цијама - није помињао злато.6 

,,16 априла т.г. при доласку у Никшић примио сам од команданта Ваздухоплов
ства војске .ђенерала г. Мирковића 100.000 динара 20.000 сам потрошио за себе, ЗО.ООО 
уложио, а 50.000 имам код себе. У авиону су унета (3) три сандука злата. Мајор г. Бабић 
дао ми је да му понесем један милион динара, јер није имао куда да га стави. Тај сам му 
м:илион вратио при доласку у Атину. После краксе у с. Палеросу, капетан Стеберњак 

тражио је да му из авиона донесем његове шасоне, у којима је било по један милион у 
сваком. Нашли смо му шасоне са укупно 2.000.000 динара, које је узео и сам се даље о 

, њима старао. Шта је са тим новцем урадио није ми познато. У авиону је била већа количи
на акција Народне банке. Те акције је са собом понела група којаје даље пратила рањеног 
ђенерала Мирковића (п.пуковник г. Радојчић, Банковић, мајори г. Вохоска, Бабић и Ла
зић, капетан г. Сгеберњак, п.пуковник г. Лазић ип.поручник Јовановић В.). Капетан Ву
лић, ја и мајстор механичар Интихар остали смо да сахранимо пок. министра Даковића, 
као и да пренесемо један сандук злата, који није био понет још са места удеса у селу. 
С::астали смо се у Атини. Ту смо предали у болници тај сандук злата и онај милион динара 

мајору Бабићу. Другог дана по доласку у Атину (20. IV) чуо сам да се говори да је ђенерал 
г. Мирковић рекао да ће се један сандук отворити и злато из њега поделити ме.ђу нас. 
Наводно даје сандук био напрсао. Не сећам се више ко је то говорио. Дан у очи поласка п. 
пуковник Радојчић звао је мене и капетана Вулића у болницу и предао нам по једну кесу 
златIШКа од око 4,5-5 кг. и рекао да о томе IШкоме не говоримо и да ћемо то вратити кад се 
нареди. Мајстор Интихар причао ми је да је у селу Палерос у соби у којој смо ноћили 
видео у коферу мајора Лазића, када га је овај замолио да му нешто на.ђе, готово до пола 
кофера наслагане новчанице. Мајор Лозиh. мије тада дао неку суму новца. По доласку из 
Атине чуо сам да је мајор г. Лозиh причао да је у нашем Посланству у Атини пиштољем 
принудио благајника да му промени 50.000 у драхме. Шта је са тим драхмама урадио не 
знам. Знам само да му је у Александрији рез. кап. г. Крстић мењао неки новац у фунте. По 
доласку у Аман чуо сам да се мајор Лазић коцка и да губи веома велике суме новца. С ким 
се коцкао и колико је губио није ми познато, јер тим партијама никада нисам присуство
вао. Сав новац који сам ја добио нисам предао,јер сам сматрао да сам га лично од генерала 
Мирковића добио и да ћу њему о том новцу положити рачун, када га он затражи, а и за то 
јер сам видео да су остали који су примили велике суме у односу на моју предавали по 
ЗО.ООО динара. Да сам ову суму новаца примио у Никшићу знали су сви који су са мном 
путовали", А VII, ЕВ, к. 126, рег. бр. 7/1. 

6 "На дан 16 априла 1941. године на летилишту у Никпmћу донето је код авиона 
Капрони Бр. 1, којим сам требао да прелетим за Грчку, један руксаг са папирним новцем и 
један пакет акција које су биле слабо упаковане. Новац и акције су предане капетану г. 
Тошковићу, ордонанс официру Њ.В.Краља. По његовој изјави у рук.сагу је било 8-10 ми
лиона динара и да су акције и тај новац својина Њ.В.Краља. Пре него што смо полетели са 
летилишта Никшић дошао је један од ађутаната Њ.В.Краља, чије име не знам и однео 
акције и новац, да се пренесу са другим авионом којим ће он ићи. Мислим да је то био 
авион Савоја Маркети са којим је дошао ђенерал г. Бора Мирковић. Доцније је у Грчкој 
сам био у групи у којој су били сви офщири из војне куће Њ.В.Краља, али нисам видео 
пакет обвезница нити руксаг са новцем. Капетан г. Тошковић је рекао једном приликом да 
је тај новац стигао у Грчку. Доцније у возу из Атине за Мегалополис мајор г. Крста Лазић 
је причао како је пресрео једног Јеврејина за време повлачења његове групе негде у Југо
славији и пошто му се је учинио сумњив претресао га је и одузео му око милион динара. 
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Након тих изјава, официри чија су имена у њима поменута давали су 

новембру 1941.,,рапорте" које је 14. новембра 1941. у Каиру, иследник ма
јор Миодраг Благојевић из Команде ваздухопловства, доставио потпуков

нику Миодрагу Лозићу. Реч је о рапортима мајора Миливоја Мишовића, 
капетана Светозара Лолића и др Светолика Милишића и поручника Бог
дана Јовановића. После тога од Лозића је тражено да на те рапорте одго

вори.7 
у првом рапорту, од 1. септембра 1942. мајор Миливоје Мишовић 

(Стр. Пов. В. А. Ђ. Бр. 311) изјавио је да је 15. априла отишао у Штаб 
ваздухопловства генералу Мирковићу ради информација о одласку у Грч
ку. Код Мирковића је нашао потпуковнике Лозића и Радојчића, мајоре 
Крсту Лозића и Михаила Февра и још неке официре чијих се имена није 
сећао. После тога је ушао капетан П класе Иван Доминико, који је тада 
долетео из Грчке преко Подгорице, и изјавио да може да лети с извесним 

тешкоћама. Потом је Мишовић говорио о подели новца.8 

Рапорт ваздухопловног капетана И класе Светозара Лозића (Стр. 
Пов. В.А.Ђ.Бр. 249), од 2. септембра 1941, указује на то да су пре одласка 
из Никшића ваздухопловни потпуковник Миодраг Лозић и ваздухоплов
ни мајор Крста Лозић делили меl)усобно државни новац у папирној моне

ти, да је изгледало бедно ношење тог новца по шињелима и мантилима, да 

Код њега сам видео велику количину грчког новца, а знам да је за време боравка у Атини 
исти потрошио доста, јер је куповао доста ствари, међу којима и један фотографски апа
рат 'Ретина', чија је вредност износила бар 15.000 драхми. То ми је пало у очи јер се тих 
дана није могло променити више од 5.000 динара у Грчкој народној банци. То је све што ьm 
је познато по тој ствари. На горе изнето могу се заклети", А VII, ЕВ, к. 126, рег. бр. 7/1. 

' А VII, ЕВ, к.110, рег. бр.11/2, Пов. О. В. Бр. 323. (не поседујемо рапорт др Свето
лика Милишића). 

8 "Ђенерал Мирковић донео је одлуку да се крене, а затим се обратIЈО мени, изда
вајући ми последње инструкције. У том моменту видео сам како је п.пуковник г. Лозиh 
Миодраг из једне вреће која је стајала у углу собе, почео да дели осталим присутним лици

ма пакете од по милион динара. Новчанице су биле од по хиљаду динара. Колико је ко од 
присутних примио пакета незнам, али сам видео да је капетан г. Доминика није примио 
цео пакет, него само један део. Капетан г. Доминика је ппуковника г. Лазића зашто му се 
ово даје, нашта је овај одговорио:'За награду"'. Даље се у изјави каже да је потпуковн_ик 
Лозиh рекао мајору Февру да преостали новац раздели, наглашавајући:'Дали је ппуков
ник г. Лозиh имао овлашћење за поделу овог новца, није ми познато. Да ли су ова лица 
која су овај новац примила, вратила држави, такође ми није познато", А VII, ЕВ, к. 110, 
рег. бр. 9/2. Потпуковник Миодраг Лозићје на то одговорио 10. јануара 1942. команданту 
ваздухопловства да је генерал Мирковић наредио да неколицина официра, међу којима и 
он (Лозиh), узму по милион динара, и даје, након удеса у Грчкој, сакупио из авиона 3.000.000 
динара од чега је ЗОО.ООО предао југословенској батерији у Грчкој по наређењу Мирковића 
а 2.700.000 предао је државној благајни, негирајући да је било икаквих махинација: ,,Овде 
се пре огледа слаб карактер мајора г. Мишовића који је вероватно мислио да су овакви 
поводи повољнији по ђенерала г. Мирковића", Исто. 
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се за новац нису давале признанице, да су га браћа Лозићи немилице тро

шили, да су приликом доласка у војни логор на Средњем истоку браћа 

Лозић имали нове кофере, веш итд., да је мајор Лозић под братовом за

штитом, почео да се коцка и, на крају, Лолић је признао да се коцкао са 

мајором Лозићем.9 Потпуковник Лозић је на ту изјаву капетана Лолића 

одговорио команданту ваздухопловства 10. јануара 1942. у Каиру и све не
гирао. Рекао је да су наводи нетачни због намере да се оклеветају он и 

његов брат, да су по одобрењу Мирковићевом он и још неки официри узе

ли по милион динара, остатак новца је предао мајору Февру, да је део нов

ца, по налогу министра Даковића, подељен никшићкој сиротињи уз при

знанице, да му је након удеса авиона у Грчкој предато 2.000.000 динара и 
три сандука злата, да је у Атини југословенској батерији предао ЗОО.ООО 

динара, а један сандук злата је комисијски отворен и врећице са златом су 

предате појединим официрима, да је све у свему било 15 врећица злата, 
које су у Палестини предате Влади, да је он (Лозић) у Аман донео 2.000.000 
динара, два сандука злата и једну врећицу злата, да је новац предао држав

ној благајни, а злато лично председнику Владе и да се из свега види да није 

имао никакве користи од државног новца. У делу изјаве који се односи на 

злато, Лозићје још рекао:,,Било је нареl)ено да сваки авион понесе за Грч

ку, што више може сандука са златом. По моме доласку у Никшић наре

l)ено ми је да преостале сандуке са златом и вреће са новчаницама предам 
Бановини и Маршалу двора. У вези овог нареl)ења Маршалу двора сам 

предао 10 сандука злата и мислим 15 врећа по 25.000.000 дниара у новча
ницама, који је ове новце са с проводницама однео у Манастир Острог код 
Њ. Св. Патријарха. Колико се сећам l)енерал г. Мирковић је Маршалу 

двора рекао, да би ове новце требало сакрити односно спалити, у колико 

не би били употребљени за националну акцију. Остатак злата које није 

могло бити пренето у Грчку натоварен је на камионе и упућено под стра
жом наших официра Бану на Цетињу. Пре упућивања овог злата лично 

сам телефонски разговарао са помоћником бана и захтевао да пошаље 

људе који ће ово злато примити па када ми је он одговорио да нема људи 
ни аутомобила, ја сам одредио наше људе и аутомобил који су ово злато 
пренели на Цетиње."10 Потпуковник Лозићје 10. јануара 1942. поднео зах
тев за тужбу против ваздухопловног капетана Светозара Лолића. Захтев 
је упућен команданту ваздухопловства због клевета и критике његовог 
рада у претходном рапорту." 

9 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 12/2, Пов. O.В.Бр. 323. 
10 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 11/2, Пов. O.В.Бр. 323. 
11 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 29/1. 
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у рапорту од 7. августа 1941. ваздухопловни потпоручник Богдан Јо
вановић (Сгр. Пов. В. Ђ. Бр. 223) дао је изјаву о ношењу новца и злата.12 
На ту изјаву потпуковник Миодраг Лози!i одговорио је 4. јануара 1942. 
команданту ваздухопловства како су тачни наводи да се у падобранској 

торби налазио део новца, да је новац који су носили брат и он био државни 

новац узет у Никшићу и да су се у авиону који је долетео до Грчке налази
ла три сандука злата. У наставку је додао: ,,По доласку у Атину нареi)ено 

је да се један сандук комисијски отвори, те да се новац раздели свим офи

цирима из наше групе да га пренесу даље. Ово је учињено у присуству 

п.пуковника Радојчића, Бошковића и моме, те је наi)ено у свему 15 врећи
ца, које су раздељене официрима. По доласку у Аман о овом сам обаве

стио Председника владе, коме сам предао и остала два сандука злата које 
сам до Амана донео. Од три милиона папирнатог новца, које сам после 

удеса нашег авиона код себе имао, ЗОО.ООО сам предао нашој батерији у 

Грчкој, по нареi)ењу i)енерала г. Мирковића; а 2.700.000 предао сам нашој 
државној благајни у Палестини. "13 

На основу изјаве капетана Ивана Доминика, 20. новембра 1941. дао 
је извештај иследнику ваздухопловном мајору Миодрагу Благојевићу, i)е
нералштабни мајор војни пилот Душан К. Бабић, у вези с новцем и зла

том однетим из Југославије. У извештају пише да је у Никшићу добио 
пакет од милион динара и да гаје у авиону, пошто је имао торбу, дао капе

тану Ивану Доминику; да га је у Атини преузео и да су новац даље чувала 

браћа Лозиh, а новац је, потом, пренет у Аман и предат благајнику; да је 
касније део новца подељен људству које га није примило пре евакуације и 

12 "По доласку у болницу у Атини видео сам у једној торби за падобран 'Ирвин' Југо
словенског папирног новца у хиљадаркама, стотинаркама и десетицама. Торба је бШiа ско

ро пуна. Новца је било још по куферима и ташнама. Незнам тачно који и чији је био новац, 
алије мајор г. Лозиh. рекао,једном да је неки новац подигао из касе једне поште пред улазак 
Немаца. Нез нам која је то пошта била. По његовом причању приморао је поштанску чинов
ющу да му изда новац. Мајор г. Вохоска, такође је носио неки новац, за који је '!Ћрдио да је 

својина Њ.В. КРАЉА. После неколико дана, проведених у болmпЏI, у присуству ппуковни
ка г. Лозића отворен је један сандук злата и раздељен међу свим официрима, тако да је 
сваки официр добио извесну количину и то: Ппуковници г. Лозић, Банковић и Радојчић, 
мајор.(и) Остојић, Бабић, :Кнежевић и Лозић, капетана Огеберњака, Домшmка и Вулића. И 
ја сам добио кесу злата тежина 4.400 грама запечаћену оловном блонбом и жигом Народне 
банке. Кесу сам неотворену предао по доласку у логор у Аману комисији у којој је поред 
осталих био и мајор г. Софиљ Душан. Ппуковник г. Лозић објаснио је даје сандук отворен 
по одобрењу ђенерала г. Мирковића и да нико песме овај новац да троши пошто ће се по 
доласку где треба предати. Знам да је злато исти дан предао капетан г. Доминико и капетан 

г. Вулић. Незнам тачно колико је папирног новца било, али ценим да је била у питању сума 
од 3-6 милиона динара. О овоме може боље податке дати капетан г. Доминm.:о Иван", А 
ВИИ, ЕВ, к. 110, рег. бр. 10/2, Пов. O.В.Бр. 323. 

13 А VII, ЕВ, к. 110, рег. бр. 10/2, Пов. O.В.Бр. 323. 
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да о томе постоје спискови (писани докази). Бабиhје у наставку, у вези са 
изјавом потпоручника Богдана Јовановића, рекао да је приликом слета

ња авиона "Савоја Маркеш" у Грчку дошло до удеса, при чему је пукао 

један од три сандука злата, па је комисијски прегледан, у њему је било 15 
кесица, од по четири килограма, које су подељене ради даљег ношења и 

предате после доласка у Аман.14 

О "никшићком" новцу и злату шеф војног кабинета председника Вла
де i)енералштабни мајор Живан Л. Кнежевић, 30. марта 1942. написао је 
реферат за Слободана Јовановића у којем каже: да је приликом одласка 

из Никшића, 16. априла 1941. генерал Бора Мирковић распоредио по ави
онима један сандук државног злата од 60 кг, са по 15 пломбираних кеса, у 
којима је било по 500 великих или 1.000 малих дуката; да је један такав 
сандук добио мајор Мишовић за авион у којем су били генерал Мирковић 

са женом и сином, бивши министар Константиновић, редов Благо Ђука

новић, мајор Мишовић, i)енералштабни мајор Захарије Остојић, мајор Жи
ван Кнежевић и редов механичар; да је од Крфа он (Живан Кнежевић) 

носио сандук мајора Мишовића са краљевим стварима, да је то био сан

дук бр. 413 и да га је у Јерусалиму предао тадашњем управнику двора ге
нералу Мирковићу, о чему има писану потврду; да је у Атини i)енерал Бо

ра Мирковић распаковао један сандук, у којем је било 15 кеса, ради лак
шег преноса и да би имали новца, да је кесе добило 15 официра и i)енера
ли Бора Мирковић и Драган Мирковић, пуковник Тоза Димитријевић, пот

пуковници Жика Радојчић, Миодраг Лозиh, Милош Банковић, мајори Ду

шан Бабић, Крста Лозиh, Живан Л. Кнежевић, Светислав Вохоска, капе

тани Жика Крстић, Славко Сгебернак, Доминика Вулић и потпоручник 

Богдан Јовановић; да су после доласка у Јерусалим кесе предали мајори 

Вохоска и Кнежевић, а генерал Мирковић је дао отворену и начету кесу, 

што је морао надокнадити фунтама, те да је он (Живан Кнежевић) о оста
лим кесама предао писмени реферат председнику Министарског савета и 

тражио да се те кесе предају Министарству финансија; да је потпуковник 
Лозиh носио целим путем два сандука злата и предао их Министарству 
војске и да је тадашњи министар војске генерал Илић рекао да су сви пре
дали кесе осим генерала Мирковића, пуковника Димитријевића и капета

на Жике Крстића и Славка Стеберњака, који су били у Каиру; да се за 

злато није нитересовао до доласка из Анкаре у Каиро Божина Симића, 

који је рекао да се по Анкари прича да су ваздухопловци узели државно 
злато; да је он (Кнежевић) у октобру 1941. питао министра Илића шта је 
са кесама генерала Мирковића и добио одговор да не зна; да је о томе 

причао са председником генералом Симовићем, који му је рекао да је о 

14 А VII, ЕВ, к. 106, рег. бр. 25/1. 
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томе писао Мирковићу и да му је генерал Илнћ рекао да се по Каиру при
ча O некаквим кесама са златом; да су након сукоба у Каиру (,,каирска 
афера") генерали Илић и Мирковић оптужили потпуковника Лозића за 
проневеру злата и новца, што је био аргумент против Лозићевог ~оста
вљења у Каиру; да је, потом, Кнежевић од МинистарствасфинансиЈа тра

жио извештај и добио одговор за три сандука и 11 врећица, из чега произ
лази да још нису предате четири кесе. Све су то били разлози да мајор 

Живан Кнежевић тражи од Слободана Јовановића да се спроведе истра

га, да се пошаље депеша пуковнику Ракићу у Каиру да види ко није предао 

злато и да се, након тога, обавесте Форин офис и британска врховна ко

манда да ли је потпуковник Лозић присвојио злато, како тврде генерали 

Илић и Мирковић, или неко други. Све је то било потребно да би откло-
1s нила свака сумња и да би се исправно поступило са државним златом. 

Потом је Живан Кнежевић, 31. марта 1942, тај реферат упутио начелнику 
Штаба Врховне команде у Каиру.16 

Нерашчишћено питање у вези са златом нашло је "употребу" у "ка

ирској афери" када је на чело југословенског војног контингента у Каиру 

постављен пуковник Ракић, а уклоњени су генерали Богољуб Илић и Бо

ра Мирковић. О злату је 7. априла 1942. писао Слободан Јовановић (про
следио Нинчић стр. пов. бр.166) пуковнику Ракићу у Каиро и навео имена 
официра који су добили кесе са златом, тражећи да се на основу извештаја 

Министарства финансија види мањак, јер је предато само 11 кеса: ,,Нај
хитније уверите се лично која су од споменутих лица, која су (две групе 

нејасне): предају кесе (видети потврде), а која то нису учинила."17 Пуков
ник Ракић је одговорио преко југословенског посланика у Каиру 9. апри
ла 1942: ,,Пуковник Живковић изјавио ми је да је примио злато и то: два 
сандука и једну кесу од потпуковника Лозића, по једну кесу од Радојчића, 

Бабића и мајора Лозића, капетана Доминика и Вулића, потпоручника Јо

вановнћа. За једне кесу не сећа се од кога је примио. Даље је Живковић 

изјавио да је 22 или 23 априла прошле године примио од капетана Милоје
вића пет сандука злата и да је ове сандуке у присуству саветника послан

с.тва предао у енглеску Амбасаду у Каиру."18 Потом је Слободан Јовано

вић писао посланику у Каиру, током априла 1942, да оптужбе на рачун 
потпуковника Лазића, који је наименован за начелника Штаба Врховне 

команде, како је присвојио извесну количину злата, нису тачне, јер је пу

ковник Ракић утврдио да је Лозић два сандука злата (120 кг) предао пу-

15 А VII, ЕВ, к. 24, рег. бр. 4/1. 
16 А VII, ЕВ, к. 39, рег. бр. 1/1, В.К.Бр. 252. 
17 А VII, ЕВ, к. 29Ф, рег. бр. 26/2, В.К.Стр. Пов. Бр. 271. 
1' А VII, ЕВ, к. 163, рег. бр. 35/4. . 
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ковнику Живковићу и да о томе треба обавестити Идна (Anthony Eden) и 
Окинлека (Auchincleck Claude Sir).19 

О југословенском злату писала је и штампа током Другог светског 

рата - прича се нашла на страницама штампе хортијевске Мађарске. На

име, 5. јула 1942, мађарски лист ,,PEST', објавио је ратну причу Мађара из 
Суботице, који је у Априлском рату 1941. био у Војсци Краљевине Југо
славије и присуствовао евакуацији југословенске владе и краља након 

~ · б 20 априлског пораза, те одласку с никшиnког аеродрома у из еглипrгво. 

Питање новца којије остао у Никшићу, без дирекноrпомињања зла

та, покренуо је и генерал Дража Михаиловић у депеши бр. 616, послатој 
југословенској влади 9. септембра 1942: ,,Извештен сам да је прошле го
дине у априлу приликом одласка из Никшића ђенерал Боривоје Мирко

вић дао већу суму државног новца неким људима из Никшића, са намером 

да се помогну национални елементи. Молим питајте Мирковића код кога 

је тај новац, да би се искористио за национални рад."21 

2. Злато ијугословеиска репарациоиа комисија 

На појединости везане за југословенско злато указује рад југословен

ске реституционе комисије након Другог светског рата, која је настојала 

да поврати оно што је опљачкано и однето током рата. Тако је југословен

ска влада преко МИП-а (пов. бр. 664), 21. маја 1945. поднела меморандум 
амбасадама СССР-а, САД и Велике Британије у Београду, те Министар-

1
' А VII, ЕВ, к. 162, рег. бр. 32/2, Стр. Пов. Бр. 265 (Окинлек- британски главноко

мандујуhи генерал на Средњем истоку). 
20 "На аеродрому је било сложено и покривено злато народне банке у сандуцима од 

по 60 килограма, но ово није било сво злато пошто су остатак злата официри закопали у 
клисуре у Острошком манастиру, где су га трупе осовине и пронашле. Злато које је оста
ло на аеродруму чувала је стража, али су ваздухопловни официри поубијали стражу и 
почели да разносе злато. Лично сам видео пуковника Томића, који је однео један сандук 
злата у своја кола. Ја сам затим возио једна кола натоварена официрским стварима и са 

два официра из Никшића ка Даниловграду али смо скренули код манастира Острог, по
што због мрака нисмо погодили прави пут, када смо дошли до манастира, зауставила нас 

је јака стража, која је чувала Краља и њег.ово благо. Један жандармеријски мајор ухапсио 
је два официра и када је у њиховон пртљагу нашао вреће хиљадарки наредио је да се та 
два официра стрељају. У њиховом пртљагу нађен је и сандук злата. ОфЈЩире су одмах 
одвели позади манастира на стрељање, али великим заузимањем пуковника Томића извр

шење смртне казне Ue) одложено. Сутра дан је из манастира изашло око 30 ЛУ!(сузних 
аутомобила, са спуштеним завесама, који су отишли на Никпшћки аеродром. То је било 

16. априла. На аеродрому је остао један велики аероплан у који се укрцао Краљ са својом 
пратњом, али се већи део ствари није могао утоварити. Мало после тога су rшле у Ник
шић италијанске терупе", А Vll, ЕВ, к. 126, рег. бр. 6/2. 

21 А VII, ЕВ, к. 175ИИ, рег. бр. 35/5; Исто: А VII, ЕВ, к. 172, рег. бр. 28/9-3. 
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ству иностраних послова Француске у Паризу, преко југословенске амба

саде у француском главном град_У, а у вези с потражива~_ьем онога што су 

Италијани оденели из Југослави3е. Британска амбасада Је на то одговори

ла 31. октобра 1945. (бр. 373) даје предузела истрагу у вези с проналаже
њем злата, да се у Италији није могло пронаћи и да изгледа да је из Итали
је однето у Немачку. Амбасада САД одговорила је 28. јуна 1945. (бр. 82) 
· да ће предузети мере у вези с тим питањем, док СССР и Француска нису 
одговорили.22 

Нова југословенска власт настојала је да дође до информација о не
сталом злату, па је старешина манастира Острог архимандрит Леонтије 
Митровић дао изјаву "новој" власти 28. фебруара 1948. у вези злата доне
тог у манастир 1941. године. У изјави се каже даје 11. априла 1941. у Остр
ог стигао патријарх Гаврило Дожић, а потом, 13. априла, краљ Петар II 
Карађорђевић, који је преноћио и сутрадан отишао, и даље: ,,Дан-два ка
сније стигло је неколико личности из његове пратње на аутомобилима и 
том приликом довезли су већу количину дворских драгоцености запако

ваних у 14 ( чернајест) сандука и кофера, а поред тога једну гвоздену каси
цу и једну умјетничку слику од Рафајела увијену у ролну а ролна је била 
обложена летвама. Поред тога Управа манастира примила је на чување 

од Народне банке 10 (десет) сандука злата и 15 врећа са новчаницама од 
по 1000 динара (вриједност 375,000.000 три стотине седамдесет пет милио
на динара). Дворски сандуци и кофери били су закључани, а није ми рече
но шта има у њима; мислим да је било у њима златних предмета. По обја

вљивању капитулације наше војске колона свих дворских аутомобила са 

цјелокупним људством напустила је Острог и отпутовала за Никшић и 
даље, оставивши све те ствари у манастиру." У наставку је додао да су 25. 
априла у манастир дошли гестаповци, ухапсили патријарха и друге лич

ности и држали их на киши. Пошто су детаљно претресли зграде мана

стира, патријарха, његовог секретара Душана Дожића и Митровића одве
ли су у Сарајево. Успут је Митровић приметио да су Немци узели део бла
га које је било у манастиру.23 Архимандрит Леонтије Митровић дао је из
јаву о томе и 26. јануара 1952, која је евидентирана у Министарству право
суђа Црне Горе 28. јануара 1952. године. У тој изјави поновљена је прича 
из претходног изјашњења, уз додатак о понашању Немаца након доласка 
у Острог:,,Док су нас тако држали под стражом, извршили су детаљан пре-

22 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. Н. Жутић, н.д, стр. 203. 

--
23 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у Иf!Остранству (Реституција моне

тарног златаЈ Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1, препис документа. Н. Жутић, н.д. 
cтp."WR-209. 
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трес у свим манастирсаким зградама. Том приликом пронашли су и санду

ке са златом Народне банке и дворске драгоцености у коферима и санду

цима као и вреће са новчаницама и слику Рафаелову. У манастирским 

подрумима нашли су велике количине сувог меса, вина и других намирни

ца, па су се једним делом тога дана добро почастили у самом манастиру и 

остало са златом и драгоценостима натоварили на аутомобиле и однели. 

Том приликом су однели ћилиме из манастирских соба као и приватни 

пртљаг и новац Патријарха Гаврила. Тада су Његову светост патријарха 

Гаврила, његовог личног секретара и мене ухапсили и под јаком стражом 

с · у "24 И у аутомобилима одвели у ара3ево. саму цркву тада нису дирали. з-

јаву о томе, на захтев Народне банке, дао је, 19. јануара 1952. и начелник 
Управе за туризам НР Црне Горе Андрија Копривица, што је такође еви

дентирано у Министарству правосуђа НР Црне Горе 28. јануара 1952. го
дине. Он је изјавио да је завршио теологију у Београду и био професор 

православне богословије у Сарајеву, да је након капитулације избегао за

робљавање и отишао своме пријатељу, управитељу манастира Острог Ле

онтију Митровићу, да му је Митровић у подруму зграде показао драгоце

ности које су дате Управи манастира на чување и да су дошли Немци и 

ухапсили патријарха: ,,Такође сам видио да врше претрес свих манастир

ских просторија и да износе разне ствари, а поред осталог сандуке, кофе

ре и џакове - драгоцјености бив. југословенског двора као и злато и нов

чанице Народне банке Југославије из подрума бив. дворца краља Николе 

у коме су биле смештене." На крају је нагласио да су Немци однели драго

цености и одвели патријарха, његовог личног секретара и архимандрита 

Митровића, да је он (Копривица) прегледао све просторије у којима су 
биле смештене наведене ствари и установио да је све однето, па и десет 

сандука злата који су дати Управи манастира на чување.25 

Југословенске власти су спровеле обимну истрагу о злату које је из 

Народне банке у Београду транспонтовано до Никшића. Део је однела 

Краљевска влада отишавши у изгнанство, део однет у манастир Острог, 

део је стигао до Цетиња и део до Херцег Новог. Саслушавано је много 
лица и материјал се сакупљао ради потраживања везаних за реституцију 

монетарног злата.26 

" Исто. Никола Жутић, н.д. стр. 208-209. 
25 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1, препис документа; Никола Жу
тић. фељтон у листу Новости (22-28. март 1993) помиње саслушање анхимандрита Леон
тија Митровића и Андрије Копривице, који се у априлу 1941. затекао у манастиру Острог. 

26 Никола Живковић, Пљачка злат.а и кулШурних добара у Ју'iославији 1941-1945, 
Београд 1994. 
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, о повратку злата расправљало се на Париској конференцији о р~пара
цијама, на којој је договорено да монетарно злато нађено у Немачкој, Три
партитна комисија подели заmrгересованим земљама сразмерно њиховим 

губицима. Након тога, Југославија је Трипартитној комисији у Брисе~у под-
.. нела захтев за повратак 11.934 кг злата: 8.857 кг које су однели Италијани из 
Црне Горе, 471 кг које су однели Немци из Острога, 117 кг које су однеле 
усташе из филијале Народне банке у Загребу приликом бекства, 112 кило
грама принудно откупљеног злата у Србији које је однето у Немачку, 497 кг 
произведено за време окупације у борским рудницима и однето у Немачку 

и 1.649 кг извађеног из блистер бакра и однето из борских рудника у Немач
ку. На том документу постоји у рукопису белешка од 4. маја 1948: ,,Предато 
Ристу Вулетићу за реферат министру Милентију Поповиhу." У захтеву се 

каже да је Италија признала та потраживања и да их не оспорава Трнпа

тритна комисија, али тражи детаљније податке са спецификацијама, које 

југословенска страна није у стању да пружи (нема података да је злато од

нето у Немачку), те да Трипартитна комисија доводи у питање друга потра

живања јер признаје само монетарно злато." 

Репарациона комисија је 18. августа 1948. (правни референт Алек
сандар Пилетић) сачинила извештај о реституцији монетарног злата који 
садржи следеће податке: да су у априлском повлачењу Владе однета из 

Народне банке у Ужицу 204 сандука, масе око 9.611 кг злата, да је Влада 
из Никшиhа авионима однела шест сандука са око 282 кг злата, да је у 
манастиру Острог сакривено 10 сандука са око 474 кг, да су Италијани 
нашли и опљачкали у Црној Гори око 8.854 килограма злата и да признају 
само 8.393 кг злата, да је та разлика ( 461 кг) настала од тренутка када је 
југословенска страна оставила и италијанска преузела злато, које је сре

дином 1943. из Рима пренето у Немачку, да је према ставовима Париског 
споразума, у Бриселу образована Трипартитна комисија за реституцију 

монетарног злата (Триком), да је у фебруару 1947. послат владама заин
тересованих земаља упитник за потраживања и даје до 15. септембра 1947. 
десет земаља поднело захтеве за монетарним златом: Албанија, Аустри

ја, Белгија, Грчка, Италија, Југославија, Луксембург, Пољска, Чехосло

вачка и Холандија. Такође, даје у мају 1947, актом југословенског МИП
а, поднет захтев за реституцију око 9.328 кг злата, затим злата "Српске 
народне банке" (око 112 кг), злата које су однеле усташе приликом бек
ства из земље (око 117 кг) и злато извучено из југословенске борске ба
карне руде (око 2.094 кг), што је око 11.653 кг чистог злата, да постоје 

27 АЈ, уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. 
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проблеми око "борског злата", јер се не може подвести под дефиницију 

монетарног злата коју је дао Триком, да за "усташко злато" нема доказа 

да је стигло у Немачку, да је питање "српског злата" спорно, али се надају 

позитивном решењу, да за "острошко злато" не постоје прецизни подаци 

и да ће се прихватити подаци Трикома, према којима разлика износи ки

лограм-два, да је Уговором о миру са Италијом и Протоколом потписа

ним 16. децембра 1947. у Лондону регулисан повратак потраживања код 
Италије, да је 19. јула 1948. Триком изван италијанских дуговања доделио 
око 215 кг злата, да Триком није признао "борско злато" као монетарно, 
да је добијена количина од око 8.608 кг злата, чиме је југословенски ре
ституциоии захтев остварен 90-91 одсто и да све то разлози за задовољ
ство. На крају извештаја додаје се у рукопису да је 18. фебруара 1944. Три
ком дао обавештење о додели још око 51 кг монетарног злата.28 

Шеф секције за реституцију у оквиру војне мисије ФНРЈ у Берлину 

мајор Сава Темер је 10. марта 1949. известио о сакупљању материјала у 
британској окупационој зони Немачке у вези с борском рудом довезеном 

током рата.29 

У Југославији су се такође сакупљала сазнања о југословенској бор

ској руди, о чему сведочи материјал достављен 23. јуна 1949. југословен
ској Генералној дирекцији обојених метала (инжењеру Спасићу) у Бео

граду.30 Потом је југословенски МИП, 29. априла 1949, у везн с "борским 
златом" које нема монетарну чистоћу, известио Репарациону комисију Вла

де ФНРЈ да југословенском предаставнику мајору Темеру треба издати 

инструкције да тражи обичну реституцију и да о свему повратно извести 

МИП ради предузимања даљих мера у вези с југословенским захтевима 

Трипартитној комисији.31 

Југословенска страна није престала са својим потраживањима. Како 

је из Брисела, у име службе за репарацију и реституцију, пнсао 22. окто
бра 1949. пуковник Вебер Репарационој комисији при Влади ФНРЈ, тра
жена је сагласност за иступање с одвојеним захтевима британској и аме

ричкој окупационој зони, и то са захтевима по реституционој линији, а не 

са захтевима за монетарним златом.32 Југословенско злато било је разлог 

за "изјаве под заклетвом" бившег немачког генералног опуномоћеника 

за привреду QЈбије Франца Нојхаузена (Franz Neuhausen), 4. новембра 1949. 
у Београду: ,,У ствари изношења злата заточеног у руднику Бор, Југосла-

" Исто. Н. Жутић, н.д, стр, 203-211. 
29 Исто. 
30 Исто. 
31 Исто. 
32 Исто. 
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вија, односно злата које је топљено из борског бакра у Југославији или у 
другим земљама иутем електролизе борског бакра, нису пренети из Бео
града и ускладиштени у Бечу само оних 287 кгр. борског злата које сам 
већ поменуо у мојој изјави под заклетвом од 6 августа о.г., него и на захтев 
мојих претпостављених власти око 7-8 сандука злата, отприлике 350-400 
кгр. злата борског порекла и то у августу 1943 године пренети су за Бер
лин и предати Бироу Рахјсмаршала".33 На то се надовезује и "изјава под 

заклетвом" Курта Лауха (Kurt Lauch) у Дизелдорфу, у Немачкој: ,,По пита
њу заостајања 7-8 сандука, у августу 1943 год. у Београду, изјављујемо овим 
под заклетвом следеће: 'Средином августа 1943 год. био сам службеним 
послом у стану господина Ф. Нојхаузена ( ондашњег Ген. опуномоћеника 
за привреду у Србији). У задњој соби куће Румунска ул. бр. 15 стајало је 7-
8 малих сандука величине отприлике 35х20х20 cm. Покушао сам да један 
сандук подигнем, али ми то није успело. На моје питање у погледу садржи

не сандучића изјавила ми је госпођа Нојхаузен:'У овим сандуцима је зла

то, које ће се пренети авионима у Берлин'. Кад сам после неколико дана 
поново био послом у кући Румунска ул. бр. 15 на моје питање rде су сада 
сандуци одговорено мије:'Понео ихје господин Нојхаузен са собом у Бер

лин авионом, rде ће их предати Рајхсбанци' ".34 

Шеф Секције за реституције мајор Сава Темер писао је 5. априла 1950 
(бр. 229) из британске зоне Немачке војној мисији ФНРЈ у Немачкој ( слу
жба репарација и реституција) у вези с реституцијом злата и обојених ме
тала на основу извештаја Миливоја Перовића: да остају исте ставке у ве

зи с количином (461 кг) ,,острошког злата", што се односи на Италију; да 
је ставка, такође из манастира Острог, која се односи на злато које су од
нели Немци смањена са претходних 474 кг на 259 кг, јер је у међувремену 
добијено 215 кг; да ставка о 112 кг злата Српске народне банке у решава
њу; да је 117 кг "усташког злата" делимично утрошено у Југославији при
ликом усташког повлачења, а делимично у Аустрији, а у Немачкој о томе 

нема трагова; да је ставка о "борском злату" повећана са 1.649 кг на 1.952 
кг злата и друга потраживања за "борским златом"; да је део злата (282 
кг) пронађен у Хамбургу и може се очекивати одобрење за реституцију; 
да је Мате Топић на основу контаката са фирмама које су током рата ра-

33 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1: Изјаве Франца Нојхаузена Геста
поу у Берлину 1944. и 1948. у Београду користио је на основу грађе Архива СУП-а Никола 
Живковић у књигама Paiiiнa штета коју је Немачка учинила Јуiославији у Друlом свет~ 
ском раiйу, Београд 1975, стр. 479 и Пљачка злата и културних добара у Јуiославији 
1941-1945, Београд 1994, стр. 50-52. 

34 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне•• 
тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. 
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диле са борском рудом, повећао тражење на 4.700 кг злата и да се подаци 
код чиновника фирме Metallgeselschaft, ради опрезности, могу преконтро
лисати; да је Топић и по питању злата Српске народне банке повећао кво

ту са 112 на 185 кг; да је према Топићевим подацима, количина злата од 
245 кг заплењена у кући Нојхаузена и, по мишљењу Темеровом, постоји 
могућност да је та количина индентична са 112 кг Српске народне банке, 
што се може преконтролисати саслушањем Неухаусена; и да су захтеви 

Топићеви садржани у реферату Миливоја Перовића од 180 кг злата толи
ко неодређени да се о њима не може изјаснити и да се о томе ништа не зна. 

У наставку је мајор Сава Темер навео, поводом дописа генерала Љубо

драга Ђурића у вези с однетим племенитим и обојеним металима (злато, 

сребро, бизмут, бакар, цинк, оловни концентрат), да захтеви нису поста

вљени и да се захтеви за то могу подносити у вези са фирмама које постоје 

у бившим окупираним земљама из којих су опљачкани.35 

О реституцији метала из Немачке расправљано је на састанку 17. мар
та 1950. у југословенском МИП-у на којем су из МИП-а учествовали глав
ни правни саветник др Милан Бартош и Кршљанин, др Миливоје Перо

вић потпредседник Репарационе комисије Владе ФНРЈ, и Вебер помоћ

ник министра лаке индустрије и стални реституциони делегат у Немачкој. 

Бартош је тражио да се, због истека времена, до краја марта поднесу зах

теви за рестутуцију племенитих и обојених метала, а Перовић је говорио 

о доказима о одношењу тих метала, што је било проблематично јер се 

није могло стопроцентно доказати. На крају су се сагласили да све захте

ве треба поднети и да се због тога што је Реституциона комисија ускоро 

губила право на обављање функције, ти послови обављају преко југосло

венских конзуларних сервиса у Немачкој. Такође, поменут је проблем да

ље сарадње са Матом Топићем.36 

У реферату о "острошком злату" југословенски представник за реси

туцију известио је југословенски МИП о разговору са генералним секре

таром Трком-а, rде му је пуковник Вотсон (Watson) саопштио да је коли
чина "острошког злата" већа од оне коју су пријавиле југословенске вла

сти. Након тога, сакупљени су нови подаци. На то се указује у реферату, 

писаном у Београду 11. децембра 1951. године, затим у изјавама капетана 
Николе Гојнића, који је био у Никшићу за време размештања злата и ви

део да је на камион натоварено 10 сандука злата и одвезено у Острог; ре
портажи у немачком листу ,,Panzeram Balkan" бр. 11 од 1. маја 1941, у којем 
се види фотографија патријарха Гаврила приликом заробљавања у Остр

огу, у априлу 1941, и фотографија на којој су немачки војници са сандуци-

35 Исто. 
36 Исто. 



262 Годишњак за друштвену историју VIIl/3, 2001. 

ма и коферима, али се не помиње количина злата коју су Немци затекли; 
изјави Ристе Грђића, ,,директора Ср:1ске патриЈаршиЈе и секретара патри

јарховог", из које се не види колика Је била количина злата, сем да Је ~ме

штено у доњи и у горњи манастир и да су све Немци однели, те у изЈави 

архимандрита манастира Острога да су Нем~и, колико се сећа, однели 
четири сандука злата и 11 кофера и ~андука КОЈИ су _били власништво дво
ра. 3' Након сакупљених информациЈа, из Београда Је обавештено послан
ство у Бриселу о томе да је италиј~нска влада вра~ила 460 кг мање од 
укупне количине опљачкане у ЦрноЈ Гори (враћено Је 8.393 кг од тр~же
них 8.867 кг и 856 г ), па је тражено повећање потраживања за злато коЈе су 
Немци однели из Црне Горе, а поменуто и да се очекује одговор на подне
ти захтев код Енглеске банке о злату које је однела југословенска Влада.38 

За те послове везан је и допис од 4. децембра 1952. помоћника мнии
стра Кира Глигорова послат посланику ФНРЈ у Бриселу Лази Латиновићу 

0 питању реституције монетарног злата. Реч је о првобитно сакупљеним 

подацима O злату (оном што су однели Италијани и прихватили да га по

врате с умањеном разликом - ,,острошком" и делу које је однела краљев

ска влада - 282 кг, за које је каснијом провером утврђено да га Је предала 
енглеској банци, и то 435 кг); о томе да су југословенскп захтеви за повра
так злата поднети 14. маја 1947, 9. маја 1949. и у децембру 1950. за количи
ну од око 12.240 кг злата; да је до тада в~аћена количина од око 8. 711 кг;~~ 
је и даље нерешено питање тих недобиЈених количина (део "острошког , 
,,усташко", ,,српско", ,,борско" - настало рафинисањем бакра у Бору, Не

мачкој и Француској), те да је француска влада прихватила да се не проти

ви југословенским захтевима за реституцију количина монетарног злата 

које су Немци опљачкали из борског рудника.39 На део око француског 
прихватања захтева надовезује се састанак Милана Бартоша са представ

ником француске амбасаде Лафонтеном (Lafontaine) у Београду 24. јула 
1953. године. Француски дипломата је донео одговор на Југословенску но
ту O потраживању око 282 кг злата у којем пиш_е да је злато опљачкано у 
Паризу и да Југославија нема право на повраћај те количине Јер су увоз_и 

продаја бакра обављени пре окупације Југославије, с чим се Бартош ниЈе 

сложио.40 

у реферату државном под секретару, 26. јуна_1958, управни_к уреда др 
Михаило Смиљанић говори о нових 1.750 кг добијеног злата коЈе ће преу
зети амбасадор у Бриселу Михаило Јаворски, додајући да правни савет 

37 Исто. 
38 Исто. 
39 Исто. 
40 Исто (у Државном секретаријату за иностране послове Пов. Бр. 95815). 
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ДСИП тражи да Државни секретаријат одреди место где ће се злато "дис
позицирати" и Народна банка предлаже да то буде Bank ој England у Лон
дону за рачун Народне банке ФНРЈ, што је и подржано у предлогу Држав
ном секретаријату." Тако се повратак југословенског злата временскп све 
више удаљавао од Другог светског рата и преносио у време с новим поли
тичким околностима. 

3. Улога Мате Топића 

Много је отворених питања која се тичу улоге загонетне личности 
која је осамдесетих година прошлог века, пред крај живота, поклонила 
граду Загребу вредну колекцију уметничких предмета, која је позната по 
надимку "Мнмара", са именима Анте (Антун) и Мате Топић.42 Та особа је 
22. јуна 1946. добила пуномоћ да за Савезно министарство индустрије на
бавља технички материјал у Немачкој на име "АНТЕ ТОПИЋ- МАТУ
ТИН МИМАРА" .43 Мнмарина улога је видна и у вези с повратком слика и 
уметничких предмета однетих из Југославије током Другог светског рата, 

на шта упућују и његова писма Јосипу Брозу Титу.44 Међутим, Мимара је 
обављао и послове везане за југословенска потраживања око повратка 
злата однетог из Југославије током Другог светског рата. У писму Јосипу 
Брозу од 5. октобра 1949. он говори о захтевима поднетим за повратак 
злата током 1949. ( од 20. маја три захтева за око 786 кг злата, 30. августа 
захтев за 2.368 кг злата, 29. септембра захтев за око 22 кг злата) и сребра 
( од 26. септембра три захтева за 112 кг сребра, 26. септембра захтев за 60 
кг сребра и 26. септембра захтев за 15 кг златног и сребрног концентрата) 
и обавештава га да ће ускоро поднети нове захтеве. У том писму Мимара 
тражи да дође у Београд, наглашавајући своју улогу у тим пословима: ,,Да 
се ја нисам упекљао у ову ствар, Југославија неби никад од свега овога, 
опљачканог, богаства ни једног грама добила. Ово је чиста истина, коју 
може свако, ако жели, да провјери. Ово може Те да и Ви из приложени 

докумената тачио види Те. Време за предају захтјева већ је дуго истекло, 

људи, из идеала или за моје лиепе очи, непроказују злато и Сребро, то Ви 

41 Исто. 
42 Миломир Марић,Деца комунизма, Београд 1987, стр. 335-350; Весна Кусин, Ми

мара, Загреб 1987; Никола Живковић, Пљачка злата и кулiйурних добара у Јуlославији 
1941-1945, Београд 1994. година. 

" АЈ, Министарство индустрије владе ФНРЈ, 17-1-1, Бр. 878. 
44 Милан Терзић, Јосий Броз Тито и АнШе Тойиh Ми.мара, ВИГ бр. 1/1997, стр. 

147-160; Срl)ан Шкоро, фељтони у: ,Ј{ИН", 25. фебруар и 4. март 1990, ,,Politika - The 
International Weekley", јул 1990 и "Ревија 92", 27. јануар и 10. фебруар 1995. 
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сигурно знате. Друже Маршале, само, наводно, наивни људи у ове приче 

вјерују, па зато су у ове три до четири године рада (1946-1949) онако, нега
тивне, резултате и постити. За све горе означене количин злата и сребра, 

наши су људи знали још 1946. године и нису никада ни један захтјев поста
вили. Зашто се то није учинило, то треба да се испита и да се установи ко 

за ово сноси одговорност. Што се пак мене тиче, Друже Маршале, упркос 

буре и олује као и хладнога сјеверњака, ја остајем Вама, и Вашем вели
ком хисторијском дјелу, вјеран, па догодило се што год хоће."45 Мимара је 
24. марта 1950. из Франкфурта, известио Јосипа Броза о неспоразумима 
са осталим југословенским представницима, да је у трагању за опљачка
ним златом потрошио 26.000 долара и да му је тај новац потребан да завр
ши посао у вези са сребром, и да у репарационој комисији у Београду, 
приликом његовог боравка, нису имали разумевања за неке његове ситне 

трошкове. Такође, жалио се на сарадњу са људима који раде на реституци

ји у репарационој комисији у Београду, чак и на Миливоја Перовића.46 

Топић је у Немачкој сакупљао информације за потребе југословен

ских потраживања.Тако му у одговору Георг Баур из уреда за војне ин

формације 10. маја 1949. пише да су га 1944. затворили намачки СС-овци и 
шта је приликом транспорта сазнао: ,,Тако сам сазнао да се међу толиким 

пртљагом не налази само приватна својина Шефа Гестапоа из Београда; у 
многим тешким сандуцима, претовар који је изискивао много труда и на

пора налазило се злато из Бора које је Гестапо нашао испод степеништа у 

кући Генералног опуномоћеника за Србију, Нојхаузена, запленио. СС-ов
ци су грдили тихо и гласно лопова, који је украдено злато тако сакрио да 

бн га прокријумчарио. Он је чак брижљиво један део чистог злата дао 

исковати у дукате; дебела свиња неће избећи своју казну."47 

·Зенген (Jacobus Songen), који је радио у Landes banci у Висбадену, а 
током рата је био у Народној банци у Београду, дао је изјаву 30. априла 
1949. о својој делатности у банци у Београду током рата: о пребацивању 
предмета из двораца на Дедињу у Народну банку у Београду, о експолата

цији рудника у Бору н злату Српске народне банке.48 Потом је, 18. августа 
1949. Зенген, писао Мати Топићу, саветнику југословенске војне мисије, о 
свом извештају од 30. априла 1949, да је по наређењу шефа Војне управе 
за Југоисток Народној банци била предата једна количина златних полуга 

за златнике исте тежине и даје реч о око 40-50 кеса, тежине отприлике 4,9 

" Архив Ј.Б. Тита, КМЈ Ш-4/15. 
" Архив Ј.Б. Тита, КМЈ !П-4/16. 
47 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1. 
48 Исто. 
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килограма. Дао је и додатно објашњење о другом делу злата: ,,У тачки ПЈ 
мога извештаја о количини злата који је био поднесен саветнику Интен
дантуре Војног заповедника за Србију пријавио сам отприлике једну тре
ћину или половину од стварне количине злата која је постојала код Срп
ске Народне банке. Ако сам до сада био у чврстом убеђењу да количина у 
питању није била него половина укупне количине, ипак имам утисак на

кон новог размишљања, да је из техничких разлога морала ипак постоја
ти већа количина. До овога убеђења долазим тим прије, када ми је са Ва
ше стране саопштено да су четнички одреди украли 120 кг. злата и да је то 
несумњиво тачно, да назначена сума представља праву суму. Рачунајући 
по томе, требало би преостало злато, које је после излиферовано да изно

си око 185 кг."49 Међу Топићевим информацијама сакупљеним у Немач
кој био је и допис супруге Франца Нојхаузена Јелене (Хелена) упућен са
ветнику југословенске војне мисије 2. августа 1949. у вези с југословен
ском имовином: она је тврдила да је њеном мужу Францу Нојхаузену гене
ралном опуномоћеинку за привреду Србије, приликом хапшења одузето 

250 кг злата и да је реч о новцу:,,Ова количина злата је у оно време од 
стране мога мужа а по вишем наређењу ради сигурности спремљена ван 

Београда. Овим Вас уверавам да је злато одузето од стране Гестапоа, по

тицало од продаје, којаје од стране југословенског народа уследила у окви

ру присилне наредбе окупационих власти за предају злата и девиза"; да је 
након њеног хапшења, 27. августа 1944. у Бечкереку (Зрењанин) спрове
дена у Ратнички дом у Београду, 29. августа 1944, где је саслушана, а у 
соби у којој су били СС официр Шефер (Schaefer) и посланик Нојбахер 
(Herman Neubacher) злато је одузето Нојхаузену, као и личне ствари, које је 
Нојбахер транспортовао у Берлин.50 

Хелена Нојхаузен писала је Топићу и 12. септембра 1949: ,,Врло по
штовани господине Саветниче, на Ваше писмо од 5 и 18. августа о.г. могу 
да Вам одговорим следеће: Сећам се да је мој муж Франц Нојхаузен, у 
својству Генералног опуномоћеника за привреду Србије, отприлике сре

дином августа 1943. год. пренео свих 7 или 8 сандучића са златом из Бора 
у Берлин. Нисам сигурна, али по свему мислим да се може закључити да је 
ова количина злата по заповести његовог шефа предата директно Рај
хсмаршалу Херману Герингу (Goering Hermann). Овај товар према тежини 
и величини ових сандучића претставља отприлике 350-400 кгр. злата у 
шипкама. Ја сам била присутна кад је мој муж из свог службеног стана у 
Београду затражио од Штаба Рајхсмаршала пре него што је отпутовао 
авионом на аеродром Темперхоф- да му се спреми један мали LKW /Luft-

49 Исто. 
50 ИстО. 
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kriegswagen?/ са стражом. Овај пренос који је имао да се изврши по наре
, ђењу уследио је у сопственомЈункерсовом апарату. ако је потребно може
те испитати свакога и посаду као и пилота. Овако је ствар текла уколико 

се сећам и ја сам спремна да ову чињеницу потврдим и под заклетвом."51 

Након тих информација, 19. септембра 1949. Топић је послао писмо 
потпредседнику Репарационе комисије др Миливоју Перовићу с обавеште

њем да је 20. маја 1949. поднео три захтева: бр. 1701 на 356 кг злата, што 
одговара истини, а захтев је упућен Трипартитној комисији у Бриселу; зах
тев бр. 1702, којије проширен са 161 на 185 кг и такође упућен Трипартит
ној комисији у Бриселу; захтев бр. 1703, који је са 120 проширен на 245 кг 
и упућен истој комисији. Затим, да је 30. августа 1949. поднео захтев за 
2.368 кг злата извађеног из 120.871 тоне бакра који су Немци, током оку
пације, изнели из Југославије и да је и тај захтев прихваћен и упућен у 
Брисел. Тако су у четири примљена захтева укупна потраживања износи
ла 3.154 кг злата, и Топић гаје обавестио да планира да поднесе још захте, 
ва, за које скупља доказе, и даје скупио доказе и за неко сребро. На I(J)ajy 
је додао: ,,Ствар је доста комплицирана, а ја по овом сам послу без икакве 
помоћи. Да се боље можемо по овоме послу објаснити, мислим да би било 
потребно да ја дођем пар дана у Београд. Молим за Ваше мишљење о 
овој ствари. Лепо Вас поздравља Ваш Топић" .52 На том документу посто
ји Перовићева белешка писана руком за Милутина Морачу: ,,Ради обаве
штења Топић сада не треба долазити." Подаци о потраживањима до краја 
септембра 1949. које је сакупио Топића обједињени су: захтев бр. 1701 за 
356 кг злата поклапа се са ранијим захтевом Трипартитној комисији; зах
тев бр. 1703 за 245 кг односи се на део који је запленио Гестапо 1944. годи
не у Банату у кући Нојхаузеновој, док се захтев бр. 1702 за 185 кг односи 
на део који је тадашњи немачки комесар за Српску народну банку Зенген 
дао војном заповеднику југоистока, што одговара његовој изјави.53 

Југословенски заменик делегата у комисији за репарације у Бриселу 
С. Орлић писао је 24. септембра 1949 (пов. бр. 50) југословенској репара
ционој комисији при Влади ФНРЈ у вези с Матом Топићем, којије долазио 
у Брисел и "показао пуномоћје", које је добио од Репарационе комисије у 
вези с реституцијом злата, и изјавио да је уговорио састанак са пуковни
ком Вотсоном, генералним секретаром Трипартитне комисије за рести-

s1 Исто. 
52 Исто. 
53 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1: Истраживања Николе Живкови
ћа (РаШна шiйeilla коју је Немачка учинила Југославији у Друlом свеШском раШу, Бео
град 1975, стр. 479-480) указују на Мимарина увећана потраживања за златом. 
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туцију монетарног злата. Орлић је у наставку писао да је Топић избегао 

његово посредовање код те комисије и да је носио нове документе у вези с 

потраживањима, да је од Топића тражио да о свему консултује Београд, 

да Топићева посета није била потребна и да није донела никакве користи, 

а да се Топић, и поред обећања, након тога није јављао.54 

Мате Топић је и касније наставио да сакупља информације о југосло

венском злату, па је југословенској мисији у Берлину 27. јануара 1950. про
слеђено обавештење: ,,У вези данашњег разговора са Господином Мате 

Топићем дајем Вам напред појединости о враћању злата од стране Norde
utche Affinerie, Hanburg, у години 1941. са напоменом да је испорука од 20. 
ХП 1940. год. стигла Југословенској Народној банци тек у јануару 1941. 
год". У наставку је наведено да је Југославији до 14. марта 1941. године 
достављено око 412 кг злата и да се пошиљка од 22. марта 1941. од око 24 
кг изгубила.55 Мате Топић је 2. фебруара 1950. у Франкфурту евиденти
рао добијене податке код фирме Metal\gesel\schaft; која је за време рата 
суделовала у извозу југословенских руда и имала монопол за олово и цинк. 

Подаци су добијени од, како је рекао Топић, чиновника који се зову "Masche 
i Кrummel".56 Следе информације рударског саветника Кеизера (Keyser) 
послате 14. фебруара 1950. године Мати Топићу о упућеним производима 
из Бора и Трепче од јесени 1941. до краја августа 1944. године. Реч је о 
испорукама бакра, блистер бакра, бакарног концентрата, анодног бакра, 

цементног бакра, бакреног камена, концентрата сумпорног шљунка, си

ровог злата и финог сребра из Бора, те цинковог концентрата, оловног 

концентрата, рафинираног олова, концентрата сребра, сировог сребра, 

концентрата сумпорног шљунка, визмута, тамне шљаке и храмове руде из 

Трепче.57 У телеграму Репарационе комисије Владе ФНРЈ који је из Бео

града упутио начелник за реституцију Милутин Морача 29. августа 1949. 
Мати Топићу у Франкфурт види се да је Топић био ангажован на послови

ма око повратка југословенског злата. У телеграму је послато обавеште

ње: ,,Бакарни концентрат садржи 5 до 6 грама по тони а пиритни концен
трат 2,5 до 2,8 грама по тони."58 Реч је о злату, и то оном које је однето у 

борској бакарној руди током Другог светског рата. 

54 АЈ, Уред за заштиту југословенске имовине у иностранству (Реституција моне

тарног злата) Фонд 326, Немачка 1946-1958, фасцикла 1; У Репарационој комисији, Пов. 
Бр. 1496 од 5. октобра 1949. 

55 Исто. 
56 Исто. 
57 Исто. 
" Исто; Бр. 20501/49. 
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Директору Репарационе комисије Владе ФНРЈ Миливоју Перовићу 
Мате Топић је из Франкфурта на Мајни (Немачка), 14. септембра 1949, 
телеграмом тражио следеће информације: ,,Молим да ми се журно саоп
шти колико је злата Народна банка од Nordeutsche Affineri Hambш·g и Me
tallgesellschafi Frankfurt у години 1940/1941. примила. Да ли је Metallgesellschaft 
вратио злато из извезеног 33003 тоне блистер бакра у години 1940/1941. 
молим за тачан извештај по овоме питању. Одговор молим на немачком 

језику. М. Топић Frankfurt Main Oberlindau 108".59 На телеграм је одгово
рио потпредседник Репарационе комисије Миливоје Перовић одмах 15. 
септембра 1949, како је Топић тражио, на немачком језику: ,,Von nordde-. 
utscher Affinerie Hanburg 1940. erhalten 1012,387 kg und 1941. erhalten 412,456 
kg stop von metallgesellschaft Frankfurt Main haben wir nichts bekomen. "60 Тако 
је указано на добијене количине. Потом су Миливоје Перовић и секретар 

Владе ФНРЈ Љубодраг Ђурић телеграфисали Пехачеку, југословенском 

представнику у Берлину: ,,Тойићу исйлашише йеш йроценаша од добиве

ног. злаша (подвукао Милан Терзић). Он тврди да је у енглеској зони про

нађено пет стотина и четрдесет килограма и да је он ту сам пронашао 

сигурно око четирстотине килограма које ће добити. Према томе овај про

ценат који тражи да се њему исплати треба исплатити без даљих дискусија 

и без обзира што мајор Темер тврди."61 

И наредни подаци указују на Топић еву делатност у Немачкој. Наиме, 

реч је о његовом обраћању, 22. октобра 1949, немачкој ковници сребра и 
злата на основу предмета о племенитим металима из Југославије, одно

сно југословенским рудама увезеним током рата у Немачку, те и испору

кама сребрног новца из Београда 1942. и у јулу 1944. по наређењима не
мачких окупационих власти. Топић је тражио обавештења о количинама 

тих метала ( сребро, бакар, никал, алуминијум, цинк), у жељи "да ову ствар 
у заједничком интересу решимо и пристојно расчистимо", достављајући 

допис у име југословенске војне мисије.62 

У допису америчког представника Франка Милера (Franck Muller) упу
ћеном 5. децембра 1949. Мати Топићу у вези с његовим потраживањима, 
пише да се она враћају јер су југословенски захтеви преко МИП-а преда

ти Трипартитној комисији и да даља трагања иду преко тог министарства.63 

Мима ра је остваривао мноштво контаката и успешно сакупљао инф орма-

59 Исто (текст овог затева прослеђен је телеграмом и наШfсан великим словима). 
60 Исто; Бр. 21520 (текст телеграма написан је великим словима). 
61 Исто (текст телеграма написан је великим словима). 
62 Исто. 
63 Исто. 
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ције за југословенска потраживања, али је уследио заокрет југословенске 
стране према Топићу. . 

у вези са закључивањем југословенских реституционих з~хте~а: У ЈУ
гословенском МИП-у одржан је 17. марта 1950. састанак на коЈем Је Једна 
од тема био Топић: ,,Најтежа је ситуација у погледу доказа који се налазе 
код бившег нашег агента Топића, који више није у нашој служби. Сагла
сно је да треба покушати да се направи неки аранжман са Топи~ем У по
гледу евентуалне награде за успешно прибављену документаЦИЈУ, ако се 
стварно том документацијом располаже као што тврд~."64 Посебан угао 
гледања на Мимарин рад имала је Репарациона комисир. У извештају ~з 
Немачке, мајора Р. Јовановића, шефа секције за пропаганду, од 17. маЈа 
1950, Репарационој комисији при Влади ФНРЈ, виде с~ проблеми? раду са 
Мимаром. Појединости су добијене од капетана ИлИЈе Клипе, КОЈИ о М1_1-
мари каже да му акредитација није угашена и да и даље ради, због чег~ Је 
мајор Јовановић тражио обавештења о Мимарином статусу - да ли Је и 
даље опуномоћен за рад.65 Потом је, 26. јула 1950, мајор Јовановић писао 
Репарационој комисији о писму америчких представника о преузимању 
неких реституционих добара која припадају другима, а у прилогу Је о томе 
доставио писмо Франка Милера. 66 Неспоразуми су прерасли у "случаЈ То
пић" због чега је Репарациона комисија, 19. јула 1950, послала трговачком 
представнику Гавриловићу депешу да је Топић од југословенске стране 
службено одјављен у марту 1950. и да је радио на основу личних веза, _о 

67 3 ' чему треба известити савезничке представнике. атим Је о том сл~_а!у 
настала прибелешка у којој је анализирана Топићева улога: и У КОЈОЈ Је 
наведено да је он југословенским властима нудио своје услуге, да су њего
ви разлози "чиста шпекулација", да је поседовао неку званичну исправу
,,пуномоћје", коју је користио, да је успео да поднесе извесне реституцио
не захтеве, да разним махинацијама жели да заради и да се може сматрати 
да су пословима ,једног шпекулаита" оштећени југословенски интереси.68 . 
Све је добило толике размере да је стигло да југословенског министар
ства иностраних послова, где је у јуну 1951. ?равни саве~~ик_д]? Милан 
Бартош урадио елаборат са насловом "СлучаЈ Мате Топић , КОЈИ Је ~оста
вљен Репарационој комисији. Бартош је у елаборату закључио да Је То
пић од марта 1950. радио неовлашћено, да је радио преко личних веза и да 
се бавио подмићивањем америчких представника, па је предложио да се 

64 Исто. 
" АЈ, Репарациона комисија Владе ФНРЈ, 54-63-135. 
66 Исто. 
67 Исто. 
68 Исто. 
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од целог случаја не ствара афера и да се све "ликвидира" на "начин који ће 
најмање диhи прашину и дати му могућност за уцене" јер је у питању "је
дан хохштаплер".69 Ради смиривања настале ситуације послао је допис и 

Љубодраг Ђуриh, генерални секретар Владе ФНРЈ, Момчилу Сибинови

hу,југословенском представнику у Бону.70 Ђурић у својим мемоарима не 
спомиње појединости из свога рада у вези с тим случајем, сем "загонет
них" Мимариних долазака и покушаја да дође до Јосипа Броза.71 Потом су 

уследила настојања Репарационе комисије да дође до материјала који је 

депоновао Топић. Тако је у августу 1951. Милутин Морача писао југосло
венском трговачком изасланству у Франкфурту да је на пословима рести

туције опуномоћен Младен Шурлан и да је Топића изузела југословенска 

страна.72 Дакле, рад Репарационе комисије Владе ФНРЈ указује на Мима

рине злоупотребе. Наиме, ако је река Јукон на Аљасци синоним златне 

грознице, Мимара је, након Другог светског рата, ,,златоносне реке" на

шао у Немачкој. 

Злато је увек било примамљиво људима на свим меридијанима ши

ром Земљпие кугле. Отуда ни југословенски "случај" није био изузетак. 

Једни су га, повлачећи се у избеглиштво пред окупатором, носили са со

бом, трагајуhи за успут ,,изгубљеним". Други (,,нова" југословенска власт), 
након рата, спровели су опширну истрагу и дипломатску активност око 

однетог злата и спровели потраживање. Трећи су (Мимара), радећи на 
његовом проналажењу за рачун државе, радили и за себе. Злато је и сада 

актуелно у деоби југословенског наслеђа. 

69 Исто. 
70 Исто. 
71 Љубодраг Ђурић, Сеhање на људе и доiађаје, Београд 1989, стр. 327-328. 
" АЈ, Репарациона комисија Владе ФНРЈ, 54-63-135. 
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During the 1941 April war, Yugoslav royal government took а certain amount of gold, 
when taking refuge. The officers had later given the statements about the gold, which was 
also used in Yugoslav disputes in the "Cairo affair". After the war, ,,new" Yugoslav authori
ties have undertaken а widespread investigation and diplomatic activity, in order to collect 
information necessary for claiming the gold taken from Yugoslavia and its restitution through 
the Restitution Commission. An obscure person Mate Topic Mimara was engaged for this 
airn. Apart frorn working for the Yugoslav state, he also worked for ,,hirnself'. The gold is 
again of а current interest in the division ofYugoslav heritage, and yet it again proves the 
stories that gold is atractive around the globe at all times. 


