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Делегација Краљевине Југославије при Комисији
за репарације у Паризу (1919–1930)
AПСТРАКТУМ: Чланак је настао на основу историјске белешке
проистекле у раду на фонду Делегација Краљевине Југославије
при Комисији за репарације у Паризу (339). Излаже се рад Делегације КЈ при Репарационој комисији у Паризу на Мировној конференцији, као институцијe која је требало да спроведе одредбе мировних уговора који се односе на плаћање ратне штете од стране губитница у рату. Чланак пружа увид у значај грађе за истраживања, пре свега репарација од оснивања Репарационе комисије
па до њеног укидања, као и учешће Делегације КЈ у њеном раду.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Репарациона комисија у Паризу, Делегација КЈ,
Краљевина Југославија, репарације

Историјат ствараоца фонда
После завршетка Првог светског рата и закључења примирја, победници и побеђени су се нашли на Мировној конференцији у Паризу, где су се у
току 1919. и 1920. решавали проблеми који су произашли из рата: формализовање фактичког стања, прокламовање нових принципа у политици и кажњавање побеђених. Главну реч су имале земље Антанте – Француска, Велика Британија, Сједињене Америчке Државе, Италија, Јапан и њима придружене земље, међу којима је билo и новостворено Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца. Конференција је као програмску основу, по договору великих сила, прихватила 14 тачака америчког председника Вудро Вилсона. Краљевина СХС
је имала своју Делегацију, предвођену Николом Пашићем. Њен задатак је био
да новоствореној држави, као државноправном наследнику Краљевине Србије, омогући што бољи статус у новом европском поретку, као и да допринесе
што повољнијем решавању питања граница, поделе имовине и дугова АустроУгарске и др. На овој конференцији израђени су мировни уговори за сваку поједину побеђену државу – чланицу Централних сила. Први, Уговор о миру са
Немачком у Версају, потписан 28. јуна 1919, послужио је као пример миров-
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ним уговорима са Аустријом (Сен-Жермен, 10. септембар 1919), а затим и са
и Бугарском (Неји, 27. новембар 1919) и Мађарском (Тријанон, 4. јун 1920).1
Мировна конференција је деловала кроз своја тела – Врховни савет и
Савет министара иностраних послова, у којима су одлучујућу улогу имале велике силе. Расправе о најважнијим питањима одвијале су се преко комисија
да би рад конференције био што ефикаснији, на челу којих су се налазиле
угледне личности. Најважније међу њима биле су Комисија за територијална
питања, под председништвом Андре Тардјеа, Комисија за Друштво народа
под председништвом Вудро Вилсона, Комисија за ратну одговорност и Комисија за надокнаду ратне штете – Репарациона комисија, под председништвом
Л. Л. Клоца, у чији је састав улазили представници 12 земаља.2 Један од
основних задатака Мировне конференције, осим важних територијалних, војно-политичких и економских питања биле су и репарације,3 као начин кажњавања побеђених држава и економског опоравка победника. У току рада Мировне конференције било је разних проблема око утврђивања укупне суме коју су Централне силе требале да плате, као и ко све има права на ратну штету
(утврђено је да је ратна штета она коју је узроковао рат свим правним и физичким лицима на простору ратних дејстава). Питање укупне суме за одштету, а и процентуална партиципација у деоби ратне штете остављени су да се
решавају на конференцијама.4
1

2
3
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Чедомир Попов, Од Версаја до Данцига, Београд 1995, 103 –143; Андреј Митровић, Време нетрпељивих, Београд 1974, 35– 42.
Ч. Попов, н. д., 112.
Појам ратних репарација јавља се бојажљиво у току Француске буржоаске револуције, а
у међународном праву Хашком конвенцијом из 1907. о законима и обичајима рата на
копну. Ипак, међународно право до 1919. није имало одређену регулативу о наплати
ратне штете и углавном се сводило на систем контрибуција које су се више ослањале на
ратни плен. Поједине замље, међу којима су и Белгија и Србија, имале су закон о реквизицији који је, на неки начин, регулисао надокнаду штете. – Boris Kršev, Ratne reparacije
i njihova sudbina nakon Prvog svetskog rata – slučaj KSHS, Civitas, broj IMMXI.
Ч. Попов, н. д., 166–167; B. Kršev, n. d., 11. До 1. маја 1921. Немачка је била дужна да
исплати, на име репарација, аванс од 20 милијарди марака. Исплату је требало да контролише Репарациона комисија, као и да одреди укупну суму репарација коју су Немачка и остале силе Централног блока морале да плате. Тек је на Конференцији Врховног
савета савезничких сила у бањи Спа 1921. године, прихваћен предлог Репарационе комисије која је утврдила ратну штету на суму од 132 милијарде марака (Немачка 123,3, а
остало друге чланица Централних сила и земље сукцесори Аустро-Угарске). Међу савезницама великих сила било је великих неслагања када је у питању укупна сума.. Још пре
Конференције мира у Паризу, британски и француски премијери Дејвид Лојд Џорџ и
Жорж Клемансо претили пред својим бирачима да ће Немцима испразнити џепове. Најдрастичније предлоге имала је Француска, иако је касније попустила, док су остале земље а посебно САД предлагале и мање суме од утврђених. Удео ратне штете: Француска 52%, Велика Британија 22%, Италија 10%, Белгија 8%, Јапан и Португалија 0,75%,
Грчка, Румунија и Краљевина СХС укупно 6,5%. Немачка је покушавала на све могуће
начине да се не обавеже на репарације, али је под претњом, пре свега Француза да ће за-
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Делегација Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца5 налазила се на Конференцији мира у специфичном положају, посебно у питању ратне одштете.
Србија је, као победник у рату и земља која је поднела највеће жртве, имала
право на одштету. Остали, нови делови Краљевине, као бивше покрајине
Аустро-Угарске, по мировним уговорима били су дужни да плате аустроугарске дугове и проценат ратне одштете. То је и делегацију КСХС на Конференцији мира доводило у веома тежак положај, посебно што у економским и финансијским питањима није имала подршку савезника САД или Француске,
као и у другим, пре свега територијалним питањима.6
Одговорност Немачке и њених савезника за ратну штету и дужност да
је надокнаде савезницима и њима придруженим земљама прописана је детаљно у мировним уговорима. У Версајском мировном уговору разрађено је питање ратне штете у VIII делу (чланови 231–247 са седам додатака). У том делу
Уговора предвиђено је и стварање тела које би требало да спроведе одредбе
мировних уговора које се односе на ратну штету, а то је Репарациона комисија, са седиштем у Паризу (чланови 233–234 са додатком II, параграфи 1–23).7
Ова Kомисија, као и одговорност Аустрије за ратну штету, предвиђена је и у
Сенжерменским уговором,8 а затим и у Тријанонском уговору са Мађарском.9
У тим члановима су детаљно разрађени начин и врста ратне штете, затим де-

5

6

7
8

9

узети Рурску област, прихватила одлуке Лондонске конференције о суми и начину исплате. У односу на Француску то је потврђено и Споразумом у Висбадену (В. Ратенау –
Лушер).
Делегацију на Конференцију мира делегирала је новостворена држава Краљевство СХС,
али се у званичним документима Репарационе комисије током 1920. често помиње српска делегација, што се тумачи спорим признавањем новостворене државе. Видети и
фонд АЈ (336), Делегација КЈ на Конференцији мира у Паризу.
Велизар Јанковић, економски стручњак и један од чланова Делегације КСХС на Конференцији мира, као и делегат при Репарационој комисији за време Конференције, изнео
је после повратка у земљу своје незадовољство радом Конференције мира, „игром Великих и Малих“. Посебно је био незадовољан третманом великих сила када су у питању
репарације, а нарошито третманом Делегације КСХС при Репарационој комисији. Ратна
штета Србије према прорачунима стручњака, била је реално 12–13 милијарди, иако се у
преговорима ишло и до цифре од 17 милијарди. То је била штета у људским жртвама,
материјална штета, штета циркулације наметнутог окупационог новца – круна и лева и
ратни дугови (две последње нису признате Србији). С друге стране, иако мировни уговори нису преносили ратну кривицу на народе Аустро-Угарске монархије, осим Немаца
и Мађара, народи који су ушли у састав Краљевине СХС били су оптерећени обавезама:
предратни дугови, откуп домена и трибут за ослобађање. – Велизар С. Јанковић, Уговор
о миру и наша оштета, Београд 1920, 3–51.
Службене новине Краљевине СХС, бр. 119/а, Београд 1920, Версајски уговор, 80.
Збирка закона, свеска 61, Уговор о миру са Аустријом (Сен-Жермен), Београд 1927, 98–
126, део VIII, одељак I, чланови 177 –185, Додатак II, параграфи 1–23.
Збирка закона, свеска 64, Уговор о миру са Мађарском (Тријанон), Београд 1927, VIII
део, члан 163, додатак II параграфи 1–23, 78–101.
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ловање и надлежност Репарационе комисије: делегате у Комисији именовали
су САД, Велика Британија, Француска, Италија, Јапан, Белгија и Краљевина
СХС; свака сила је именовала једног делегата и заменика; право расправе и
доношење одлука у целини имале су само прве четири силе, док су ограничена права имале Белгија, Јапан и Краљевина СХС (присуство само на седницама које се тичу Аустрије, Бугарске и Мађарске); сва већања су била тајна; Комисија није била обавезана никаквим законодавством ни правилима већ само
да се руководи правдом, правичношћу и савесношћу у вршењу свих надлежности које јој уговор даје.10 Сенжерменским уговором о миру предвиђена је
и институција Заједничког делегата за Краљевину СХС, Грчку, Румунију,
Пољску, Чехословачку.11
Репарациона комисија је почела рад почетком 1920. Крајем 1919. основан је Комитет за организацију Репарационе комисије, који је био одговоран
Врховном савету Конференције мира. По речима једног од учесника у стварању Комисије за репарације, француског експерта Бизуарна, „Комисија за репарације је мандатар влада Савезника и њима придружених земаља за извршење уговора о миру и која се бави ратном одштетом.“12 На основу докумената – анекса Репарационе комисије може се више сазнати о организацији Комисије, која је деловала путем сервиса, секција и мисија.13 После потписивања
уговора о миру са Аустријом, због обимности послова и практичних разлога
основана је Аустријска секција Репарационе комисије са центром у Бечу, под
председништвом Вилијема Гуда, док је делегат Краљевине СХС био Мирослав Плој. Улога ове комисије је била превасходно спровођење Сенжерменског уговора о миру (подела имовине Аустро-Угарске монархије између земаља сукцесора, ликвидација аустроугарске банке, сва питања надокнаде ратне
штете, спровођење одлука Репарационе комисије, контрола над подкомисијама и комитетима на територији бивше монархије које је основала Репарациона комисија, односно њен организациони одбор, финансијске и саветодавне
функције14 и др.). Уговором у Сен-Жермену предвиђена је институција „заједничког делегата“ за питања која се тичу Аустрије, Мађарске и Бугарске, а делегације су чиниле Краљевина СХС, Пољска, Румунија, Грчка и Чехословач10

11

12
13

14

Службене новине Краљевине СХС, бр. 119/а, Београд 1920, Версајски уговор, параграфи
11 и 12 додатaк II, VIII дела Версајског уговора, 85.
Збирка закона, свеска 64, Део VIII, одељак I, чланови 177 –185, Додатак II, параграфи 2
и 3, Збирка закона, свеска 61, Уговор о миру са Аустријом... 98–101, 105–106.
Делегација Краљевине Југославије при Репарационој комисији – 339, 4-11, анекс 1-3.
Репарациона комисија је деловала помоћу сервиса, комитета, секретаријата (Генерални
секретаријат, сервиси за превођење, записнике, архиву и др.), као и општих сервиса
(Сервис за финансије, Генерални сервис за репарације и реституције у натури, Поморски сервис за репарације и реституције у натури, Правнички сервис, рачуноводствени
сервис, Сервис за информисање, Сервис за процену штете и др.).
АЈ-339-60-101, анекс бр. 426 (документ о овлашћењима Аустријске секције Репарационе
комисије од 22. септембра 1920).
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ка.15 После потписивања Мировног уговора у Тријанону, формирана је и Мађарска секција Репарационе комисије са центром у Будимпешти, а са циљем
да што ефикаснијег спровођења Тријанонског уговора. Деловала је под председништвом енглеског делегата Кембела Кука, a делегати Краљевине СХС
били су Ђорђе Ђурић16 и Д. Марушић.17 У Бечу је крајем 1919. почела да делује и Репартициона комисија (CRRMR) која је предвиђена чланом 318 Сенжерменског уговора, а потврђена и чланом 301 Тријанонског уговора. То је, у
ствари, био Сервис за поделу возног парка Аустро-Угарске. Председник ове
комисије био је сер Френсис Дент.18 Почетком 1920. формиран је и Циркулациони комитет, са задатком да доведе у ред саобраћај у Средњој Европи19
Временом се организација мењала, у складу са потребама и развојем ситуације око репарација. Крајем 1924. Репарациона комисија је приступила реорганизацији у циљу рационализације рада и смањења трошкова. Стварање
немачких сервиса битно је умањило рад осталих сервиса Репарационе комисије. Та реорганизација је требало да заживи почетком 1925. Репарациона комисија је тиме задржала све надлежности које су прописане Версајским уговором, али сама организација је доста поједностављена. Смањена је администрација, укинути су неки сервиси (финансијски и сервис за реституције и репарације у натури), поједностављење су администрације националних делегација као и администрација заједничке делегације, али је задржана њихова дотадашња функција. Седнице су се одржавале повремено, а финансирање делегација је знатно смањено. Чланови заједничких делегација су формирали ново
тело – Стални управљачки одбор (Comite de Direction Permanent) који је управљао радом Генералног секретаријата.20
15
16

17
18

19
20

Видети напомену 10.
Ђорђе Ђурић је од прве половине 1920. био помоћник делегата Делегације КСХС при
Репарационој комисији, а више година и помоћник у Заједничкој делегацији при РК.
Указом од бр. 1517 од 28. априла 1924. постављен је за посланика а у Лондону, а дужност је преузео 11. маја 1926. Био је преговарач у Вашингтону ради закључења споразума о регулисању српских ратних дугова САД, а 1926. члан делегације на Седмом заседању Скупштине Друштва народа. АЈ-334-153-476 (Персонални одсек МИП-а КЈ, Досије
Ђорђе Ђурић)
АЈ-339-70-121, Записници са прве седнице Мађарске секције од 30. августа 1920.
АЈ, Министарство иностраних послова Краљевине Југославије-334, Персонални одсек 98-328, АЈ-334-623-1873. Фактички је ова комисија почела да ради тек 1923, по одлуци
Конференције амбасадора у Паризу. Делегат КСХС при Репарационој комисији био је
Фрањо Бончина, а помоћници Д. Поповић и Влада Марковић. Делегати КСХС нису крили незадовољство због необјективности председника Дента. Репартициона комисија је
1928, сматрајући да је посао којим се бавила окончан, поднела Конференцији амбасадора извештај о раду са захтевом о распуштању, након што реши неке спорне случајеве.
АЈ-334-623-1873.
АЈ-339-58-94, Одлука 2992 са 460. заседања Репарационе комисије од 4. новембра
1924.
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Доношењем одлуке о мораторијуму на репарације 1931, а фактички од
1930. није било потребе за постојањем Репарационе комисије и она је распуштена.21
Већ по оснивању Репарационе комисије Министарски савет Краљевине
СХС је решењем бр. 94 од 28. децембра 1919. именовао свог делегата, Матеју

21

Током година питање репарација било је на дневном реду многих међународних скупова на највишем нивоу. Оно се интензивирало 1924. Овог пута су Американци наметнули
услове расправе о репарацијама Британцима и Французима. Под руководством америчког стручњака Чарлса Доза, Комитет експерата је поднео програм Комисији за репарације, који је имао за циљ очување привредног и фискалног јединства Немчке, као услова
за њен привредни препород. План је предвиђао укидање Репарационе, а стварање Контролне комисије, мада то није заживело. Француска и немачка влада су прихватиле Дозов план као прелазно решење, а све земље потражиоци, међу којима је и КСХС, прихватиле су га на Конференцији у Лондону 1925. Овај план је 1928. дефинитивно запао у
кризу. Немачка је те године пред Скупштину Друштва народа изнела свој захтев за евакуацију окупираних делова Рајнске области. Французи су то условљавали гаранцијама
за ислату репарација. Тада је организована нова конференција у Хагу која је требало да
реши питање репарација, али и питање евакуације Рајнске области. На захтев САД, које
су упозоравале да питање репарација треба преиспитати јер Немачка није била у стању
да испуни обавезе, оформљен је тим стручњака из савезничких земаља и Немачке. На
челу тог тима, односно Комитета био је амерички стручњак Овен Јанг. Јангов план о репарацијама, који је предвеђао да Немачка исплати преостале репарације до 1988, прихваћен је на Конференцији у Хагу 1930. (Хашка конференција је у ствари низ конференција 1928–1930), истовремено кад и политички план о евакуацији Рајнске области. План
је пао у воду већ 1931, под ударима економске кризе. Немачки канцелар Брининг радио
је на томе да се стави мораторијум на репарације. Велика Британија је тада извукла Балфуров предлог о истовременој ликвидацији свих репарација и међусавезничких ратних
дугова, али су га САД одбиле. Немачки председник Хинденбург се обратио америчком
председнику Хуверу да се прогласи мораторијум. Проглашен је привремени мораторијум. Крајем 1931. у Берлину је заседао Репарациони одбор, створен по Јанговом плану,
да би испитао финансијску ситуацију и платежну моћ Немачке. Извештај Репарационог
одбора и саопштење Немачке да не може даље да исплаћује репарације био је разлог за
сазивање Конференције у Лозани, где су савезничке силе одлучиле да Немачка није способна за даљу исплату репарација. Те одлуке никада нису ратификоване, али су фактички значиле крај репарација. Од предвиђене суме 132 милијарде Немачка је исплатила само 23 милијарде (Француској 9,5). Ч. Попов, н. д., 209–210, 247–249, 274–275.
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Бошковића.22 Почетком следеће године у склопу делегације налазио се и професор Правног факултета Ђ. Ђурић.23
Припрему за рад Делегације КСХС при Репарационој комисији обавила
је Економско-финансијска и саобраћајна секција Делегације КСХС на Конференцији мира. Ова секција, на чијем челу је био Коста Стојановић, имала је
задатак да брине о ратној одштети коју је тражила Србија, о ослобођењу Србије од ратних дугова, умањивању ратних терета који су падали на бивше
аустроугарске крајеве (а сада у саставу КСХС), о железницама, речном саобраћају и др., водећи рачуна о свим политичким и правним питањима везаним
за економске одредбе Уговора о миру. Секција је припремала и материјале за
политичке делегате.24 По распуштању Делегације КСХС на Конференцији мира архива економске секције предата је марта 1920. Делегацији КСХС при Репарационој комисији.25
Делегација КСХС при РК у Паризу била је организована на начин како
је то прописано у Правилнику Репарационе комисије, који се односи на националне делегације. О томе ће више бити речи у следећем сегменту ове белешке.
За Делегацију КСХС било је надлежно Одељење за извршење међународних уговора (Дирекције за уговоре), првобитно у склопу Министарског савета а касније МИП-а КСХС. Решењем Министарског савета од 26. фебруара
1929, сви послови који се тичу обрачунавања, поделе репарацнионих кредита
и спровођења репарационих уговора КСХС који су до тада били у саставу Репарационог одсека Дирекције за уговоре прешли су у надлежност Генералне
дирекције државних дугова Министарства финансија КСХС, тако да су имали
22

АЈ-334-140-463 (Персонални одсек МИП-а КЈ, Досије Матеје Бошковића). – М. С. Бошковић је рођен у Београду 1864, после завршеног правног факултета у Паризу био је у
дипломатској служби Краљевине Србије, а почетком 20. века посланик у Лондону и
Атини, пензионисан је 1918. Присуствовао је Конференцији мира у Паризу, где је био
члан Савета делегације. Крајем 1919. постављен је за делегата КСХС при РК у Паризу,
2. јула 1920. враћен је у активну службу МИП-а и постављен за посланика у Петрограду,
мада никад није ступио на дужност. До 1930. био је делегат КСХС при РК, вишегодишњи делегат у Заједничкој делегацији и посредник између Конференције амбасадора у
Паризу и владе СХС (1920–1923). У међувремену је постављен за посланика у Будимпешти 26. фебруара 1926. Пензионисан је 28. октобра 1930, а тек 30. априла 1931. разрешен је дужности делегата при Репарационој комисији.
23 Видети напомену 16.
24 Andrej Mitrović, Jugoslavija na Konferenciji mira 1919–1920, Beograd 1969. У састав секције улазили су и стручњаци: В. Бајкић, С. Корпорић, Д. Дучић, Д. Марушић, Ј. Хацин и
Б. Пајевић.
25 Andrej Mitrović, Jugoslavija na Konferenciji mira 1919–1920, 35. Видети и Прилог II: Неки документи о репарацијама (6 докумената из архиве Економске секције 1919), 216–
220.
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надзор над свим пословима административно-техничке природе Делегације
при РК у Паризу, Сервиса у Берлину и Експедиционе групе у Пасави (Пасауу), као и над постављањем особља у тим делегацијама. Ликвидацијом свих
послова у Репарационом одсеку МИД-а послови су дефинитивно требали да
пређу у надлежност Министарства финансија. По том решењу у надлежности
Дирекције за уговоре остали су: старање о питању репарација у политичкопривредном погледу, одржавање службене везе са Делегацијом краљевске
владе при Репарационој комисији у Паризу (по свим пословима које решава
Репарациона комисија према надлежности одређеним уговорима о миру и по
својој постојећој уредби); постављање делегата, њихових помоћника и генералног секретара делегације КСХС у Паризу (који се именују од стране МИПа КСХС у договору са Министарством финансија). Делегат, помоћник и генерални секретар у службеном погледу били су одговорни МИП-у, али су радили у договору и са Министарством финансија (о административно-техничким
питањима), а водили су и надзор над Сервисом у Берлину.26
Делегација КЈ, као и остале националне делегације при Репарационој
комисији, била је финансирана једним делом од Репарационе комисије из општег кредита намењеног финансирању Репарационе комисије27 а делом и од
владе КСХС.28 Како је то било прописано Версајским уговором, Репарациона
комисија је плаћала само део који се односи на извршење тог уговора, док је
Краљевина СХС плаћала само за онај део који се односи на извршење Сенжерменског, Тријанонског и Нејског уговора.29 У писму Министарству финансија КСХС Коста Кумануди, начелник Одељења за извршење међународних уговора, наводи да „су сви трошкови Делегације из њеног рада на основу
Версајског уговора, а да су трошкови који проистичу из извршења Сенжерменског и Тријанонског уговора споредног значаја, с обзиром на сразмерне
интересе наше државе од стране Немачке [...] потписани је тражио да се трошкови српске Делегације унесу, на основу чл. 240 Версајског уговора у општи буџет Комисије, који пада на терет Немачке.“ После овог захтева Репарациона комисија је одобрила кредит за издржавање готово целе Делегације,
иако их само неколико остало на терету МИП-а КЈ.30 На државном буџету би-

26
27
28

29

30

АЈ-334-98-326, перс.одсек. бр. 2212 од 7. јуна 1929.
АЈ-339-4-11, Анекс 3. АЈ-334-98-326, пов.бр. 4058 од 29. септембра 1922.
АЈ-334-98-326. – М. Бошковић у писму из априла 1921. наводи да се Делегација финансирала преко Делегације Министарства финансија КСХС, а по одласку у Париз, преко
Посланства КСХС у Паризу. Делегација је слала редовне извештаје и Дирекцији за уговоре (видети напомену 23).
АЈ-334-98-326, б. б. од 23. септембра 1922. Све делегације при Репарационој комисији
имале су чиновнике које је плаћала искључиво њихова влада.
АЈ-334-672-1964 (Дирекција за уговоре МИП-а КЈ), бр.7273, 24. децембар 1921.
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ли су и експерти за разна питања: поморски експерт Филип-Волф Вучковић и
Мирослав Плој, финансијски стручњак.31
Делегација, односно њени главни представници – делегат и помоћник
делегата, имали су пуномоћје (издато на захтев делегата), каква имају државни заступници са правом потписивања међународних уговора. Делегати су такође добили имунитет од француске владе, као чланови Репарационе комисије.32
Изгледа да је Делегација координирала радом разних сервиса (Српски
сервис у Визбадену, Сервис за лиферовање у Берлину, Репартициона комисија у Бечу и остали). Ту су се углавном налазили људи које је упутио МИП, односно Дирекција за уговоре МИП-а.33

Стање и значај грађе
Грађу фонда Делегације Краљевине СХС при Репарационој комисији у
Паризу, Архив Југославије је преузео од Савезног секретаријата за иностране
послове записником бр. 261-13/18 од 22. децембра 1989, у количини од 9 метара, односно 94 фасцикле. После прегледа грађе у Архиву Југославије, направљен је нови попис и грађа је препакована у нове фасцикле (77).34
Затечено стање архивске грађе углавном се подудара са пописом који је
приложен у досијеу фонда. Увидом у грађу фонда може се констатовати да је
сачуван само део архивске грађе Делегације. Сам фонд има изглед материјала
за рад Делегације. Веома мали део грађе има регистратурске ознаке, на некима постоји само графитном оловком име делегата или помоћника делегата којима је намењен документ.
Документи су углавном на француском језику, мање на енглеском, а само делимично на српском и словеначком. Грађа је у прилично лошем физичком стању, вероватно због држања у неадекватним условима. У фонду су заступљене следеће врсте докумената: записници, извештаји, преписка, пописи,
експозеи, елаборати, табеле и сл.
Део грађе који је сачуван до данас већим делом представља неку врсту
приручне архиве за рад Делегације. Ипак, њена вредност није мала. Она пружа детаљан увид у рад Репарационе комисије (у континуитету), стога је мало
31
32
33
34

Исто.
АЈ-334-98-326, бр. 1832, 24. мај 1920.
У фонду Делегације пронађени су платни спискови Сервиса за лиферовање у Берлину.
Досије фонда 339. У досијеу је и попис грађе који је у прилогу записника. Грађа је преузета 22. јуна 1989, али записник није одмах састављен. После прегледа грађе у Архиву,
извршене су поправке у попису, према стању грађе, као и допуне пописа са 4 фасцикле
које нису биле унете у попис.
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регистратурског материјала који би се могао издвојити као потпуно безвредан
за било какво историјско истраживање. Током рада на фонду издвојени су дупликати и мултипликати докумената, радни материјали о раду комисије за
процену добара и ратне штете на простору бивше Аустро-Угарске и Краљевине Србије, као и други појединачни документи који немају никакав значај за
историјску науку или за било какве јавно-правне или приватно-правне потребе. Укупна количина безвредног регистратурског материјала износи око 1 метар.
Значај архивске грађе овог фонда није мали. Кроз фонд, а највише кроз
грађу подгрупе Анекси Репарационе комисије у Паризу можемо пратити цео
ток спровођења мировних уговора по питању репарација. Подгрупа Записници Репарационе комисије у Паризу, због фрагментарности тог дела грађе,
омогућава да се у много мањој мери прати ток свих дешавања око репарација.
Од записника су сачувани делови који су се тицали питања Краљевине СХС,
или наступи југословенских делегата по било којем питању. То се пре свега
односи на VIII, али и друге делове Версајског уговора, да би по доношењу
Сенжерменског, Тријанонског уговора и Нејског на дневни ред долазила и питања која се односе на те уговоре.
Кроз грађу групе Анекси Репарационе комисије у Паризу можемо пратити питање репарација од Конференције мира па до 1930, када је то питање
стављено ад акта: од организовања Репарационе комисије, њених овлашћења,
унутрашње организације, стварања секција, сервиса, преко каснијих промена
у раду Комисије, реорганизовања у складу са током решавања питања репарација до не мање важног питања плаћања трошкова Репарационе комисије.
Грађа говори о одређивању укупне репарационе суме коју Немачка треба да
плати, тумачењу и спровођењу одлука економско-финансијских конференција
(посебно оне у Бањи Спа и многих других); тумачења и извршења одређених
чланова мировних уговора; питању трошкова издржавања савезничке окупационе војске у Немачкој, као и разних савезничких контролних комисија по
Аустрији, Мађарској и Бугарској. Грађа разматра многобројне проблеме везане за: реституције, пре свега из Немачке, као и доношње Генералног протокола о реституцији (А–Д), и с тим у вези примену члана 238 Версајског уговора;35 репатрирање немачких, аустријских и мађарских војника из руског заробљеништва; ликвидацију ратног материјала Немачке; ставове америчких делегата у решавању питања репарација; контролу финансија Немачке, Мађарске и Аустрије, односно разматрање њихове способности за репарациона плаћања; рад Високе комисије за територију Рајне; контролу испорука репарационих плаћања у натури (редовних извештаји СРРН-а); проблеме у снабдевању
становништва угљем и другим дериватима (Протокол о угљу из бање Спа);
праћење економских и финансијских конференција Друштва народа; питања
35
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немачке својине на уступљеним територијама; утврђивање распореда репарационих плаћања.
Материјали омогућавају да се прате извештаји о проценама штете у разним земљама, као и у Краљевини СХС, односно у Србији и Црној Гори; решавање разних питања везаних за спровођење Сенжерменског уговора (ликвидација Аустроугарске банке, право Чехословачке и Пољске на репарације,
подела аустроугарских дугова између земаља наследница, процена аустроугарске имовине у тим земљама и друга). У грађи се налазе и извештаји о: реституцији сточног фонда из Немачке и Аустрије (по IV анексу VIII дела Версајског уговора), посебно Сервиса за реституцију у Визбадену; раду Гарантног комитета у Берлину за контролу репарационих плаћања Немачке; деловању разних експертских тимова, нпр. за реституцију уметничких дела из
Аустрије; решавању крупних финансијских проблема између савезница победница и побеђених, пребијању предратних дугова и репарационих плаћања
и сл.
Даље се кроз цео ток ових материјала провлачи намера Немачке, а у мањој мери осталих побеђених, да одложи почетак репарационих исплата, ублажи или трајније реши овај проблем, оправдавајући то својим тешким економским приликама. Грађа садржи и велики број извештаја експертских тимова о
стању Немачке и других земаља и давању кредита да би могли да изврше своје обавезе по мировним уговорим без катастрофалних последица. С тим у вези
кроз грађу пратимо и: рад Првог експертског тима и доношење и усвајање Дозовог плана, а затим и редовне извештаје о репарационим исплатама на основу репарационих плаћања по ануитетима; рад Другог експертског извештаја и
плана (Јангов план) и рад Хашке конференције,36 до коначног замрзавања односно мораторијума на репарациона плаћања. Питање бугарских репарација
такође се протеже кроз целокупну грађу фонда и то пре свега у извештајима
Савезничке комисије за Бугарску у Софији, а касније бугарског подкомитета,
кроз праћење економско-финансијске ситуације, способности за репарациона
плаћања, испорука у натури из ове земље, јавни дуг, давање кредита за збрињавање избеглица и сл.
Архивска грађа осталих група углавном само надопуњује оно што је заступљено у Анексима. Кроз грађу стичемо увид и у рад Сталног управног комитета (Comite de direction permanent), насталог после реорганизације Репарационе комисије 1925.
Значајнији део грађе фонда заузимају и документи о раду Аустријске
секције Репарационе комисије. Кроз Записнике са седница и редовну преписку
ове секције можемо пратити ток самог организовања, спровођење Сенжерменског уговора, тумачење и извршење појединих чланова, ликвидацију
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Аустроугарске банке, процену и поделу имовине на земље наследнице
Аустро-Угарске и поделу возног парка (Реституциона комисија). Подела
аустроугарских предратних дугова један је од најзаступљенијих проблема којима се бавила ова секција. Овај део грађе садржи и многа питања која се тичу
Краљевине Југославије. Део ове групе односи се на рад Ликвидационе комисије КСХС у Бечу, а говори о делокругу рада, организацији, регулисању имовинско-правних односа између Аустрије и Југославије, подели архива, упутствима аустријске владе за ликвидацију имовине бивше Монархије и многим
другим питањима.
Посебна целина, иако се протеже кроз целокупну грађу фонда, односи
се на процену добара Аустро-Угарске монархије уступљених Краљевини
СХС у Хрватској, Словенији, Далмацији и Босни и Херцеговини, као и на
процену ратне штете у Србији.37
Мањи део грађе говори о раду Мађарске секције Репарационе комисије
(формиране 1921), као и раду Друштва народа о питању финансијске обнове
Мађарске и Аустрије.
Посебно је интересантно како је Репарациона комисија, (односно њени
стални чланови), третирала питања која се тичу Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца. Из Записника Репарационе комисије могу се реконструсати захтеви наше делегације у вези са репарацијама38 (односно сама одбрана захтева
КСХС у вези с тим), статус делегата КСХС у Комисији и напори нашег делегата да се избори за стално присуство на седницама Репарационе комисије,39
статус делегата и улога у Заједничкој делегацији (КСХС, Пољска, Чехословачка, Румунија, Грчка) и сл. Од тема које су расправљане на седницама поменућемо само неке: реституција машина за израду муниције које су Немци
однели из Србије за време рата, захтеви за одштету штете настале у српским
рудницима и на железници, процена штете нанете од стране окупационих
власти у Србији и наступ делегата Бошковића у вези са тим, испорука стоке
из Аустрије на име репарација, набавка угља за Србију из Печујских рудника,
37
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Изгледа да је већи део грађе враћен у Дирекцију за уговоре МИП-а КЈ и друге институције.
Краљевина је одмах после уједињења приступила процени ратом причињене штете на
целокупном подручју нове државе, премда су на крају само Србија и Црна Гора добиле
право на накнаду. Током 1919. прикупљени су сви подаци од правних и физичких лица
о висини причињене ратне штете. Проблем су чинили једино предмети подложни реституцији. Појединци и државне установе нису били у могућности да прибаве све информације неопходне за проналажење и идентификацију однетих предмета, као и материјалне
доказе да су их уопште поседовали (трофејно оружје из Војног музеја у Београду, чији
су експонати однети у Беч и Будимпешту). Прикупљени подаци о начињеној ратној штети износили су више од 13 милијарди златних франака и са тим одштетним захтевом делегација Краљевине СХС, предвођена Милорадом Драшковићем, отишла је у Париз половином јануара 1920. – B. Kršev, n. d., 11.
АЈ- 339-6-16, питање проширења права делегације КСХС при Репарационој комисији.
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одређивање датума за преузимање аустроугарских ратних дугова од стране
земаља сукцесора, рад Репартиционе комисије, ликвидација војног материјала
од стране Аустрије, продаја имовине Аустро-Угарске, преузимање дела
аустроугарског.40
Мањи део грађе говори о раду Мађарске секције и у њему се дају подаци о извршењу Тријанонског уговора.
Интересантна је и преписка на релацији Дирекција за уговоре КЈ – Српски сервис за реституцију у Висбадену, о испорукама железничког материјала
на рачун репарација из Немачке, а по споразуму Рибарж–Кунце. У фонду се у
траговима налази и грађа о раду Српског сервиса за репарације у Берлину и
Експедитивног бироа у Пасави (Пасауу).
Значај ове грађе, без обзира на њене недостатке, није мали у проучавању периода после Првог светског рата, имајући у виду какву су важност репарације имале у том периоду.
Као информативно средство о грађи фонда Делегација КЈ при Репарационој комисији у Паризу урађен је сумарно-аналитички инвентар са именским, географским, институционалним и тематским индексом.
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Краљевина СХС је у периоду 1921–1931. примила од земаља чланица бившег Централног блока ратну одштету у укупном износу од 670 милиона златних марака. Од Немачке
је добијено 479.135.580 златних марака у натури (локомотиве, вагони, хемикалије, пољопривредне машине, грађевински материјал и жива стока) и 2.317.285 златних марака
у готовом новцу. Њене просечне годишње обавезе према Југославији до 1988. одређене
су у износу од 22,6 милиона златних марака. Од Мађарске је добијен аванс у готовом
новцу у износу од 47 милиона златних круна, а кроз робу је испоручено укупно 417.354
тона угља, 3.000 коња, 1.285 говеда и 5.000 оваца. Мађарске репарације према Југославији прорачунате су у годишњем ануитету од 13,5 милиона златних круна, које је она
морала да плаћа до 1966. Бугарски дуг утврђен је у износу од 2.250 милиона златних
франака, који је у натуралном облику измирен у целости. Преостале бугарске обавезе
распоређене су у једнаке годишње ануитете у износу од 12,5 милиона златних франака,
са роком отплате такође до 1966. Краљевина је на основу форфет уговора од 3. јуна
1921. добила од Немачке авансно 60 милиона марака за одведену стоку, а уговором од
30. септембра 1921. додатно је компензовано још 9.320.227,47 златних марака кроз контингент од 11.563 коња. На основу Тријанонског уговора примљено је од Мађарске до 1.
јуна 1922. укупно 37.303,5 тона угља (иако је споразумна обавеза предвиђала испоруку
од 100.000 тона). И са Бугарском су на основу Нејског уговора потписивани форфет
аранжмани, на основу којих је Краљевини СХС лиферовано 50 бикова, 12.000 оваца,
5.000 коња, 6.000 крава музара, 4.000 волова за вучу, а уместо 1.000 мазги испоручено је
додатно још 400 говеда. Ова стока је продата и за њу је примљено 13.150.500 динара односно, по одбитку трошкова, унет је у државни буџет као чист приход за 1922. годину
износ од 11.868.295 динара. – B. Kršev, n. d., 12, 16.

