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ПАПИРНИ НОВАЦ ИЗ ЗБИРКЕ ЂОРЂА НОВАКОВИЋА* 

Основни биографски подаци о Ђорђу 

Новаковићу 

Рођен је 8. марта 1910. године у Бео
граду. Основну школу и гимназију 

завршио је у родном граду а затим наста

вио са школовањем у Бечу. Овде је ди

пломирао на Вишој трговачкој акаде

мији. 

До 1936. радио је на више места а на
јвећи део стажа провео је у Осигура
вајућем заводу. 

1936. добио је запослење на железници у 
Кладову а затим у Добоју. 

1941-1945. био је у заробљеништву. Об

зиром на његову посведочену активност 

у логору, признато му је учешће у НОБ

у за овај период. 

1945-1947. био је функционер у Комисији 
за утврђивање ратних злочина у Не

мачкој. По повратку радио је у Привред

ном савету ФНРЈ, Министарству спољне 

трговине и Секретаријату за иностране 

послове. Последње радно место било је 

звање и функција саветника у Инвести

ционој банци. 

* Овај прилог представља поновно штампање 

текста каталога изложбе В. Кондића Паii11р1ш 

1ювсщ 11з збирке Ђор&а / Јоваковића, коју су у 

Манаковој куhи јануара 1970. године приредили 

Због службених послова имао ј е 

прилику да веома много путује. Боравио 

је дуже времена у скоро свим европским 

земљама. Ова чињеница значајна је због 

тога што је Ђорђе Новаковић користио 

ове сјајне могућности за обогаћивање 
своје збирке. 

Сакупљањем папирног новца почео 

је да се бави релативно касно. На том 
послу имао је стаж од 15 година. Утоли

ко више импресионира богатство збир

ке. Иначе колекционарска страст 

почела је већ у детињству, као и код 

већине великих скупљача, сабирањем 

марака. Касније ова пасија прерасла ј е у 

много озбиљније захвате и задатке. 

Ђорђе Новаковић и његова збирка 

Када се један животни пут заврши 

изненада , неочекивано, у тренутку када 

се од човека који га је успешно трасирао, 

очекују сасвим сигурно, прави резултати 

дугогодишњих напора, долази обично до 

ситуације да се праве коначни биланси. 

Музеј града Београда и Клуб београдских ко
лекционара. У наставку, иза прештампаног тек

ста. след~1 прилоr Николе Црнобрње о садржају 

легата Ђ. Новаковића. 
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У случају Ђорђа Новаковиhа тешко је 

схватити да је дошло време за збрајање; 

тешко је уопште схватити да он и није 

више међу нама и да његов посао, живот

не преокупације, остају недовршене. 

Ђорђе Новаковиh је био на путу да један 

део својих жеља оствари, ако је то 

уопште могуће када се ради о једном ко

лекционару. Стварао је, наиме и створио 

једну од најзначајнијих, најкомплетнијих 

збирки папирног новца и новчаних вред

ности која је велика не само у југосло
венским размерама. Дошао је до фазе 

када је предстојало само фино цизели

рање колекције, допуњавање оним рет

ким примерцима који још увек нису сти

гли до њега. На крају, свој животни зада

так, Ђорђе Новаковиh је намеравао да 

крунише једним капиталним делом о 

емисијама новца у областима које 

сачињавају данашњу Југославију. Мало 

је рећи да је у редовима многобројних 

нумизматичара, ово дело очекивано с 

нестрпљењем јер тај огромни материјал 

могао је са пуном компетенцијом да са

влада само Ђорђе Новаковић, сигурно и 

недвосмислено најбољи познавалац те 

материје у нашој земљи. Иза њега су ос

тале само многобројне забелешке, дели

мично разрађена диспозиција књиге са 
изнијансираним поглављима и неколико 

обрађених тема. То је био посао који је 

он концепцијски бриљантно поставио, 

прикупио скоро све потребне податке, 

архивску и другу грађу. Предстојао је 

последњи напор. Писац ових редова, у 

разговору са Ђ. Новаковићем, могао је 

да се увери да остварење његовог живот

ног циља није било далеко. Beh је гово
рио о издава<1у и другим техничким дета

љима. 

Природно, сада је узалудно говорити 

што је могло бити; што се могло догоди

ти. Један човек отишао је прерано. 
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Сл. 1. Насловна страна Каталога изложбе 
посвећене збирци-легату Ђорђа Новаковиhа, 

коју јс приредио Владимир Кондиh 
Fig. Ј Title page ofCatalogue ofthe exhiЬition ofthe 

collection-legacy ofDorde Novakovic. 
Author of exhiЬition was Yladimir Kondic 

Међутим, као и сваки други посао тако и 

овај рађен са страшћу, са ентузијазмом, 

изузетном историјско-нумизматичком 

ерудицијом и енергијом, донео је сјајне 
резултате. 

Шта се може рећи о збирци Ђорђа 

Новаковића? Остаје само да направимо 

њен кратак, сумаран преглед. 

Када се ради о националним емис

ијама новца, могу се сматрати као прве 

(од оних које се налазе у збирци Ђ. Нова

ковића), новчанице штампане 1876. го
дине које до душе никада нису пуштене у 

оптицај. Ради се о апоенима од 100, 50, 
10, 5 и 1 динара. Сматра се да их је ликов
но обликовао Ђура Јакшић. После овог, 

првог, следи папирни новац Краљевине 

Србије (уствари издања Српске народне 
банке од 1884. до 1918. године. У овом пе-



ПАПИРНИ 1 IОВАЦ ИЗ ЗБИРКЕ ЂОРЂА НОВАКОВИЋА 

риоду издате су три новчанице "у злату" 

и шест "у сребру". Веhи део ових емисија 

може се видети на нашој изложби. Исто 

тако Ђорђе Новаковић се трудио да 

комплетира издања црногорског новца 

који је емитовало Министарство финан

сија од 1912. до 1915. године (пошто Цр
ногорска банка, основана 1906. године 
још увек није имала емисиону функ

цију). У свим случајевима које смо наве

ли, Ђ. Новаковић је настојао да створи 

не само студијску збирку већ и да је обо

гати рариретним примерцима прои

зашлим из разних околности штампања, 

затим поништавања и других ретких ка

рактеристика. 1919. и 1920. година обе
лежене су у збирци Ђ. Новаковића бро

јним и врло интересантним новчаницама 

и новчаним боновима Осијека, Загреба, 

Карловца, Сплита, Љубљане, Марибо

ра, Сарајева, Новог Сада, Ковина и Бео

градске општине. Новац Краљевине Ср

ба, Хрвата и Словенаца заступљен је 

примерцима из 1921. да би затим прешао 
у редовне емисије Краљевине Југосла

вије. Овај део збирке Ђ. Новаковиhа. мо

гао би се сматрати скоро комплетним, са 

неколико врло драгоцених раритета. На 

нашој изложби моћи ће да се види и мали 

део из велике збирке акција и акцијских 

бонова у времену између два рата. 

Један неславни део наше прошлости, 

време када су квислиншки режими 

(1941-1945) оснивали такозване државе 
и пустили у оптицај и "свој" новац, обе

лежен је и на овој изложби скоро ком

плетним емисијама Независне државе 

Хрватске, Рупниковог режима у Слове

нији. Недиhеве Србије. Исто тако у зби

ци Ђорђа Новаковиhа налази се и ван

редно ретка серија новчаница које је у 

избеглиштву штампала Краљевска вла

да 1943. године, надајући се да ће их пус
тити у оптицај по завршетку рата. Такво 

узалудно очекивање завршило се са тих 

неколико новчаница које данас пред

стављају прави куриозитет. 

Прелазак у штампање новца нове 

државе, Социјалистичке Југославије 

представљају пре свега обвезнице На

родног ослобођења за зајам. које носе 
датум 15. јануар 1943. године. На једној 
од њих, која данас може да има непро

цењиву. културно-историјску вредност, 

налазе се оригинални потписи чланова 

Извршног одбора АВНОЈ-а. Ту су затим 

и новчанице Освободилне фронте Сло

веније и низ других новчаних вредности. 

Сл. 2. Нов~~ан11ца од 5 динара Краљевине Србије 
из 1917. године (126 х 79 nim) 

Fig. 2 Kingdom ofSerbia 5 dinar bank note, 
from 191 7 (126 х 79 mm) 

Југословенски део изложбе завршава се 

избором из емисија новца ДФЈ, ФНРЈ и 

СФРЈ и боновима који су имали карак

тер платежног средства у послератном 

периоду. 

Изванредно богатство представља и 

део збирке страног новца, пре свега 

Пољске, Чехословачке, Немачке и Ру

сије а затим Мађарске и Аустрије. Рас

положиви изложбени простор није нам 

дозволио да направимо већи избор. То је 

само један скраhени и општи преглед 

садржаја збирке. Новац који је сакупио 

Ђ. Новаковиh. када се ради о Русији и 
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Немачкој, обилан је и разноврстан у так

вој мер11 да б11 се од њега могле направи

ти посебне и веома занимљиве изложбе. 

Надамо се да нам неhе бити замерено 

због обавезне редукције коју је наметнуо 

простор. 

Ово је у најкраћим цртама слика 

збирке Ђ. Новаковића. Верујемо да би 

она могла да послужи као изванредан ос

нов и ослонац за прављење студије или 

свега, чување сакупљеног материјала. 

Он је, исто тако, мислио да благо које са

бира треба да постане власништво 

друштва, да служи народу коме је целог 

свог живота и сам служио на најбољи 

могући начин. У жељи да своје животно 

дело завешта Београду, Ђорђе Новако

вић је, и не слутећи да је смрт тако близу, 

о томе већ разговарао са руководиоцем 

Кабинета за новац и медаље Музеја гра-

Сл. 3. Новчаница од 1000 динара Краљевине Југославије из 1931. године (195х126 mm) 
Fig. 3 Kingdom ofYugoslavia 1000 dinar bank notc from 1931 (195 х 126 mm) 

бар каталога о папирном новцу штампа

ном у нашим областима. Она, дакле, још 

увек чека свога истраживача јер онај 

који је био најкомпетентнији, није 

нажалост стигао да заврши овај врло 

значајан посао. На крају морам спомену

ти да је у личности Ђ. Новаковића егзи

стирао, што је заиста реткост за наше са

дашње прилике, дух правог колекциона

ра. То је била страст која је имала виши 

смисао и далекосежне циљеве. Поред из

разите истражиш~ чко-науч не оријента

ције, Ђ. Нонаковиh је за своју праву и 

скорu 11рвенствену дужност држао. пре 

да Београда. Његова супруга, најближи 

и највернији сапутник и сарадник, знала 

је све о његовим плановима. После смр

ти свога мужа, сматрала је да је за

вештање ове збирке Музеју и Београду, 

стварно испуњење жеља и циљева 

Ђорђа Новаковића. Тако је ово изузетно 

културно-историјско богатство дошло 

на право место, а Ђорђе Новаковић зау

век ушао у нашу културну историју као 

велики колекционар, неуморни ис

траживач н несебични легатор. 

Као делимичну слику система и рада 

Ђ. Новаковића на обради емисија папир-
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ног новца, прилажемо извод из његових 

необјављених поглавља припреманих за 

књигу: 

Емисија новча1шх упутшща Црне Горе 

из 1912. године 

"Црна Гора увела је свој сойсiuвени 

нова и 1906. 209ине на основу 09луке Кне
за Николе. То је био ковани новац 09 ни
кла и бакра. Закон о нови.у 9oнeiu је (й.ек 

9еие.мбра 1910. 209. којим је озваничено 
везивање ирноzорскоz йерйера за Ш.зв. 

"крунски iu.eчaj". Ковање и.рноzорскоz 

нови.а йо крунском Гйечају а не йо 09ре9-

бама и узансама ~И.зв. "лаШ.инске уније" 

највероваtuније је усле9ило са разлоzа 

~иШо се у Шо вре.ме Црна Гора била йри

лично оријенШисала на AycLU.poyzapcкy 

Ј1..tонархију - а йо личној вољи Кнеза Ни
коле. 

Црна Гора моzла је имати свој но

ваи веh 09 1878. 209ине ка9а јој је "Бер
линским КОНZресом" йрuзна1uд са.мос

йlалносйl. Me!Jyiuuм, йрилично не

сређене економске йрилике веровшuно 

Гио нису 9озвољавале. 

Пайирн.и нован 09н. новчании.е или 

банкно~uе Црна Гора за цело време своz 

йосLИ.ојања није имала, веhје 1912. 209ин.е 
увела уйуiuнине на Главну Државну Бла

zајну које су йо својој функиији у й01uйу

нос~uи замењивале новчаниие, јер су йри

ман.е - осим на 9ржавнuм блаzајнама - и у 
йриваШном йроме1uу у йуној номиналној 

вре9н.оссuи, й.а су с.маси.ране као нор.мал

но среgство Плаћања. 

ПусиiUање у ойiuииај Шаквоz cpe9-
ciliвa Плаћања усле9uло је веровасuно из 

вtш1с разлоzа. Први и свакако 

најважн11i11 1юзло2 јс йо1Тiреба финанси
рања йове/1с11111х изуа1Тiака око вођења 

рата йроП11111 Турске у заје9нщlи са тзв. 

Балканским савезом чији је члан била и 

Црна Гора. 

Први LUpa'i о на.и.ери из9авања бла

?.ајничких уйуiilнииа налази се у Закону 
о реквизииији који је објављен 18. сей
iUе.мбра 1912. 209. z9e се наzовеиаuава 9а 
ће се 09 cLupaнe црноzорске gржаве на
gокнаlјиваiUи реквизииија за војне, оg

носно раlТiне йоiUребе, йуLU.е.м исйла~uе у 

2oLuoвy или бла?.ајничким уй.уШнииама -
бонови.ма. Према tuoм uciuoм Закону 

оiййлайlу бонова и начин њиховоz йо
влачења йрой.исаhе .'rlинuccuap уну

~uрашњих gела, cuilio је йозн.ијом. Наре9-

бо.м министра финансија и zрађевина 

й.реиначено. Та йромена је изврш.ена са

.мо йо йшuању наgлежн.осiliи йовлачења 

~И.их уйусuн~ша које се йреноси из 9ело

кру?.а минисzИара уну~uрашњих gела у 

ко"мйеГйеlllшју МинисйЈ.ра финансија и 
zрађевина (у cuo вре.м.е је у Црној Гори 

cuo био јеgан ресор). 
Мора се йреШйосzИавшuи 9а је у Вла-

9и Црне Горе било речи о уйу~uнииама -
бонови.ма йре 9он.ош.ења Закона о изgа

вањ у бла?.ајничких уйуйlн~ша og 23. ок
ZU.обра 1912. ioguнe који је uc1uoz 9ана 
објављен у лисiйу "Глас Црноzораиа ", 
јер уйуШн~ше носе као gаШум изgавања 1. 
окiuобар 1912, gакле 23 9ана йре й.убли
ка~шје Закона. 

Тај закон овлашћује .лшнисПlра фи

нансија и zрађевин.а ga може uзgacuu 
уйусuниие на Главну Државну блаzајну -
блаzајничке зайисе, бонове у но.лшналној 
вреgносzиu og gва .лшлиона йерйера и йlо: 

500.000 колш9а 110 1 йерйер = 500.000 

200.000 " 2 " = ./ОО.ООО 

80.000 " 5 " = ./ОО.ООО 

40.000 " ЈО " = ./ОО.ООО 

4.000 " 50 " = 200.000 

1.000 " 100 " = 100.0lili 

УКУПНО = 2. ооо.(){)(} 
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ВажносШ 1li11x уйуiuни11.а йреgв11ђеNа 
је за јеgну zogшty 09 објаве Закона tlij. 09 
23. 10. 1912. zо911не. Пре uctlieкa йре9-

виЬеноz рока њихове важносiUи goнeiua 

је Jlapegбa којо.м је реzулисан нач11н По

влачења yйytliн11ua, на illaj нач11н шl"'йо је 
йроgужен ойiuшшј нctuux go 1. фебруара 
1914. zo9uнe. 

Повлачење уйуiЈiюша вршено је йу

l"'йелt новчаних заво9а и св11х tшринарни

на Црне Горе 90 Ј. јануара 1914. zщ;. а 

Главна gржавна бла2ајна йри.мала их је 

90 ]. фебруара llCLUe ZOt)llHe. 
Пониuнuвање је извршено gвојако -

йр11врел1ено и коначно. Привре.иено је 

ураЬено на illaj нач11н шiТю је свака уйуiU
нииа бушена на gва л1есiй.а али тако 9а су 

бројеви ociuaлu нейовреЬени. Бушење је 

извршено у в119у круiова - не баш сасви.~t 
йравил1шх - разних йречника који су се 
креtuали 09 ЈЗ 90 20 ,,iшлuлteiU.apa. О ко
начном йoнutULuaвaњy, за cat;a, ннсу лю
iли 9а се наЬу йо9mш. 

Основни йоgтщ о tuнлt уйуiU.ншшлш су 

слеgећн: 

Aiioeн Велu•1L1на Основна боја Основна боја 

01} у.11л1 iiOl)ЛOZe шаре u текста 

1 115х 75 iiлаво-зелена зашворено 

iiepiiepa л1реж111ш iiлава 

2 /30х85 LШZЛаС//IП вшю-ирвена 

iiepiiepa .11реж11иа 

5 147 х 95 свешло зеле- .llaCЛ//HaCl/IO 

йepiiepa на .11реж111ш зе.1ена 

10 150х 100 све111ло-бра- LLllZЛaCШO 

iiepйepa он .мрежста ир вена 

50 165х 105 блеgа ceiiuja шара блеgо љу-
iiepriepa .~1реж1111л бичассТtа, 

слова 1Lрна 

100 180х ЈЈ5 блеgа ceclllja шара зашворе-

Пepiiepa .11peжlllш на ceiiuja, 
слова ирна 

Слttка се cactuoju из сишлизованих 
шара око zрба Црне Горе, којu је у cpegu-
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нц уйуiUнине а захвтliа Шреfшну уйуiU

нине. У сва 4 уzла налази се арайскuл11щ
фрал1а исГшсана нолшнала, као и лево и 

gесно 09 iрба, салю з1ю1uно веhи,,~1 1щ

фра.1tа. Словшю је исй11сан износ йреко 

нелоz zрба. У лево.~t zорње.м уzлу йоља 

zge се налази iрб cllioj11 ознака серије 
OIULUIUQAtйaнa KЛULUeOA! !ЈОК је број нак
наgно yiU.ucнytu нул1ераШ01юл1 у и.рној 

боји. Нул1ерисање је урађено йрилично 
нейренизно. 

TeкciU уйуШюше је слеgећи: 

"Нека Глаана Државна Бла'iајна 11ciiлa11111 gоно-

c1101ty ове yiiyc7iн11ue (слов11.11а но.штал1111 износ 
уйутн111tе)" оријеgност yiiyc7iнtщe сТtрајс 'ioguнy 

gана 09 9ам йубл11каш1јс закона о овлашhењу 
iiyшmaњc 11с1Тiе у течај. 

Цетиње, 1оюТiобра1912 

Пре9сјс9п11к 
МИIIИСТАР 

Главпс 9рж. 
ФИНАНСИЈА 

КоюТiроле 
Др С!екула/ Дрљеви/1, с.р. 

Ф/11л11й! Jepzoouh, 
с.р. 

Обе ciilpaнe уйуiuниие су йоtuйуно 

јеgнаке. 

Уйуtuюше су oiUшllia.шiaнe у Ayc
!Upo-Yzapcкoj у Пра2у ко9 LиLua.шiapuje 

"Унија" која је gанас званична 1шuамйа

рија Чехословачкоi .минисLuарссuва 09-
бране. Пре кpaillкoz вре.мена йокуиюо 

салt 9а йреiле9а.н архиву, йробне oillucкe, 

клишеје и уређаје шталtйарије, али ми је 

tuo било не9осШ.уйно и ако салt йриваtu
но сазнао 9а архива још увек й.ociuoju. 

Нужно је нагласити 9а су йо9аи11 о 

е,,~щс11ји уйуiU.ншш из 1912. у Енниклойе
gији Јуzославије нейоtuйуни и йоzрешни, 

како у йоiле9у ай.оена, й1ако и йо йи

iUањ у количине, а елшсија са йреШиском 

уойиаuе се не йолшње. 
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Пociuoju е.мuсија uc1li.ux уй.уiuншю са 
gве вpciue йреiuисака у ирвеној боји ll tuo 
йpeLUl/CaK 

"25 јули 1914 zog. 11 и й.реiuисак 
11

25јула1914 209. 11 

Јеgан 09 oвllx йре1uисака ytuucнytu је 
на сре9ини 9оње йоловине само је9не 

с1uране уйу1uнице и 90 са9 су йозна~uи са
мо айоени 09 l и 2 йерйера са је9ним или 
9py'i.uм 09 Ших накна9них й.ре~uисака. 
Поншщuавање ове, накна9не емисије, из

врtuено је буtuењем са.мо јеgне руйе у 

облику кру'i.а йречника 09 18 90 20 мм, 
tuj. на начш1. како су й.ониtuГйаване йоз
није емисије уйуГй.нииа Црне Горе. " 

Ђ. Новаковић 

проф. Светозара Ст. Душанића (1908-
1990) од 2178 комада римског колонијал
ног и провинцијалног новца Стобија, Ви

минацијума и Дакије, и она Ђорђа Нова

ковића (1908-1968) од 7436 новчаница 
разних држава света. Оба легата су у Му

зеј доспела 1970. године и оба представ
љају незаобилазан извор и грађу за са

гледавање како монетарне историје, та

ко и историјских и културних прилика 

времена у којем су новци емитовани. Де

лови легата Св. Душанића (новац Вими

нацијума и Дакије) су публиковани и та

ко стављени на сталан увид јавности. Са 

вредностима ових легата заинтересова

ни су имали прилику да се упознају и пре

ко приређених изложби. Изложбу па

пирног новца из збирке Ђ. Новаковиhа 

Сл. 4. Новчаница од 1000 динара Краљевине Југославије из 1943. године, SPECIMEN, 
никада није била пуштена у промет (177 х 65 mm) 

Fig. 4 Kingdom ofYugoslavia 1 ООО dinar bank notc from 1943, SPECIMEN, 
ncvcr used in circu lation ( 1 77 х 65 mm) 

* * * 
Вредност збирки Музеја града Бео

града, било да је реч о појединачним 

предметима или већим тематски сабра

ним целинама, током протеклих сто го

дина увећана је многим донацијама. 

Међу онима које су као целине доспеле у 

Нумизматички одсек, односно Кабинет 

за новац и медаље, издвајају се донације 

приредио је Музеј града Београда у Ма

наковој кући јануара 1970. године. По 
завршетку изложбе, супруга Ђ. Новако

вића, поштујући његову вољу, завешта

ва збирку Музеју града Београда, која се 

води под именом Легат папирног новца 

Ђорђа Новаковића. 

Аутор изложбе приређене у Мана

ковој кући био је Владимир Кондић, ос-
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нивач и тадашњи руководилац Нумизма

тичке збирке у Музеју града Београда. 

Његова је велика заслуга што је Каби

нет за новац и медаље, у годинама лад 

његовим руководством, стасао и нарас

тао у најбројнију збирку у Музеју. На по

новно штампање текста Владимира 

Кондића одлучили смо се будући да је 

каталог, у којем се првобитно појавио, 

штампан у изузетно малом тиражу, као и 

да га данас више није могуће пронаћи. У . . 
сваком случају, на оваЈ начин попу-

нићемо празнину и недостатак ближих 

информација о овом значајном легату, 

пребогатом, нарочито новчаницама кра

љевина Србије, Црне Горе и Југославије. 

У надахнутом тексту Кондић високо 

вреднује садржај збирке и Новаковићев 

студиозан и методичан приступ матер иј и 

коју је годинама сакупљао. У каталогу, 

што ће читаоци видети, то је илустрова

но прилогом Ђ. Новаковића Емисије 

новчаних уйуiйнииа Црне Горе из 1912. 
zо9ине. Легат папирног новца Ђ. Нова

ковића садржи, како смо то већ и рекли, 

7436 новчаница држава из целога света. 
Дајемо преглед заступљености. 

Краљевина Србија - 50, Краљевина 
Црна Гора - 116, Краљевство Срба, Хр
вата и Словенаца - 83, Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца - 13, Краљевина Ју
гославија - 98; затим из времена пред Пр
ви светски рат, у току и непосредно по 

завршетку рата (1919-1920), општински 
(градски) новци: Општина града Сараје
ва - 6, Новог Сада - 2, Београда - 19, 
Осијека - 3, Слободни краљевски главни 
град Загреб - 4, Слободни краљевски 
град Карловац- 3, Опћина града Сплита 
- 2, Дежелно главно место Љубљана - 3, 
Место опћина Марибор - 3; новци квис
линшких државних творевина из Другог 

светског рата: Србија - 273, Словенија -
22 и НДХ (Хрватска) - 222, којој додаје-
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мо и 3 новчанице Опћине слободног и 
краљевског главног града Загреба из 

1942. године; шест специмена припре
мљених новчаница Краљевине Југосла

вије с ликом краља Петра II из 1943. го
дине, које нису биле пуштене у оптицај; 

из 1944. године: Ослободилна фронта 
Словеније - 15, Слободна зона 11 Б 11 

- 23, 
те новци послератне Југославије: ДФ Ју

гославија - 191, ФНР Југославија - 32 и 
СФР Југославија - 13; од иностраних 

Сл. 5. Новчаница од једног динара из 1945. го
дине, прва наша новчаница након другог свет

ског рата, недатована (93 х 49 mm) 
Fig. 5 One dinar bank note from 1945, оuг first bank 

note after 11 World Wаг, undated (93 х 49 mm) 

држава заступљене су новчанице: Алба

нија - 17, Аустрија (од 1920. до 1945) - 31, 
Град Беч (године 1805, 1849, 1918) - 5, 
Град Хеилигенберг (1920) - 1, Аустро
Угарска монархија (до 1920) - 402, те 
новци војних и цивилних логора из вре

мена Првог светског рата - 69, са просто
ра исте монархије, где се нашло 5 приме
рака из логора Нежидера у који је био 

депортован велик број, особито цивила 

из Краљевине Србије; Белгија (од 1920) -
11, Бугарска (до 1944) - 100, Велика Бри
танија - 3, Грчка (од 1901) - 114, Данска 
(од 1931) - 7, Италија (од 1881) - 121, 
Мађарска (од 1848) - 324, и 2 асигната, 
Немачка (од 1898-1948)-902, затим сле
де новчанице немачких градова из вре

мена после Првог светског рата (1918-
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1923) - 2076 (заступљено је преко 100 
градова, номинали су на 10 и 20 хелера); 
логорских новчаница пз Другог светског 

рата има 32, међу којима је и Бухенвалд, 
као и једна прибеrличка легитимација 

(Ausweis) из 1943. године са назнаком 
вредности од USA 10$, 7 новчаница из 
1948, Норвешка -2, Пољска (од 1794)-6, 
и из потоњих година - 354, Чехословачка 
- 329, Русија (од 1895. па надаље) - 1195, 
Румунија - 81, Француска - 45, Холандија 

- 9, Шпанија - 5, Кина - 16, Турска - 11, 
Алжир - 2, и још читав низ европских и 
светских држава, заступљених са 1 до 2-3 
примерка; вредни пажње су француски и 

пољски асигнати с краја ХУШ века -
укупно 13 комада, круне једне јеврејске 
општине (из 1943. године) - 7,. Примерке 
из богатог фонда легата Ђ. Новаковића 

често излажемо на нашим тематским из

ложбама, у приликама када изложбени 

задатак, концепт и контекст то налажу. 

Н.Ц. 

Р APER MONEY IN ТНЕ COLLECПON OF DORDE NOV AКOVIC 
tYladimir Kondic (1932-1994) 

Col\ections of Belgrade City Museum \Vere 
often enriched Ьу donations. CaЬinet for numis
matics and medals receivcd in 1970 the legacy of 
paper money collected and bequeathcd to the 
Museum Ьу Djordje Novakovic (1909-1969) 
diplomatic official in thc Ministry of Foreign 
Affairs ofSFRY. Legacy contains 7436 bank notes 
ofKingdom ofSerЬia and Montenegro, Yugoslavia 
and all other states ensuing afier Seco11d World War 
from above mentioned kingdoms. In addition lega
cy contains banknotes of most Europeaл countries 
and that incrcases the value ofthe entire collcction. 

Bclgrade City Museum and Club of collectors or
ganized exhiЬition of this large and imporuшt do
nation in 1970, after the death ofthe donor. Author 
of thc exhiЬition and cataloguc was Vladimi r 
Kondic, at that timc chief ofCaЬinet for numismat
ics of Belgrade City Museum. On th is occasion, in 
the year when wc celebrate hundrcd years of the 
Museum activity we waлt Ьу puЫishing again the 
catalogue of this exhiЬition, to revive memory of 
the donor Djordjc Novakovic whosc contriЬution 
enriched collections of Belgrade City Museum. 
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