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ISPLATE V O J S K A M A SILA O S O V I N E

Njemačka je tijekom rata uzela veliki dio nacionalnog dohotka raskomadane
Jugoslavije namećući Srbiji visoke troškove okupacije, a NDH obvezu davanja
velikih doprinosa radi održavanja njemačkih oružanih snaga. Italija je također
od NDH utjerivala plaćanje troškova za održavanje svojih oružanih snaga. Za
razliku od Srbije, NDH nije bila službeno odgovorna za troškove okupacije,
budući da su ju i Njemačka i Italija smatrale suverenim savezničkom državom
u kojoj su jedinice sila Osovine bile stacionirane u skladu sa sporazumom sklopljenim s vladom NDH. I Njemačka i Italija su, zapravo, otplatile dio davanja
NDH tijekom rata. Usprkos tome, većina tih doprinosa bili su troškovi okupacije. Takvi troškovi okupacije ili posebne financijske obveze nisu bili nametnuti
dijelu Slovenije koji se nalazio pod njemačkom okupacijom, kao ni jugoslavenskim područjima koje su anektirale Italija (i Albaniji na račun Italije), Bugarska
i Mađarska. Gospodarstva i financije tih područja jednostavno su bili usklađeni
s gospodarstvima zemalja koje su ih okupirale ili anektirale. Unatoč tome, na
svim teritorijima koji zapravo nisu bili pod njemačkom okupacijom bilo je na
snazi založno pravo, u smislu da su tijekom rata njihove strateške sirovine i
viškovi hrane i drugih poljoprivredni viškovi bih namijenjeni Nijemcima.

Isplate Srbije Njemačkoj
Prvo spominjanje srpskih troškova okupacije u njemačkim izvorima našao
sam u dokumentu Vojnog ureda Wehrmachta za gospodarstvo i naoružanje od
19. travnja 1941. godine. U dokumentu je pisalo da uz same troškove okupacije,
tj. količinu novca potrebnu za upravljanje okupacijskim režimom, Srbija treba
davati godišnje još oko 200 milijuna njemačkih maraka. Troškove okupacije
trebao je odrediti Wehrmactov Ured za upravu, a Vojni ured za gospodarstvo i
naoružanje godišnji doprinos koji se sastojao od sirovina (ne računajući sirovo
zlato i srebro u izvoznim obojenim metalima i koncentratima) u vrijednosti
od 175 milijuna njemačkih maraka i zaliha oružja u vrijednosti od 25 milijuna
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njemačkih maraka (15 milijuna za njemačku vojsku i 10 milijuna za njemačko
ratno zrakoplovstvo). U pitanju su bile velike svote novca te je i sam Vojni
ured za gospodarstvo i naoružanje sumnjao u sposobnost Srbije da plati tolike iznose. Uz to, ubrzo je postalo jasno da troškovi okupacije nisu uvijek isti
već se mijenjaju ovisno o potrebama Njemačke, kako je to jasno naglašeno u
„Zaključnom izvještaju o vojnoj upravi u Srbiji". 1
Srpsko ministarstvo financija svaki je mjesec uplaćivalo novac za troškove
okupacije na Račun za troškova okupacije pri Srpskoj narodnoj banci na
korištenje vojnom zapovjedniku u Srbiji. Plaćanje za stanovanje vojne osobe
kod građanina, za radne usluge pružene pri popravku komunikacijskih linija,
izgradnju i popravak objekata za njemačko ratno zrakoplovstvo i za nekohko drugih tipova usluga, obavljalo se odvojeno - prema potrebi. Tako su,
primjerice, izdaci u 1942. godini iznosili oko 200 milijuna dinara za organizaciju
i opremanje 7. SS divizije Prinz Eugen, sastavljenu od banatskih folksdojčera,
te 250 milijuna dinara za organizaciju i opremanje Ruskog zaštitnog korpusa, iako su obje jedinice bile dio njemačkih oružanih snaga. Osim plaćanja
troškova okupacije i drugih troškova, srpska je vlada bila obvezna, kao što
je rečeno u prethodnom poglavlju, Nijemcima dostavljati veliki dio svoje
poljoprivredne i stočarske proizvodnje. Njemačke okupacijske vlasti su nametale posebne novčane kazne i obvezu posebnih doprinosa onim seljacima
i općinama koje nisu dostavljale propisanu kvotu proizvoda - prema programu obveznog otkupa, te općinama koje nisu davale određen broj radnika za
poduzeća koja su proizvodila za Njemačku i gradovima i manjim mjestima za
djela sabotaže i otpora u njihovim područjima - što je, prema mišljenju generala Nedića, godišnje iznosilo i do nekohko stotina milijuna dinara. 2
Mijenjanje iznosa troškova okupacije možda je bila jedna od najpodmuklijih obilježja tog tereta. Svota koju je trebalo uplatiti određivala se prema
mjesečnoj osnovi nakon što bi razne agencije njemačkog okupacijskog režima
podnijele zahtjev za potrebna novčana sredstva. Zatim, čak i kada iznos
mjesečnih troškova nije varirao, kao 1942. godine, zahtijevane su dodatne
svote novca za posebne svrhe. Premijer Nedić je u nekohko navrata pokušao
uvjeriti Nijemce da je potrebno odrediti fiksnu visinu troškova okupacije,
ali uvijek bezuspješno. 3 Nijemci su željeli izvući maksimalnu dobit iz Srbije,
naročito posljednje godine rata kada se povećala stopa inflacije.
Tablica 7. pokazuje koliko su iznosili okupacijski troškovi koje je od
15. travnja 1941. godine do kraja rujna 1944. godine Srbija plaćala prema
mjesečnoj osnovi. Nakon ogromne početne svote od 4110 milijuna dinara
osigurane zapljenom novčanih sredstava jugoslavenskog vojnog ustroja u Srbiji, te koristeći njemačku okupacijsku valutu i izdatnicu, dva i pol mjeseca je
mjesečno plaćano samo 150 milijuna dinara - od 15. kolovoza do kraja listopada 1941. godine. No, ustanak u Srbiji je za posljedicu imao i povećanje zahtjev
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TABLICA 7.
Mjesečni troškovi okupacije koje j e S r b i j a p l a ć a l a Njemačkoj,
15. t r a v n j a 1941 - 3 0 . r u j n a 1944.
(u milijunima dinara)
Mjesec
siječanj
veljača
ožujak
travai\j
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

1941.

14110"

75
150
150
300
300

1942.

1943.

1944.

300
300
300
240
240
240
240
240
240
240
240
240

360
360
360
360
360
360
520
520
1200
1200
1500
1500

1750
1698
1565
1621
1765
2274
1780
1655
2057

Izvori: Za period od 15. travnja 1941. do prosinca 1942, „Zaključni izvještaj o vojnoj
upravi u Srbiji", Micr. No. T-501, Roll 264, Fr. 279; za period od siječnja do kolovoza
1943, ibid., Roll 253, Fr. 285; za listopad i studeni 1943, ibid., Roll 253, Fr. 514; za
rujan i prosinac 1943, procijenjeno na temelju isplata za listopad i studeni 1943; za
razdoblje od siječnja do rujna 1944, mjesečne naredbe izdane od strane njemačkog
ministarstva nacionalnog gospodarstva, u Micr. No. T-84, Roll 105, Frs. 1,399,590-93.
" Ukupan plaćeni iznos za period od 15. travnja do 31. srpnja 1941. godine.
njemačkih oružanih snaga te je u studenom 1941. plaćanje udvostručeno, tj.
mjesečno je iznosilo 300 milijuna dinara. Smanjenje u travnju 1942. godine na
240 mihjuna dinara mjesečno, održalo se devet mjeseci, no u siječnju 1943.
godine isplate su se povećale na 360 mihjuna dinara mjesečno. Ponovno se
povećale u srpnju 1943. na 520 milijuna dinara mjesečno, a u rujnu 1943. godine više nego udvostručila dosežući 1200 milijuna dinara mjesečno. Zadnjih
jedanaest mjeseci okupacije nije nikada bilo manje od 1500 milijuna dinara
mjesečno. Gledajući sve tri i pol godine, ne uključujući listopad 1944. godine,
ukupna je svota iznosila vrtoglavih 32.910 milijuna dinara. 4 Ta se brojka uvelike slaže s plaćanjima njemačkim oružanim snagama koje je bilježilo srpsko
Ministarstvo financija, a koje je dao tadašnji jugoslavenski ministar financija
nedugo nakon oslobađanja Beograda. Prema riječima ministra, Srbija je tijekom rata za troškove okupacije platila sljedeće iznose: 4300 milijuna dinara
za smještaj njemačkih jedinica; 368 milijuna dinara za razmjenu njemačkih
izdatnica; 80 milijuna dinara za isplaćivanje naknade folksdojčerima za ratnu
štetu; 6200 mihjuna dinara za opće izdatke. 5 Ukupan iznos tih isplata dosegao
Je 33.248 milijuna dinara, otprilike 338 milijuna dinara ili 1% više od prethodno
Uavedenog iznosa. Međutim, mora se imati na umu d a j e kupovna moć dinara
Padala kako je rat išao svome krgyu. Ipak, prema mišljenju Franza Neuhause-
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na, opunomoćenika za gospodarska pitanja, od temeljne je važnosti činjenica
da su od početka 1944. godine troškovi okupacije nametnuti Srbiji dosegli
zaprepašćujuću razinu od 40% tadašnjeg nacionalnog dohotka. 6
Stalno povećavanje troškova okupacije, naročito od polovice 1943. godine
te ogroman porast klirinškog duga Njemačke Srbiji tijekom 1943. i 1944. godine, o kojem će naknadno biti riječi, zajedno pokazuju da se stopa njemačke
gospodarske eksploatacije povećavala kako su se pogoršavala gospodarska
situacija u Srbiji. Srbija je imala velikih poteškoća u osiguravanju isplata koje
su stalno rasle. Kako bi uspjela u tome te u financiranju sve većih uobičajenih
i posebnih izdataka vlade i visokog izvoznog suficita u 1943. i 1944. godini,
srpska vlada je morala povećati poreze te naročito povećati svoj dug Srpskoj
narodnoj banci putem ogromnog gotovinskog predujma.
Bugarske snage, koje su u ime Nijemaca vršile okupacijsku funkciju u većem
dijelu Srbije, svoje su financijske potrebe zadovoljavale na drukčiji način. Iako
je njihovo prisustvo jako iritiralo Nedićevu vladu i srpski narod, u usporedbi s
Nijemcima oni nisu bili financijski teret. Sukladno njemačko-bugarskim sporazumima, Bugari su većinu zaliha za svoje snage u Srbiji donosili iz Bugarske,
osim mesa, krme za stoku, krumpira, ogrjevnog drva i svježeg povrća. Stoka
se mogla kupiti samo na službeno organiziranim tržnicama stoke i po službeno
određenim cijenama. Uz to, dio bugarskih novčanih potraživanja pokrivao se
prijenosom novca od njemačkih okupacijskih vlasti izravno Bugarskoj. 7 Nije
potrebno posebno napominjati da su bugarske jedinice povremeno od srpskih
seljaka potraživale više hrane no što su im oni bili obvezni dati te da su povremeno i pljačkali zalihe na što se Nedićeva vlada žalila njemačkim okupacijskim
vlastima koje su povremeno opominjale bugarsko vojno zapovjedništvo. 8

Isplate NDH Italiji
Isplate koje su Italija i Njemačka nametnule NDH za održavanje njihovih jedinica bile su složenije od izravnih troškova okupacije koje je Srbija bila obvezna
platiti. U slučaju Italije, troškovi NDH određeni su sporazumom koji su te dvije
zemlje sklopile 27. listopada 1941. godine. U sporazumu je obrazloženo kako
će se opskrbljivati talijanske snage i civilno stanovništvo u dijelu Dalmacije
koje je anektirala Italija i zonama koje su ujesen 1941. bile reokupirane (zona
II. i III).9 Talijani su jako dobro znali d a j e regija pod njihovom kontrolom koja
se nalazila zapadno od linije razgraničenja bilo područje siromašno hranom te
da će njihov najveći gospodarski i pohtički zadatak na tom području biti osigurati zalihe hrane. Obvezujući NDH na rješavanje tog zadatka, odgovornost
za sve nedostatke prebačena je na vlasti NDH.
Člankom 1. ovog sporazuma ukinuto je plaćanje carina između dijela Dal-
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macije koji je anektirala Italija i teritorija NDH te se promet robe mogao slobodno odvijati. Posebne mješovite granične službe bilježile su promet robe
u oba smjera te su nadgledale devizne operacije. Člankom 2. vlada NDH je
bila obvezna pomoći zalihama hrane za civilno stanovništvo u dijelu Dalmacije
koju je anektirala Italija i u provinciji Fiume (Rijeka), za koju su sklopljeni
posebni sporazumi. Člankom 3. vlada NDH je prihvatila obvezu opskrbe talijanskih oružanih snaga u zoni „potrebnim količinama građevnog i ogrjevnog
drva, drvenog ugljena, krumpira, povrća, krme za stoku, mesa, svinjske masti
i brašna. Po pitanju mesa, svinjske masti i brašna, vlada NDH se obvezala da
će ih opskrbljivati što je više moguće." Člankom 4. određeno je da „će vlada
NDH zapovjedništvu 2. Armije dati na raspolaganje svote koje će se određivati
od mjeseca do mjeseca, a koje su prethodno spomenutom zapovjedništvu
potrebne za kupnju potrebnih roba spomenutih u članku 3. te za pokrivanje
drugih izdataka koje će imati ti NDH." Posebnim prilozima dodanim sporazumu određeno je da 2. Armija svakog mjeseca mora obavještavati Državnu
opskrbnu poslovnu središnjicu - DOPOS o vrsti i količini hrane potrebne za
naredni mjesec te da će se Državna opskrbna poslovna središnjica pobrinuti
da se te količine kupe po cijenama koje nisu više od veleprodajnih cijena za
civilne nabavke i dostave prema dogovorima postignutima s talijanskim vojnim vlastima. Ako se te količine hrane pokažu nedovoljnima, zapovjedništvo
2. Armije moći će, da nadoknadi manjak, slobodno kupiti zalihe po veleprodajnim cijenama u NDH, a u tome će joj pomoći vlasti NDH.
Zalihe hrane za civilno stanovništvo u dijelu Dalmacije koju je anektirala
Italija davale su se u skladu s dogovorima postignutima između vlade NDH i
vlade te provincije, koja je također imala pravo obavljati izravne kupnje na
tržištu NDH u slučaju da vlada NDH ne odgovori, ili pak neprikladno odgovori
na njene zahtjeve. Slični dogovori su postignuti s provincijom Fiume (Rijeka).
Vlada NDH bila je odgovorna za opskrbljivanje hranom civilnog stanovništva
u ponovno okupiranoj zoni II. i III, jednako kao i u ostatku zemlje.
Na temelju sporazuma od 27. listopada, zapovjedništvo 2. Armije zatražilo
je od vlade NDH da plati po 250 mihjuna kuna za studeni i prosinac 1941. godine, dok je za prvih četiri mjeseca 1942. godine mjesečno dato po 200 milijuna
kuna. U svibnju i lipnju 1942. godine, Talijani su mjesečno trebali primati samo
100 milijuna kuna, te su stoga ukupne isplate za održavanje talijanskih jedinica
u NDH od 1. studenog 1941. godine do kraja lipnja 1942. godine iznosile 1500
milijuna kuna. Ta se svota gotovo u potpunosti podudara s brojkom od 1450
milijuna kuna koju u svom izvještaju od 15. svibnja 1945. godine spominje visoki službenik vlade NDH, Aleksandar Hondl. 10
Talijanski Supersloda i vlada NDH zaključili su 19. lipnja 1942. sporazum
kojim su Talijani pristali na povlačenje velikog dijela svojih jedinica iz zone
H- i III. U m e je omogućeno reduciranje i općenito mijenjanje sustava finan-
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ciranja talijanskih jedinica u NDH koji se od tada računao kao dio Zajedničkog
klirinškog računa NDH i Italije. Budući da je taj račun uvijek pokazivao veliki deficit zbog stalnog viška uvoza u NDH u trgovini s Italijom i nedostatka
izjednačene zarade NDH na Računu usluga, Italija je poduzela sljedeće. Prvo,
otežala je izvoz talijanske robe u NDH i drugo, u listopadu 1942. prebacila je
450 mihjuna kuna na taj račun, većinom u obliku dobara. Preostalih 1000 milijuna kuna uplaćenih za opskrbu talijanskih jedinica u NDH prije lipnja 1942.
godine, Italija je prihvatila kao dug koji će NDH vratiti nakon završetka rata. 11
Stoga, iako je trošak uzdržavanja talijanskih jedinica u NDH službeno bio jednak dugu koji je Italija imala prema NDH, činjenica da je Italija za tu svotu
dobila stvarnu robu predstavljala je veliki teret za ratno gospodarstvo NDH.
Taj teret je postao nešto lakši nakon 1. srpnja 1942. godine, kada je Italija
smanjila broj svojih jedinica u NDH, a time i zahtjeve potpore. U razdoblju
između 1. srpnja i kraja 1943. godine, NDH je za troškove uzdržavanja dala
samo oko 434 milijuna kuna. Hondlovo mišljenje bilo je da su u tom razdoblju
Talijani koristili velike količine ranije sakupljenih kuna. Uz talijanske snage u
NDH bio je vezan i trošak za koji je NDH trebala izdvajati novac koji je također
trebao biti vraćen nakon rata. Ticao se korištenja željeznica NDH od strane
talijanskih službenika i talijanskih teretnih vlakova i procjenjuje se da je iznosio 300 mihjuna kuna. 12
Talijani su od NDH dobivah novčana sredstva i na sljedeći način. Riječ je
o korištenju stare jugoslavenske novčanice dinar koju su - u dijelovima Jugoslavije anektiranima Italiji i u dijelu anektiranom Albaniji na račun Italije Talijani mogli dobiti u zamjenu za talijansku liru. To se obavljalo posredstvom
posebne agencije, tzv. Commissariato civile, koju su osnovale talijanske vojne vlasti u Karlovcu s namjenom kupovanja raznih dobara pomoću stare jugoslavenske valute. Prema Hondlovu mišljenju, radilo se o otprilike 500 do
800 mihjuna dinara. 13 Budući da su Talijani imperativno trebali dodatna dobra,
bili su spremni plaćati po puno višim cijenama od kontroliranih cijena koje
su određivale vlasti NDH. Posljedica toga bilo je intenzivno krijumčarenje iz
dijelova NDH u njemačkoj zoni utjecaja u talijansku zonu, što je smanjivalo
zalihu dobara u njemačkim područjima, povećavalo zalihu novca i dodatno
pridonosilo inflaciji.14

P l a ć a n j a NDH Njemačkoj
Financijski odnosi između NDH i Njemačke bili su puno složeniji, na puno
široj osnovi - od odnosa NDH Italija. Tijekom prve faze okupacije, od travnja
do kolovoza 1941. godine, Nijemci su koristili vlastitu okupacijsku valutu u
NDH, tzv. Reichskreditkassenscheine, koju je (25. travnja) vlada NDH pro-
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glasila zakonitim sredstvom plaćanja za njemačku vojsku. Nijemci su za
kupnju zaliha koristili i izdatnice. Vlada NDH objavila je 18. kolovoza 1941.
da njemačka okupacijska valuta više nije ozakonjeno sredstvo plaćanja za
njemačke oružane snage i da mora biti promijenjena u kune. Ukupna vrijednost promijenjenih Reichskreditkassenscheina iznosila je 371, 2 milijuna
kuna, a povučenih izdatnica 147,2 milijuna kuna. Obje promjene išle su na
trošak vlade NDH i vraćene su u Reichkreditkasse. U ovom ranom razdoblju,
Nijemci su se, bez sumnje, koristili i s procijenjenih 2000 milijuna dinara koje
su zaplijenili jugoslavenskoj vojsci u NDH u travnju 1941. godine i vjerojatno, također, dinarskim novčanicama koje su došle iz inozemstva. 15 To je bilo
moguće pošto se razmjena starih novčanica dinara u nove novčanice kune
nastavila do kraja 1941. godine.
Osim čitavog niza javnih gospodarskih sporazuma između Njemačke i NDH
(o izvozu radne snage, o trgovini i klirinškim sporazumima), te su dvije zemlje
sklopile i niz tajnih sporazuma. Uz već spomenuti Clodius sporazum, drugi,
izrazito važan, rano sklopljeni tajni sporazum Reicha i NDH bio je Sporazum o
uzdržavanju njemačkih jedinica u NDH koje nisu bile u prolazu, od 20. lipnja
1941. godine. 16 Stupio je na snagu 1. kolovoza 1941. godine i uz neke promjene
vrijedio do siječnja 1943. godine. U skladu s tim sporazumom, vlada NDH se
obvezala uplatiti u Hrvatskoj državnoj banci - na račun Deutche Wehrmacht
Zentralkasse f ü r Kroatien - svotu u kunama koju je svakog mjeseca unaprijed
tražio intendant Wehrmachta stacioniran u uredu njemačkoga opunomoćenog
generala u Zagrebu. Državna opskrbna poslovna središnjica trebala je opskrbljivati njemačke snage količinom i vrstom hrane koju je zahtijevao intendant
Wehrmachta. Njemačke oružane snage plaćale su te zalihe po službeno
određenim maksimiranim cijenama novčanim sredstvima koja su dobivale od
vlade NDH. U slučaju da agencije NDH ne bi zadovoljile njemačke zahtjeve,
njemačke vojne vlasti imale su pravo kupovati željene količine na tržištu po
bilo kojoj cijeni, neovisno o službeno najvišim cijenama. Vlada NDH je također
pristala opskrbljivati njemačke snage u NDH smještajnim objektima, koja su
osim kuća, stanova i svih potrebnih zaliha, podrazumijevah opremu i zalihe
za grijanje, rasvjetu, vodu i slično, te sve potrebne urede, skladišta, klaonice,
pekarnice i radionice. Ukoliko intendant oružanih snaga NDH nije bio u stanju
omogućiti korištenje svih tih objekata i potrepština, njemačka ih je vojska mogla nabaviti direktno na tržištu koristeći novčana sredstva koja je dobila od
vlade NDH.
Nadalje, dvije strane su se dogovorile da će se njemačke snage sustegnuti
od rekvizicija u NDH i da će izdatnice koje su izdane do tada biti razmijenjene
u skladu s novim sporazumima. Racionirana dobra u NDH bit će podijeljena
njemačkim snagama ovisno o postojećim zalihama. Kako bi se izbjegla moguća prijevara u NDH, pripadnici njemačkih oružanih snaga nisu mogli pri-
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mati dodatna novčana sredstva od kuće. Količina dobara koja su njemački
vojnici mogli iznijeti iz zemlje - kada su odlazili na dopust ili poslati poštom trebala je biti regulirana posebnim sporazumom. No, pripadnici Wehrmachta
i njemački vojni transporti nisu trebali proći carinsku kontrolu NDH kada
su prelazili granicu. Njemačke snage su imale pravo zahtijevati civilne radnike za svoje potrebe putem razmjene radne snage, a radnike iz NDH nalazili
su i plaćali lokalni gradonačelnici, a ne njemačke vojne vlasti. Sve sporove
između njemačkih zapovjedništava ili pripadnika Wehrmachta, s j e d n e strane,
i građana NDH s druge, a koji su spadali u sferu građanskog prava, trebalo
je prepustiti međudržavnoj komisiji Njemačke i NDH, budući d a j e sudovima
u NDH izričito uskraćena nadležnost nad tim slučajevima. Druga određena
pitanja, kao i razmjenu okupacijske valute i izdatnice, trebalo je regulirati dodatnim sporazumima.
Dopunskim sporazumom između Njemačke i NDH, od 5. studenoga 1941.
godine, Njemačka je trebala snositi troškove uzdržavanja onih njemačkih jedinica u NDH koje su se tu nalazile prvenstveno zbog njemačkih interesa te
trošak uzdržavanja njemačkih jedinica u istočnom Srijemu čije su aktivnosti
bile vezane uz funkcije njemačkog zapovjednog generala u Srbiji. Međutim, taj
sporazum je ponovno potvrdio obvezu koju je NDH preuzela na sebe Clodiusovim sporazumom da će financirati izgradnju i održavanje instalacija u NDH
za Wehrmacht „ukoliko ti troškovi nastaju unutar same države." 17
Postoji nekohko izvora informacija o plaćanjima NDH za njemačke jedinice
nakon kolovoza 1941. godine, no najjednostavniji i najpotpuniji je dokument
Hrvatske državne banke pod nazivom „Plaćanja Nijemcima". Pokazuje da je
osim razmjene njemačke okupacijske valute i izdatnica u kolovozu 1941, koja
je ukupno iznosila 518,4 mihjuna kuna, vlada NDH za uzdržavanje njemačkih
jedinica, u zadnjih pet mjeseci 1941, platila 415 mihjuna kuna te 2042 mihjuna
kuna tijekom 1942. godine. No, Nijemci su 1942. i 1943. godine, u skladu s
odredbama sporazuma od 5. studenoga 1941, NDH vratili 642,8 milijuna kuna.
Od toga je, do kraja travnja 1942. godine, oko 222,5 mihjuna kuna došlo od
troškova okupacije nametnutih Srbiji, te 70,6 mihjuna kuna iz samoga Reicha.
Prema Kascheu, tijekom cijele 1942. godine, ukupan iznos od 450 milijuna kuna
koliko je Njemačka vratila NDH došao je od troškova okupacije nametnutih
Srbiji. NDH je vraćen novac za troškove vezane za uzdržavanje njemačkih jedinica u istočnom Srijemu koje su bile dio okupacijskih jedinica u Srbiji.18
Nažalost nisam uspio otkriti koliko je u razdoblju od kolovoza 1941. do
kraja 1942. godine vlada NDH potrošila na izgradnju i održavanje objekata
potrebnih Wehrmachtu ili za civilnu radnu snagu koju je na zahtjev dala Wehrmachtu. NDH je morala platiti i izgradnju prometnica od polja boksita koja
su se nalazila zapadno od Mostara do željeznice u Mostaru, zatim izgradnju
željezničke pruge od Metkovića do Ploča dolinom Neretve i izgradnju luke

