
ВОЈИСЛАВ ЋИРКОВИЋ Годuuu-ьшс zрада Беоzрада 
КЊ. ХХI - 1974. 

БЕОГРАД ОД 20. ОКТОБРА 1944. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 1945. ГОДИНЕ 

(ХРОНОЈ\огија AoraIOaja)* 

УВОДНА НАПОМЕНА 

Непосредно после ослобоћења Београда 
пред новоформираним Месним КDмитетом 
(19. октобар 1944) налазио се задатак да об
НОВИ партијску организацију и СКОЈ, по· 
могне образовању масовних организација , 
органа власти, правосућа и организовању 

живота у граду. Месни комитет се у ТОМ 
раду ослањао на ПОДРШКУ ПК КПЈ за 

Србију и ЦК КПЈ, а новоформирани 
органи народне власти на Председништво 

АВНОЈ-а, НКОЈ, АСНОС и од априла 1945. 
године на народну власт федералне Србије. 

Први орган власти у ослобоћеном Бео· 
граду била је Команда града. Послови Ко
манде града обавл.али су се преко одељка, 
чији се број кретао од 16 до 17. Ови ОДе"'
ци су територијално обухватали бивше 
квартове Београда и 2- 3 периферијска 
кварта са оближњим селима. Команда гра
да је била орган војне власти, који је по~ 
сле ослобо15ења уједињавао и прерогативе 
Цивчлне власти. С помераљем фронта та 
власт је пр~лазила све више на ЈНОО и 
рејонске одборе. 

Неколико дана по завршеним борбама, 
именопан ј е 26. октобра 1944. године Из
ВРIJlНИ народноослободилачки одбор Бео~ 

града (ИНОО), на основу одлуке Главног 

* Хронологију смо урадили на основу дo~ 
стynне аРХИВСI(е граће Историјског архива 
rpaAa Београда (фонд. 3аписници ИНОО) и M\'~ 
зеја града Београда (Збирка плаката), објав~ 
љених публикација и периодике: "Политике". 
"Борбе", • .20. октобра" , "Гласа" и "Слу:жбе l-ЮГ 
гласника Београда". 

НОО Србије. Према тој ОДЛУЦИ, ИНОО тре
бало је да врши функцију власти, ДОК при~ 
.HIKe не омогуће редовно бирање органа 
народне власти. 

Дан касније, 27. октобра 1944, новофор
мирани одбор ЈНОФ-а Београда јапно се 
обратио граћанима главног града прогла~ 

сом, под основном паролом: "Све за фронт 
- све за победу". ЈНОФ Београда је позвао 
све способне граћане да се одазову патри~ 

ОТСН:ИМ захтевима и пријаое у војску, YKO~ 
лико ЊИХОВО задржавање у граду није 
било везано за обнову Београда . ТШ<ОQе су 
позвани граћани да отварају ТРl'овине, ра
дионице, предузећа, да се јавл.ају на рад 
у своје установе, приступе радним четама 

и бата.tЪонима за обнову града. На састан
цима ЈНОФ-а захтевано је од граћана да 
пруже помоћ ИНОО-у да преузме граћаи
ску власт у Београду. Апеловало се на гра
оане да помогну Команди града и другим 

војним органима у борби против развлаче~ 
ља и упрошашћаоања државне и градске 
имовине, културних вредности и приват

них добара. Ради постизања поменутих ЦИ~ 
Л:lсва ЈНОФ Београда ј е позвао граћане да 
приступе ЈНОФ-у. Организације ЈНОФ-а 
стварале су се у установама, предузећима, 
фабрикама и насеiDима, а њихови састав
ни делови биле су организације омладине 
(УСАОС-а), жена (АФЖ-а) и радника после 
оснивања Јединствених синдиката (ЈСРНЈ). 
Ове масовне организације биле су колек
тивни чланови ЈНОФ-а, а њихови чланови 
истовремено и чланови месних организа

uија ЈНОФ-а. Поред Градског и Радничког 
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ВОЈИСЛАВ ЋИРКQЕИЋ 

одбора ЈНОФ-а, постојало је и 14 рејон
ских. 

Резултат политичког рада и организа
ционе изградње анализирани су 4. фебруа
ра 1945. године на Првој послератној мес
ној конференцији КПЈ Београда . На Кон
ференцији су одрећене и нове Сl\1ернице 
рада београдских комуниста . 

Ослобо15ење Београда наметнуло је ме
ћу првим залацима рашчишћавање улица, 
оспособл~авање јавних зграда за рад, чиш
ћење и олравку ТРаЈ\шајских линија, оправ
ку електричних и ВОДОВОДНИХ уреЬаја, 0-

правку каналазационе мреже, индустриi
ских постројења и њихово стањъање v по
гон, снабдевање граћана животним и ~ дру
гим намирницама, огреВОЛ'1 и др . 

Мећу многобројним акцијама које је 
организовао ЈНОФ, посебно :место заузима 
"ударна недеља", коју је прогласио VПI 
рејон ЈНОФ-а децембра 1944. године. Акци
ја је обухватала: чишћење улица, ПРИКУП
љање скија за војску, сакупљање помоли 
за сиротињу, прикупл,ање вуне, давање кр

ви за рањенике. Непосредно за овом акци
јом апеловано је на Београћане да учеству

ју V кампањи за сакупл,ање отпадака . Са
бирне акције су се рећале једна за ДРУГОlН, 
а такоће и такмичења ~ на сечи дрва, бра
њу кукуруза, у част Првог маја и др. 

Социјална брига народне власти обухва
тала је у npBOi\1 реду сиромашне и незбри
нуте граћане, којих је у то време у Бео

I'paAy било на претек. ИНОО је, поред ма
теријалне помоћи АСНОС-а, покренуо де
цембра 1944. сабирну акцију за помоћ си
ромашним х:ородицама. Слична акција 

спроведена Је и 1945. на иницијативу 
ЈНОФ-а и АФЖ·а, у сарадњи са Синдикал
ним већем и организацијама УСАОС-а. По
ред пружања материјалне помоћи сиро
,машним породицама, ИНОО је поклонио 

велику пажњу деци, њиховој исхрани, опо

равку И смештају. Београд није само пока
зивао бригу за прихватање деце у пролазу 
јер је у rpaAy нашло и трајан смештај 1.500 
деце из других крајева Југославије. 

Са ослобоћењем Београда било је . за
оштрено и питање повратка граћана који 
су се за време рата доселили у Београд под 

притиском и терором Немаца, усташа, ма
ћарских и бугарских окупатора и албан
ских националиста. Тај проблем знатно је 
увећан доласком разних заробл,еника и по~ 
литичких затвореника из немачких логора. 
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У дарничким напором свих друштвених 
снага у Београду су непосредно по ослобо
nењу почели да се јавл,ају први знаци кул
ТУРНОГ живота и рада. Седмог новембра по
челе су емисије Радио-Београда, ОД1\ШХ за
тим отпочело је с радом Народно позори
ПlТе, Универзитетска библиотека и др. По
чели СУ да ИЗАазе први листови : "ПОЛИТИ
ка", "Борба" , "Глас", ,,20. октобар" и др_ 
Организују се спортске и културне мани
фестације. 

Почетак средњошколске и основне на
ставе у Београду је ометало тешко стање 
ШКОЛСКИХ зграда које су биле оштећене од 

бомбардовања, борби за ослобоћење града и 
минирања од стране Немаца приликом по
влачења. Упркос тим тешкоћама отпочела 
је настава у београдским школама и на фа
култетима Београдског универзитета. 

На учесталим скуповима после ослобо· 
ћења граћани Београда гласно' су изража
вали своју ПОЛИТИЧКУ вол,у И своје опреде
А>ење. Они су у оквиру организације 
ЈНОФ-а учествовали на свим митинзима и 
демонстрацијама, почевши од митинга који 
је одрж:ан код Вуковог споменика. 21. ОК
тобра 1944, па до предизборних зборова за 
Уставотворну скупштину. 

Одржавање KOHrpeca НФЈ (5- 7. априла 
1945) и рада Привремене народне скупшти
не с припремама за изборе за У ставотворну 
скупштину и учешће НФ у предизборној 

ка.мпањи -- унели су у ПОЛИТИЧКИ ж.ивот

Београда велику живост. 

Дан избора, 11. новембар, претворен ј е 
у ПОЛИТИЧКУ манифестацију за програм На
рпдног фронта. Г ласачка места, расејана 
но целом Београду, постала су 11. новем
бра центри политичког живота. Београд је 
оживео већ у раним јутарњим часовима: 
чланови Народног фронта су се надметали 
да гласају што пре, тако да су се пред би
ралиштима стварали редови. 

Победа Народног фронта на новембар

ским избори.i\Ш отворила је пут за укидаље 
монархије и ПРОl"лашење Републике, које ј е
извршено 29. новембра 1945. године. Сам 
чин проглашења Републике пропраћен је 

топовским салвама, ватрометом и манифе-· 

стацијама Београћана. Фабрике и установе· 
обуставиле су рад. Манифестације гра15аиа. 
и омладине прирећене су пред зградом у
ставотворне скупштине, на Теразијама ... 
Тргу Славија и на Чукарици. 
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20. ОlС'гобар 

- у раним јутарњим часовима једини
це Народноослободи ла\.lке војске Југосла
вије са јединицама Црвене аРЛНlје ослобо· 
диле су Београд. 

21. октобар 

- Dдржан је први МИТИН Г у ослобоће
нам Београду КОД Вуковог споменика. Са 
митинга је упућен телеграм Врховном ко
манданту Народноослободилачке војске и 
Партизанских одреда Југославије маршалу 
Јосипу Брозу Титу. 

22. ОlС'Собар 

- Јединице Народноослободилачке вој 
ске Југославије и Црвене армије ослобо
диле су Земун. 

- Команда града Београда издала је на
редбу којом је обуставл,ено сва ко плапање 
кирија на подручју града Београда, ДОК 
ПI1Тање радничкнх надница и ЧННОDI-IИЧЈ<ИХ 

плата не буде регулисано . 

23. октобар 

Погинуо је на Дунаву, пред Београдом, 
Иван Милутиновић (рооен 192 1. год . у Пи· 
перима у Црној Гори), генерал-лајтнант, 
члан Политбироа ЦК КПЈ, Врховног шта
ба НОВ и ПОЈ, повереник за трговину и 
индустрију у Националном комитету и 
члан Председни штва АВНОЈ-а . 

26. октобар 

- На основу одлуке ГлаВIIОГ нароДно
ослободилачког одбора Србиј е именован је 
Извршни народноослободилачки одбор Бе
ограда (ИНООБ). Према тој ОДЛУЦИ , ИНО· 
ОБ требало је да врши функцију власти, 
ДОК прилике не ш",югуће редовно бирањс 
органа народне власти. За првог председ
ника ј е изабран др Синиша Станковић . 

- На ужој конференцији граоана иза
бран је Привремени народноослободилач
к и одбор града Земуна. За првог председ
ника је иза'бран Љуба Миловановић, КРО
јач. 

Граћанн Беоzрада долазе на },Щ'ПlllZ /Сод BYKOeOl Cl1O.MeHUKa 21. OIаобра 1944. zодuне 

L es citoye/1s de B eJgra(le ап-јl/еl1 l ШI l1leefing pI'es (1и МОl1иmеl'lЈ il Vuk, Је 21 ос[оЬге 1944. 

16 121 
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27. окто5ар 

- На Бањици је Врховни КОi\шндант 
НОВ и ПОЈ маршал Јосип Броз Тито извр
ШИО смотру јединица Првог пролетерског 
корпуса, које су учествовале у борбама за 
ОСАобооење Београда. После извршене смо· 
тре Тито је одржао говор. 

- Одбор Јединственог наРОДI·IOОСАобо~ 
дилачког фронта Београда јавно се обра
тио граћанима прогласом под основном па
ролом "Све за фронт - све за победу над 
фашизмом" . У прогласу су позвани граћа
IIИ да се пријаВlbују у војску, ПОМОГНУ у 
снабдеВaI'ЬУ фронта, приступе обнови пору
шеног града и др. 

- Одржан је антифашистички h·ШТИНГ 
Првог рејона, поводом припрема за одржа
вање Првог конгреса антифашистичке ОМ
ладине Србије. 

28. октобар 

- Команда града Београда издала је 
обавештење да нико нема права вршити 

претресе, реквизиције или конфискације, 
ко није снабдевен прописаним ПИС1\·lеНИ1\·{ 
решење1-I надлежних власти. 

- у Београдv ј е поново почео да ИЗАа
зи лист "Политика". 

29. октобар 

- На Тргу Републике, поводом 26-годи
шњице постојања Комунистичког савеза 
омладине СССР, одржан је митинг О;\lлади
не Београда. 

- Одржана је сеДНlща ИНОО града 
Београда на којој ј е донето више одлука: 
образује се КОЈ\.·lисија за персонална пита
ња; одлука да се граћанима и да.ъе издаје 
по 300 грама хлеба дневно; да школски од
сек испита стање школских зграда и при

купи бројно стање деце која треба да пр
хзћају школу :и да се приступи оправци 
трамвајских линија 6 и 10, а једним делом 
и 2, и да се приступи наплати рачуна за 
оевет .ъење. 

- у Дому инжењера одржан је збор 
на коме је изабран Градски одбор Анти
фашистичког фронта жена Београда. За 
ПРВУ председницу је изабрана Криста Бор
ћевић, а за секретара Јелена Поповић . 

31. октобар 

- Одржана ј е седница Извршног одбо
ра Народноослободилачког фронта за град 
Београд на којој је дискутовано О набавци 
животних намирница, снабдевању елек
тричном енергијом и превозу граћана. 
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- у згради Официрског до.ма одржан 
је састанак граћана Првог одељка на коме 
ј е изабран Одбор ЈНОФ за Први OAeh>aK. 

Ј. новембар 

- Маршал Југославије Јосип Броз Тито 
посетио је Војну болницу на Дедињу. 

- r лаВl·Ш народноослободилачки одбор 
Србије издао је проглас ПОВОДОМ одржава
ља Скупштине деле гата НОО Србије. 

2. нов еЛ/бар 

- Одржана је седница ИНОО града Бе
ограда на којој ј е разматран извештај о 
раду социјалне и здравствене службе, из
вештај о финансијском пословању Одбора, 
извештај о раду fраћевинског одсека и из
Еештај о исхрани и снабдевању. На седни
ци је усвојена одлука да се Црвеном крс
ту додели по 100 грама брашна на свако 
дете које се храни у њиховој кухињи, да се 
трош~ринско особл")е позове на рад и да 
се извгши попне становништва на терито

рији града Београда. 
- у згради Инжењерског дома одржа

на је прва седница Градског одбора АФЖЈ 
за Београд. 

- у Београду после одржаних разгово
ра (l новембра) нзмећу председника На
ционалног комитета Јосипа Броза Тита и 
председника нзбегличке владе др Ивана 
ЈIIубашнћа, сачиљен је спораЗУЈ\-t о образо
nању јединствене југословенске владе; ос
тала је на снази одлука 11 заседања АБ· 
НОЈ-а да се крал:. не :\10же вратити у зем
му, ДОК југословенски народи не донесу 
коначну ОДЛУКУ о државном урећењу, а до 
тог времена кра.ъевску власт у зем.ъи вр

шиће краљевско намесништво. 

3. ноаеАtб(IР 

- у биоскопу "Авала" одржана је скуп
штина чиновника и радника поштанско-те

леграфске-телефонске службе Београда. На 
скупштини је дискутовано о проблемима 
с којима се сусреће њихова слу)кба и иза
бран .i e Одбор ЈНОФ-а. За председника Од
бора ј е изабран Ј.-Iнкола Гулан. 

4. новембар 

- Централни комитет Комунистичке 
партиј е Југославије издао је проглас пово
ДОМ годишњице Велике октобарске рево
луциј е. 

- Објавt\:.еllа је Наредба бр. 3 Команде 
трада Београда о А·юбилизацији дванаест 
годишта мушкараца са територије града 



Београда, Зе1\'lуна и Панчева ,И то роћених 
ОД 1. јануара 1915. године за кључ но до 1. 
јануара 1927. године. 

- Одржа на је седница Градског одбо
ра Ј Н ОФ-а Београда. 

- у згради Инжењерског дома одржан 

је велики митинг здравствених радника 
Београда. На митингу су здравствени рад
НИЦИ исказали спремност да уложе све сна

[е у општој народној борби и тако дају 
свој удео за ослобоЬење зеl\Iл,е и бол,у бу
дућност наших народа. 

- у Дому дечије заштите одржан је са-· 
станак представника свих београдских ус
танова и друштава који су се пре рата и 
за време рата бавили дечијом заШТИТОј\.[. 
На састанку ј е дискутовано о проблемима 
дечиј е заштите. 

- у Новинарском дш.'IУ одржана је пр
ва скупштина ликовних уметника који жи
ве У Београду. На скупштини су усвојена 
правила V дружења и изабрана управа. За 
председника је изабран вајар Сретен Сто
јановић, за првог секретара Борће Андре
ј~вић-Кун, а за ДРУГОГ Ворое Поповић. 

- У школи "Војислав Илић" одржана 
је прва конференција жена Једанаестог ре· 
јона. На конференцији је дискутовано о 
прикуљъању прилога за рањенике. 

5. flOве.мбар 

- у згради Академије наука одржан је 
Ј\;IИТИНГ судија и СУДСКОГ особл,а свих бео
градских судова. На митингу се судско 0-
собл,е обавезаАО да ће уложити све распо
ложиве снаге за учвршћење нове државс. 

-- Одржан је састанак чиновника и 
сл уж:беника Министарства пол,опривреде и 
исхране на коме је изабран Одбор ЈНОФ-а 
~a Министарство rrол,опривреде и исхране. 
3а председника је изабран Милан Зец . 

6. новембар 

- На Палилулској пијаци одржан је 
митинг граl5ана Четвртог рејона ПОВОДОМ 
прославе годишњице ОктобаРСI<е револуци
је. Митинзи су одржани и у ДРУГИМ бео· 
градским рејонима. 

7. новембар 

- Национални комитет ослобоћења J\I

Ј'ославије донео ј е ОДЛУКУ о расподели Пt~
десет хил,ада тона жита које је Југослави
ји доделила влада СССР. На основу те ok 
луке граду Београду је додел,ено четрнаест 
хил,ада тона жита. 

]6' 

БЕОГРАД 20. Х 1944-31. ХП 1945. 

- На Тргу Димитрија Туцовића (Сла
Бија) одржан је ]\.'Iитинг ПОВОДОМ прославе 
годишњице Октобарске револуције на ко
.ие је учествовало преко сто хил,ада Бео
I ·раћана . На митингу су говорили др Сиии
ша Станковић, Мома Марковић, Чеда Мин
деровић, Михајло Швабић, Ружа Прибиће
внп, представник Словенаца ДР Иво Штеi\--1-
лихар, Македонаца Благоје Хаџи-Пазев, за
тим Драги Ста:менковић и Драгослав Му· 
таповић . 

- у Народном позоришту одржана је 
свечана академија у част 25- I"одишњице 
Октобарске револуциј е. Аl<адемији ј е при · 
суствовао и маршал Југославије Јосип 
Броз Тито. 

.- Yi\IPO је Богдан Поповић (роЬен 20. 
децембра 1863. ГОД.), естетичар, књижевни 
критичар, дугогодишњи професор упоред
не књиж_евности на Београдском универ
зитету и члан Академије наука и уметно
сти. 

8. lюве.мбар 

- Одржаиа је конференција службени:
ка Понереииштва трговине И индустрије 
на којој је изабран Одбор ЈНОФ·а за По
вереништво трговине и индустрије. 

- у кафани "Обилић" одржана је КОН
ференција жена Десетог рејона на којој је 
изабран Одбор АФЖ-а Десетог рејона. 

- у Официрско" дому одржан је збор 
Црногораца и Бокел,а настањених у Бео
граду. 

9.-12. новеЛ'/бар 

- Одржано ј е заседање Велике анти
фашистичке скупштине народног ослобо
nења Србије (АСНОС). Полазећи од одлу
ке II заседања АВНОЈ-а, Скупштина је у
ТВРДИАа, поред осталог, да Србија улази у 
састав Ае~'юкратске Федеративне Југосла
вије као равноправна федерална јединица . 
Избором АСНОС-а престао је да ради Г лав
НИ народноослободилачки одбор Србије. 

9. новембар 

- Одржан је први јавни манифестаци
они збор Македонаца који живе у Београ- . 
ду. На збору су разматрана питања у вези 
са борбом македонског народа за слободу 
у току трогодишње бугарске и немачке 

окупације . 

- Одржана је седница Градског одбора 
ЈНОФ-а за Београд. 
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- у биоскопу .. Авала<l одржа на је КОН
ференција жена Четвртог рејона. На КОН
ференцији је разматрано питање О потреби 
учествовања жена у Народноослободилач
ком фронту, а затим је изабран Одбог 
АФЖ-а за Четврти рејон. 

ЈО. новембар 

- Радио-Београд ј е отпочео eJ\-штовање 
CBor редовног програма. Програм Радио
-Београда отпочео је са ХИМНОМ "Хеј Сло
вени", а затим је хор позоришта Народног 

ОСАобоћења отпевао "Коза ру" . 
- у школи "Цара Уроша" одржана је 

скупштина професора београдских сред
њих и стручних ШI<ола. 

11. нове.мбар 

- у ИнжењеРСКОА'L ДОЈ\'I У одржан је са
станак инжењера, архитеката и дипломи

раних техничара, на коме је изабран Одбор 
ЈНОФ-а инжењера, архитеката и технича· 
ра Београда. 

- Одржана ј е конференција службени
ка бивше[' Министарства правде на којој 
је изабран Одбор ЈНОФ-а Министарства 
правде. 

- Аирекција Речне пловидбе ОТВОРИАа 
ј е редован путнички саобраћај на линији 
Београд - Шабац 11 обратно, са бродови
ма "Нера"и "Касија Милетић". 

- Одржан је састанак директора гњ\·!
назија, учител,скнх школа и управитеt.oа 
граћанских школа у Београду. 

- Почела је са радом Прва мушка гра
ћанска школа у Београду. 

12. lювембар 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој је образована Кш..тиснја 
за израду правилника за становање, Коми
сија за проучавање закона, уредаба, пра
вилника и других прописа кој ИАШ је била 
одрећена надлежност бивше Општине гра
да Београда. На седници ј е донета одлука 
да се одобри Главној земл,орадничкој ето
чарској задрузи у Београду да отвори мле
кареке централе које ће снабдевати мле
ком болнице, домове, децу, болеснике по 
приватним кућама; образована је КОЈ\.lИси· 
ј а за утврћивање цена огрепног матеРИЈ 
ј ала. 

Одржан је састанак ЈНОФ-а Истра
на из Истре, истарских острва Крка, Цре· 
са, Лошиња и Ријеке на коме је изабран 
Истарски народноослободилачки одбор. 
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- Одржанэ је конференција службенн
ка Главне контроле и месних контрола у 
Београду на којој је изабран Одбор ЈНОФ-а 
службеника ГлаВllе контроле. 

- у ИнжењеРСКОl\'1 ДОМУ одржана је 
конференција избеглица из Аике, Кордуна, 
Баiiије, Славоније и Далм.ације. На конфе
ренцији су раЗi\Iaтрана избегличка питања. 

Ј3. l-lO(јс.мбар 

._- V 3адр\'жном ДШ"IУ одржана ј е сед
ница новог ПОСЛОВНОI" одбора Савеза срп
ских зеМt.oорадннчких задруга којој су при
суствовали и управниuи појединих главних 
задруга и ПОСЛОВlНIХ цеитрала r лавног са
веза. На седници је донета одлука да се 
управа Главног савеза смени а њен рад ста· 
ви под истрагу, да се именује пословни од
бор Савеза који Iiе примити :имовину Саве
за, настави н.егов рад, сазове управу Саве
за и Главних задруга за избор редовних 
управа. 

- Одржана је скупштина Срба избег
лица из Хрватске на којој је изабран Од
бор ЈНОФ-а Срба из Хрватске. Са скутп
тине су упућен и телеграми маршалу ЈУГО4 

славије Јосипу Брозу Титу и 3еrvшл,ском 
антифашистн l.Ш_ОМ вијећу HapoAHor ослоб04 

ћења Хрватске (3АВНОХ). 

14. 1-l0ве.нбар 

- Одржаllа је скупштина Јединственог 
народноослободилачког фронта Србије на 
којој је расnраВЛэано о организационим 
формама рада народноослободилачког 
фронта. 

- Одржана је седница Градског одбора 
АФЖ-а БеораАа, Разматрани су извештај и 
рада жена по рејонима. У Одбор је коопти
рано још десет чланица због предстојећих 
задатака који стоје пред женаl\'lЗ Београда . 

- у ОФиuирском дому је одржан збор 
Босанаца 11 Херцеговаца на коме су разма4 

трана шпања: извештај о напорима НОП 
у Босни и Херцеговини; организовање по
вратка босанско-херцеговачких избеглица; 
учешће Босанаца н Херцеговаца у AaibeM 
раду народноос.\ободилачког покрета. Иза
бран ј е П ривремени акциони одбор и упу
ћен телеграм i\'lЗрIllЭЛУ Југославије Јосипу 
Брозу Титу н 3емаЛ>ском антифашистич
ком внјећу народног ослобоl5ења Босне и 
Херцеговине (3АВНОБИХ). 

15. новембар 

_ . Почела је настава у Музичкој школи 
"Станковић" . 



16. llOйембар 

- Одр;кан је Први конгрес VjCAJllbCHOT 

савеза антифашистичкс омладиие Србије. 
Конгресу је, поред делегата, присуствовао 
и маршал Југославије Јосип Броз ТИТО и 
одржао товор. 

- у Инжењерском ДОМУ одржана је 
општа конференција граl5ана другог одеlb
ка на којој је ДИСКУТОU;:\Ј·Ю О исхранн и 0-

Факсимил записника са прве седнице Народ
l100сло60дилачкоz одбора V 1 рејона града 

Беоzрада од 16. нове,мбра 1944. године 

[е fac-simile Ји proces-pe,-bal de lа premiere 
reul1io11. Ји Comite Је Uberation llatiol1ale du 
VJe rayon Је Belgrade, ' е l1ие lе Ј 6 lюvеmЬ,-е 

1944. 

rpeBY и о предузимању мера да се та пита

ња што ефикасније реше . Изабран је На
родноослободи .\ачки одбор за други оде
;\~aK. 

БЕОГРАД 20. Х 1944- 31. ХII 1945. 

17. новеЈllбар 

- у хотелу "Обилић" одржана је КОН
ференција траћана десеТО 1" одеЈЬка на којој 
Је изабран Народноослободнлачки одбор 
за десети одељак . 

- Одржана је седница Градског одбо
ра ЈНОФ-а Београда. 

- V Првом народном ресторану одржа
на је конференција АФЖ-а Деветог рејона. 

- у ШКОЛИ "Војислав Илнћ" одржана 
је конференција жена Једанаестог рејона 
на којој је изабран Одбор АФЖ-а Једанаес
тог рејона, 

- у кафани "НОВИ Београд" одржана 
је конференциј а избегл и ца са Косова и Ме
тохије. 

18. нове.мбар 

- Председништво АСНОС-а донело је 
ОДЛУКУ о устројству и пословању' народно
ос;.ободилачких одбора као основних орта
на народне власти. Такоое је лонело и Од
АУКУ О образовању Повереништва при 
Председништву АСНОС-а. 

- Председннштво АСНОС-а именовало 
је управу Народног позоришта. За дирек
тора је именопан Милан Предић, за дирек
тора драме Јован Поповић, за директора 
опере Оскар Аанон, а за главног секретара 
л,уба БожовиП. 

- V Првој мушкој гимназији одржана 
је конференција граоана трећег одељка на 
којој је изабран Народноослободилачки 
одбор за трећи одеЈЪак. 

- у Гарашаннновој УЛИЦИ бр. 18 На
РОДНИ ресторан бр. ] почео је да издаје 
храну граћанству. У почетку је ресторан 
издавао хиљаду оброка. 

19. новембар 

- Председништво АВНОЈ-а, на предлог 
Велике антифашнстичке наРОДНООСАободи
;\ачке скупштине Србије, ОДЛУЧИЛО је да 
се Врховном команданту НОВ н ПОЈ мар
шалу Југославије Јосипу Брозу Титу доде
ЛИ назив Народног хероја . ТНТУ је Орден 
народног хероја уручен 29. новембра 1944. 
године. 

- у Официрском ДОМУ одржан је збор 
граћана Првог рејона на коме је изабран 
I-Iародноослободилачки одбор за Први ре
јон. 

- У основној ШКОЛl1 У улици fuутице 
Богдана одржана је конференција граћана 
дванаестог одел,ка на којој је изабран На
родноослободилачки одбор за дванаести 
одеЈъак. 
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- у Официрском дому одржан је збор 
Словенаца . На збору су говорили Словенци 
чланови АВНОЈ-а и НКОЈ-а , Врховног шта
ба НОВ, односно Извршног одбора Осво
бодилне фронте и изасланици Одбора НОФ 
словеначког народа из Србиј е, чланови 
АФ)К-а и Антифашистичке омладине Сло
веније. 

- у Инжењерском дому одржана ј е 
седница Одбора ЈНОФ-а инжењера, архи·· 
теката и технич:ара Београда . 

На иницијативу ЈНОФ·а занатлија одр
жана је конференциј а обућарских Jl.шјсто 
ра на којој ј е формирана обућарска за
лруга. 

19_-26. новс,нбар 

- у Београду ј е одржана недеља Црве
Hor крста. Акција је обухватила, скупља
ње хране, рубља, одеће , обуће, лостел-:.ине, 
вуне, дрва, угл~а, скупљање прилога у нов

цу, сликама . 

20. новембар 

- Одржана је прпа седница Трговинске 
коморе Београда . На сеДl'ШЦИ је истакну
то да ће Комора у пуном опсегу сараћива
ти са органима народне власти и бити љен 
саветодавни орган. 

- у Дому граћевинара одржана је кон
ференција гра Ј5евинара са подручја Бео
r:paAa, Земуна и Панч:ева. 

- у Официрском дш.'I У одржана ј е 
скупштина Црногораца и Бокеља кој и жи
ве у Београду . На скупштини ј е изабран 
Одбор ЈНОФ-а. 

- у позоришту Мањеж одржа на је 
конференција чла нова Народног позориш
та и Позоришта народног ослобоћења на 
којој је изабраll Одбор ЈНОФ-а за Народ
но позориште. 

- Позориште Народног ослобоћења 
приредило је у корист Црвеног крста ве
лику приредбу . На програму су биле пар
тизанске песме , затим "Биографија друга 
Тита" Р. Зогооића. 

2/. новембар , 
- Председништво АВНОЈ-а донело је 

ОДЛУКУ о преласку у државну својину не
пријатељске ШI .. ювине, државној управи 
над имовином неприј атељских лица и о се
квестру нзд имовином кој у су окупатор
ске ВАасти присилно отуnиле. 

- у Официрском дому одржана ј е кон
ференција АФ)К-а Првог рејона. 
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22. ноае.мбар 

- Одржана је конференција радника и 
намештеника Државне штампарије на ко
јој је изабран Одбор ЈНОФ-а . За председ
ника ј е изабран Бошко Михаиловић. 

- Пуштен је у саобраћај део обновл-:.е
не пруге ОД Београда до Сталаћа. 

23. lюве.-llбар 

- Одељење за заlJJТИТУ народа за Бео
град , на основу Одлуке Председништва 
АВНОЈ-а о општој амнестији лица која су 
у четнички.м. јединицама Драже Михаило
виВа учествовала или пor·лагала ил и су у

чествовала у јединицама хрватског и сло
веначког Домобранства, пустило је на сло
боду 1.153 Аица. 

- Одржана је седница ННОО града Бе
ограда на којој ј е донета Одлука о попуни 
упражњеНI-IХ A-tеста у Одбору, затим одлука 
о прш.·tени назива Управног оде/оења у Оп
ште одел-:.ење и изабрана КО l\'1Исија за сна
бдевање. 

- у Македонском AO/I.I Y одржана је 
конференција Македонки које живе у Бе
ограду. На конференцији ј е дискутовано 
о радним задацима. Изабрана је делегација 
од пет чланица , кој е ће са Одбором АФЖ-а 
ОДЛУЧИТИ о ОСI-lивању секције АФЖ-а же
на из Македониј е. 

- у кафани .. Рудничанин" одржана је 
конференција граћана досел-:.ених из Ае
сковца и околине . Н а конференцији је ДИ
скутовано о орган изовању помоћи за обно

ВУ порушеног Лесковца и околине . 

24. новембар 

- Одржана је седница Занатске комо
ре Београда I-Iа којој се конституисала. За 
председника је изабран Крста Гиновић. 

25. новеЈ\lоар 

- Пуштен ј е у саобраћај део железнич
ке пруге од Земуна до Инћије. Први воз из 
ИНDије стигао је у 12 часова у Земун. 

26. новеЛlбар 

- у Официрском дому одржан је збор 
учител-:.а из Београда. Они су на збору од
редили смернице за будући рад. Изабран 
је Одбор ЈНОФ-а београдских учител,а. 

- На иницијативу Извршног одбора 
ЈНОФ-а Повереништва за саобраћај одр
жан је састанак извршних одбора ЈНОФ-а 
свих повереништава НКОЈ-а у Београду. 



На састанку су разматрани извештај и о 
раду. 

- у Ин_жењерском AOJ\'IY одржан је 
скуп Санџаклија који живе у Београду. 

- Повереништво трговине и индустри~ 
је НКОЈ-а донело је одлуку о осннвању 
Државног Фи_,\мског предузећа. 

- Отворен ј е Дом културе осмог oдelb~ 
Ј<.а у Молеровој бр. 33. Приликом отвара
ња дома прочитан ј е први број "Усмених ' 
новина". 

- На игра.\Ишту СК "Југославија" оди
граиа је фудбалска утакмица измећу ИН 
жењеријско-железничке бригаде и одабра~ 
ног тнма Београда. ПобеАИО је тим инже~ 
њериј ско-железничке бригаде са резулта
том 3:Ј. 

27. новембар 

- На Коларчевом универзитету ЦeH~ 
трални одбор УСАОЈ-а приредио је свечану 
комеморацију ПОВОДОМ годишњице смрти 

секретара Централног комитета CKOJ~a 
Иве Лоле Рибара . 

-- Одржана ј е седница ИНОО града 
Београда на којој су разматран и извештај и 
чланова о раду служби, Предлог прој екта 

Правилника о урећењу стамбеног питања 
у Београду, Предлог за увоћење такса на 
алкохолна пића, питање народних peCTO~ 
рана и избор делегата за збор трговаца и 
гостионичара. 

- Одржана је ссдница Градског одбо
ра АФ)К-а Београда . На седници је диску
товано о отварању псрионице за војску и 

О општим И посебним задацима жена. Ис
такнута је потреба полит.нчког изграћива
ља жена. 

- у Инжењерском: .дому одржан је 
скуп македонске омладине која живи у Бе~ 

ограду. На скупу је изабран Одбор једин
ствене антифашистичкс омладине MaKeдo~ 
н иј е у Београду. 

28. новеЈнбар 

- Одржана је прва седница Иидустриј
ске ком:оре Београда на којој ј е донета де
кларациј а о наредним задацима. 

- На Коларчевом универзитету одр
жан је ве.\ики манифестациони збор бео· 
градских трговаца и: УГОСТИТСlbа. Са збора 

су уnућени телеграми маршал у Ј угослави~ 
је Јосипу Брозу Титу, Председнику АВНО
Ј-а и Председнику АСНОС-а . 
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29. новембар 

- Радни ци , сарадници и САужбениuн 
листа "Политика" одржали су састанак на 
коме су формирали Одбор ЈНОФ-а. За 
председника ј е изабран Јосиф Штефанац. 
На састанку су одрећсни задаци и ЦИ.ibсви 
Ј НОФ-а. 

ЗА. lЮ6СА1бар 

- у Општој држаш-юј болници, ћаци 
JVlешовите гимназиј е са Баноnог брда посе· 
тили су рањснике НОВ и Црвене aPi\-шј е. 
Они су обишли све собе и рыьеницим:а по
делили скромне поклоне . 

1. децембар 

- Повереништоо за социјаАНУ полити· 
ку НКОЈ одлучило је да се при Одел,ењу 
за заштиту ,\шј ки, деце и младсжи оснује 
ПривреЈ\'lСНИ социјални савет за заштиту 

_мајки, деце и: младежи , у који су ушли: 
шеф Одељења за за штит у .мајки, деце и 
.младежи Повереништва за соuијалну поли
тику НКОЈ ; представници повереништва: 
здраВlbа , економске обнове, просвете и ис
хране НКОЈ и за социјалну политику АС
НОС-а; делегат Санитета Врховног штаба 
НОВЈ; представник Главног одбора Црве
IЮГ крста Ј угос.лавиј е и Главног одбора 
Црвеног крста Србије; представник Цен
тралног одбора АФЖЈ; представник Цен
тралног одбора УСАОЈ; представник Ко
манде -града Београда; представник Hapoд~ 
нооелободилачког одбора града Београда и 
представник Универзитетске дечје кли
нике. 

- Председништво АСНОС-а донело је 
одлуку о устројству И пословаљу народно· 
ослободилачкнх одбора и СКУПШТl-ше дe~ 
мократске Србије. 

- Донета је одлука о привременом ре
гулисању принадлежностн службеника гра
ћанског реда, сталних радника и наднича
ра на раду код Повереништва НКОЈ и под
рећених им установа и службеника Hapoд~ 
не банке и Др.ж.авне хипотекарне банке . 

_ . Одржана ј е седница ИНОО града Бе
ограда на којој ј е дискутовано о организа
цији рејонских народноослободилачких oд~ 
бора. Одлучено је да рејОНСЮ-1 одбори под
носе извештај е о свом раду ј еданпут неде
љно Извршном одбору. 

2. децембар 

- Донета је одлука о привременом ype~ 
!Јењу РЭДНИЧКИХ надница и плата приват
них намештеника. 
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ВОЈИСЛАВ ЋИРКОВИЋ 

- у ЖеJlској учитеlbској школи одр
,)(ана ј е конференција Одбора ЈНОФ-а про
фесора и наставника београдских средњих 
IUкола, кој а је била посвећена ApyrOl\'1 за
седању АВНОЈ-а. На конференцнји је од
рећена радна rpyna која је стаВlbена на 
располагање Повереништву за просвету, за 
срећиnање Музеја Кнеза Павла и за среDИ
вање и преурећење осталих 1\'lузеја и библ и
отека у граду. 

З. децембар 

-- у Официрском дому одржан је JlрВН 
збор Вој во5ана кој и живе у Београду. Са 
збора је упућен позив Во ј воћанима да сту
пе у ЈНОФ. T RKooe су упућени телеграми 
маршалу ЈУГОСАавије Јосипу Брозу Титу, 
Председииштву АВНОЈ-а , Главном штабу 
НОВ и ПОЈ за Војводину и Главном иарод
ноослободилачком одбору Војводине . 

- у сали Коларчевог универзитета одр
жана је велика уметничка приредба "Све 
за фронт". У програму су учествовали чла
НО13И ЈНОФ-а Народног позоришта ИЗ Бео
Ј ·рада . 

- На стадиону СК "Југославија" одп
грана ј е фудбалска утакмица измећу клу
бова Првог аРТИlbеријског противавион
ског пука и ВШ и I(омбинованог тима Бео
града. Приход са утакмице био је на:мењен 
рањеницима. Победио је клуб Првог арти
љеријско!' противавионског пука с резул
татол.f 2:1. 

- Београдски раднички спорт кл уб ОДР
жао је конференцију на којој је и.забрао 
IIОВИ радни одбор. 

4. деце.мбар 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој ј е дискутовано о орга
низацији рејонских НОО. Одлучено ј е да 
у рејОНСКОЈ\1 НОО постоје следећи одсеци: 
Управни одсек, Одсек обнове, финансија, 
снабдевања, социј алног старања, здравст
веног старања, просвете, трговине, инду

стриј е, занатства и стамбени. 

- Одржан ј е збор особi'оа Телеграфскс 
аген ције Нова Југослави.iа (Танјуг) на ко
ме је изабран Одбор ЈНОФ-а Танјуга . Сја 
председника је изабран Живојин Симић. 

- У кафани "Орач" одржана је конфе
ренција АФЖ-а Четвртог рејона на l<ојој 
је дискутовано О задаЦИ.ма жена у вези са 
интензивнијим помагањем фронта и о пред
стојећој ударној l·lедеIbИ. 

_ - Пуштена ј е у рад трамвајСI<а линија 
од Сај .мишта до Земуна. За једну вожњу 
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карта је стајала 40 динара, или куна, за 
ј едну особу. 

4.- 10. децембар 

- ОСМИ оде.л:.ак ЈНОФ-а града Београ
да прогласио је удар ну недел~у. Одбор је 
позвао све одел>ке Београда да се укључе 
у такмичење. Такм.ИЧИЛИ су се у чншћењу 
града, ПРИКУПibЮ-ЬУ прилога, завојног мате
ријала, лекова, топле одеће (н.арочито руб· 
.л,а), скија, упису доБРОВОА>НИХ давалаца кр
ни , збрињавању сиромашних н беспризор
не деце . Иницијативу ОСМОГ одеЈЬка при 
хватили су сви одеibЦИ у Београду. 

4. децембар 

- Жене једанаестог одеЈЬка прогласиле 
су ударни месец плетења. Оне су позвале 
.Ж.ене Београда да за то време прикупе н 
спреме, исплету и искрле што више топле 

преобуке за борце на фронту. 

7. деце;нбар 

- Команда града Београда издала је 
наредбу бр. 5 У вези замене дотадашњих 
ЛИЧI-IИХ карата (легитимација) и дозвола за 
становање страних држаВlbана . 

- На Коларчевом универзитету одржа
на је свечана академија посвећена народ
ноослободилач кој борби. Академију су при
редили студенти и професори Београдског 
универзитета. Са академије ј е упућен те· 
леграм маршалу Југославије Јосипу Брозу 
Титу. 

8. децембар 

- Одржана ј е седница Градског одбо'" 
ра ЈНОФ-а Београда. 

- V згради Академије наука и уметно
сти одржана је конференција АФЖ-а Дру
гог рејона. 

9. децеJllбар 

- у Ин:жењеРСI(ОМ дому одржана је 
конференција службеника Радио-Београда 
на којој је изабран Одбор ЈНОФ-а Радио
-Београда . На конференцији је поднет ре · 
ферат о цил,евима и организацији ЈНОФ-а. 

- На трампајским линијама бр. 2 и 6 
почели су да саобраћају траl\шаји . 

ЈО. децембар 

....- На Коларчевом универзитету одржа
на је конференција раДI-lИЧКИХ представнн-



БЕОГРАД 20, Х 1944-:H, ХII 1945, 

МIП-UНZ на Славији 14. децембра 1944., на 11етоzодиtUњицу радНU~I КО-С'l'УдеlД'С I(UХ деМОl lстрсщtl
ја против владе Цветковuћ-Мачек 

Le l11eeting . {еnц SUI" 'а place {Је Sla\;i ja lе 14 decembre 1944, а ['occasiol1 {/и 5е mzniversaire 
{les de11lonstratio1ls ulll?1'iel'cs е ! Cfl.ldial1tincs contre le gouven1e111el1 t C\letko)lic-Macek . 

Ка 113 СВИ Х београдских реј она, фабрика и 
радионица. На конференцији је 11забран 
Кандндациони одбор који ј е изабрао 53 
члана Градског радннчког одбора ЈНОФ-~. 
20 чланова Ужег одбора и ЗЗ члана за Плс
I-I УМ. 

- ПочеАа је сабирна акција за ломоn. 
сиромаШНИЛI у Београду . П ри куп л,зни су 
прилози за сиромашне породице које су ос

тале без храниоца , СИРО1\шшне породице 
чији се храниоци још налазе на фРОИТОDИ
ма или у зароБЛ>еништву или су одведени 
на присилне радове у Немачку , страдал и 

од бомбардовања и за све сиромаШl-lе по
родице_ ПОВОДОМ почетка сабирне акције , 
Извршни ноа града Београда издао је про
глас граћанима Београда кој и су потписа~ 
Л И сви чанови ИНОО града Београда. 

- Да би УДОВОЛэила потребаЛIa путни
ка, Дирекциј а Речне пловидбе увела је на 
линији Београд-Панчево Д·l ешоВlПИ брол 
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за путнике и робу, који је саобрапао сва 
ког Аана по следсћсr..·1 реду ПЛОВИАбе : пола
зио је из Панчева у 6 часова а стизао у 
Београд у 9 чаСОDа , из Београда ј е полазио 
у 14,30 а стизао у Панчево у 16,30 часова. 

- у 3анатском ДОМУ одржаиа ј е КОН
ференција СВИХ столарски х Ј\l ај стора и сто· 
ларских помопника кој и живе у Београду . 
На КOI:'ференциј и ј е дисн:утовЗI-IO О форм н~ 
рању .Јединствене столаРС l{ е задруге. 

- Из Београда је ОТПУТОDало у Банат 
триста дечака н девојчица на опоравак. 

- На игралишту СК "Рудник" одигра~ 
на је фудбалска утакмица ИЗЛ'l еЬу репре
зентациј е Једанаестог реј она и .t\Н1лициј е 
Шестог реј она. Победио је клуб милиције 
са резултатом "8:3. Приход са утаl<ми це био 
је намењен ран,еницима. 

- у сали биоскопа "Тако во" одржан 
.ie БОКС-l\ l е ч. ПРИХОД са меча био ј е наме
њен рањеницима. 
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11. деце.мбар 

- Одржана је седннца ИНОО града 

Београда на којој су разматран и извешта4 

ји референата о литањима из ПОДРУЧНИХ 

ресора. На седници је донета одлука да се 
изврши припрема за конференцнју ИНОО 
l'paAa Београда. 

- На Коларчевом универзитету одржа4 

на је свечаност на којој је одато признање 
београдским инжењерима, архитектима и 

техничарима, као и омладини Београда, К04 
ја је у ударној недел>и вредно радила на 

обнови града. 

- у 3анатском ДОМУ одржана је конфе4 

ренција свих пекара са територије Београ4 

да на којој су разматрана нај актуелнија 
питања и извештај о раду секција. ФОРМН4 
рана је Набављачко-произвоl5ачка задруга 

пекара за набавку брашна и дрвета. 

- Одржана је конференциј а АФЖ-а 
ОС?о.,юг рејона. 

- у НовинаРСКОl\'[ ДОМУ одржана је пле
нарна седница V дружења ЛИКОВНИХ умет
ника Србије (УЛ УС) на којој ј е одлучено 
да се приреди велика репрезентативна у

метничка изложба у корист рањених бо
раца Црвене армије и Народноослободила
чке војске. Прихваћен ј е предлог управе 

да се радовима,' који не буду продати на 
изложби, украсе болнице и домови бораца. 

Скупштина је прихватила правила Суда 
части. 

Ј 3. деце.мбар 

- Одржа на је скупштина свих службе
ника ПовереНJtштва за народно здравље 

НКОЈ. На скупштшlИ је др Златко Сремсц 
поднео реферат у којем ј е изнео напоре 
које је ЈУГОСАавија поднела у борби против 

окупатора , истакао значај братства и j e~ 
динства народа Југославиј е и подвукао 

смисао и задатке ЈНОФ-а. Изабран ј е Од-
бор ЈНОФ-а Повереништва наРОДI-Юl' 
здраВkа. 

- Одржана ј е седница Градског одбо
ра АФЖ-а Београда којој су присуствова
ли председнице и секретари Одбора АФЖ-а 
рејона. Поднет је војно-политички извеш
тај. На седници су разматрани спо.л:.нопо
литички догаћаји и ситуација У Грчкој. 

- Одржана је конференција граћана 
Четвртог рејона ПОВОДОМ годишњице сту

дентских и радничких демонстрација 14. 
децембра 1939. тоДнне. 
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14. де'lе,lIбар 

- На Тргу Аимитриј а Туцовића (Сла
вија) одржан је митинг поводом 5-ГОДИШ4 

њице студентско-радничких демонстраци

ја 14. децембра. На митинцу су говорили 
Драгослав Мутаповип , Стеван Јовчић, Сла
вка Парента, Драги Стаменковић. 

- у кафани "Таково" одржана је кон
ференција келнера и осталих хотелско-ка
фанско-гостионичарских намештеника. По~ 
днет је извештај о прнкупл>еним прилози
ма за рањенике и Народноослободилачку 
војску. Изабран је Одбор ЈНОФ-а угости
тел,ских paAIHIKa. 

- у школи "Цар Душан "одржана ј е 
конференциј а Оl\'lладине шестог одељка. 

15. децембар 

- у Пожарној команди одрж.ана је 
конференција АФЖ-а Четвртог рејона. 

16. децембар 

- у Поnереништву за трговину и ИН
дустрију одржана је конференција пред
ставника секција обупарских мајстора на 
којој је дискутовано о формнрању обућар
ске задруге. 

- Отпочела ј е с радом Централна наба
llLъачка задруга Повереништва Национал
ног кQto.нпета ослобоЬења Ј угославије . 

- V Четвртом рејону отворено је дс
чије обданиште. 

17. децеЈllбар 

- Одржана је конференција службе
ника Управе речних путева на којој је иза
бран Одбор Ј НОФ-а. Формиране су и трн 
секциј е : стручна, економско-социјална и 
културно-просветна. 

- у школи "Јован Цвијић" одржа н ј е 
збор граоана Карабурме. 

- у дОЈ\'l У ратних инвалида одржана је 
приредба поводом отварања културног ДО4 
ма Десетог рејона . Приход са приредбе био 
је намењен пострадаЛ Н1\1 крајевима у току 
другог светског рата. 

- На Коларчевом. универзитету Кул~ 
турно-пропагандна секција Дома за зашти
ту деце приредила је концерт. Приход са 
приредбе био је намељен социјално угро
;,ke J -юј деци. 

- У оквиру сабирне акције Јюју је во
дИО ИЗВРШf-1И НОО града Београда за сиро
машне породице без храниоцаЈ одиграна је 
фудбалска утакл"",ща измеЬу "плавих" и 



"црвених". ПРИХОД са утаКi\<1ице био је Ha~ 
мењен Извршном одбору. Утакмица је за~ 
вршена победом "плавих" 4:3. 

- На играАИШТУ "БАСКА" одиграна је 
фудбалска утакмица измећу комбинованих 
екипа београдских клубова "Радничког"
"Пекара" и "Борца"-"Графичара" . Приход 
са утакмице био је намењен сиромашним 
београдским породицама. 

- На игралишту СК "Југославија" оди
грана ј е фудбалска утакмица измећу вој
ничких тимова Космајске бригаде У! про
летерске дивизије и Првог ауто-возарског 
пука. Приход са утакмице био је намењен 
рањеним борцима. 

18. децембар 

- Председииштво АСНОС-а донело је 
одлуку о обавезном достаВlbању примерка 
свих IIIтампаних ствари ПовереНИIIIТВУ про
свете за Србију. 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој је разматран предлог од
луке о издавању уверења на подручју гра
да Београда, предлог одлуке о наплати 
градске трошарине на подручју града Бео
града и пројекат плана о зајЛIУ. На седни
llП су \'своје:не предложене одлуке и овла· 
шћен Изврш:ни НОО да изради правилник 
о извршељу Уредбе о зајму. 

- у Јевре,јском дому одржана је КОН
ференција АФЖ-а Трећег рејона. 

19. децембар 

- Народноослободилачки одбор града 
Упутио је апел граћанима да прvже помоћ 
пострадзлим: . крајевима који су страдали 
у току другог светског рата. 

20. децембар 

- у Народном позоришту одржана је 
премијера комада "Најезда" совјетског пи
сца Леонида Леонова. Том приликом је уп
равник ПОЗОРИUIта Милан Предић, ПОВОДО"М 
отварања Позоришта, одржао говор_ Пред~ 
стави ie присуствовао и маршал Јосип 
Броз Тито. 

21. децембар 

- Одржана је седница Одбора ЈНОФ-а 
Тринаестог рејона на којој је разматрано 

питање прикупл,ања помоћи пострадалњ\:r 
крајеВИi\.fa. На седници је донета одлука о 
одрицању једнодневног следовања брашна 

17' 

БЕОГРАД 20. Х ]944-31. ХН 1')";5. 

у корист пострадали х крајева. Сличне од
Ауке донете су и у другим београдским 
рејонима. 

- у Народном позоришту одржан ј е 
концерат на коме су изведена дела: Г лин
ке "Руслан и Лудмила"; Чајковског "Пико
ва дама" и "Евгеније Оњегин"; Сметане 
"Влтава" и "Продана невеста"; Бородйна 
"Кнез Игор"; Римског Корсакова "Шехере
зада" _ Улазнице су стајале од 40 до 200 ди
нара. 

22. децембар 

- Одржана је конференција АФЖ-а 
Дванаестог рејона. 

- На великом збору радника и наме
штеника Трећег рејона основана је Раднич, 
ко набаВlbачко-потрошачка задруга. Иза~ 
брана је управа у коју су ушли представ
ници свих већих предузећа Трећег рејона. 
у слов за упис у задругу је био да сваки 
члан уложи 3.000 динара. 

- Основана је Радничко набаВlbачко-
-потрошачка задруга Четвртог рејона, с 
привременим седиштем У Др.ж.авно ј фабри~ 
ци шећера на Чукарици. Право уписа су 
имали сви радници, намештеници и руко

водеће особlbе предузећа и установа, поро
днце бораца НОВ и ПОЈ, као и породице 
изгинулих партизана. Остала граћанска ли~ 
ца која су желела да постану чланови, мо
рала су претходно поднети молбу за при
јем у Задругу по којој је управа Задруге 
доносила одлуку. 

23. децембар 

- Повереништво гра15евина Председни~ 
штва АСНОС-а донело је одлуку којом је 
овластило Извршни НОО града Београда, 
да може користити материјал порушених 
зграда. 

- На Коларчевом универзитету Култу~ 
рно-просветна екипа Треће пролетерске 
бригаде У! дивизије "Никола Тесла" изве
ла ј е велику уметничку приредбу. Приход 
са приредбе био је намењен пострадалим 
крајевима Југославије. 

24. децембар 

- Оде/ьење обнове Извршног НОО гра
да Београда упутило је позив граћанима за 
прикупл.ање корисних отпадака: старог 

гвожћа, крпа, разбијеног стакла, гуме, ста
ре хартије, отпадака лима и др. 

- Чланице АФЖ-а села Забрежја код 
Београда посетиле су рањенике и уручиле 
им 72 пакета. 
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~ у 3анатском ДОМУ одржа н је саста
нак свих столарски х раДIIЈ.ша на коме је 
дискутовано о оснивању јединствене сто
ларске задруге. 

~ у Уметничком павиЈ\:,ОНУ на Калеrйег

.... \аНУ отворена је ликовна нзложба чланова 
Удружења ликовних УЛ'IСIIПII<а Србије 
(У Л УС) . ПРИХОД са изложбе био ј е наме
љен рањеницима. 

- Одржана је конференциј а чланова 
Београдског aMaTepCI~OГ спортско!' клуба 
(БАСК) на којој ј е изабран радн и одбор. 

- На игралишту СК "БАСК" одиrрана 
ј е фудбалска утакмица изме l5у Трећег и 
Другог рејона УСАОС-а. ПРНХОд са утак
мице био ј е намењен рш,ьеницима. 

~ На игралишту СК "РУДНИК" одигра
на је фудбалска YT3Ki\HlUa измеlSу репре
зентације фабричких радника "Бостон а", 
"Микрона" . "Нестора" и комбинованог ти
ма II и V чете КНОЈ-а. Приход са утак
мице био је наi\'l ењеl-1 рањеницима. 
~ у биоскопу "Бео град" одржзн је 

бокс-меч измећу Шесте пролетерске ДИВII
зије "Никола Тесла" н комбиноване екипе 
Београда. Приход ј е био намењен постра
Аалим крај евима Југосла виј е . 

25. децембар 

~ Повереништво за просвету Председ
ништва АСНОС-а ОДЛУЧИЛО ј е да се Музеј 
Кнеза Павла у Београду убудуће зове Умет
нички музеј у Београду. 
~ Одржа на је седница ИНОО града 

Београда на којој је разматран предлог од
луке о привременом регулисаљу ' принзд

лежности службеника ИНОО 11 РНОО, 
предлог одлуке за издвајање појединих од
сека из састава аДМИНl-1Стративне надлеж

ности одсл-.ења у чијем су се саставу до 
тада налазила, који по ПРИРОДИ свога по
сла спадају у надлежност другог одел.ења. 

~ ОДРЖШ'IЭ ј е седница Градског одбора 
ЈНОФ-а Београда. 
~ Одржана ј е конференција АФЖ-а 

Осмог рејона. 
~ На свечан начин отпочела је с радом 

машинско-столарска радионица Прве сек
ције за одржавање ПРУ I-е _ 

26. деце.мбар 

~ у Народном позоришту одржан ј е 
концерат оперске словенске музике . На 
концерту је извоћена пресекурска оперска 
музика у главним етапама њеног развоја 
од Глинке преко Чајковског и БОРОДИI-Iа 
до Римског Корсакова . На концерту ј е ди
риговао Стеван К. Христиn. 
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27. децеЛlбар 

~ у Дому графичких радника одржана 
је седница rpaACl(OT рэдничког одбора 
ЈНОФ-а којој су присуствовали и секрета
ри рејОIlСКИХ раДIIИЧКИХ одбора . На сем·ш
ци је дискутовано о фОР!\Нlрању ј единстве
них синдиката. 

- Почео је с радом Колэрчев народни 
универзитет. Рад Универзитета Qтпочео је 
са предаваљеi\-! професора др Александра 
Бел ића. 

28. децембар 

~ Одржана ј е седница ИНОО граАа 
Београда на кој ој ј е разматран предлог од
луке о привремеIlО:\'1 ре l'ул исању принад

лежлости службеника ИНОО и РНОО (ре
јонских народноослободилачких одбора) . 

~ Одржана ј е конференција службени
ка желсзнич)(их станица Београд ~ Дунав. 

на којој је изабран Одбор ЈНОФ-а. На кон
ференцији су изабрани Секретаријат и сек
ције: стручна, економско-социјална, кул
турно-просвет н а и дописничка за зидне но

вине. 

29. децембар 

~ Команда града Београда издала ј е са
општење да се ради доче ка Нове 1945. го
дине одобрава слободно кретање граћана 
у Београду l-юl1У измеоу 31. децембра и 1. 
јан уара Ј 945. до 02 часа. 
~ У 3анатском: дому одр.жана је КОН

ференција АФЖ-а Четвртог рејона на којој 
су разматрана актуелна питања. 

- На Коларчепом народном универзи
тету одржао је предавањс професор др Ва
со Чубриловнћ. 

30. деце.мбар 

~ Отворена је народна трпеза ИЗВРlll
ног народноослободилачког одбора за Ше
сти рејон. Цена ј едног оброка са хлебом 
стајала је 30 динара. 

- у школи "Војислав Илић" одржан је 
бокс-:меч у I(ОРИСТ лострадалих крајева. 
УчеСТDовалн су : Штериli Д. ~ Павловип 
Тих.; Урошевић - Штернћ Вук; Варга Б. 
~ Констанпнювиl1.; Космајац VГ1Ъсша ~ 
Папић ТИХОL\НiР; Џепина Л. - Космајац Е. 

31. децембар 

~ Одржана је сеДНllца Извршног одбо
ра ЈНОФ-а Србије на којој је дискутовано 
о раду Извршног одбора. Донета је Декла-



рација о политичкој ОСНОВИ Јединственог 
народноослободилачког фронта Србнје. 

- Команда града Београда издала је са
општење да се 1. јануара продуж:ује слобо· 
ДНО кретање граЬана по граду од 5 до 22 
часа. 

- На Тргу Димитрија Туцовнћа од р
жан је велИЈ(И збор радника, приватних на
ме штеника, комуналних и држаоних ЧИНОВ

ника на КШ.'lе је изабран Акциони одбор 
за формирање Јединствених синдиката Ју· 
гославије . 

- у кафани "Нови Београд" одр:жан је 
састанак прежнвелих затвореняка Баљич
ког ло [ора. На састанку ј е дискутовано о 
отвараљу изложбе радова бањичкнх лого
раша. 

- у позоришту Мање)к одржана ј е кон· 
ференција АФЖ-а за Округ београдски ко
јој су присуствовале жене из следећих ере
зова: Подунавл>а , Колубаре, Младеновца , 
Космаја, Великог Орашја, Јасен ице, Гроц
ке, Посавине и Врачара. На конференцији 
је изабран Управни одбор АФЖ-а за Округ 
београдски. 

- Одржана је конференција АФЖ-а 
Првог рејона. 

- V Инвалидском дому одржана је ску· 
пштина граћана Десето г рејона на којој 
је основана Радничт<о набавл)аЧКО-ПОТРOlЈЈа-
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чка задруга. На конференцији ј е изабрана 
управа задруге и вршен упис чланова. 

- у дворани Српске књижевне задруге 
одржан ј е састанак књижевника на KOJ\·le 
је образовано V дружење Београда. За пред
седника У дружења је изабрана Исидора 
СекулиП. 

- НародноослободилаЧЈ<И одбор Деве
тог рејона , у сараДI-ЬИ са Црвеним крстом, 
отворили су дечиј е обданиште у УЛИЦИ 
кнеза .Милоша бр. 29. 

- На l{оларчевом нарОДНОl\'l универзи·· 

тету радничка Ј< ултурно-просветна група 

"Абрашевић" извела , ј е I,OJJ u epaT. ПРИХОД 
са концерта био је на"·lсњен рањеницима. 

- у Дому Савеза графИЧl(ИХ радника 
одржана је конференција бивших актив

них чланова и управе Графичког МУЗИЧКОI' 
друштва "Слога". 

- На играллl.IJТУ СК "Југославнја" ОДИ' 
грана је фудбал.ска утаКl\нща измећу вој
ничких репрезентација 1 инжењеријске 
бригаде и противавионског пука Артил.е· 

ријске ШКОАе . ПРИХОД са утакмице био је 
намењен рањеНИЦИ1\.lа. 

- На игралишту СК "РУДНИК" ОДИl'ра
на је фудбалска утакмица између 1 и II 
чете Друге БРИl-аде КНОЈ-а. Приход ј е био 
намељен рањеницима. 

1945. 

Ј. јануар 

- Одржана је конференција АФЖ-а 
Осмог рејона. 

3. јануар 

- Одржана је седница ИНОО трада 
Београда на којој је донета одлука О изме
нама и допуна1l.Щ тарифног бр. 404 таксене 
тарифе Закона о таксама. На састанку је 
донето и више одлука из области снабде· 
вањз. 

4. јШlуар 

- у згради Поштанске штеДИОl-lице, на 
иницијативу Одбора ЈНОФ·а Апелационог 
суда у Београду, одржана је I(онфереНЦII' 
ја судија београдских судова. На конфе· 
ренцији је распраВЈЪано о ЗI·lачају струч, 
ности У правосућу и О ставу правника пре· 
,ма народној власти. 

5. jallyap 

- Председништво АСНОС·а донело ј е 
одлуку о оснивању Привредног савета и 
Комисије за обнову Србије. 

- Одржана је седница ИНОО града Бе
ограда. На седници су кооптирш·ЈИ нови 
чланови ИНОО и изабрана Градска коми
сија за утврЬивање ратних злочина. За ЧАа
нове комисије изабрани су: Лазар Савичс
вић, Вучко Ивковнћ, Никола Бабић, Ста
нислав Самарџнћ, Јопан Јанковић, Бранко 
Максимовић, Вида Милојевић, Милан Дра
кулић, Војислав Мишић, Марко Никезић, 
Лепосава С. Жујовић, Михаило Максимо
вић, Нада Милановић , .lbубомир Ивковић 
И Варвара Костић. 

- Одржана ј е конференција АФЖ-а 
Седмог рејона. 

- V Радничкој комори одржана је кон
ференција .металских радника на којој ј е 
изабран Акциони СИl·IДl-lкални одбор метал· 
СКИХ радника за стварање lединствених 
синдиката. 
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8. јануар 

- Образована је радна бри гада београд
ских омладинаца за сечу дрва. Сваки OMAa~ 
ДИНСКИ одеЛ:.ак опремио је ПО један вод с 
потребним алаТОl\о1. 

9. јануар 

- Одржана ј е конференција службени~ 
ка ПТТ струке на којој су обновили рад 
своје синдикалне организације, а званич~ 
'·ЈИЦИ и сл ужитељи исте струке обновили 

су рад своје синдикалне организације 11. 
јануара. 

10. јануар 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој су разматран н предлог 
одлуке о регулисању положај а службени

ка бивше Општи не града Београда. сходно 
ОДЛУЦИ АСНОС-а о привременом регулиса
њу службсника федералне јединице Срби
је од 14. децембра 1944., који су под оку
пацијом пензионисани , разврстани, унапре
ћивани или отпуштанн; предлог одлуке о 
ре Ј'улисању положај а службеника који су 
за време окупациј е отпуштени из служ.бе 
бивше Општине града Београда, а ступили 
су за време окупације или после ослобо15е
ња у реАове НОВ и ПОЈ. 

- у Радничкој комори одржан је збор 
дрводељских радника н радница на коме ј е 

изабран Акциони одбор за стварање Једин
СТIзених синдиката. 

- Одржан је збор учител.а са терито
рије града Београда на коме је изабран 
Акциони одбор за фОРМ I.lрање Јединстпе
них синдиката. 

- у 22 основне ШКОАе почела ј е редов
на настава, и то : Основна школа "Брани~ 
слав Нушић" Х! рејон, .Дар Лазар" ХII 
рејон , ,.Бура Јакшић" ХПI, "Патријарх Аи
митрије" XIII, "Макиш" XIV рејон, "Ње
гош" lХ рејон, "Аоситеј Обрадовић" ХЈ 
рејон, "Вожд КараIJорlJе" ХЈ рејон, "Вук 
Караџић" ЈУ рејон, "Старина Новак" ЈУ ре
јон, "Свети Сава" VПЈ, ,Дар Душан" УЈ 
рејон, "Војвода Путник" VI рејон, "Стеван 
Немања" ХЈП рејон, "Кра", Петар Ј" П ре
јон, "Кра", Петар П" VП рејон, "Војвода 
Мишић" IХ реј он", "Цар Аушан" 1 рејон, 
"Матиј а Бан" ХЈУ рејои, "Змај Јован Ј ова
ноnић" Х рејон. 

11. јануар 

- Команда града Београда издала је 
наредбу о поновном плаћању кирије на по
дручју града Београда. У вези с том ОДАУ-
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КОМ, Извршни НОО града Београда донео 
ј е ОДЛУКУ да се, почев од 1. ј ануара 1945, 
врши и наплата градског доприноса од 100/0 
на износ заКУПllИне - кириј е. 

- у Радничком ДОМУ одржан је збор 
бродараца на коме је изабран Акциони од
бор за формираље Јединстnених синдиката. 

- у Академији наука и уметности одр
жана је конференциј а АФЖ-а Другог ре· 
јана . 

12. јануар 

_ . Одржа на ј е седница Градског одбо
ра АФЖ-а Београда . 

- Одржана је конференциј а :железни
чара београдског железничког чвора на ко
јој је изабран Акцион и одбор за секције 
железничара за фор.мирање Јединствених 
синдиката. 

14. јануар 

- На Тргу Димитриј а Туцовића одр
жан ј е митинг граЬана Београда на коме 
је манифестовано огорчење против изјаве 
краља Петра 11 КараЬорћевића кој шд не 
признаје споразум Тито-Шубашић и не при
стаје на стварање јединствене владе. Са 
збора је упућен телеграм маршалу Југосла
вије Јосипу Брозу Титу. 

- Одржана је конференција истакну
тих интелектуалаца и јавних радника из 
.Београда на којој је дискутовано о ОСИН
вању Друштва за културну сарадњу са Сов
јетским Савезом. Изабран ј е Акциони од
бор за оснивање друштва. 

- На играАИШТУ СК "Југославија" ОДИ
грана ј е фудбалска утакмица измеIJу II че
те Друге београдске бригаде и V чете Прве 
београдске БР I.fl'аде . Приход са утаК1\,1ице 
био ј е намењен рањеницима. Победила је 
II чета Друге београдске бригаде с резул
татом 5: 1. 

15. јануар 

- Завршена ј е акција за прикупљање 
прилога за пострадале крај еве у току ДРУ
гог светског рата. 

16. јануар 

Одржан је састанак СВИХ радника и на
мештеника Аржавног издавачког предузе

ћа Србије "ПросветаlJ на ко.ме су разма
трани \'лога и задаци ЈНОФ-а, а заТИl\'[ иза
бран Одбор ЈНОФ-а. 



17. јануар 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој су раэматрани предлог 
за повећање цена за утрошак воде, npek 
лог за одрепивање цене ХАебу, предлог за 
издавање бил тена ИИОО, предлог за ДOHO~ 
шење одл укс у вези с наредбом Команде 
града Београда о плаћању кирије, предлог 
за избор комисије за израду пројекта по~ 
ступка по жалбама на рад чланова ИНОО 
и РНОО. Одбор је донео одлуку да се мак
симирају цене хлебу , повећа цена пијаћој 
ВОДИ од 6 динара по једном кубном метру 
на 25 динара. 

- Бригада од двеста београдских OM~ 
ладинаца кренула ј е на Црни врх да сече 
дрва. Бригада ј е на сечи дрва провела ме" 
сец дана. 

18. јануар 

- Одржана ј е седница Градског paд~ 
ничког одбора ЈНОФ-а Београда . 

- Одржана је конференција админи
стративног особља и служите.л:.а свих пра
ВОСУДНИХ установа Београда на којој ј е 
изабран Акциони одбор за формирање Је· 
ДИНСТlJСНИХ синдиката. 

19. јануар 

- Команда града Београда, према наре
l5ењу Врховног штаба НОВ и ПОЈ, издала 
је Наредбу о мобилизацији мушкараца у 
Београду, роl5ених од 1. јануара 19J1. до 
31. децембра 1914. године . 

- Одржана је конференција АФЖ-а 
Првог рејона. 

- у радничком ДО!\1У одржана је кон
ференција представника СВИХ радничких 
културно~уметничких група. 

21. јauуар 

- у Дому културе одржана је к~)!:фе
ренција граl5ана Карабурме на КОЈОЈ Је 
НОО поднео извештај О свом раду. 

- у школи "Бранко Радичевић" одр· 
жана јс конференција АФЖ-а Тринаестог 
рејона. 

- На Коларчевом народном универзи
тету одржана је комеморативна академија 
поводом годишњице смрти Владимира 
И.л:.ича Лењина . О Лењину и његовом дел у 
говорио је Борис Зихерл. 

- у Пионирском позоришту на Врача
ру изведена је представа "Црвенкапа". 

- На игралишту СК "Југославиј а" оди
грана је фудбалска утакмица измећу ТИ~ 
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мова 1 противавионског пука и УСАОС-а . 
ПРИХОД са утакмице био ј е намењен рање
ницима. 

- На играЛl'[ШТУ СК "РУДНИК" одиграна 
је фудбалска утакмица измећу тимова 1 
инжењеријске бригаде и II чете 1 бата/оо
на Друге београдске бригаде КНОЈ-а. 

23.-25. ja1lyap 

- Одржана ј е Прва оnштеземал.ска 
конференциј а Јединстоених синдиката рад
ника и намештеН l1ка ЈУГОСАавије . Изабран 
је Главни одбор ЈСРНЈ и донета одлука о 
110кретању листа "Рад" . За председника 
Главног одбора изабран је Буро Салај. 

24. јануар 

- Одржана је седница ИИОО града 
Београда на којој су разматран и предлог 
измена пиј ачннх такса, преДАОГ Комисиј е 
за измену радног времена, предлог одлуке 

о раскиду закупног односа са дотадашњим 

закупцима киоска, питање измена назива 

школа, јавних установа и улица. 

- Одржана је коиференција АФЖ-а 
Четрнаестог рејона. 

25. јануар 

- у 3анаТСКОЛl ДO~1Y одржана је KOH~ 
ференција ЈНОФ-а Четриаестог рејона на 
којој ј е распраВА>ано о акутелним ПОЛ НТИЧ
ким проблемима. 

- Почео ј е с радом ОКРУЖНИ народни 
суд за Округ београдски. Суд је оснощџ-! 
на основу одлуке ИКОЈ, Повереништва за 
судство од 19. маја 1944. године. 

- у кафани "Драгачево" одржана ј е 
конфереНllија чланова И пријатеља Раднич
ког спортског КАуба "Борац". 

26. јануар 

- Прва српска пивара "Бор"е Вајферт 
А.Д." у Београду известила ј е угостите.tЪ
ске радње да ј е пустила у продају пи во. 

- у Радничком ДОМУ , на Тргу Дил.tи" 
трија Туцовића , почео је да ради раднички 
биоскоп. V биоскопу је приказан први 
филм "Један дан у Совјетскол'l Савезу". 

27.- 28. јануар 

- На игралишту СК "Југославија" одр
жаНQ ј е фудбалско такмичење измеl5у ре
презентација радничких клубова, тима Пр· 
ве инжењеријске бригаде КНОЈ, тима ДРУ
ге београдске бригаде Корпуса народие од-

135 



ВОЈИСЛАВ ЋИРКQВИЋ 

бране и ТЊ"'Ш УСАОС-а. ТИi\'ЮВИ су се так
мичили за пехар радника фабрике "Гоое
вац". 

28. јануар 

~ Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој су разматран и и усвоје
ни предлог О;.\Аун:е о Уllутстоима за плаћа

ље закупнина за станове и пословне про

сторије и предлог одлуке о разрезу град
ског доприноса за пословне просторије. 

- На Коларчевом народном универзи
тету одржан је Први антифашистички ми
тинг жена Србије. Митингу је присуство
вао и маршал Југославиј е Јосип Броз Тито. 
На 1\НIТИI'IГУ ј е изабр~н Главни одбор 
АФЖ-а Србије . 

- у Белом Потоку (код Београда) одр
)кана је конференција учите/па Среза вра
чарског на којој ј е изабран Акциони одбор 
за формирањс Јединственнх синдиката. 

29. јануар 

- Извршни НОО града Београда, на ос
нову ПраВИЛНИЈ<:а Држаl3не комисије -за 
утврћивање злочнна oK~тnaTopa и његових 
сарадника, и на основу пословних правила 

3ема ,ьске комисије Србије, изабрао је Гра
ДСКО ПQвсреништво и рсјонска поверениш
гва за утврћиван:>е ЭЛQчина окупатора и ње
гових сарадника. Градско повереништво и 
рејонска повереништва отпочела су с ра
дом 30. јануара .1945. годи,·,е. 

Граl5m·:u Чукарuце 011рааљају тра.мвајску npyzy бр. 3 фебруара 1945. zодuне 

Les citoyens du quartier de Сukагiса геРа/'е/1.! les rails de (l'Ш11ИЈаУS N-! 3, elt /6vrier 1945 

- У Заводу за СУДСКУ медицину одржа
на је прва научна седница Српског лекар
ског друштва на којој је раЗl\'Iaтрано пита
ње пегавца у Југославији. Прво лредавањс 
одржао је професор Мозер, директор Хи
гијенс.ког института у Цириху~ 
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- На Коларчевом народнол{ универзи
тету одржао је лредавање генераЛ-Ашјор 

Светозар Вукмановић-Темпо: "Постанак и 
развитак народноослободилачког покрета 

у Македонији". 



30. јануар 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој су разматран и извешта.i 
о питаЊИl\Ш из надлежности Одел)ења УНУ
трашњих послова, предлог Привредног са
пета ИНОО, предлог за образовање Прав
НО!" одеЛ:оења ИИОО и др. На седници је до
нета одлука о организовању превоза у Бео
граду и није усвојен предлог да се оснује 
Праш-ю одеЛ:оење. 

- Одржана је седница Градског радни
чког одбора ЈНОФ-а Београда. 

- На КоларчеВОi\1 народном универзи
тету ОАржао ј е предавање ДР Иван Гргић: 
"О незнаним жртвама Србије V народноос
Аободилачкој борби". 

Ј. фебруар 

- Председништво АВНОЈ-а донело је 
ОДЛУКУ о укидању Повереништва исхране 
и оснивању Повереништва индустрије и 
I10вереништва трговине и снабдевања 
НКОЈ. 

- Одржана је конференција пекарских 
радника задруге "Југославија" . На конфе
ренцији је донета одлука о упису нових 
чланова у задругу. Упис је вршен у просто
ријама Фонда дома београдских занатлија. 

- На Коларчевом народном универзи
тету отпочела су стална предаваља (курсе
ПН) из страних језика : руског, енглеског п 
француског. 

- у Народном ПОЗОРИШТУ изведена је 
преr..'1ијера драме "Мати" од чешког писца 
Карела Чапека. 

2. фебруар 

- у кафани "Нови Берам" одржана је 
конференција АФЖ·а Седмог рејона. 

3. фебруар 

- VспостаВЛ:оен је аутоматски телефон~ 
ски саобраћај измећу Београда 11 Земуна. 

- Одржана је општа конференција гра
пана ЈНОФ-а Трианестог рејона на којој је 
разматран извештај Одбора о раду. 

4. фебруар 

- Одржана је Прва месна послератна 
конференција КПЈ за Београд којој је при
суствовало око 200 делегата. На конферен
цији је разматран реферат _о политичкој 
ситуацији, реферат о организаЦИОНИ,\.I пи 
таљима и питање улоге Комунистичке пар-

18 

БЕОГРАД 20. Х lЭ44-31. ХII НН:). 

тије Југославије у изградњи народне вла
сти. На конференцији је изабран нови Ме
сни кш.ппет. За секретара је изабран До
бривоје РадосаВЛ:оевић. 

- у Раковачкој касини одржана је за
јсдничка конференциј а Народноослободи
лачког одбора и Одбора ЈНОФ~а Дванаес
тог рејона. 

- Одржана је конференција берберско
·фризерских раднин:а на којој су раЗј\.IЗтра
!Ја питања ИЗ рада синдиката. 

- V Радничком ДОМУ културе одржао 
је предавање Иван Божићевић, члан Г лав
ног одбора ЈСРНЈ: "О развитку народно· 
ослободилачке борбе и о одлукама Другог 
заседаља АВНОЈ-а". 

5. Фебруар 

- На основу упутства Председништва 
АСНОС-а установл,ени су на подручју гра
да Београда следећи народни судови: Први 
иародни срески суд за Н и Н! рејон; Дру. 
ги народни срески суд за I, IX и Х рејон; 
Треliи народни срески суд за IV и IV·a (У) 
рејон; Четврти народни срески суд за VI 
и VП реј он; Пети народни срески суд за 
ХН, ХН! и XIV рејон и Шести народни 
срески суд за VПI и Х! рејон. Први народ· 
ни окружни суд за подручје народних сре
ских судова 1 и П рејона; Други народни 
окружни суд за подручје народних срес
ких судова ПI, IV, IV·a (У) и У! рејон. 
Први народни окружни суд И Први и Дру
lЋ народни срески суд у Београду отпоче
ЛII су С радом 30. марта 1945. године. 

- Одржана је заједничка конференција 
градских одбора ЈНОФ-а, АФЖ·а и 
УСАОС-а. 

- На Коларчевоr..-·f народном универзи
тету одржао је предавање професор др Ви
ЈПОР Новак: "Штросr..шјер и Русија". 

7. фебруар 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој Је разматран предлог 
Привредног савета ИНОО са седнице од 
5. 11 1945, предлог о образоваљу комисије 
I\оја ће V другостепеној надлежности до
НОСИТИ одлуке по жалбама на ОДА уке ре
јонских кшлисија за додеibивање помоћи, 
предлог за долеЛ:оивање награда за изван

редне резултате V раду службеницим:а 
ИНОО. 

~ У Првој А'Iушкој гимназији одржана 
је конференција гра15ана Трећег рејона. 
На конференцији су поднеле извештај е све 
Llнтифашистичке ОРЈ"Ш-lИзацнје о CBOi\'1 раду, 
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а такоће и Народноослободилачки одбор. 
Извршен је избор делегата за коиференци
ју ЈНОФ-а Београда. 

- На Коларчевом народном универзи

тету, у оквиру прве пропагандне вечери, ко

ју прирећуј е ЈНОФ Деветог рејона, прика

зан је позоришни комад "Страдалници" ОД 
француског писца Е. Бријеа . 

- На Коларчевом народном универзи

тету одржао је предаваље професор др Ду
шан Неде,ъковић: "У ЛО IЋ науке у борби 
против фашизма". 

8. фебруар 

- Одржана је седница Градског рад

ничког одбора ЈНОФ-а Београда. 

- у 3анаТСКОА{ до,"[у одржана је кон
ференција чланова ЈНОФ-а Четвртога ре
јона на којој су разматрана актуелна по

литичка питања. 

- У Народном позоришту изведена је 
преl\.·шјера комедије "Народни посланик" 
од БраНИСАава НушиПа. 

- У позоришту "Мањеж" одржано је 
дечијс поподне које су приредили пионири 

обдан ишта бр . 2 Једанаестог рејона. 

9. фебруар 

- На КоларчеВО,\·f HapoAHoro.·[ универзи
тету одржан ј е концерат савремене сло
венске музике. Пре почетка концерта ком
позитор Миленко Живковнп одржао је у
водно предавање. 

10. фебруар 

- Почела је aKЦI'lja за сакуљ\,ање при

лога и најпотребнијих ствари за рањенике . 
Преко народноослободилачких одбора по
звани су граћани Београда да учествују у 
акцији. Такмичило се у саКУПz\,ању ћебади, 
руб,ъа, кухињског посућа и др. Сабирна aK~ 
ција трајала је до 25. фебруара. 

- На КоларчеВОЈ\1 народном универзи
тету одржано ј е друго пропагандно вече 

ЈНОФ-а Деветог pejOlla. У програму су би
ли застуљъени предаваље, филм и лозори

illНИ комад "Страдалници" од француског 
писца Е. Бријеа. 

- у Народном позоришту, истакнути 

уметници Совјетскога Савеза, извели су ра
зноврстан програм. Извоћењу програма 
присуствовао је и маршал Југославије Јо
сип Броз Тито. 
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11. фебруар 

- У Инвалидском ДОМУ одр.жана је 
конференција граћrша Десетог рејона на 
којој је НОО Десетог рејона поднео изве
штај о свом раду. Одато је признање НОО 
за његов успешан рад. На крају конферен
ције дато је поверсње Одбору и сугестије 
за будућн рад. 

- у Инвалидском дому одржана је 
конференција гра l5аиа Десетог рејона на 
којој је Извршни одбор НОО поднео изве
штај о раду. 

-- Одржана је конференција граћевин
ских радника и Н31нсштеника коју је орга
низовао Акциони одбор Савеза синдиката 
радника и намештеШ·lка граћевинске ИНАУ
стрије. 

- Одржана је конференција радника и 
намештеника Железничке станице Бео

град на којој је изабрана Управа синди
калне подружнице. Са конференције ј е у
пућен телеграЛ'1 маршалу Југославије Јоси
пу Брозу Титу и Главном одбору ЈСРНЈ. 

- У 3анатском дОЈ\'lУ одр.ж.ана је КОН
ференција чланова Граћевинско занатске 

кредитне заДРУ I'е . 

- V Првој мушкој гимназији одржана 
је прва с к упштнна чланова Радничко на

бав.л:.ачко-потрошачке задруге Трећег рејо
на. Разматран је реферат о значају радни~ 
чко набавЛ>ачко-потроruачких задруга и из

вештај о раду. Изабрана је нова управа за
друге. 

- Одржана је оанредиа скупштина Ha~ 
бањъачко-продајне и произвоћачке задруге 
на којој је СI\'lењена управа задруге и раз

Ј\'l3тране жалбе задругара . Изабрана је но
ва управа задруп.:: . 

- у HapoAIIOM позоришту одржана је 
свечана комеморација у којој је одата по
шта књиж.евнИ'цнма палии у народноосло-

60дилачкој борби. Свеча !-I У комеморацију 
отворила је Исидора Секулић, председни~ 
ца Удруж.ења ](њнжевни ка. 

- Пионнрско позориште ЦентраАНОГ 
одбора УСАОЈ-а дало је представу с разно
врсним програмом у Народном позоришту 
"Мањеж" на Врачару. На програму су би
ле : "Кестенџиј е", "Сремице у Београду", 
"Руска сцена", и "Три сестре и велики ве
зир". 

- На фудбалском игралишту СК "Jy~ 
гославија" одиграна је фудбалска утакми

ца ИЗl\'l ећу два тима УСА ОС-а "uрвенопла
БИХ" и "жутих". 



14. фебруар 

- Одрж.ана је седница ИНОО града 
Београда на којој је разматран предлог 
Комисије за радно време, предло г тарифе 
за учиљене услуге у санитетс к и м устано

вама ИНОО, предлог lIаредбе о одржавању 

БЕОГРАД 20. Х Ј944-21. ХII Ш15. 

16. фебруар 

- Из Београда је отпутовала на опораи 

пак 'i Бугарску 350 деце кој у је пратила 6 
васпитача и 12 vчитеЛ>а. Група је била саи 

CTaBtoe Ha од деце из Босне и београдског 
предrрэоа Маринкове Баре. 

Чланови ОЈ1fладUILСI<:с. брuzаде ЗеЛУILСIСОZ среза на сечu дрва 1945. l OOl /1le 

Les membres de la brigacle des jeunes du rlistrict (/е 2еmШ1, д Z'abaltage d'arbres еn 1945 

Ј<ућне чистоће и предлог Привредног савеи 

та ИНОО са седнице ад 12. 1 1945 . На сед
ници су усвој ене предложене одлуке. 

15. фебруар 

- Извршни народноослободнлачки од
бор града Београда приредио је пријем СОВ
ј етским уметницима. Госте ј е поздравио 
потпредседник ИИОО др Стефан Белинео . 

- Одржана ј е канференција ЈНОФ-а 
Деветаг рејана на кајај је Одбар ЈНОФ-а 
поднео извештај о СВОМ раду. 

- у Ресавскај улици бр. 11 отварена 
ј е дечије обданиште Првог рејона. 

18' 

.. 

- Одржана ј е конференција на којој 
ј е изабрана Управа подружнице Савеза же· 
лезничких радника и намештеника за ста

ницу Београд, Дунав и Београд Доњи град. 

17. фебруар 

- КУЛТУРI"IOипропагаНАНИ одбор ЈНОФиа 
ОСМОГ рејона ОТВОРНО је Народт·ш универи 
зитет. 

18. фебруар 

.- у биаскопу "Луксар" адржана је 
конференција граћана Првог рејона на ко· 
јој ј е Народноослободилачки одбор поднео 
извештај о свом раду. 
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- у биоскопу "А вал а" одржана је кон
ференција траnана Четвртог рејона на ко
јој је Народноослободилачки одбор поднео 
извештај о свом раду. 

- V 3анатском ДОМУ одржана ј е конфе
ренција Синдиката бербеРСl<о-фризерских 
радника на којој су разматрана питаља из 
рада синдиката. 

- у кафани "НОВИ Београд" одрж.ан је 
манифестациони збор граl5ана ОСЈ\·юг рејо
на. На збору је дискутоваи.о о акцији за 
сакупл>ање ствари за борце и рањенике . 

- Отворено је Прво дечије обданиште 
Трећег рејона у Аушановој улици бр. 1. За 
отварање обдан ишта пружили су свестрану 

помоћ ИИОО града Београда, Црвени крст, 
УСАОС и АФЖ Tpelie l' рејона н Друштво 
за заштиту деце. 

- у просторијама Радно-станице Бео
град одржана је скупшпша У дружења КОМ
позитора Срби је_ 

- Одбор ЈНОФ-а Трннаестог рејона. у 
сарадњи с ПросвеПiЮ,'1 одсеком, одр:жао је 
уметничку приредбу у корист бораца н ра
њеника НОВ н ПОЈ. V приредби су учест
вовали познати уметници Народно!' позо
ришта. 

- у Радннчком дому одржана је КОН
ференција свих приј атеЛ:.а и сарадника 
радничког спорта. Изабран је радни Одбор 
за обнањъање радничког спорта и донета 

резолуција од пет тачаl(а у којој су одре
Ьене смернице развоја нашег будућег 
спортског живота. 

- На игралишту СК "Југославија" ОДИ
трана је фудбалска утаКlo.нща ИЗI1,Iеоу СК 
"Витез" и Друге чете Првог батал,она Дру
ге београдске бригаде КНОЈ·а. 

19. фебруар 

- Отворена је Градска библиотека Из
nршног народноослободилачког одбора гра
да БеОГР~Аа. Поред библиотеке, у ДОМУ су 
смештени Музеј града Београда, Галерија 
слика и Историјски архив. Поред Градске 
библиотеке, успоставл)ене су и библиотеке 
по рејонима. 

20. фебруар 

- Председништво НКОЈ-а донело је од
луку којом се сви научн и предмети, зграде 

од историјског и уметничког значаја, јав
ни споменици, бисте, СЛ I-ше , библиотеке н 
архиве држапнн х и бнвших самоуправних 
установа, научнс збирке, L\'lузејн и слично 
ставл,ају под заштиту државе. 
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- На OCHOBV овлашћсња НКОЈ·а доне
Уа је одлука о образовању Стручног савета 
социјалног осигурања при Повереништву 
за соција!\ну политику НКОЈ. 

21.-24. фебруар 

- у Београду је боравио фелдмаршал 
ХаРОЛА ААександер, врховни савезнички 
командант на СредоземЛ:.у. ТОМ ПРИЛИКО}"I 
је водио разговор с маршалом Јосипом 
Брозом ТИТОМ о координацији будућих са
везничкнх операција са операцијама НОВЈ 
и пружању материј алне помоl1и НОВЈ. 

21. фебруар 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој с\' размотре ни предлози 
Привредног савета ИИОО са седнице од Ј 9. 
II Ј 945, предлог за ОСI'lИвање до.ма за вас
питање },юрално угрожене деце, предлог 

за наплату УПИСЮillе и ДРУГИХ такса за 

Градску библиотеI<У н Музеј и предлог за 
доношен,е одлуке по молбама за признава
ње година проведених у држаоној и ДРУ
ГИМ ј авно-правним службама за обрачун 
дохотка ОА 200 динара преЈ\'lа тау. 6. Одлуке 
о привременом регулисаљу принаДАежно

сти службеНИI,а ИНОО и РНОО. 

- Одбор ЈНОФ-а Четвртог рејона при
редио ј е м итинг у За наТСI<ОМ ДОМУ лово
ДОМ прослаl3е годишњице формирања Цр
вене армије. Овим ~НlТингом отпочела је 
прослава годишљице осниваља Црвене ар
миј е. 

22. фебр.vар 

- На КоларчеВО""1 народном универзи
тету одржа на је свечаfШ академиј а Врхов
ног штаба НОВ и ПОЈ ПОВОДОМ 27-годиш
њице формиран.а Црвене армије. Академи
ји је присуствовао 1·1 f\'lЭршал Југославије 
Јосип Броз Тито. 

- V многим ИlIдустриј ским И привред
ним предузеnима, установама и рејонима 
Београда одржане су прославе ПОВОДОМ 27-
-годишњише формирања Црвене армије. 

- у ГраДСI<ОМ одбору АФЖ-а прирећен 
је прије,,·, у част совјетских уметни ка. Го
сте ј е поздравила Олга Ковачевић, члан 
Централног ОАбора АФЖ-а. 

23. фебруар 

- На Тргу РепуБЛlI ке одржан је I\HI

тинг поводом прославе 27-roдишњице фор
Ј\Нlрањ(\ Црвене apMl1je. Митинг је у име 
ЈНОФ-а Београда отворио мајор Милан 
lllијан . 



- у кафани "НОВИ Dcpa~'I " одржана је 
I(онференuиј а АФЖ-а CeAlI,lOl' рејона. 

- у v меТНlIЧКОМ павиЈЪОНУ на Калемег
дану отворена је прва изложба фотографи
ја о борбама .црвене армнј е и нсмачко-фа
шистичком уништаваљу КУЛТУРНИХ cno i\'lc
ника у COBjeTCKot\'1 Савезу. 

24. фебруар 

- Одржа на је седница ИНОО града 
Београда на којој је донета одлука да се 
uбустави исплата пензиј ских принадлежно
сти личних И ПОРОДИЧНИХ пензионера бив
ше Општине града Београда, ОДНОСНО 
ИНОО, ужнваоuима сталне месечне помо

ћи у виду пензиј е и других сталних месеч
них пом.оћи ДО доношења прописа О реви
зији пензија и др. 

- у ЗанаТСКОАI ДОМУ одржа на ј е кон
ференција АФЖ·а Четвртог рејона. 

25. фебруар 

- На КоларчеВОi\ 1 1·lapOAHoM универзи
тету одржана ј е скупштина ЈНОФ-а града 
Београда којој је присуствовало 1.200 деАе
гата одбора ЈНОФ-а из разних предузепа и 
установа и рејона. Разматран и су резулта · 
ти рада. Изабран ј е нови Извршни одбор н 
Пленум. За председника ј е изабран Кирило 
Сапић, професор БеOl'радског универзитета , 
за потлре.дсеДl-Iике Павле Павловиl1 н Сре
тен Стојановип, а за секретара Драгослав 
Мутаповић. 

- у Радничком дому одр::кан ј е збор 
свих радника и намештеннка запослених у 

графичкој индустрији. Разматран ј е рефе
рат О стању у Савезу графичких радника, 
З liачај lеАинствених синдиката и одлvка 

Земаљске синдикалне конференције у ·од
носу на Савез графичких радника-ца. 

- Пуштен ј е у рад краткоталасни пре
.\ај ник Радио-Београда који је дневно е"п.-I 
товао близу 20 часова , давао инфОР'V13тив
нн материјал на српско-хрватском, маке
донском н словеначком ј езику, уз то и на 
руском, енглеском, ФраНЦУСКОЈ\-I , бугаРСКОј\-!" 
н албанском ј езику. 

- Акциони спортски одбор Бео града 
организовао је лрви омладински КрОС на 
Калемегдану. У кросу је учествовала око 
пет стотина омладинаца и омлаДНI-IКИ. 

26. фебруар 

- Под предсеДI-I ИШТВОМ ~'1аршала Јоси
па Броза Тита одржана ј е зајеДlIичка сед
lIи ца чланова владе Ивава Шубашнћа и 
НКОЈ. На седници ј е закључено да се са-

БЕОГРАД 20. Х 1944-31. ХlI 1!1'1;;. 

чека да сам крал, ПОТllише указ о постав

љењу намесника, што је он најзад урадио 
2. марта. 

- ОАржанз је конференција грађана 
Сед!о.ЮГ рејона J-I a којој ј е разматран рефе
рат о политнчкој ситуациј и и извештај о 
раду НОО Сед,\юг рејона. 

27. фебруар 

- у РаДНИLJкој KOMOPl1 одржана је 1\.011-
ференција свих радника и намештеНИК::t 
граћевинске индустрије н граћевннарства. 

1_ март 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој су раЗi\ l атраН II предлози 
Привредног савета ИНОО са седнице од 
26. II 1945, преДЛО I' одлуке за признавање 

I-одина службе проведених у државној и 
jabho-праВЮ-l fI. '!" службама за обрачун додат
ка, предлог за ИЗ1\<l е н у ОДЛУI<е ИНОО о упут
СТВИi\'Ia за поступаље при плаnању за куп
нина за станове н пословне просторије, 
предлог за АодеЈЪнвање на граде службе ни
цима Одел,ења за саобрапај и осветл,ење 
за изванредне резултате у ПО I(азаНОi\1 раду. 

2 .. \шрт 

-- Одржана ј е I\онфереllција АФЖ-а 
Четвртог pejOl I::t. 

3 . .март 

- Команда града Београда објавила је 
саопштење којим се дозвољава слоБОДIIО 
кретање у БеограАУ до 24 часа. 

- ОАр_жана је конференциј а I'раћана 
Осмог рејона на кој ој је НОО поднео H~
-вешта ј о свш. .. l рад у. 

- На Коларчевом наРОД I·Ю1\-1 универзи-
тету одржано ј е кљижеВIIО вече у коме су 
учествовали београдски књижевннЦИ и чи

тали своја необјављена дела. 

- Слооеначко KYAtypho-просвеТJ-IО ДРУ
'ШТВО , ;Франц Розман" извело је у Народ
ном позоришту на Врачару Цаlilшrеву дра
Л-1 У "Краљ на БетајIlОВН". 

4 . .'~шрт 

- V 3анатском ДОАIУ одржана је ГОДН
шња скупштина Набавл')ачко-потрошачке 
задруге- беOl·радских крој ача . Разматран је 
извештај о раду. Изабран је нови Извршнн 
одбор, донета одлука о пословном вишку 
И утврћена сума задужења Задруге. 
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ВОЈИСJIАВ ЋИРКОВИЋ 

- Пионирско позориште Централног 
одбора УСАОЈ-а извело је премијеру ,Де
пел,уга" од Ж. Вукаднновића. 

- Одржа на је омладинска СПОРТСI<а 
конференuија која је усвојила резолуцију, 
у којој се, измећу осталог, каже да "треба 
укинути клубове и савезе, који су посто~ 
јали до 20. октобра 1944.". Изабран је Ак
(lИОНИ спортски одбор и Управа о.младин~ 
ског спортског клуба "Црвена звезда" . 

- На игралишту СК "Југославија" ОАИ~ 
грана је фудбалска утакмица измећу "Бор~ 
ца" и Радничког спотрског клуба. 

5. мар'{ 

- Национални комитет ослобоћења Ј y~ 
славије одржао је своју последњу свечану 
седницу, на којој је маршал Тито дао ко
лективну оставку у име ИКОЈ. Истог дана 
оставку је дала и краЈЬевска влада. 

5.-11. март 

- у свим Београдским рејонима TaK~ 
мичиле су се организације УСАОС·а у са
куљъању семена шумског дрвећа у Кошут
њаку, на Топчидеру и Бановом брду, и у 
градским паРКОВИflШ. 

6 . .нарт 

- Одржана ј е седница ИНОО града 
Београда на којој ј е донето више одлука: 
о плаћању кириј е; да се Карабурма, која 
је до тада воћена као IV рејон , води ка() 
у рејон; о укндању НОО у селу Баљица ; 
да СТаЈ\ilбено оде/ьење ИИОО града Београ
да решава саil.Ю лнтања станова , а не и ло· 

кала. На седници ј е издвојено 200 милио
на динара за извоћење комуналних радова. 

7. март 

- Образована је Привремена народна 
влада Демократске Федеративне Југослави
је. За председника ј е изабран Јосип Броз 
Тито. 

- Одржана је конференција Извршног 
одбора Градског одбора ЈНОФ-а града Бео
Iрада на којој су разматрани извештај и 
чланова фронта појединих рејона и пита
ње прославе 27. марта. Одлучено је, да се 
предложи надлежним властима, да и убу 

Ауће, ПРИЛИКШ.I деобе пом:оћи, породице 
добровол.них радника буду на првом мес
ту. Изабран је Одбор за прославу 27. марта. 

- у биоскопу нАвала" одржан је кон
церат ЈНОФ-а И АФЖ-а Четвртог рејона 
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ЛОВОДО!о.'1 мећународног Дана жена. Приред
бе су одржане и у другим рејонима. 

~ V биоскопу "Београд", поводом .мe~ 
ћунароДног Дана жена, одржан је велики 
естрадни концерат азербејџанских, тбили
ских и .МОСКОВСКИ:Х I умеТlIика. 

8 . . нар1' 

- Антифашистички фронт .жена Југо
славије одржао ј е, поводом мећунароДног 
Дана жена, свечани концерат у Народном 
позоришту. Присутне је у име АФЖ-а по
здравила Разуменка Петровнћ, а затим ј е 
хор Радио-Београда извео програм. 

- у част мећународног Дана жена по 
београдскИЈН рејонима одржани су митин
зи, на којима су говорале чланице АФЖ-а 
и чланови ЈИОФ·а. 

9 . .март 

~ Привремена влада Демократске Фе
деративне Ј угославије обнароДовала је Ае
кларацију у којој је изнела политичку ли
нију, принципе, програм и ЦИЈЬеве Привре
мене владе. Најважниј е место у Деклара
цији ОДНОСИ се на усвај ање и подржавање 
дал.ег револуционарног развитка, изричи~ 

тим наговсштапаљем да ће влада чувати 
тековине НОБ, ПОД којима су се у првом 
реду подразумевали НОО-и и равноправ· 
ност народа. 

- Одрж:ана је седница ИНОО града 
Београда на којој ј е разматран предлог од
луке о наплати градске трошарине, пред

лог ПРlfвредног савета ИИОО са седнице 
од 5. ПI 1945. 11 прсдлdг за укидање НОО 
рејона Бањица и припајање овог рејона 
НОО ХП рејону Дедиње. 

- Пионири, \.lланови Црвеног крста Ae~ 
чијег обданишта у Симиној улици бр. 21, 
дали су прву велику дечију приредбу у На· 
родном позоришту. Извели су бајке уз су· 
деловање балета. Приход је био намењеll 
рањеницима и: незбринутој деци. 

Ја . .март 
~ На Коларчевом народном универзи

тету одржано је комеморативно вече пово
дом 70-годишњице смрти Светозара Марко
nића. О његовом лику говорили су ЈаШq М. 
Продановић, РОДО/Dуб Чолаковић и др 
Иван Рибар. 

11. А!арТ 

- На игралишту СК "Југославија" ОДИ 
грана је фудбалска утакмица измећу "Цр-



вене звезде" и изабран их играча енглеске 
војне мисије . Победила ј е "Црвена звезда" 
с резултатом 12 :0. 

13. март 

- Пионири Београда посетили су l\ШР~ 

шэt\а Јосипа Броза Тита. 

14. А/ар"!' 

- Одржана је седница ИНОО града 
Београда на којој су разматрана привред~ 
на питања и предлог за додел>ивање Kpe~ 

днта од 2,651.690 динара за извршење оп
равке дворишне зграде и рушења уличне 

зграде у У лици кнеза Милоша бр. 48 где 
ће се сместити Пета мушка гимназиј а . 

- Одржана ј е земаЛ>ска конференција 
Савеза земљорадника којој су присуство~ 
вали делегати из свих крај ева Србије и Цp~ 
не Горе, са ослобоћене тер.ит?рије Босне 
и из Војводине . КонфереНЦИЈа Је донела pe~ 
золуцију и изабрала Главни одбор . 

15. март 

- На Коларчевом народном универзи~ 

тету одржао је предавање др Иван Рибар, 
председник АВНОЈ-а: "Стара и нова Југо
славија". 

16. март 

- Одржана је конференција Пленума 
Градског одбора ЈНОФ-а којој су прису
ствовали и секретари и предсеДIIИЦИ реЈОИ~ 

ских одбора ЈНОФ-а. 

- у 3анатском ДОМУ одржана је кон
ференција АФЖ-а Четвртог рејона . 

- у Радничком дому културе одржао 
ј е предавање председник Главног одбора 
ЈСРНЈ Буро СаАај: "О мећународној снн
дикалној конференцији". 

- Одржана је конференција пензионе~ 
ра и пензионерки бивше Општине града 
Београда. На конференцији је изабрана 
у права УДРУЈкења пензионера. 

18 .. март 

- Одржана је конференција представ
ника рејонских одбора ЈНОФ-а и реј он
ских НОО са члановима ИИОО града Бео
града. На конференцији је дискутовано о 
повећању цена воде и струје у Београду. 

- у РаДНИЧЈ<ој коморн одржана је Пр
ва редовна синдикална скупштина радника 

н иамештеника хемијске индустрије Бео-

БЕОГРАД 20. Х 1 94'i-З1. ХII 1945. 

IpaAa. На скупштини ј е разматран извеш
тај Акционог одбора о раду. Изабран ј е 
Месни одбор. 

- Одржана је конференција чланова 
синдикалних ЛОАружница Савеза правосуд
не и управне струке у Бео ,'раду. Дискуто
вано је о улози 11 задацима lединствених 
синдиката у везн са Декларацијом владе 
ДФЈ. Донета ј е реЗОАУција и изабран Мес
ни одбор. 

- У AOJl.'1Y КУј\.Туре на Сењаку одржана 
је шира конференциј а АФЖ-а Тринаестог 
рејона на којој су изабрани делегати за 
Градски извршнн одбор. 

- На играАИШТУ СК "Југославија" оди
грана је фудбалска оутаКi\н,ща измећу ре
презентације Скопља и Омладинског спорт~ 
ског клуба "Црвена звезда". Победила ј е 
"Црвена звезда" с резултатом 4:1. 

- На играАИШТУ СК "Рудник" одиграна 
је фудбалска утакмиџа измећу Радничког 
СПОРТСКОГ клуба "Метала ц" н РаДIIИЧКОГ 
спортског клуба "Слобода". 

19. март 

- у Дому културе ЈНОФ-а одржана је 
ппrра конференција АФЖ·а ДРУГОГ рејона. 

- Отпочеле су с радом Музичка акаде
мија и Припремна музичка школа при Му
зичкој академији. 

20. мар'г 

- Делегација металских радника из Бе~ 
ограда посетила је маршала Јосипа Броза 
Тита и предала му државни грб израћен 
од .метала. Делегацију је предводио члан 
Г Аавног одбора ЈСРНЈ Радоје Дакић. 

- у Београд је допутовала специјална 
делегација УНРЕ, која је ВОДНАа прегово
ре за закл>учење споразума измећу УНРЕ 
и Југославије . Деt\егацију је предводио Рој 
Хенриксон, специјални представник гене
раАНОГ директора УНРЕ. 

21. март 

- Одржа на је седница ИНОО града 
Београда на којој је разматран предлог за 
одобреље кредита од 6,400.000 дииара за 
оправку бивше немачке школе у Ресавској 
улици, предлог за ОАобрењс кредита од 
7,500.000 динара за набавку 30 вагона нега
шеног креча, предлог за повраћај кауције 

и исплату суме од 26.558 динара граћевин
ском предузећу Александра Красилникова, 
за радове на утврћењу макишког насипа 
и предлог за доделу помоћи сиромашним 
граћанима . 
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- Одржана је шира конференција 
АФ):К-а ОС1\'ЮГ рејона на којој су раЗl\штра
на актуелна питања и изабран Одбор 
АФЖ-а. 

- Одржана је конференција АФЖ-а 
Дванаестог рејона. 

22 .. нарт 

~- Објав,ьен је проглас Главног одбора 
Друштва Црвеног крста и антифашистич
I(ИХ организација у којем се позивају Бсо-

- Одржана је конференција АФЖ-а Пе
тог рејона на којој је изабран нови Рејон

ски одбор АФЖ-а и делегати за избор Град
ског одбора АФЖ-а. 

- На Калемегдану је одржана смотра 
београдских лионира, која је организована 

у оквиру Светске ОА1Аадинске недел,е. 

24. март 

- V Београду је потписан споразум из
мећу владе ДФЈ 11 делегације Уједињених 

MUTUI-lZ на Tpzy Републике поводом прославе ZОЈUUlњuце 27. марта Ј945. zoдuне 

La meeling Sll/' 'а place de 'а Republique ii ['occasiol1 de l'anniversaire du 27 mars 1945 

граћ~11И да ПРУјке помоћ заробл,сницима 
чији први транспорт стиже у БеОI'рад 22. 
марта. 

- Преко 150 хил,ада Београћана је до
чекало први транспорт заробл,еника и по
ЛИТИЧI,:ИХ криваца, које је ослободила Цр
вена аРАшја. 
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нација за помоћ и обнову (UNRRA). Спора
зум ј е преАвиl3ао снабдевање Југославије ' 
храНOJI,'I, лековиfo.'l3, обућом, одећом као и 
добрима и стручњацима за помоћ и обнову 
пол,опривреде, индустрије и саобраћаја. 

- Омладинска позориште ЈНОФ*а Је
данаестог рејона одржало је, у част про-



славе Светске омладинске неде..ъе, велику 
омладинску приредбу са одабраНИJl.'1 програ
МОМ. 

25 . .Ашрт 

- Код Вуковог споменика је ОДРЖ.ан, у 
ОКВИРУ Светске омладинске неде..ъе, вели
ки митинг посвећен јединству слободољу
биве 'омладине цt.'f\ога света. На МИТИНГУ 
је учествовала омладина Београда и ОКОЛИ
не и деАегати из осталих федералних ј еди
ница. 

- у Дш.'1У Радничке коморе одржана је 
Месна .конференција Савеза радника и на
мештеника комуналних предузећа у Бео
[раду . Разматран је реферат о Декларацији 
владе ДФЈ. извештај Месног акционог од
бора о раду. Изабран је Месни одбор. 

- Одржана је скупштина Месног акцио
ног одбора Савеза радника и намештеника 
кожарске индустрије . Разматраи је рефе
рат о Декларацији владе ДФЈ, извештај о 
раду Месног акционог одбора. Изабран је 
Месни одбор. 

- На Коларчевом народном универзи
тету одржана је конференција АФЖ-а Бео
града. На конференцији је разматран из
вештај о раду r лавног одбора и изабран 
Главни одбор АФЖ-а Београда. 

- Одржана је скупштина ~узичког 
друштва "Станковићl/ на којој Је разма
тран извештај о раду друштва у току рата. 
Изабрана је нова управа друштва. За 
председника је изабран др Иваи Баја. 

- V Уметничком пави..ъону на Малом 
Калемегдану отворена је комеморативна 
изложба уметника палих у народноослобо· 
Аилачкоi борби (Бора Барvх, Јурица Рибар , 
Даниел Озма, Стипа Пекић, Богдан Шvпут, 
Ива Новаковић, Сава Шумановић н Бош· 
ко Бучковић). Изложбу је отворио Моша 
Пијаде, потпредседник ABHOJ~a. 

- На Народном универзитету ЈНОФ-а 
Шестог рејона одржао ј е преДЭВа1-ье др Си
ниша Станковић, председник АСНОС-а: 
"Омладина у борби за народне слободе". 

- На игралишту "Рудника" одиграна ј(З 
фудбалска утакмица измећу РСК "Мета
лац" и репрезентаI.щје Београдске дивизиј(" 
КНОЈ-а. ПРИХОД је био иамењен деци па· 
лих бораца у НОР. 

27. /lfapT 

- На Тргу Републике одржан је митинг 
поводом ГОДИШЊНЦе 27. марта. На митингу 
је говорио маршал Јосип Броз Тито. 

19 

БЕОГРАД 20. Х 1944- ;,'1. ХII 194'. 

28. мар'С· 

- На Коларчевом народном универзи· 
' тету одржаl-lа је скупштина чланова Саве
за синдиката просветних радника Београ.да 
на којој ј е разматран реферат о политич
ким и организационим питањима синдика

та. Изабран је Месни синдикални одбор. 

- У Уметничком музеју отворена ј е о
Ј\'lладинска изложба коју је организовао 
Градски одбор УСАОС-а у оквиру прославе 
Светске омладинске недеЈЬе. Изложбу је о
творио Славко Комар, председник УСАОЈ. 

- На игралишту "Југославије" одигра
на је фудбалска утакмица измећу репрезен
тације Албаније и Омладинског спортског 
клуба "Црвена звезда". 

29. АЕаРТ 

- Јединствени народноослободилачки 
фронт Београда приредио је симфонијско
-хорски коицерат у дворани Коларчевог на· 
РОДНОГ универзитета . Као извоћачи насту
пили су Велики радио-оркестар и Радио
-хор . Приход је био намењен пострадаЛИl\1 
крајевима. 

- V Народном позоришту на Врачару 
одржао је предавање Родо..ъуб Чолаковип: 
"О тековинама народноослободилачке бор~ 
бе у Босни и Херцеговини". 

31. марс 

- На Народном универзитету ЈНФО-;t 
ОСМОГ рејона одржао је предзвање Миша 
Јовановић, народни тужилац: "Улога Ср· 
бије у народиоослободилачкој борби". 

- На Коларч.евом народном униnерзи~ 
тету одржано је књижевно вече на коме 
је књижевница Аесш·ш:а Максимовић чита· 
ла своја необјаВibена дела. 

Ј. април 

- у Радничкој коморн одржана је скуп
штина Савеза синдиката берберско-власу
л>арских и хигијенских радника и на!\lе-· 
штеника Београда на којој је разматран 
извештај о раду Акционог одбора . Изабран 
је Месни одбор синдиката. 

- На основу олдуке Повереништва про
свете АСНОС-а (од 16. ПЈ) отпочео је с ра
ДОМ Правни факултет. Настава је отпочела 
за оне студенте који су имали најмање два 

уписана семестра. 

- Отпочела је редовна настава на По
..ъопривредиом факултету за студенте који 
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су у летњем семестру школске 1940/4 1. го
дине уписали од IV дО VПI семестра или 
су већ раниј е апсолвирали . 

.. - На'Високој економско-комерцијалној 
школи почела ј е настава за студенте који 
су у Астњем семестру 1940/41. године били 
уписани од IV дО V II I семестра или су већ 
~аније апсолвирали. 

2. април 

- у Београд се вратила последња гру
па берача кукуруза у Срем у, која је на ра
ДУ провела око четири месеца. 

З. април 

- Одржана је конференција Градског 
одбора УСАОС-а Београда на којој је иза
бран Секретаријат Градског одбора. 

- На основу одлуке Повереништва за 
просвету АСНОС-а, у Београду је почела с 
радом Словеначка основна школа у згради 
Основне школе "Његош". 

4. април 

- У Повереништву привреде АСНОС-а 
одржана је конференција о питању ннду
стријске производље у Србији. На конфе
ренцији су учествовали референт и за ИН
дустрију СВИХ окружних одбора Србиј е и 
руководећи органи за индустрију из Бео
града. 

- Одржана ј е седница ИНОО града Бео
града на којој су разматрани предлози 
Привредног савета са седнице од 2. IV 
1945, извештај о приходима и расходима 
ИНОО за прво тромесечје, питања у вези 
са чистоћом града. предлог за избор рад
I!ОГ одбора за израду генералног пројекта 
с планом за решење саобраћајних праваца 
у Београду, предлог да Дом слепих дево
јака на Гундулићевом венцу бр . 11 пре5е у 
старање ОдеЈЪења за социјално старање 
ИНОО, предлог за исплату ударничке награ
де службеницима Одел,ења за чистоћу гра
да и возни парк и предлог за доделу по

Зi;lј мице од 1,000.000 дин. мензи при Оде
ЈЪењу за саобраћај и осветл,ење. На седни
ЦИ, је донета одлvка о преласку Дома сле
пих девојака у састав Оде1Ъења за социјал
џо старање ИНОО. 

5. април 

- Донет је Закон о курсевима окупа
цијских новчаница и регулисању обавеза. 
Закон је објаВЈЪен у I1Службеном листу 
ДФЈ" 19. априла 1945. године. 
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- Одржана је годишња скупштина Бео
[радске потрошачке задруге на којој су 

одобрени и ПРИМ1Ъени биланси за последње 
четири године , јер ПОД окупацијом није би
ло I'одишњих скупштина; дата је разрешни
ца Управном и Надзорном одбору. ТОМ при
ликом ј е одлучено да чланство задруге пре
ое у своје рејонске набаВЈЪачко-потрошачке 
и раднич(о-службеничке ·задруге. 

6. април 

- Одржана је седница Градског одбора 
АФЖ·а Београда на којој је за председницу 
изабрана Стевка Лазовић. Разматран је ре
ферат о задацима који се постав..ъају пред 
жене Београда. 

- У Занатском ДОМУ одржана је КОН
ференција АФЖ-а Четвртог рејона. 

- Пуштена ј е у саобраћај трамвајска 
линија бр. 3 на делу пруге од бивше Војне 
академије до Сељака. 

7-9. tll1рllЛ 

- Одржано је ванредно заседаље Анти
фашистичке скупштине народног ослобо
ћења Србије. Изабрана је народна влада 
Србије. 

7. април 

- Qдржана је конференција просвет, 
них радника Трећег рејона. Разматрани су 
задаци просветних радника и питање На
родног универзитета. 

- у Ом:ладииском ДОМУ ОСМОГ рејона 
одржано је финално такмичење за Омла
ДИНСКО шаховско првенство Београда. 

8. април 

- Одржана је скупштина гра5ана Дру
гог рејона на којој је разматран извештај 
о раду НОО Другог рејона. 

- Одржана је конференција гра5ана 
Шестог рејона на којој је разматран изве
штај о раду НОО. 

- После низа акција у току протеклих 
месеци , објаВ1Ъени су резултати такмиче
ња и награде које су добили омладинци у 
ВИДУ заставица, значки и диплома. Најбо
л,е резултате у току протеклих такмичења 

Ј)остигла је омладина Седмог рејона. 

- V VмеТIIИЧКОМ пави1ЪОНУ на Малом 
Калемегдану отворена ј е изложба радова 
затвореника из логора на Бањици. 

- На игралишту "Ј угославија" одигра
не су две фудбалске утакмице, и то: изме-



оу репрезентације Суботице и тима Инже
њеријске бригаде, и измећу "Радничког" из 
Београда и "Радничког" ИЗ Крагујевца . 

9. април 

- Одржане су манифеt:тацијt: у знак 
протеста против бацања бомбе на стан Вој
не мисије ДФЈ у Риму. 

- У Радничкој КОмори одржан је збор 
дрводеkСКИХ радника на коме је дефини
тивно договорен и извршен упис чланова 

I(оји ће учествовати у акцији у вези са 
сетвом. 

- Почела је настава у Првој, Другој и 
Трећој трговачкој академији. 

10. аllрил 

- Објављен је Закон о повлачt:њу и за
мени окупацијских новчаница. 

- Почео је рад у женским занатским 
школаl\·Ш у Београду. 

12. април 

- На Тt:разијама је одржан велики ми
тинг ПОВОДОМ потписивања Уговора о при
јатељству, узајамној помоћи и послератној 
сарадњи измећу Совјетског Савеза и Југо
славије 11. априла 1945. године. 

13. април 

- Одржана је седница Градског изврш
ног одбора ЈНОФ-а Београда. 

- Одржана је проширена седница Од
бора АФЖ-а Првог рејона на којој је раз
матрано питање шпекуланата и црнобер
зијанаца. На крају дискусије донети су 
закључци и резол:уција. 

- Одржа на је конференција АФЖ-а 
Седмог рејона на којој су разматрана ак
туелна Пlпања. 

15. април 

- Одржана је 23.-годишња скупштина 
Набављачке задруге државних службеника 
Београда. Разматран је извештај о раду 
Управног одбора од 1941. до 1945, извештај 
о ревизији и извештај Надзорног одбора. 
Донета је одлука о спајању задруге с рад
ничким задругама и одлука о приступању 

Савезу радничко-службеничких и набав
љачко-потрошачких задруга. 

- Културно-просветни одбор главне ра
дионице Ауто-команде приредио је прве 
бициклистичке трке у ослобоћеном Београ
ду . На такмичењу су учествовали само при
падници Југословенске армије. 

БЕОГРАД 20. Х Ј944-31. ХlI lM5. 

16. аllрил 

- Универзитетска библиотека почела 
је рад са tJитаоцима . 

18. април 

- Председништво Народне скупштине 
Србије, по указаној потреби, а док се V 
смислу прописа Одлуке о устројству и по
словању народноослободилачких одбора . ;и 
скупштина демократске Србије, не OMOГY~ 
ћи непосредан избор Градског народног од
бора града Геограда од стране народа, на 
основу тачке 1. и 4. Одлуке Велике анти~ 
фашистичке народноослободилачке скуп
штине Србије о конституисању АСНОС-а 
као врховног законодавног и извршног ор

гана државне власти демократске Србије, 
именовало је нови Извршии иародноослр
бодилачки одбор града Београда. За пред
седника је именован Михаило Ратковић. 

- На иницијативу граћаиа Трећег рејо
на у Београду су одржа не демонстрације 
против црне берзе. 

19. април 

- у Радничком дому одр)кана је КОН
ференција гра5ана Деветог рејона на којој 
је дискутовано о начину борбе против на
РОДНИХ непријатеља, шпекуланата, ратних 
богаташа и саботера. 

- Одржана је коиференција АФЖ-а Је
данаестог рејона на којој је дискутовано 
о политичким догаћајима у земљи и ино
странству. На конференцији је извршена 
допуна Одбора АФЖ-а. 

- у Народном позоришту приказана је 
по први пут драма "Сребрене кутије" од ен
глеског писца Џона Голсвортија. 

20. април 

- Одржана је седница новоименованог 
Извршног народноослободилачког одбора 
града Беогр.ада. На седници су донете: Од
Аука о одре5ивању руководилаца појед".
них одељења; Одлука о надлежности opг,~; 
Нц ИНОО за доношење одлука по одобре
љу кредита предви5ених буџетом ИНОО 
[:рада Београда; Одлука о именовању чла~ 
нова Комисије за доношење одлуке из над
лежности ИИОО као другостепеног орта
на власти по жалбама на одлуке за доде
л,ивање помоћи комисија ИНОО; Одлуку о 
промени назива Општинске штеАИOl·lИце и 
именовању чланова Управног одбора и Од
ЛУКУ О оснивању самосталних предузећа 
БЕЛСАП-а, БЕВОД-а, Градске кланице и ка-
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фИАерије, ГРАНАП-а, Градског погребног 
завода, Градске економије и Дирекције во
зила. 

- Почела је замена окупацијских НОВ
чаница . 

- Одржана ј е Друга конференција рад
ничко-шегртске омладине Београда . Разма
Iран је извештај О раду. Усвојени су зак
ibУЧЦИ о наредним задацима: о организова

њу и учешћу у синдикатима, мерама које 
треба предузети за отварање шегртских 
luкола и курсева, учешпу у спортским и 
КУЛТУРНИМ друштвима, регулисању радног 

времена. Изабран ј е Одбора радинчке ОМАа
дине Београда. 

- Одржана је конференција АФЖ-а 
Четвртог рејона. 

- На КоларчеВОi\'1 народном универзи
тету др Иван Рибар, председник АВНОЈ-а, 
одржао Је предавање "Хрвати и Срби у Хр
}\аТСКО ј ". 

21. април 

- Одржане су вем,ше манифестације 
ПОВОДОМ објавл,ивања Уредбе о надницама 
радника и платама намештеника, чиновни

Ј,а и службеника, као и других мера које 
представл,ају побол,шање економског ста
ња широких народних слој ева и услова њи
ховог живота. 

- Одржана је седница Градског одбора 
АФЖ-а Београда на којој су разматрани за
даци који стоје пред женама (помоћ бол
ницама, учешће на пол,опривредним радо
ВJlма, борба против црноберзијанаца и 
шпекуланата, сарадња са Црвеним крстом) . 
Аискустовано је о учешћу жена у прослави 
Првог i\лај а. 

- Одржана ј е конференција културно
~просветних радника Осмог рејона на којој 
Је расправљано о културно-просветном пла~ 

ну за ОСМИ рејон. На конференцији су иза
брани чланопи појединих секција. 

22. април 

- у Радничкој комори одр)кана је KOH~ 
ференција радника и намештеника графич~ 
:ке индустрије. Разматран ј е извештај о ра
ду Радног одбора. Изабрани су Месни од
бор и финансиј ст<а контрола, 

- Свечано је отворен Дом КУАТуре Пр
вог рејона У Лазаревачкој ул. бр. 4. Дом је 
отворио вајар Сретен Стојановић, потпред
седник Градског одбора ЈНОФ-а. 

23. април 

. - Донет је Закон о сузбијању недопу
штене шпекулације и привредне саботаже. 
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24. април 

- Марuшл Јuсип Броз Тито је примио 
делегаЦИЈУ београдских пионира и предао 
им поклоне које су им послали пионири 
Москве. 

- у вези са нзложбом радова, раћених 
у логору на Бањици, на Коларчевом народ
ном универзитету одрж.али су предавања 

~p Синиша Станковић и вајар Сретен Сто
ЈШIOвић. 

- OTBopell је А,ОМ КУАтуре Седмог рејо
на у ВОЈВОЬШ'1СКОЈ улици. 

25. април 

- Одржана је седница ИНОО града Бео
ГР<1да. На седниц~ је донета одлука о новој 
~lодели терИТОрИЈе града Београда на' ре
Јоне. Уместо. дс:падашњих четрнаест рејо
на, терИТОрИЈа Је подељена на седам. ПРВИ 
рејон обухватио је територију другог и 
трећег рејона. Други рејон обухватио је 
теI?ИТОРl-[јV четвртог и петог рејона. Трећи 
реЈОН обухватио је територију првог, деве
Tor и. десетог реј?на, Четврти рејон обухва
,!,ИО Је теРИТОРИЈУ OCMOt' и део седмог ре

Јона. Пети реЈОН обухватио је територију 
шестог и преостали део седмог рејона и 
~eo територије деветог рејона. Шести ре
ЈОН обухватио је територију једанаестог и 
дотадашње територије Бањице. Седми ре
јон образован је спајањем територија два
!iaeCTor. ТРИ~"lаестог И четрнаестог рејона. 
На седници Је донета и одлука о образова
њу КОЈ\'lИсије за израду предлога о измени 
назива улица, школа и других јавних уста
нова и о именовању члаиова Комисије. 

26. април 

- Земал,ски одбор ЈСРН за Србију одр
жао је конференцију са државним делега
тима lf ПРИНУДНИМ управнтељима из Бео
града. 

- Одржана је седница Градског изврш
ног одбора ЈНОФ-а Београда. 

- Одржана ј е конференција Обора бео
градских трговаца свих струка који стоје 
под надзором Београдске трговинске комо
ре. Разматране су све одредбе Закона о 
сузбијању неДОllуштене шпекулације и при
вредне саботаже. На крају дискусиј е усво
јена ј е резолуција . 

-- Отворен је Дом културе Дванаестог 
рејона. 

28'- април 

- Градско повереништпо 3емаЈЬске ко
мисиј е Србије за утврћивање злочина ОКУ-



патора и његових сарадника завршило је 
откопавање ПQследњих жртава из Бањич
ког логора. 

- Синдикална подружница Београдског 
универзитета организовала је свечаност по
nОДОМ прославе Првог :маја. На свечаностУ. 
су говорили др Виктор Новак, професор 
Милан Бартош и Александар Леко. 

- У Народном позоришту на Врачару 
одржа на је културна приредба у оквиру 

БЕОГРАД 20. Х Ј944-31. ХIJ 1!:14;;. 

30. а11рил 

- у оквиру прославе празника рада 
Првог маја у Народном позоришту одржан 

је концерт. ТОМ ПРИЛИI<:ОМ први пут је у 
нашој зеМh>И указано ВИДНО признање рад
ницама и радницима ударницима првомај
ског такмичења. На концерту је потпред
седник АВНОЈ-а Моша Пијаде говорио о 
dначају прославе Првог маја. 

ГРУЈЮ Јilйлшuана Првоz деLfuјеz обданULЮ'й у Беоzраду 1945. zодUl-l е 

Le groupe d'еnјШlt du рге.miег jardin d'eJ1fa"''lt iI B elg l'a([e, ен 1945 

прославе 4-Iодишњице оснивања Освобо
дилне фронте Словеније. Програм је изве
ЛQ певачко друштво "Франц Розман". 

29. април 

- Одржана је оснивачка скулштина у
дружења новинара федералне Србије. Иза
брани су Управа удружења, Надзорни Ok 
бор и Суд части. Усвојена је резолуцнја У
дружења новинара. 

- Одигране су фудбалске утакмице из
меоу ФД "Металац" и ФД Индустрије ис
храие, и ФД "Црвена звезда" и репрезента
ције Београда. 

- у у метничком паОI-fJnОИУ на Малом 
Калемегдану отворена је изложба најбо
h>ИХ рејонских "ЗНАНИХ новина". На излож
би је било изложено око 50 примерака 
.,ЗНДНИХ новина" рејонских одбора фронта, 
синдикалних лодружница, омладинских до

мова, милиционара и обдэништа. 

1. мај 

- НОВИ динар ДеМOI<ратске Федератив
не Југославије постао је једино законс.ко 
средство плаћања у СВИМ крајевима Југо
славије. 

- Пред трибином на којој се налазио 
маршаА Јосип Броз ТИТО са сарадницима, 
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продефиловала је поворка радног народа 
из града и околине с јединицама Ј угосло
венске армије, манифестујући у част про
славе Првог маја. 

3. мај 

- Одржана је седница ИНОО града Бео
града на којој је разматран предлог Про
светног одел>ења за укидање каУЦИЈа КОЈе 

се полажу приликом узимања књи.га из 

Градске библиотеке на читање ван просто
рија библиотеке, предлог Одел>ења за со
цијално старање за оснивање Одсека за де
чије домове. На седници је донета одлука 
о образовању Комисије за испитивање жал
би граћана на рад појединих органа народ
не власти. 

4. мај 

- Пионири Београда посетили су аЈ\lба
садора СССР у Југославији И. Садчикова и 
преко њега уручили поздраве Црвеној ар
мији која је заузела престоницу Трећег 
Рајха-Берлин. 

6. мај 

- На игралишту "Ј угослави је" одигра
на је фудбалска утакмица измећу омладин
ске репрезентације Београда и Софије. По
бедила је репрезентација Београда с резул
татом 5:0_ 

7. мај 

- Одиграна је фудбалска утакмица из
мећу омладинске репрезентације Београда 
и Војводине. Побе·дила је репрезентација 
Б~ограда с резултатом 2:0. 

8-12_ Атј 

- Одржан је Први оснивачки I<онгрес 
Комунистичке партије Србиј е, који је по
чео рад као Шеста покрајинска конферен
ција КПЈ за Србију. Конгрес је имао вели
I(И значај за развој партијске организације 
у овој федералној јединици_ На Конгресу 
је донета Резолуција и изабран Први Цен
трални комитет КПС. У састав КП Србије 
ушле су Покрајинска партијска организа
ција Војводине и Обласна партијска орга
низација Косова и Метохије. 

8. мај 

- Одржана је седница ИНОО града 
Беграда на којој је разматран предлог за 
избор нових рејонских народноослободи-
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лачких одбора у Београду, предлог за из
бор судија и пресудител,а за IIЈ, JV, V и 
VJ срески иародни суд и II окружни на' 
родни суд за град Београд , предлог одлуке 
о снабдевању граћана града Београда хле
GOM и масноћом. 

- Qдржана је скупштина Прве београд
ске задруге професионалних рибара .. Ду
нав" на којој је расправл>ано о захтеву Ми
нистарства ПОlьопривреде да Задруга орга
низује продају рибе у Београду. 

9. мај 

- ПОВОДОМ безусловне капитулаЦl;!.је 
Немачке, у Београду је на Тргу Републике 
одржан велики митинг, после кога је на
стављено народно весеЛ>е. На митингу је 
говорио председник Извршног одбора 
ЈНОФ-а Београда професор др Кирило Са
вић. 

11. мај 

- На OCHOBV Члана Закона о народној 
влади федералне Србије од 8. аирила 1945, 
министар просвете донео је Уредбу о не
нризнавању диплома, испита И семестара 

стечених на универзитету и високим шко

лама за време окупације. 

- Из Кијева је допутовала група укра
јинских уметника. Они су у Београду при
казали народне песме и игре, оперске ро 

~.-Iансе и балет, дела највећих украјинских 
композитора и писаца. 

12 .. мај 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој је разматран предлог ИНО 
града Београда Председништву Народне 
скупштине Србије за образовање два већа 
суда за сућење злочина и преступа против 
српске национаЛl-lе части, предлог одлуке 

о оргаиизацији привредних предузећа ИНО 
града Београда, предлог за доношење 04~ 
луке о затварању угоститеЛ>ских радњи ко

је не испуњавају хигијенске услове и Koj~ 
су сувишне, предлог за доделу кредита за 

оправку зграде Основне школе у Дечанској 
улици, предлог за доделу кредита за ре:.. 

конструкцију зграде Основне шко~е "Сте
ван Немања" на Сењаку и смештаЈ у Град
ског породилишта. 

- Одржана је конференција АФЖ.а 
Једанаестог рејона. 

- Београдско рејонско позориште при
I<азало је другу драмску премијеру у се
зони "Госпоћу i\1ИНИСТя.рку" од Бранислава 
Нушића. . 



БЕОГРАД 20. Х 19.14- 31. ХIl 1945. 

Пионири Беоzрада изводе у.иетничк;u npozpaM у Народном rюзорuuау маја 1945. zодuне 

Les pionniers de Belgrade ехесutаnt Ш1 programme arlislique аи Tl~eiitre 17at iol1al, еn mai 1945 

13. мај 

- Одржана је проширена конференци
ја ИИО града Београда којој су присуство
вали предстапници Градског одбора 
ЈИОФ-а, АФЖ-а, УСАОС-а, представници по
јединих рејонских одбора и представници 
синдиката и задругарства. Разматран ј е ре
ферат о снабдевању града. 

- у Инвалидском дому одржаиа је 33-

једничка скупштина ратних инвалида из 
народноослободилачког и ранијих ратова. 
Изабрана ј е управа У дружења инвалида за 
териториЈу Београда. 

- У 3анатском дому одржана је конфе
ренција представника занатлија федералне 
Србије. Разматран је реферат о стању за
натства у Србији. Истакнута је потреба у
друживања занатлија у произвоћачке за
друге. 

15. мај 

- Јединице Југословенске армије сло
миле су у Југославији организовани отпор 
окупаторских и квислиншких снага. Тиме 
је победоносно завршена четвогородишња 
ослободилачка борба и оружана социјали
стичка револуција народа Југославије. 

16. мај 

- Одржана ј е седница ИНО града Бео
града. На седници ј е донета Одлука о на
плати разлике измећу нове И старе троша
ринске стопе која је важила до 1. маја 1945, 
Одлука о укидању таксе за дозволе О отва
рању радњи и Одлука о оснивању ГрадскOl' 
дома занатских ученика. 

- Одржана је седница Градског одбо
ра АФЖ-а Београда. 

- у Народном позоришту одржаиа је 
премијера балета "Поема" , симболичан 
приказ у ј едној слици. 

18. мај 

- Одржана ј е седница ИИО града Бео
града на којој је разматран предлог за из
бор судија за седам среских народних су
дова и за формирање ј едног окружног су· 
да за град Београд. Такоће су разматрани 
правилници привредних предузећа И изве
lитај о раду Техничког одел>ења. Донето је 
упутство за примењивање Одлуке Пред
седништва АСИОС-а и ИКОЈ о додел,ивањv 
помоћи породицама палих бораца, жртвама 
фашистичког терора, заробlbеницима и 
борцима Југословенске армије. 
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- Одржана је седница Пленума Изврш
ЈЮГ одбора ЈНОФ-а Четвртог рејона. 

- Одржа на ј е конференција АФЖ-а 
Другог рејона . 

- Пуштена је у саобраћај продужеиа 
трамвајска линија бр. 3 на делу од Сењака 
до Господарске механе. 

19. Ашј 

- Одржана ј е конференција граЬана 
Трећег рејона. На конференцији је рас
прављано о пнтању снабдевања Београда, 
разматрана Уредба о ценама и надницама 
и дискутовано о реорганизацији рејона. 

20. мај 

- у оквиру припрема за Први конгрес 
балканске антифашистичке омладине, от
почело је такмичење омладине федералних 
јединица. Омладина Београда посебно је 
позвала на такмичење омладину главних 

градова федералних јединица и омладину 
Трста. За успешно спровоЬење таЮ.'l.ичења 

бирани су по фабрикама, предузећима и у
становама такмичарски одбори чији је био 

задатак да врше тачну контролу рада и ша

ћУ редовно резултате рејонским такмичар
СКИМ одборима. 

_ .. На Коларчевом народном универзи
тету одржана ј е Прва градска конферен
ција београдске средњошколске омладине. 
Разматран је реферат о задацима средњо
школске омладине и реферат о стварању 
организациј а народне средњошколске о

младине . Конференциј а ј е усвојила резо
-,уцију која је обухватила све важније За
датке, дужности и права организациј е Ha~ 

родне средњошколске омладине. 

- Одржана је конференција културних 
радника новоформираног Петог рејона на 
којој је дискутовано о организацији КУЛ
турног рада . 

- Свечано је отворен Народни универ
зитет Другог рејона. ТОМ приликом одржа
но је предавање о народном универзитету. 

- Одржана је осннвачка скуnштина 
фискултурно-спортског округа Београда. 

ПродавНlfца zрадСЈ(ОZ народноz nредузећа :и снабдевање, OCfloeaHOZ маја 1945. zодuне 

Le magasin (le !'Еntгерr;sе cOll1.munale рорu!аiге de ral'ilai/leme11.l, !olldee ен mai 1945 
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ВЕоrРАД 20. Х ]944-31. ХII 1945, 

Марщал Јосип Броз Тю'о обилази 11ролећNе се'свене радове у Аобановцима 1945. zодине 

Le Маrес[шј Josip В'-02 Tito visiumt les semailles а Dobanovci аu printemps 1945 

- На игралишту "Југославиј е" одигра
на ј е фудбалска утаКЈ\нща измеl5у Омладин
ског спортског клуба "Црвеllа звезда" и ре
презентације Баната. Победила ј е "Црвена 
звезда" с резултатом 4: 1. 

21. ,нај 

- у Радничкој комори одржана је КОН
ференција омладине новоформираНОl' Тре
ћег рејона на којој ј е изабран Одбор 
УСАОС-а за Трећи рејон. 

- Одржана је прошире на седница Град
ског одбора АФЖ-а Београда, којој су при
суствовале и секретарице рејонских одбо
ра. РасправЛ::.ано је о припремама за одржа
вањс конгреса АФЖЈ. Изабран ј е одбор за 
смештај и дочек делегаткиња И3 федерал
них ј единица, које ће доћи на Конгрес. 

22. мај 

- Одржана ј е свечана седница Град
ског народног одбора града Београда и Од
бора друштвено-политичкнх организација 
у част генерал-лајтнанта ВлаДИЈ\'lИра Ива
новича Жданова. 

20 

~ Одржана је прошире!I3 I(онференци
ј а АФЖ-а Првог, Деветог и Десетог рејона 
на којој је извршено спајање месниХ орга
низација. 

22-25. "нај 

- Одржан ј е пионирски слет у част ро
ћендана Јосипа Броза Тита. 

23 . . нај 

- ОдржаIIа ј е седница ИИО града Бео
града на којој ј е раЗjl.'Iaтран извештај и 
предлш' Ко.мисиј е за промену назива ули
ца у Београду, предлог о обраэопању на
РОДНИХ одбора насел ... а и блокова и савета 
при народним одборима . 

- Одржана .i e конференција АФЖ-а 
Четвртог рејона на којој је изабран нови 
Одбор АФЖ-а. 

24. ма ј 

- Штафете које су кренуле из свих 
крајева Југославије, носели честнтке 11 по
здраве .м:аршалу Јосипу Брозу Титу, стигле 
су у Београд. 
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- у Народном позоришту београдски 
пионири, са својим друговима из Ужица, 
Лесковца, Крагујевца и BatЪeBa, и са пио
нирима из Македоније и Косова, просла
вили су роћендан маршала Јосипа Броза 
Тита. 

25 . . ~faj 

- у оквиру пррславе роћендэна мар
шала Јосипа Броза Тита на игралишту "Ј у
гославије" одиграиа је фудбалска утакми
ца изме!Ју ФД "Метала ц" и ФД ,,црвеиа 
звезда". Победила је "Црвена звезда" с ре
зултатом 14:1. 

- у част роћендана маршала Јосипа 
Броза Тита одрж.ане су бициклистичке тр
ке око Калемегдана. 

26. мај 

- На основу Закона о YCTaHOBtЪeњy на
родних среских судова и народног окруж

ног суда на подручју града Београда, уста
НовtЪеио је седам народних среских судо
ва, чија се територијална надлежност по
клапа с тероторијом НОВИХ градских рејо
на. За цело подручје града установ.ъен је 
Народни окружни суд. 

- Одржана је проширена конференци
ја АФЖ-а Другог рејона на којој је иза
бран нови Одбор АФЖ-а за Други рејон. 

- Одржана је скупштина фискултурни
ка Београда на кој ој је изабран Месни 
фискултурни одбор за територију Бео
града. 

27. Аюј 

- Одржан:а је годишња скупштина Рад
ничког спортског клуба "Борац". На скуп
штини је донета одлука да клуб приступи 
Савезу текстилно-одевних радника. 

- Одигран је тромеч у пинг-понгу из
ме!Ју ,,црвене звезде" (Београд), Новог Са
да и Суботице. 

28-29. Ашј 

- Одржана је конференција представ
ника федералне Србије и привредних ре
ферената окружних народних одбора о ПРИ
вредним питањима. На конференцији је 
поклоњена посебна пажња снабдевању Be~ 
ликих потрошачКllХ центара. 

- Одржана је седница ИНО града Бео · 
града. На седници је донета Одлука о пла
ћању по предратној цени заосталих дугова 
за утрошак електричне енергиј е и воде за~ 
КtЪучно са 1. мајом 1945. године. 

154 

- Одржаиа је конференција Првог ре
јона на којој је изабран нови Одбор АФЖ·а 
Првог рејона. 

- Dдржана је конференција чланова 
Београдског мото-клуба. Дискутовано је о 
прилаго!Јавању рада клубова са ОДЛУКОМ 
Министарства просвете Србије од 13. апри-
ла 1945. године . . 

29 .. мај 

- На позив Трговинске коморе Београ
да одржана је конференција одбора деле· 
гата при Трговинској комори И представ
ника свих удружења трговаца у Београду. 
у дискусији је истакнут значај приватне 
иницијативе у обнавtЪању наше привреде и 
потреба да се приватна трговина у пуној 
мери активира, да би се на тај начин олак
шало снабдевање становништва и унапре
дио промет робе. 

- УспоставЛ>ена је ж.елеэничка веза из· 
ме!Ју Загреба и Београда преко Крижева
ца, Бјеловара , КАоштра, Осијека, и ВИН
коваца. 

- Одржана је конфереиција културно-
-просветних радника Седмог рејона. На 
конферецији је извршена реоргаиизација 
бившег Културно-просветног одбора Ава
наестог, Тринаестог и Четрнаестог рејона. 
Утвр!Јени су план и програм рада и иза
браи Културно-просветни одбор Седмог ре
ј она. 

30. мај 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој је разматран предлог о ре
l ·улисању закупнина станова и пословних 

просторија на територији града Београда 
од 1. маја 1945, предлог пројекта о оснива
њу градског привредног предузећа "Гра
нап", предлог рејонских одбора ЈНФ-а о 
избору нових чланова народних одбора 1 
и VП рејона и предлог Одел,ења за соци
јално старање . 

- Одржан је састанак Градског одбора 
Aq)JK-а Београда коме су присуствовале и 
рејонске секретаРИIlе АФЖ-а. На састанку 
је дискутовано о организационом плану и 
о болницама. Закл,vчено је да секретарице 
рејонских одбора оживе рад у својим рејо
нима. 

1. јун 

- Почела је настава на Медицинском 
факултету у Београду. 



2. јун 

- Одржана је конференција омладине 
Четвртог рејона на којој је изабран Одбор 
УСАОС-а Четвртог рејона. 

3. јун 

- Одржан је пленум Месног синдикал
ног већа Београда на коме је дискутовано 
о примени Уредбе о платама. 

- Одржана је оснивачка скупштина 
акционог друштва "Воћар". Изабран је У
правни одбор ОД пет чланова. 

- V Београдском бродоградилишту све· 
чана је отворен ДОМ културе београдских 
радника. 

5. јун 

- У Београду су свечано дочекани бор
ци 21. српске дивизије Ј угословенске ар
мије. 

- Почела је настава на Фармацеутском 
одсеку Медицинског факултета у Београду. 

6. јун, 

- Одржана је седница ИНО Београда 
на којој је разматран пројекат правилника 
о организацији и раду Градског привред. 
ног предузећа IJГранап'l I кланице и кафи
лерије, градске е;кономије и погребног за
вода; предлог реЈОНСКИХ народних одбора 
за одборе насеља; предлог за укидање При· 
BpeA~OГ савета и образовање привредне ко
МИСИЈе; предлог лица за преСУАите1Ъе на

РОДНИХ среских судова и Окру.жног народ
ног суда за град Београд. На седници је до
нета Одлука о ослобоћењу од плаћања так
са за представке и одобрење о yce.tЪeњy и 
исе.tЪењу граћана у станове и Одлука о 0-
снивању приватног трошаринског смести

шта "lliел" А. Д. 
- Одржана је проширена седница Град

ског одбора АФЖ-а Београда којој су при
суствовале и секретарице рејонских одбо
ра. Дискутовало се о припремама за ОДР
>Кавање Првог конгреса АФЖЈ. 

10. ју" 
- Одржана је седница ИНО града Бео

града. На седници је донета Одлука о на
чину плаћања закупнине за станове и по
словне просторије на територији града и 
укидању плаћања градског доприноса од 
1()о/о. 
. - Одржана је проширена конференци
Ја кућно-помоћног особља новоформираног 
Четвртог рејона на којој је изабрана нова 
управа подружнице. 

20' 

БЕОГРАД 20. Х 1944;-3 1. ХН 1945. 

-:- На игралишту "Југославије'· одигра
на Је фудбалска утакмица измећу тима Пр· 
ве аРА:lИје и репрезентације Београдске ДИ
визије КНОЈ-а . Победио је тим Прве арми
је с резултатом 5:0. 

12. јун 

- V "Службеном листу ДФЈ" објављен 
је Закон о конфискацији имовине и извр
шењу конфискације . 

- Министарство социјалне политике 
Србије донело је решење о платама кућних. 
IIомоћница и насто ј ника зграда. 

14. ју" 

- Одржана је проширена седница Град
ског одбора АФЖ-а Београда којој су при
~уствовале председнице и секретарице ре

]онских одбора. Разматран је реферат о из
вршеним припремама за Први конгрес 
АФЖЈ. 

15. ју" 

- Одржана је конференција одбора 
ЈНОФ-:" АФЖ-а, УСАОС-а и синдиката Пр· 
вог реЈона на КОЈОЈ Ј е дискутовано о избо
ру Одбора власти насеЛ>а и јавних тужи
лаца. 

- Vспостављен је директан саобраћај 
на релацији Београд--Загреб. Први воз из 
Загреба стигао је у Земун 16. јуна. 

16. јун 

- Одржан је велики .манифестациони. 
митинг поводом почетка рада Првог КОН
греса АФЖЈ. Митингу су, поред жена Бео· 
града, присустовале и делегације из савез
ничких и пријатељских земаА>а, као и де
легације свих република . -
. - у сали Техничког фю<ултета одржана 
Је скупштина студената Београдског уни
нерзитет~. На скупштини је поднет реферат 
о ИСТОрИЈату студентског покрета и о зада

цима студентске омладине. Скупштина је 
усвојила резолуцију о наредним задацима. 

- V Народном позоришту приказана је 
премијера комедије "Мисија мистер Пер· 
кинса у земЛ>и бол>шевика" од А. KapHej~ 
чика. 

17-19. јун 

- Одржан је Први конгрес Антифаши· 
стичког фронта жена Југославије. Конгре
су је присуствовао и маршал Јосип Броз 
ТИТО. Конгрес је утврдио дa.tЪe задатке 
АФЖ Југославије у периоду обнове и из· 
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градње земље. За председника Централног 
одбора изабрана је СпасеIlија·Цана Баба· 
nиh. 

- Одржана је проwирена конференци
ја MeCI-IОГ СИIIдикаЛЈ-iOГ већа Београда на 
којој је дискутовано О раду обданишта, 
радничких мснза н избору делегата за КОН
грес Јединствених синдиката Србиј е. ОДЛУ' 
Llеио ј е да Месни одбори синдиката изабе· 
ру 23 делегата, а 10 делегата пајвеl'iа пре· 
дузећа . 

18. јун 

- Библиотека града Београда почела је 
да ради са странкама. Бнбл иотеЈ<а је рас
полагала с би.блиотеком за одрасле и децу, 
са фОНДОМ од 25.000 књига . 

20. јун 

- Одржана је седница ИНО града Бео· 
града на којој је разматран предлог ДРУГОГ 
рејона о прош.ирењ\' граница према Трећем 
рејону, предлог о промени назива Београд
ске општин:ске штедионице и Градског до-
1\'lЗ културе. На седници је донета Одлука 
о устаНОВЈьењу OAefnKa за социјаАНО оси· 
гурање САужбеника ИНО; Одлука о издва
јању канализационог oAcer<a из техничког 
одеА>ења и преносу у састав Београдског 

водоnода, и ОДЛУКУ о лрипајању одсека е
КОI-юмата општем од(;:;:л>ењу. 

21. јун 

- Одржан је састанак Градског одбора 
УСАОС-а на коме је дискутооано о успеси
ма и недостаЦИ Ј\'1З у претконгреСНОА<[ такми

чењу београдских омладинаца и о припре
мама за одржавање Конгреса балканске о
младине. 

22. јун 

- На Коларч:евом народном универзи
тету одржана је свечана академија која је 
била посвећена борби совј етских народа 
против фашизлш. 

23. јун 

- Одржана ј е }(онференција радничке 
("шегртске") Ој\'lлаДине Београда. 

24. i.v" 
- Удру:ж.ење Ликовних уметника Срби

је (УЛ УС) приредило је прву ИЗАожбу сли· 
ка и вајарских радова у Уметничком пави
~ЪOHY на МаЛОi\·t Калемегдану. На изложби 
је 28 уметника изложнло 240 радова. 
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- На игралишту нЈугославије" одржана 
је бокссрска ревија коју ј е организо.вао 
ФИСКУАТУРНИ одбор Београда. На ревији су 
учествоваЛIl наши најбољи боксери: Богда
новић, Папић, Џепинэ, Гута Бранковић, Ри
стип, дСЈсэновнћ, Тэднћ, Родић, Вујнсић, 
Илић·Крона , Ни колић 11 др. 

27. iYH 

- Одр:љ:ана ј е ванредна скупштина Ме
СI-IOГ одбора Савеза синдиката радника и 
намештеника графичке индустриј е Београ
да . Разматрано је питање радниуких кухи
ња JI ЊИХОВОГ Сl-l абдевања. Изабрани су дe~ 
легати који ћс изабрати делегата за Земаљ
ски кошрсс ЈСРН Србије . 

- Одржаllа ј е седница Градског одбора 
АФЖ-а Београда којој су ПРИСУСТDоваАе и 
секретарице рејонскнх одбора АФЖ-а. 

28, ју" 

- Одржана јс ССДllица ИНО града Бсо· 
града на којој је разматран преДАО г буџе
та ИНО за ј ун-децеl\'lбар 1945. На седници 
је донета Одлука о образоваљу Управе 
фонда АОi\Щ стараца [1 ст?рица и именова
ни њени члаНQОИ. 

30. iYI! 

- Одржа на је седница Градског одбора 
АФЖ-а Београда ]Ја Iюјој је дискутовано 
о задацима и раду који су жене зацртале 
на ПРООМ конгресу АФЖЈ. Тако])е је ДИС' 
кутовано о раду у болницаJl.Ш и дечијим до
мовњ\ш. Прихваћен ј е предлог да се орга
низује сабирна акција за незбринуту децу. 

1-4. јул 

- Одржан ј е Конгрес Јсдинствених СИН
диката радника 1-1 намештеника Србије . 
Конгрссу је, поред делегата, присуствовао 
и .маршал Јосип Броз Тито и одржао говор. 
Изабран јс 3смал,ски одбор ЈСРНС. 

1. јул 

- Министарство ТРГОDине и снабдевања 
Србије пренело је у надлежност целокупно 
снабдевање Београда на Извршни НО гра
да Београда. 

- Београдско слсктрнчарско саобраћај-
110 предузеће "БЕАСАП" издало је саопште
ње претплапшцима да МОГУ неограничено 

користити електричну енергију у термичке 
сврхе. 

- Одсек за заштиту мајки , деце :и омла· 
дане ОАел~ења за социј ално старање одр-



БЕОГРАД 20. Х Н)44-31. ХII 1945. 

Ј'руnа ,малuuюна за време РУЧ1(а у једном беоzрадском обданшu.ту 194.1. zодuне 

Le groupe d'enfant а ['l1eure Је de j eun.cr dans иn јш-clin d'el1fants а B elgracle сп 1945 

жао је конференциј у са управаыа дечијих 
обданишта из Београда. Разматран је рад 
'i обдаништима и нови правилник за рад у 
обдаништима. 

- На игралишту "ЈугослаВlfје" оди гра~ 
на је фудбалска утакмица измећу "Црвене 
звезде" и загребачког Фискултурног АРЧ~ 
штва "Динамо". Победила је "Црвена зве
зда" с реЗУАтатом 4:1. 

3. јул 

- Одржана је конференција студената 
технике на којој ј е изабран Акциони одбор 
студената технике. 

4. јул 

- у Дому Југослозсиске армије прире
ћен је свечани приј еlo.l у част делегације 
официра и бораца Црвене армије који су 
учествовали у борбама за ослобоћење Бео
града . 

- у Академији ликовних уметника oдp~ 
жава је ванредна скупштина ликовних y~ 
метника . Раз.м.атран је извештај О раду y~ 

праве, извештај Суда части . Изабрана ј е 
нова управа и Уметнички савет. 

6. јул 

- Qдржана је седница ИНQ града Бео
града. На седници ј е донета Одлука о пре~ 
носу ветеринарске службе у састав OAe_l\:>e~ 
ња за здравствено старање, и Одлука о име~ 
новању управника 30ЛОШКОГ врта. 

- Радничка уметничка група "Никола 
Тесла" извела ј е уметнички лрограJl.'l у Ha~ 
РОДНОМ позоришту на Врачару. 

7. јул 

- у Ј(ошутњаку ј е одржан велики ми~ 
тинг ПОВОДОМ годишњице устанка народа 

Србије. 

8-15. јул 

- Одржан ј е Први конгрес антифар1И 
стичке омладине БаАкана . Конгрес ј е по
здравио маршал Јосип Броз Тито и пот~ 
предсеДНIfК савезне владе Едвард КардеЈЪ . 
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- у оквиру Народног универзитета Пе· 
тог рејона, у сали Шесте мушке гимназије , 
велики хор Казалишта народног ослобоће
ња Далмације, приредио је концерат. 

- у част Првог конгреса антифаши
стичке омладине Балкана одиграна је фуд
балска утакмица измећу репрезентације 
Београда" и Софије. Победила је репрезеи
тација Београда с резултатом 5:2. 

9. јул 

- Одр.жана је конференција студената 
Филозофског факултета на којој је иза
бран Иниuијативни одбор студената. 

- у Радничком ДОМУ, на иницијативу 
Месног синдикалног већа града Београда, 
одржао је предавање Хискија Удић: "О 
акордном систему". 

11. јул 

- Одржана је седница ИНО града Бео
Ј рада на ~(ojoj ј е разматран извештај Град
ског привредног предузећа "Гранап", изве
штај о стању пиј аца, предлог о организа
цији одељења за социјално старање и др. 

12. јул 

- Одржана је конференција ЈНОФ и 
синдикалних подружница свих факултета 
Београдског универзитета поводом устанка 
народа Србије . 

- На игралишту "Црвене звезде" , на 
Калемегдану, почело је велико средњо
школско такмичење у кошарци. 

13. јул 

- Одржа на је конференциј а јавних ту
жилаца Београдског округа. На конферен
цији су упознати са дужностима и обаве
зама и добили упутства за рад. 

14. јул 

- Одржаиа је седница ИНО града Бео
града на којој су разматрани правилници 
привредних предузећа ИНО и Дирекције 
моторних возила; питања рејонских стам
бених, саобраћајних и техничких одсека; 
предлог организације оде..ъења за социјал
но старање; предлог одељења народних од

бора о постављању градске комисије у 
смислу Закона о конфискацији. На седни
ци је донета Одлука о именовању чланова 
Градске комисије у смислу Закона о кон, 
фискацији имовине И О извршењу конфис
кације. 
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- у Радничкој комори одржан је пле
нум Месног синдикаАНОГ већа Београда на 
коме је дискутовано о стандарду и обра
зовању радника . Зак..ъучено је да све СИН
дикалне управе поведу акцију за матери· 
јалну помоћ настрадалој деци, која ће се 
вршити од 1-15. августа у оквиру других 
антифашистичких организација . 

- у ЦеЈiТралном ДОМУ ратних инвали
да, АФЖ Трећег рејона одржао је при
редбу, са одабраним умеТНИЧЈ~ИМ програ· 
мом, у корист ратних војних инвалида. 
Сличне приредбс одржане су н у ДРУГИМ 
рејонима. 

- Омладина Петог рејона приредила је 
свечани пријем са уметничким програмом 
у част делегата Првог конгреса антифаши
стичке омладине Балкана. 

/5. јул 

- На завршетку рада Првог конгреса 
антифашистичке омладине Балкана, деле· 
гати су, заједно са омладииом Београда, 
одржали 1\'IИТИШ' на Теразијама. 

- На иницијативу ОдеЈЪења за трговину 
ИНО града Београда одржана је конферен
ција којој су присуствовали референти за 
трговину и снабдевање и референти УНУ
трашњих послова народних одбора у рејо · 
нима, чланови пијачних савета и представ
ници Oдe.tЪeњa за трговину и снабдевање 
и привредне инспекције ИНО града Београ
да. Разматрано је питање повећања цена 

и ДУЖНОСТИ пијачних савета. 

- Одржана је оснивачка скупштина 

у дружења ВојвоЈ5ана који живе у Београ
ду. Разматран је реферат Акционог одбора 
о раду Удружења. Изабран је Управни од
бор. 

16. јул 

- Отворена је велика продавница 'Др. 
жавног трговинског предузећа Народни ма

газин ("На-Ма"). 

17. јул 

- у Занатском дому одржана је КОН
ференција АФЖ-а Другог рејона на којој 
су разматрани политички и економски про

блеми и питање дечије заштите. 

- Отворена је аутобуска линија од Тр
га Републике до Карабурме. Аутобуси су 
полазили сва:КИХ 15 минута са почетних ста
ница . Цена једне вожње стајала је 2,50 ди
нара. 



18. јул 

- У сали ресторана "Трандафиловић" 
одржа на је седница Пленума Извршног од
бора ЈНОФ-а Четвртог рејона, којој су при
суствовали и УЛИЧНИ одборници. 

18-25. јул 

- Културно-просветни одбор Четвртог 
рејона прогласио је иеде.IЪV књиге ОД 18-
-25. јула. У том периоду све културно-про
светне организације рејона вршиле су на 
добровол,ној основи прикупл,ање кљига за 
рејонску библиотеку и народ Истре . 

19. јул 

- Одржана је седница ИНО града 
Беогрма на којој је разматран предлог о 
постаВЈЪењу чланова Управног одбора Ди
рекције возила и њеног директора, и npek 
лаг присудите.tЪа за Врховни СУД Србије. 
Донета је Наредба о рашчишћавању руше
вина и рушењу зграда склоних паду. 

21. јул 

- у Кнез Михаиловој улици отворена 
ј е француска читаоиица. 

- На кошаркашком игралиwту "Црве
не звезде" одигране су две финалне кошар· 
кзшке утакмице за првенство Београда из
меоу КД "Милиционар" и ОКД ,,црвена 
звезда", и "Црвена звезда IП" и "Црвена 
звезда VП". 

22-27. јул 

- у Београду је боравио генерални ДИ
ректор УНРЕ Херберт Аеман са својим са
радницима. 

22. јул 

- Завод за трансфузију крви предао је 
спомен-плакету СЛ ужбеницима Завода за 
израду новчаница. Они су у току такми
чења процентуално дали нај већи број да
валаца крви. 

- У Јеврејском дому отворена је Цен
трална библиотека Првог рејона. 

23. јул 

- На Коларчевом народном универзи
тету, Централна културно-уметничка гру
па средњошколске омладине дала ј е сво

ју прву приредбу. У програму су биле за
ступљене хорске, музичке и балетске тач-

БЕОl'РАД 20. Х 1944- 31. ХII 1945. 

ке, рецитације и комедије у једном чину 
од Чехова. 

- Одржан ј е велики турнир за шампи
онат Београда у шаху. 

24. јул 

- На Коларчевом народном универзи
тету одржана је конференција народних 
туж.илаца из Београда и београдског окру
га. Разматрани су реферат о НОВОМ југосло
венском законодавству и реферат о задаци

ма народних ТУ)I(илаца, њиховом ОДНОСУ 

према jaBIlOM ту.жяоцу и о ОДНОСУ према 
бирачима. 

25. јул 

- Одржана је седница ИНQ града Бе
ограда на којој је разматран пројект пра
вилника о граћевинским таксама, извештај 
Одељења за индустрију и занатство , извеш
тај Комисије о раду Градске кланице и 
кафилерије, извештај о доспеАИМ ануите
тима по зајмовима код ДХБ, питање сани
тетског фонда :и АР. 

- Одржана ј е конференција АФЖ-а 
Трећег рејона на којој је одржано преда
ваље о :жени у СССР и дискутовано о зна
'Јају Конгреса ЈНОФЈ. 

- Qдржана је седница Фискултурног 
одбора Београда на којој је донета Одлука 
о промени назива фудбалских игралишта. 
ФудбаЛСI<О игралиште "БСК" добило је на
ЗИВ "Стадион 20. октобар"; .. Југославија" 

Авала'" Јединство" Дунав'" 
"БАСК" - "Дор'tiол"; "Балкан" -""Звезда~ 
ра"; "РУДНИК" - "Златибор"; "Бановац" -
СаваН ' Београд" - Карабурма'" БОБ" 

:.. "КЗL~е~егдан"; "ВК Београд" - ,:A~a Ци
гаНАија" . 

26. јул 

- Одр)кан ј е састанак чланова одбора 
ЈНОФ-а, АФЖ-а и УСАОС-а Првог рејона на 
коме је говорено о значају Конгреса 
ЈНОФЈ.Слични састанци су одрж.ани и у 
осталим рејонима. 

27. јул 

Удружење Истрана, Далматинаца, При
мораца и Горана, Аичана , Кордунаша и Ба
нијаца у Београду приредили су свечану 
академију ПОВОДОМ 4-годишњице устанка 
народа Хрватске. Свечаност је одржана на 
Коларчевом народном универзитету. 
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28. јул 

- Почело ј е суЬење члаliОDшна Цен
тралног lIaЦИОШ\АНОI" комнтета Драже Мн
хаиловића и ОСТ;)ЛИi\! ПОЛЈПИЧКИМ и војнш..т 

руководиоцима ње['ове организације. 

29. јул 

- Одржани су избори за избор делега
та ЈНОФ-а. Изабрани делегати ЈНОФ-а одр
жали су 2. августа састанак по рејонима 
и на љима изабрали дслегате За Конгрес 
ЈНОФЈ. 

- Одржана је велика бициклистичка 
трка Крагујевац - Бсоград. Истовремено 
су одржане и Јнотоци!( листичке трке. 

1. aBZYCT 

- ОДЛУКОМ Министарства социјаАне по
литике ДфЈ формиран је ОдБОр за повра
так и смештај деце која су БИАа на опора
вку У Бугарској. 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој је разматрана представка 
Савеза радника и НЗЈ\'lештеЈшка !(омунал
них предузећа и установа, Нацрт уредбе о 
принудној оправци стамбеllИХ зграда у Бео
граду, Нацрт праВИАl·шка о расподели стам
бених просторија, пнтање прсузимања об
ј еката и постројења "Белсапа" од стране 
Електрнчног прсдузећа Србије . 

- у Београду је, ради што правилнијег 
снабдевања становништоа ЖИВОТНИМ на
мирницаl\-Ia и уопште аРТИКЛИi\'rа који ПОТ
падају под реЖЈ·r i\'1 планске расподеле и по
трошње, почеАа примена IЮDОГ Правилни
ка о легитимацијама за снабдевање потро
шачким књижицама. 

1-10. aBZYCT 

~ - Градски одбор АФЖ-а, у сарадњи са 
ЈНОФ- УСАОС и Месним синдикалним ве
ћем, организовао ј е акцију за прикупља
!ье новчане по:моћи за незбринуту и соци
јално угр()жену децу . 

1- 8, aaZYCT 

- Организована је ударна недеља за 
прикуљъање старог гвожћа. Акција ј е ор
ганизована у свњи крај евима Југославије. 

1. aazycт: 

- Према ОАобрењу Министарства про
свете С~бије, почео ј е рад на Ветеринар
ском факултету Универзитета у Београду. 
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- На игралишту "АваАа" одиграна ј е 
фудбалска упн{лнща измећу Хрватске ди
визије и Београдскс дивизије КНОЈ-а. 

2. ааlУСТ 

- Одржан је саСТШ'ЈЗI< представника 
културно-просветних одбора београдских 
рејона на коме ј е дискутовано о култур

НОМ животу у Београду. Изабран ј е КУЛ
турно-просветни одбор за град Београд. 

3. aazycT 

- На предлог председника савезне вла
де и lVIинистарства HapoAlie одбране ДФЈ, 
Председништво АВНОЈ-а донело је Vказ о 
општој амнестији II ломнловању. 

4. aazycт 

- Отворен ј е Музеј града Београда V 
Улици кнегиње fuубице бр. 1. То је био пр
ВИ музеј који је био отворен за публику. 

- На игралишту "Авала" одиграна је 
фудбалска утакмица измећу Прве коњичке 
бригаде и "Борца". Побсдила је Прва ко
њичка бригада с резултатом 2:1. 

5-7. aazyc1' 

- Одржа н је Први конгрес Народног 
фронта Југославиј е (НФЈ) коме је прису
ствовало 1.150 делеl'ата. Конгрес је њиао 
великп политичкн и ОРIЋнизациони значај; 

на њему је одреОе l·1З улога Народног фрон
та у НОI30!\'[ друштnено-лолитичком систем.у 

и дата перспектива љеговог развитка. Кон· 

грес је донсо Основна програмска начела и 
ОАредио ЛИllију унутрашње и спољне поли· 
тике Народног фронта ло завршетку рата, 
у обнови земл,е и предузетих широких на
РОДНИХ акција. На Конгресу је усвојен Ста
тут НФ. За председника Народног фронта 
Југославије изабран ј е Јосип Броз Тито. 

5. aBzyc'c 

- Одржана ј е конференциј а граћана 
Петог рејона на кој ој ј е Народни одбор 
поднео извештај о свом раду. На конферен, 

цији је одато лризнање НО за његов рад.. 

- Отворени су Библиотека и читаоница 
Четвртог рејона. у Катаннћевој ул. бр. 21. 

- На игралншту нАвала" одиграна је 
фудбалска утакмица измећу репрезента ци· 

је Ниша и .Дрвене звезде". 



7-26. ae zycl' 

- у Београду је одржа но Треће заседа
ље Антифашистичког већа народног осло
боћењэ Југославиј е. Експозе о ПОЛИТИЧКО~I 
И војном раду Националног КОАнпета и Бр
ХОВ1-ЮГ штаба дО III заседања АВНОЈ-а под
нео је председник владе l·даршал Тито. У с
вајајуliи препоруке Савезне конференције 
Jla Јалти, АВНОЈ је проширен посланици
l\'Ia од 1938. године који се нису КОМПрОIНИ
ТQвали за време рата и под окупацијом, и 
личностима из разних политиt]ки.х група. 

ЛВНОЈ је у току заседања променио назив 
у Привре"ену народну скупштину ДфЈ (10. 
августа), изабрао своје Председннштво и 
одборе . Скупштина је одобрила Одлуку 
ГНОО Војводине о прикл,учењу АП Војво
дине федералној јединици Србији . Донета 
је Резолуција о одавању признања Југо
словенској армији за победу над неприја
тел,ем . СКУl1штина је усвојила заКЈЪуч ке са
везне владе да до Одлуке Уставотворне ску
пштине НaJI"lесници остају као једини но
сиоци краЈЪевске власти. Изгласан је текст 
Резолуције о нашим територијалним пра
вима на оне зеМЈЪе, које су после прво!' 
светског рата ПРИКЈЪvчене Италији. При
времена народна скупштина, донела је низ 
закона који су допринели организовању зе
мље и даљем јачању и учвршћењу народне 
власти . 

8. йыуСТ 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града. На седници је донета Одлука о од
рећивању пуномоћника ИИО града Београ
да за заступање ИНО у сви~" њеГQВИАl гра
ћаНСКИI\'[ и КРИВИЧНИМ СПОРОВИl\.ш ПрСД су
довима и другим властима, затим Одлука о 
образовању Градске комисије за УТВРDива
ње висине ратне добити и именовању ње
Jiих чланоnа и Одлука о покретаљу "Служ
беног гласника Београда". 

9. aazycT 

- Виши војни суд Југослоnенске арми
је изрекао је пресуду члаНОDима политич
ког и војног руководства организације 
Централног националног комитета ДРЮI<:е 
Михаиловића, и то: др Бури Буровићу, А
лександру-Аци Аксентијевићу, Мустафи 
Мулалићу, Александру-Аци Павловићу, др 
Бо~<идару Попадићу , Александру - "Ша
ци Поповићу, Браниславу - Брани Ивко
вићу, ЈЬубиши Трифуиовићу и Николи Рас
поповићу. На смрт су осућеин ВОјИСАав Ау
качевић, Драгутин Кесеровић, Војин Воји
иовић, Бранко Гашпаревић, Антон Шварц. 
Момир Петровић и Јован Грковић. 
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ЈО. aeZYCT 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој је размотрен преДАОГ за Н

.меновање судија народних среских судова 
и Народног окружног суда, и питање соци
јалног осигурања службеника ИИО и др. 
На седници је донета Одлука о организа
цији службе у Одел,ењу за иидустрију и за
натство ИИО града Београда. 

- Одржана је конференција граћана 
Четвртог рејона на којој је Народни одбор 
поднео извештај о свом раду. Прихваћен 
је предлог да представници народне власти 

успоставе непосреднији КОНТаЈП саграћа
нима . 

12. aozycт 
- у Главној зеМЈЪорадничкој произво

lJачкој задрузи одржана је конференција 
свих произвоћачких задруга (житарских, 
воћарских, вин.оградарских и др) , на којој 
је распраВЈЪано о организацији прикупља
ња свих nишкова зеМЈЪорадничких произво

да, као и под којИ}"l условима се могу от
купити . 

- Одржане су прве кружне мотоцикли
стичке трке око Дорћола . Трке су изазвале 
веАИКО интересоваље код граћана Београ
да. Трке ј е организовао Ф. Д_ "Металац". 

Средином aazyc1'a 

- На иницијативу Савеза синдиката 
дрводеЛ:>ских радника, чланови столарске 

подружнице . "БОРОD парк" из Београда по
сетили су село Грабовац у Посавини. Они 
су у оквиру акције "село-град" ПРУЖИАИ 
помоћ сеЈЪацима у оправци кућног HaMe~ 
штаја , алата и АР. 

Ј5. aozycт 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој ј е разматран предлог о 06-
разовању контролне комисије при ИНО, 
образовању редакције "Г ласиика Народног 
одбора града Београда", предлог правилни
ка фонда за помоћ штићеницима и штиће~ 
ницај\·ta Дт.ш стараца и старица ИНО и др. 
На седници је донета Одлука о организа
цији служ6е за издэвање локала и послов

них просторија и Одлука о одре15ивању 
радног времена у рејОНСКИЛ'I народним од
борима. 

18. aaZYCT 

- у свим београдским рејОНЊ\Јlа одр
жане су конференције Народног фронта 
ПОВОДОМ одржаног ПРВОГ конгреса НФЈ. На 
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конференцијама СУ. говорили чланови вла· 
де Србије и чланови Извршног одбора На
родног фронта Београда. 

- На игралишту "Авала" оди.грана ј е 
финална фудбалска утаю.нща, у куп,так~ 
!\.'l.ичењу фудбалског одбора Београда, из
:мећу "Металца" и "Милиционара". 

19. авzуй' 

- Основана ј е r лавна београдска рад
I:Iичко-службеничка задруга. На скупштини 
је донета одлука да се Задруга може заду
)кити до 50 .милиона динара . Изабрани су 
Управни и Надзорни одбор. 

- Одржане су скупштине рејонских од
бора Друштва Црвеног крста Србије . Раз
матрани су извештај и о раду и ИМОВНOl\;f 
стању. Изабрани су управни и надзорни 
одбори и делегати за скупштину Друштва 
Црвеног крста Србије. 

- у Раковици је отвореиа Библиотека 
ЈНОФ-а Седмог рејона. 

20. aezyc'l' 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града. На седници ј е донета Одлука о рас
пореду кредита за радове Техничког оде· 
.л:.ења. 

- Одржана је скупштина Окружног од
бора Црвеног крста Београда којој су при
суствовали и срески делегати из де.вет бео

градских срезова и делегати антифашисти
чких организација Округа београдског. Ра

, зматран је рад Окружног одбора. Усвоје
не су смернице за будући рад и изабран 
иови Окружни одбор. За председника је 
изабран Михајло Голубовић , а за секрета
ра Дамјан Морачић. 

21. aBZYCT 

- Извршни НО града Београда издао 
је саопштење, у смислу Закона о бирачким 
списковимаl да ће на изборима за народне 
посланике моћи да гласају само стални 

'становници Београда. 

22. aezycт 

- Одржана ј е седница ИНО града Бео
града. На седници је донета Одлука о из
мени Одлуке бр. 2882/45. о додел,ивању по
моћи 6ившим: хонорарним службеници~>ta, 
дневничарима и наДI-Iичарима бивше Опш
тине града Београда, ОДНОСНО ИНО града 
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Београда, З3ПI:\'! Одлука о наЛАати rрздске 
трошарине од Државног филмског преду
зећа ДФЈ; усвој ен ј е ПраВJlЛНИК Фонда за 
IIомагање штићеНИI<а домова стараца и ста
рнца ИНО. 

- Одржана је конференциј а АФЖ-а 
ДРУГОГ реЈона "а кој ој ј е дискутовано о 
задацима жена у оквиру програма Народ
ног фронта. 

- Одржана ј е конференција АФЖ-а 
Трећег рејО I"i З на којој је дискутовано о за
дацима .ж:енз у оквиру програма Народног 
фронта . 

23, QБZУСТ 

- Привремена народна скупштина ДфЈ 
донела је Закон о Зl'рариој реформи и ко
лонизацији. На основу њега извршен а је 
аграрна реформа и колонизација, која је 
полазила ОД начела ДЗ зе!\'Iл,а треба да при
пада онима који је обраћуј у. 

25. aOZYCT 

- Одсек за снабдевање ИНО rpaAa Бео
града прuпнсао ј е да цена хлеба по једном 
I<ИАограму буде 7 дииара. 

- На ПраВН:О.t\i факултету, Друштво за 
КУА1'УрНУ сарадњу Србије са СССР, отвори
ло је изложбу фотографија "Братство на
рода СССР". 

26. aBZYCT - 9. сеllтеАtбар 

- Одржане су БИЦИКАистичке трке 
"Трст - Варна" . У трци су учествовали бу
гарски и југословенски бициклисти. У Бео
граду је 31. августа прире15ен срдачан до
чек. Победили су југословенски бицикли
сти. 

27. aazyc'l' 

- Допутовали су Бугарски народни ор
кестар, пеоачка женска група "Росна кит
ка" и неколико солиста Радио-Софије, Пр
ви концерат су одржалн 28. aBrYCTa. 

28. aBZ)lCT 

- Одржа на је скупштина професора 
Београдског универзитета на којој је за ре
ктора Универзитета изабран редовни про-



БЕОГРАД 20. Х 1944-31. ХП 1945. 

Радници Главноz .метаЛСI('ОZ Ilредузеhа на до6ровољnом раду у селу СреМЧUЦll 1. сеnте.нбра 
1945. [одuне 

Les tГalюillеurs (Је l'Entre.prise ргil1сiраlе de те tаllигgiе сп tl'a\'ail Ьеl1е,ю[е (!al1 s Је "iflage (Је 
S /'em.cica, Је 1еу septembre 1945 

фесор ДР Стеван ЈаКОБА>свић, а за прорек 
тора ванредни професор ДР ДушаlI Недел>
ковић. 

- На игралшнту "Авала" одиграна је 
фудбалска утакмица измећу "Црвене зве
зде" и "Хајдука". Утакмица је завршена 
нерешени.М резултаТШ"l 3:3. 

29. aozycc: 

- ' Одржана је седница ИНО града .Бео
града. На седници је донета Одлука о на
редбода~цима надлеЖ1;lИМ за издаваље на
лога о у'трошку буџетских резервних кре
дита; ОДАука о обнови Фонда за стварање 
и одржавање радничких установа ; Одлу
ка о образовању- пореске комисије (рекла-
1о.·1аЦИОНОГ одбора) и именоваљу њених чла
нова; Одлука о именовању нових чланова 

УI)РЗВНОГ одбора "БЕЛСАП"-а и Одлука о 
отпису ненаплативих потраживања ИНО 
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која потичу од утрошене електричне енер

гије и од npoAaTdr ј\·t лека. 

30. GБZУСТ 

- На игралишту , . .Авала" одиграна ј е 
фудбалска утакмица измећу "Металuа" и 
"Хајдука". Победио је "Хајдук" с резулта
том Ј :0. 

31. авzуст 

- Одржа на је пленарна седница Мес
ног синдикалног већа Београда. Дискуто
вано је о положају радника и наА1ештени
ка у вези са сталним растом цена живот

них намирница. На пленуму су усвојени 
заКА>УЧЦИ , у којима ј е , измећу осталог, ис
такнуто да народна власт треба да .м.акси:~ 
мира цене свим производима потребним. за 
живот. 
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г.ОЈИСЛАВ ЋИРКQВИЋ 

1. сеm·е.нбар 

- У оквиру акције "село-град" радни· 
ци и намеluтеници Г лаВНQГ гвож13арског 
предузећа посетили су посавско село Срем
чицу. Овој акцији Јнеталских радника при
ДРУЖИЛИ су се и радници ДРУГИХ струка. 

Среl\"1ЧИЦУ је посетило 11 разноврсних рад
НИЧI,их екипа. 

1-2. ссnте.мбар 

- Одржана је интерфакултетска кон
ференција професора и студената Београд
ског, 3агребачког и iDуБЛ:!анског медицин
ског фа-култета. На конференцији је ДИСКУ
товано о сарадњи измећу три факултета, 
поставЛ:!ању нових основа за рад, и реша

вани многи заједнички проблеми. Усвој е
на је резол.уција о сарадњи три l\-[еДИЦИЈ-[
ска факултета. 

2. сеlП'СД1бар 

- Одржана је Прва годишња скупшти
на Друштва Црвеног крста Србије на којој 
је изабрана управа друштва. За председни
ка је изабрана Криста Борћевић. 

3. сенте.мбар 

- Почело је државно првенство у Фуд
балу. Прва утакмица одиграна је на игра
лишту ,,20. октобар" измећу репрезентаuи
ја Србије и Црне Горе. Победила је репре
зентација Србије с резултатом 2:1. 

5. септембар 

- I\1инистарство трговине и снабдева
ња Србије издало је обавештење да се са 
територије ИНО rpaAa Београда забрањује 
извоз свих врста намирница. 

- Одрљ:ана ј е седница ИИО града Бео
lpaAa на којој је разматран предлог о по
сrавЛ:!ењу Градске изборне комисије, пре
длог Управе за заштиrу водовода, предлог 
о именовању Управног одбора Градске на
родне штедионице. На сеД1'ЈИЦИ је донета 
Одлука о организацији ОдеЈЬења за здрав
ствено старање и о ангажовању износа од 

милион динара за потребе ОдеЛ:!ења, као и 
Одлука о осниваљу граћевинског преду
эећа. 

6. сеnте.мбар 

- Земаibска изборна комисија Србије. 

на основу чл. 1. и 3. Закона о избору народ
них посланика за У ставотворну скупштину , 
донела је ОДЛУКУ да Србија бира 87 посла-
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ника У Савезну скупштину Уставотворне 
скупштине . Прел.!а тој ОДЛУЦИ, Београд је 
требал.о да изабере 7 посланика. 

7. септембар 

- У Студентском ДОМУ отворена је кул
турно-уметничка изложба бораца Прве бео
градске дивизије КНОЈ. На излож6и су би
ЛИ изложени резбарски радови, слике, ва
ј арски радови и фотографије. 

8. сеnтелtбар 

- На играл.ишту ,,20. октобар" одигра
не СУ две пол.уфиналне утакмице за држа
вно првенство. V првој утакмици сусреле 
су се репрезентациј е Југословенске армиј е 
и Војводине, а у другој утакмици Србије и 
Хрватске. Победиле су репрезентација Ју 
гословенске армије с резултатом 4:3, а Ср
бије са 3:1. 

9. септембар 

- На иницијативу Извршиог НО града 
Београда и Министарства социјалне поли
тике ДфЈ отворен ј е Дечји ДОМ "Саша и 
Тамара" на Дедиљу. 

- На игралишту ,,20. октобар" одигра
на је финална фудбалска утакмица за ДР' 
жавно првенство измећу репрезентациј а 
Југословенске армије и Србиј е. Утакмици 
је присуствовао и маршал Јосип Броз Тито. 
Победила је репрезентација Србиј е с ре
зултато.'\-[ 1 :0. 

12. ССl1тембар 

- Одржа на ј е седница ИНО града Бео
града на којој је разматран предлог о фор
мирању ко.муналног граћевинског предузе-
11а "Комграп" и Прој екат правилника о ор
ганизовању и раду предузећа; предлог за 
именовање управног одбора предузећа 
"Ко.мграл" ; предлог ОдеЈЬења за социјално 
старање о стварању привредног рачуна Од
сека за заштиту мајки, деце и младе)ки. На 
седници: је донета Одлука о висини и на
чину додел~ивања социјалне помоћи соци
јално угрожешн.l граћанима Београда . 

12-13. сеlТге,ибар 

- Градски одбор НароднОЈ' фронта Бе
ограда организовао је предавање у свим 
београдским рејонима о новим законима, 
које ј е донела Привремена народна скуп~ 
штина ДФЈ. 



13. сеlZтембар 

- Одржан је састанак Градског одбора 
АФЖ-а Београда КОА·Ј е су присуствовале и 
чланице ИЗВРШI-IИХ pejOJ-lСКИХ одбора. Раз
матрана ј е политичка активност жена у ре
јонима и предстојећа активност поводо]\'[ 
прославе годишњице ослобоћења Београда. 

- у Народном музеју отворена ј е изло
Ж.ба фотографија, докумената и штампе 
народноослободилачке борбе . Отварању из
ложбе присуствовао ј е и .маршал Јосип 
Броз Тито. 

14. септембар 

- Одржан је састанак референата и се
кретара за фудбал свих београдских фис
КУЛТУРНИХ друштапа. 

15-16. сеnтеЈибар 

- Одржано је так:мичење за првенстпо 
Београда у лакој атлетици. 

17. сеtnе.мбар 

- у Министарству шум а Србије одр· 
жана је конференција којој су присуство
вали н представници Министарства тргови
не и снабдевања Србиј е , И НО града Бео
града, Трговинског предузећа "Гранап" и 
др. Дискутовано је о организовању бољег 
снабдевања дрветом Београда. Формиран је 
Координациони одбор са задатком да ус
клади рад група на терену и при транс

порту. 

19. се,пе.мбар 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на КОЈОЈ је разматран предлог пра
вилника о организацији службе "Бевод"-а, 
предлог Оде...ъења за здравствено старање 
о поставл,ењу управника Градске болнице, 
одлука Управног одбора Градске народне 
штедионице о оснивању рејонских послов· 
ница, предлог Државне класне лутрије да 
ИНО одреди свог представника у Комисији 
за контролисање и мешање бројева и до
битака. 

- Одржана је конференција АФЖ-а 
Трећег рејона на којој је дискутовано о 
прогласу Народног фронта и о активиза· 
цији жена. 

22-23. се"ТСАtбар 

- Одржано је екипно такмичење за пр
венство Београда у пинг-понгу. 

БЕОГРАД 20, Х 1944- 31. ХП 1945 . 

23. сеnтеЈI1бар 

- V Земуну је одржан велики предиз
борни митинг на коме је учествовало пре
ко 10 хи...ъада граћана из града и околине. 

- Почело је фудбалско првенство Бео
rpaAa. Екипе су биле подел,ене у две rpy· 
ве: "Сава" и .. Дунав", Утакмице су одигра
ване по ДВОСТРУКОМ бод-систему, а право 
учешћа ИМЗАИ су само регистровани фис
КУЛТУРНИЦИ. 

25. сеm'е.мбар 

- Одржана ј е проширена седница Град
ског одбора Народног фронта Београда на 
којој је одушеВЈЪено поздрав...ъен приста· 
нак маршала Јосипа Броза Тита да буде 
носилац изборне листе Народног фронта за 
Београд. 

26. сеm'ембар 

- Одржана ј е седница ИНО града Бео
града. На седници је донета Одлука о одо
брењу позајмица у износу од 500 хи...ъада 
динара Одбору за прославу Дана ослобо
ћења Београда; затим Одлука о подноше
њу предлога буџета, прихода и расхода за 
1946. ГОДННУ од стране Одел,ења ИНО и 
РНО и Одлука о именовању директора и 
чланова У правног одбора Градског кому
налног предузећа "Комграп". 

27-28. септембар 

- ОДР)lшна је 3eMalbcKa конференција 
воћства Демократске странке која подр
жава НФ. Конференцији су присуствовали 
деАегати ИЗ СВИХ крајева Србије . Конфе
ренција је усвојила резолуцију и изабрала 
Акциони одбор, који ј е на крају конферен
ције саопштио проглас упућен демократи
ма ПОВОДОМ избора за Уставотворну скуп
штину. 

28. сеnтеЈ11бар 

- У Радничкој комори одрж:ана је сед
ница Извршног одбора Месно г синдикал
ног већа Београда на којој ј е распраВ.'Ьано 
о раду и задацима који се постављају пред 
синдикалне организације у Београду. На 
састанку је дат преглед предизборних кон
ференција које су одржа ли радници и на
мештеници Београда. 

30. сеl1ТеАlбар 

- На Коларчевом HapOAHOi\·[ универзи
тету одржана је предизборна конференци
ја граl5ана Првог рејона. На конференцији 
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воЈиСЛАВ ЋИРКОВИЋ 

је говорио Моша Пијаде, потпредседник 
Привремене народне скулштине. 

- у ДОМХ културе у БојвоlJанској ули
ци одржана Је предизборна конференција 
граоана Четвртог рејона на којој су ГOBO~ 
ри:\и кандидати Народног фронта за тај 
реЈОН, савезни министар просвете Влади
слав Рибникар, министар др Васо Чубри~ 
ловић и Влада 3ечевнћ. 

[, ОК'собар 

- На игралишту "Авала'! одиграна је 
фудбалска утакмица измећу "Графичара" 
из Београда и "Графичара" из Загреба. По~ 
бедио је "Графичар" из Београда с резул
таТ011 .. 1 3:2, 

2. ОК'l'обар 

- Извршни НО града Београда на BaH~ 
рсдној седници ОДЛУЧИО је, да се, на основу 
ЧА . 8. Одлуке Председииштва АСНОС-а о 
устројству и лословању народноослободи
лачких одбора и скупштина демократске 
Србиј е. предложи Председииштву Народне 
скупштине Србије, да се град Земун аДi\Ш:~ 
нистративно припоји граду Београду. 
. - у Првој )кенској гимназији одржана 
Је предизборна К~Шференцнја граћана Дру
гог реЈона на КОЈОЈ Ј е говорио Драги Ста
менковић. 

3-6. октобар 

- У Министарству социјалне ПОлитике 
ДФЈ одржана је Прва конференција савез
ног и федерал~и:< министарстава социјал~ 
не политике КОЈОЈ су присуствовали и пред~ 

ст~вници друштnено~политичких организа

ЦИЈа и Извршиог НО града Београда. Раз
А'laтрана' с:у и измењэ.на стечена искуства о 
актуелним проблемима из области социј алм 
не Политике. 

3. октобар 

- Одржана ј е седница ИНО града Бео
града. На с~дници ј е донета Одлука о за~ 
кључењу заЈма од 8 милиона динара код 
Градске народне штеДИОliице за оправку 
школских зграда.' 

- , у палати ' "Кl!киlf одржана је предиз~ 
борна. К?,:феgеНЦИЈа АФЖ-а Другог рејона 
на КОЈОЈ Је говорила Недц Оклобџија, по~ 
м:оћник начелника Персоналног одел.ења 
Министарства просвете Србије . 

. - Одржа на је предизборна конферен
ЦИЈа АФЖ-а Трећег реЈ она на којој је гово· 
ри"а Банда Новосел , секретар Централног 
одбора . АФЖЈ. .. .. 
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4. ОК1'обар 

- V сали Ауто-команде одржана је лре~ 
~изборна конференција граћана Шестог pe~ 
Јона. 

- у ~аДНИЧ.lшј КОI\'ЮРИ одржана је KOH~ 
фереН~ИЈа КрОЈауа~ца"Из Београда . Разма~ 
тран Је ценовник услуга и литање колек~ 

тивног уговора. 

5. ОК1'обар 

.- Одржана је предизборна конферен~ 
ЦИЈа граћана Петог рејона на којој је гово· 
рио Павле Пањ\овић. 

- у просторијама фабрике "Вапа" oдp~ 
жава Је предизборна конференциј а АФЖ~а 
СеД1\'ЮГ рејона на којој ј е говорила Славка 
Парента, шеф Социј ално!" одел,ења ИНО 
града Београда. 

6. октобар 

- у Француској школи одржана је 
предизборна коиференц;rја АФЖ-а Четвр
тог реЈона на КОЈОЈ су говорили Зага JOBa~ 
новић и Владислав Рибникар. 

- Ново~ормирани тим Дома Југосло~ 
ненске арlo.·1ИЈ е "Партизан" одиграо је своју 
прву утак;'1ИЦУ с репрезентацијОlvf Земуна. 
Победио Ј е "Партизан" с резултатом 4:2. 

7. октобар 

- . На Тргу Димитрија Туцовића одр
жан Ј е велики предизборни збор свих раДм 
ника и намештеника Београда. На збору 
су говорили нстакнути синдикални PYKO~ 

DОДИОЏИ . 

- Почело је омладинско првенство Бе~ 
ограда у шаху. 

- Одржане су бициклистичке трке за 
првенство Београда у 1945. години. Трке 
су одржане ОКО Калемегдана. 

8. октобар 

- у Пионирском парку је одржан пре: 
дизБОЈ?НИ збор граIJана Трећег рејона на 
коме Је говорио Влада Симић, посланички 
кандидат Народног фронта. 

- у сали Ауто-комаиде одржана је 
предизборна конференција ,'\ФЖ-а Шестог 
рејона на којој је говорила. Славка Па~ 
рента. 

10.0кгобар 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој су разматраиа следећа пита· 
ња: Qдобрење кредита за оправку Градске 
болнице, позај.мице Градској економији, 



предлог Техничког одел>ења о питању Me~ 
лиорације Великог Макиша у ОДНОСУ на 
Београдску ВОДНУ заједницу, затим обрада 
земЛ>ишта за ПОlbопривредну сезону 19451 
/46. годину. 

- У Шестој мушкој гимназији одржа~ 
на је предизборна конференција АФЖ·а 
Петог рејона на којој је говорила Милена 
Бубало. 

- У Народном позоришту на Врачару 
приказана је премијера "Госпоћа МИIПI· 
старка" од Бранислава Нушића. 

11. Оlсгобар 

- На Коларчевом народном универзи· 
тету, културно~просветна група Удружења 
Македонаца "Кузман Јосифовски-Пџту", 
приредила је свечану академију ПОВОАО~'I 
Дана устанка народа Македоније. 

12. октобар 

- У Дому културе одржана је предиз· 
борна конференција граЬана Трећег рејо· 
на на којој је говорио Владимир Симић, 
росланички кандидат Народног фронта. , 

13. октобар 

-. У Дому културе одржана је предиз
борна конференција Ј'раЬана Трећег рејона 
!Ја којој су говорили професор др, Васо Чу· 
бриловић и Владимир Снмић. 
. - У Дому бродараца одржана је пред
изборна конференција граћана Седмог ре·· 
јона. 

- Изишао је први број листа "Јеж.". 
- У Народном позоришту на Врачару, 

уметничка група Централног одбора УСА
ОЈ "Иво-Лола Рибар", први пут је пред бео
fpaAcKoM публиком приказала комад "Пу· 
тем цвећа" од Валентина KaTaje~a. 

14. октобар 

- Пред Техничким факултетом одржа~ 
на је предизборна конференција омладине 
Београда. На конференцији су говорили Ра· 
то Дугоњић, секретар Централног одбора 
YCAOJ~a, Данило Јауковић, народни хе· 
рој, Михаило Туртић·ПавКа, председник 
Градског одбора радничке омладине и Ран· 
ка Божовић, председник Градског одбора 
средњошколске 'омладине . 

- Чланови Народног позоришта ПрИ' 
реДИАИ су велики концерат у корист избор
ног фонда Народног фронта. На ПРОГРЭr.1у 
су била дела Чајковског, Римски·Корсако, 
ва, Мусоргског, Авор.жака , Сметане. Коњо· 
вића, Павчића и др. 

БЕОГРАД 20. Х 1944-31 . ХП 1945. 

16. октобар 

- у Земуну, у сали Шу.марског факул, 
тета, маршал Јосип Броз Тито одр)као је 
говор официрима који су, по ослобоћењу 
из немачког ропства, ступили. у Ј угословен, 
СКУ армију. ,. 

- У Земуну, у Дому културе, одржана 
је конференција АФЖ-а Земуна. На кон
ференцији је говорио маршал Јосип Броз 
Тито. 

17. октобар 

- Одржапа је седпица ИНО града Бео
l'paAa на којој је разматран предлог Oдe~ 
tЪeњa за социјално старање да им се сред. 
ства сабирне акције ставе на располагање; 
затим захтев Градског водовода да му се 
одобри зајам од 30 милиона динара; пред. 
лог "Ко:м:грапа" да се може закл>учити за· 
јам код Привредне банке Србије у висини 
од 30 милиона динара. 

- Градски народни одбор Земуна до
нео је Одлуку Q припајању Земуна Београ· 
ДУ. Одлуком је било предвићено да се при· 
саједињење изврши на дан ослобоћења Бе· 
ограда 20. октобра. 

17.-31. октобар 

- Организована је акција за саКУПibа~ 
ње старе гуме. За ударничке сабирне дане 
одреЬенн су 23, 24. н 25. октобар. 

17. октобар 

- Изишно је из штампе први број не· 
дел:.ног илустрованог листа "Звезда" у из~ 
дању Новинско~издавачког предузећа "Бор· 
ба". 

- у Београд је допутовао совјетски пи~ 
сац Њъа Еренбург. 

- У дворани Радничке коморе одигра· 
на је пинг·понг утакмица измећу репрезен· 
тација Прага и Београда. Победила је ре
презентација Прага с резултатом 5;0. 

18. октобар 

- у Биоскопу "Београд" одржа:на је 
свечана премијера првог Домаћег филма 
"Београд". Филм је режирао Никола Попо
вић, музику написао Миховил Логар, а 
текст књи).кевник Танасије Младеновић. 

19. октобар 

- Одржана је свечана седница Изврш-
1:IОГ народног одбора града Београда пово~ 
дом ГОДИШlbице ослобоћења Београда. На 
седници је прихваћен предлог Председ~и~ 
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штва ИНО да Улица кра..ъа Александра до
бије назив Булевар Црвене api\Hlje, а Буле
вар ослобоћења и Шу,мадијска улица ДО
бију назив Булевар ЈУl'ословенске армије. 
На седници су за почасне граћане Београда 
проглашени Ј\шршал Совј етског Савеза 
Фјодор Иванович Толбухин, генерал-лајт
нант Владимир Иваноnич Жданов, коман
дант тенковског корпуса Црвене армије и 
генерал-лајтнант Југословенске армије Пе
ко Дапчевић. 

- На l{оларчево:м народном универзи
тету, Извршни НО града Беоrрада прире
дио је свечаllИ симфонијски концерт Бео· 
градске филхармоније У част прославе Да
на ослобоћења Беоrрадэ. 

2(). октобар 

- ИЗВРШIШ I-IO града Београда издао је 
п;~оглас IЮDОДОЛ I " олишњице ослобоћења 
Сео града. 

- ПОВОДОМ годнuш.~ице ослобоћења Бе
ограда одржана је парада јединица Jyro· 
словенске армије. Паради је присуствовао 
маршал Јосип Броз Тито С највишим југо
словенским РУКОВОДИОЦИЛ'Ia. 

- У Народном позоришту, Градски на
РОДНИ одбор rpaAa Београда приредио је 
свечану академију у част прославе годиш
lЬице ослобоћења Београда. Академији је 
присуствовао маршал Јосип Броз Тито, чла
нови Председништва Привремене народне 
скупштине, чланови савезне владе, генера

лнтет Југословенске армије, представници 
федералних влада, дипломатски представ
ници Совјетског Савеза, САД, Велике Бри
таније, Републике Француске, Пол>ске, Че
хословачке и Турске. На академији је под
нео реферат генерал·лајтнант Коча Попо
вић. 

- Народни музеј, у оквиру прославе 
ослобоћења Београда. свечано је отворен 
за публику, приказом' старих сликарских 
радова, познатих српских сликара из ХVIП 
и XIX века. Овом свечаном МaIшфестаци
јом Народни музеј је прославио 100·годиш
lЬицу постојања . 

- у Народном по~оришту приказана је 
премијера комада "РодитеlbСКИ ДОМ" од 
совјетског писца Валентина Катајева .. 

:.....- На игралишту ,,20. октобарl' одигра
иа је фудбалска утакмица изме15у репре
зентације Прага и "Партизана". Победила 
је репрезентација Прага с резултатом 4: 1. 

21. октобар 

- Поводом годишњице ослобоћења гла
вног града Југославије и припајања Зему
на Београду, одржана је свечана седница 
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ИНО града Беоrрада и ИНО Земуна. Сед
ници су присуствовале и делегације Сараје
на, Загреба и л,убл,ане. Са седнице је упу
ћен поздравнн телеграм маршалу Јосипу 
Брозу Титу. 

- у Уметничком папи..ъонv, на Малом 
Калемегданv, отворена ј е друга изложба 
УДРУЖ.ења ЛИКОвних уметника Србије. На 
изложби су била заступл~ена 92 уметника 
са 219 радова . 

- На игралишту 1120. октобар" одигра
на је фудбалска утаК~1I!ца измећу репрезен
тације Прага и Београда. Победила је ре· 
презнетаllија Прага с резултатом 2:0. 

22. ОК7:0бар 

- Одржан ј е митинг граћана Земуна 
на коме су прославили годишњицу ослобо
ћења свога [рада и припајања Београду . 

24. 01''f:обар 

- Одржана ј е седница ИНО града Бео
града на којој је разматран предлог буџе
та обнове за 1946. годину, као и пита
ње рада службеника Одељења за станова
ње ИНО. 

25. октобар 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града. На седници је донета Одлука о од
рећивању Комисије и именоваљу њених 
ЧАанова за израду правилника о организа

цији и раду Градског народног одбора Зе
муна, Одлука о именовању управника и 
чланова Управног одбора Градске еконо· 
мије. 

- На Студентском TPry одржана је 
предизборна конференција гра15ана Првог 
рејона. На конференцији је говорио канди
дат Народног фронта А10ша Пијаде . 

27. октобар 

- Главни одбор Јединствених синдика
та радника и намештеника Југославије из
дао је изборни проглас радничкој класи Ју
гославије. 

- На иrралишту ,,20. октобар" одигра
на је фудбалска утакмица изме15у репре
зентације КНОЈ и ,Дрвене звезде". Побе
дила је ,Дрвена звезда" с резултатом 4:2. 

28. октобар 

- На Тр,'У Димитрија Туцовића одр· 
жан је предизборни митинг АФЖ-а Београ
да. На митингу је говорила Спасенија-Цана 
Бабовић. 



- Одржана је оснивачка скупштнна Са
веза удружења новинара Аемократске Фе
деративне Југославије. 

- На Правном факултету одржана је 
прва редовна годишња скупштина ФА "Цр
пена звезда". Разматрани су извештај и свих 
секција и Надзорног одбора. Изабрана је 
нова управа. 

- Qдржана је редовна годишња скуп

штина ФА "Београд". 

31. октобар 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој је размотреи извештај о ра
ДУ Одсека за становање ИНО, предлог бу
џета Градског народног одбора Земуна за 
1946. годину, предлог буџета Фонда за ста
рање и одржавање радничких установа , 

предлог пројекта проширења Београдског 
водовода. На седници је донета Одлука о 
оснивању стамбеног фонда. 

Ј . 1l0ве.lllбар 

- Отворена је Општа студентска менза 
Београдског универзитета у Гарашанино
Бој ул. бр. 18. Мензу је отворио Јован Бор
nеnић, професор Правног факултета . 

- На Техничком факултету отворена 
је изложба о обнови нашег жслезничког, 
речног и поморског саобраћаја. Изложбу 
ј е отворио министар саобраћаја савезне 
владе ТОДОР Вујасиновић . 

2. нове.ибар 

- Преминуо ј е Петар Драпшин (роnен 
1914. у селу Турији, у Војводн н н), коман
дант Прве тенковске армије. Сахрана је 
обављена у Београду 3. новембра. 

3. новембар 

- у великој сали Правног факултета 
одржана је свечана академиј а поводом ло
четка наставе на Правном фal<ултету. 

4. Ilовембар 

- На Тргу Републике одржан ј е пред
изборни митинг граћана Београда. 

5. новембар 

- у Београд је стигао први авион на 
новоуспостављеној редовној ваздушној ли
нији Београд-Праг. 

- Почела су лредавања на Ветеринар
СКОМ факултету Београдског универзитета. 

22 

БЕОГРАД 20. Х 1944- 31. ХlI 1945. 

6. Нове .... tбар 

- у Народно.м позоришту одржана је 
свечана акадеЈ\'lИЈа у част прославе 28-го
дишњнце Велике октобарске социјалистич, 
ке револуuиј е. Академији је присуствовао 
и Маршал Јосип Броз Тито . 

Граћанu Земуна на предизборном MUTUHZy 
новембра 1945. zодШIe 

IJes citoyens Је Zcmul1 СН meeri l'/g еl есtогаl еn 
Hovcmbre 1945 

Почео ј е да излази лист "Република" , 
срган Југословенске републиканске демо
),ратске странке. Лист је :излазио ј едном 
недељно. 
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- у Ум:етничком павил.ону, на Малом 
Калемегдану, отворена је изложба ДОКУ
ментарних фотографија "Москва". Излож
ба ј е отворена ПОВОДОМ 28-I'одишњице Вели
ке октобарске социјалистичке револуције. 

8. новембар 

- Одржана ј е седница ИНО града Бео
града на којој је разматран предлог одлу
ке за социјално старање о одобрењу креди· 
та ОД МИЛИОН динара за потребе дечијих 
домова, предлог буџета Фонда за старање 
и одржавање радннчких установа у Београ
ду за 1946. годину, пројекат проширења Бе
оградског водовода, предлог Министарства 
пољопривреде Србије да ИНО одреди свог 
представника који ће бити члан Комисије 
за Панчевачки рит. 

9. 1l0вембар 

- Савезна изборна комисија издала је 
саопштење о броју уписаних бирача у Де
мократској Федеративној Југославији. 

10. новембар 

- Изишао је први број чаСОписа "Три
Аесет дана" у издању Издавачког предузе
ћа "Култура" у Београду. Часопис је изла
зио једном месечно и ДОНОСИО чланке ИЗ 
мећународне тематике. 

11. нове.мбар 

- Одржани су избори за Уставотворну 
скупштину. Активно И пасивно бирачко 
право имаАИ су сви граћани Југославије са 
навршених Ј 8 година живота. Бирачко те
ло бројало је преко 8 милиона бирача. Пре
ко 970/0 бирача гласало је за листу Народ
ног фронта чији је носилац био Јосип Броз 
Тито . У Београду је гласало 91% уписаних 
бирача. 

14. lювеЛlбар 

- Почела је недел,а Друштва Црвено!' 
крста. Поред Београда, недеља Црвеног кр
ста одржана је и у другим крајевима Ју
гославије. 

15. ноае.мбар 

- Одржана је седница ИИО града Бео
града. На седници је донета Одл у-ка о из
мени Одлуке о додел.ивању помоћи бив
ШНМ хонорарним службеницима, дневнича
рима и иадничарима бивше Општине града 
Београда, односно ИНО града Београда; за-
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тим ОДА ука о оснивању приватног троша

ринског смештаја Савеза радничко-служ
беничких набаВlbачко-потрошачких задруга 
Србије и Одлука о уступању Градске кла
нице Градском народном предузећу "Гра
нап". 

17. flове.lIlбар 

- Одржана ј е прослава "Студентски 
дан на Београдском универзитету". На про
слави су говорили директор др Стеван Ј а
ковл.евић и студент Филозофског факулте
та, Рајко Том.овић . 

18. нове.116ар 

- На Коларчевом народном универзи
тету ревијски оркестар Радио-л,убmане, 
под воћством композитора Бојана Адам и
ча, уз суделовање хумориста л.убл,аНСКОЈ· 

веселог позоришта, извео је концерт . ДРУ
гу представу је извео 19. новеЛ'lбра. 

- На Коларчево:\« народном универзи
тету одржана је прва скупштина Београд
ског шаховског удружења . Скупштину је 
отворио мајстор Озрен Недел,ковић . На 
скупштини је разматран рад У дружења и 
изабрана нова yrlpana. За председника је 
изабран професор др Нико Миљанић, за 
потпредседника адвокат Милан Цвијано
вић и Милорад Мицић, а за секретара мај 
стор Светозар r лигорић. 

- У просторијама "Црвене звезде" по
чео је финални турНИр за омладинска пр
венство Београда у шаху . На турниру је 
учествовало 14 играча, који су се на прет
ХОДНИМ такмичењама квз!\.ификовали за за
вршне борбе . 

19. l100е.мбар 

- Почела је настава на Академији ли
ковне уметности Београдског универзитета. 

- Управа Народног лозоришта прире~ 
дила је у З1'ради на Врачару свечану пред
ставу "Хајдук Стаико" у корист Црвеног 
крста. 

21. lюаелrvа]Ј 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града. На седници ј е донета Одлука о име
новању КОl'.шсије за збрињавање деl\юбили· 
саних бораца Југословенске армије и мор
нарице са територије града Београда. 

- у Дому културе Трећег рејона Удру
жење Војвоћана у Београду приредило је 
i{омелюраТИШIУ академију посвећену вели· 
ком проналазачу и научнику Михаилу Пу· 



ПНI-IУ . УВОДНУ реч оболслог ВеЛ>ка Петро-
вића , прсдседника Vдружења Војвоћана , 
п рочитао ј е члан управе V дружења, MaAe~ 
шевић. 

23. JlовеЛlбар 

- у Београд је допутовао совјетски 
књижевник Николај Тихонов, председник 
Савеза l{њижеВl-Iика СССР. 

- Умро ј е л,убомир Ивановиl1 (pol;eH 
12, фебруара 1882. у Београду), академски 

сл икар. 

25. новембар 

~~ у оквиру недел.е Црвеног крста ОДР
жан е су велике кружне мото,трке кроз Бе~ 
оград. у трка!l.'1З су учеспювали, поред во· 

зача Србије, и возачи из осталих федерал· 
ннх јединица. 

26. ноае.\IОар 

- у Београд је допутовала прва група 
де!l.юбилисаних бораца Југословенске арми
је из Београда. 

28. Jlоае.ибар 

- Председништво Привремене иаРОk 
не скупштине приредило је у Народном по· 
зоришту свечану представу поводом ОДР' 

жавања првог састанка Уставотворне скуп· 
штине и двогодишњице Другог заседања 
ABHOJ~a. Свечаној представи присуствовао 
је и lIларшал Јосип Броз Тито. 

- Одржа на је седница ИНО града Бео
града на којој је разматран предлог Mec~ 
ног синдикалног већа о отварању и затва~ 
рању радњи у Београду, предлог финансиј
ског одел.ења о доношењу одлуке о враћа
њу новчаних позај:м:ица датих привредним 
nредузеfiима. 

- у У,\о[еТНИ~lКОМ павил,ону , на Малом 
Калемегдану, отворена је изложба Удру
жења ЛИКОВНИХ уметника Србнј е. Излож." 
бу је отворио Коста Грубачић, ломоћник 
министра просвете Србије . 

29. новембар 

- Уставотворна скупштина је на свом 
првом заседању прихватила Декларацију О 
проглашењу Народне Републике Југослави~ 
је (ФНРЈ). Нова држава је "савезна народ
на држава републиканског облика, зајСАНИ~ 
ца равноправних народа који су слободно 
изразили своју вол.у да остану уједињени 
у Југославији". Овом ОДЛУКОМ коначно се, 
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у име свих народа Југославиј е, укида ]\'10' 
нархија . 

- Хрватско народно казалиште из За
греба приказало је у Народном позоришту 
драму "Матија Губец" од Мирка Боговића. 

Ј. децембар 

- Одржа на ј е седница Уставотворне 
скупштине ФНРЈ на којој су потврћене све 
одлуке и закони ABHOJ~a и Привремене 
народне СКУПШТНЈЈе и изабрано Председни
штво Уставотворне скупштине . Скупштина 
није прихватила оставку савезне владе, неп 
јој је одала пуно поверење. 

1. децембар - 1. јануар 1946. 

- На позив Месног СИНАi-шалног већа 
Београда одржано је таКА1нчење ПОВОДОМ 
прославе ГОАишњице оснивања Јединстве
них синдиката радника и намештеника Jy~ 
l'ославије. Позив Месно!' синдикалног већа 
Београда прихватила су сва месна снн.ди

кална већа у зеМ l\'>И. 

2. децембар 

- На игралишту ,,20. октобар" одигра
на је пријател.ска фудбалска утакмица из
меЬу "Црвене звезде" и "Радничког". По" 
бедила ј е "Црвена звезда" с резултатом 2:1. 

3. децембар 

- Одржана је сеАница Извршиог одбо
ра Народног фронта Београда. 

4. децембар 

- V Народном позоришту приказана је 
премијера комада .. Доћоше Ао града" од 
Пристлија. 

5. децембар 

- Одржана је седница ИИО града Бео~ 
града на којој је разматран извештај о pa~ 
ДУ "Гранапа", извештај о заКmучцима кон· 
ференције одржане у ДХБ 24. новембра 
1945. о питању стамбене кризе и финанси· 
рању радова за стамбене сврхе, предлог за 
формираље комисије за откуп радова на 
изложби У Л УС-а. 

- у РаДНИЧI<ој комори одржана ј е кон· 
фереиција дрводел,ских радника из Бео
града. Разматран је нови колективни уго
вор радника и послодаваца 11 нове норме 

које прописују количину рада за одрећено 
време. Заузет је став, да се онемогући He~ 
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дисциплина и саботажа у пос.'\. У од стране 
несавесних радника и повећање цена про
извода. 

6. деце.л!бар 

- На стадиону ,,20. октобар" одиграна 
је фудбалска утакмица измећу фудбалског 
тима ЦентраЛliОГ дома Црвене армије 
(ЦАКА) и "Партизана" . Победио ј е ,,цАКА" 
с резултатом 4:3. 

7. децембар 

- Пуштена је у саобраћај кружна трам
вајска линија 2 и 2-а. На овој линији 
саобраћало је 15 трамвај ских кола и била 
је повезана с трамоајСКОЈ\l линијом бр. 1. 

- у Народном позоришту на Брачару 
одржан је други симфонијски концерат Ра
дио-оркестра. На програму су били: Еето
венова Пета симфониј а, као и симфонијске 
варијације за клавир и оркестар које је 
изводио београдски llијаниста Властимир 
Шкарка. 

- Културно-просветио друштво Боса
наца и Херцеговаца nМладен Стојановић" 
приредило је књижевно вече на коме су 
читаАИ своје радове Иво Андрић, Јелена 
Билбија, Родол,уб Чолаковић, Марко Бра
њешевић и Бранко Rопнћ. 

8. децембар 

- у Народном позоришту I-Iа Врачару 
приказана је премијера драме "Платои Кре
чет" украјинског писца Александра Корнеј
чука. 

Ј. деЦеАlбар 

- Одржаиа је свечана акаДСЈ\.lија по
водом отварања Техничког факултета у 
Београду. Настава на Факултету почела је 
10. децембра. 

10. децембар 

- Свечано ј е отворен ПОА>Оllривредно-
-шумарски факултет Београдског универ-
зитета. 

Ј 2. деце.лtбар 

- Одржа на је седница ИНО града Бео· 
града. На седници је донета Одлука о име
новању Градске комисије за утврћнnање 
ратне добити. 
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13. децембар 

- Градски одбор Народног фронта 
Београда приредио је на Коларчевом наро
ДНОМ универзитету свечану академиј у по
ВОДОМ годишњице радничких и студент

ских демонстрација 14. децембра 1939. го· 
дине. 

14-16. децембар 

- Одржана је Прва годишња скупшти
на Фискултурног одбора Југославије. Раз
матран је преглед рада ОД формирања 
ФОЈ 7. маја 1945. године. 

15. децембар 

- На Коларчевом народном универзи
тету потпредседник У ставотпорне скуп ш
тине Моша Пијаде одржао је предавање : 
"О Нацрту устава Федеративне Народне 
Републике Југославије". Предавање је ор
ганизовао Месни одбор просветни.х радни
ка Београда. 

18. децембар 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града . На седници ј е , на основу Закона о 
изборима радничких повереника и Одлуке 
.Министарстпа социјалне политике Србиј е 
о расписивању избора за радничке повере
нике за сва предузећа и установе у времену 
од 15. јануара до 15. фебруара 1946. године, 
донета Одлука о именовању чланова Град
ске комисије ;:\а избор радничких повере
ника. 

18-19. децембар 

- Одржан ј е пленум: Месног синдикал
ног већа Београда. На пленуму је формира
на КО.1l.1исија за повеnање продуктивности 
рада и донета Одлука да се формирају Ко
.\1ИСИЈа за економска питања, Културно
-Ilросветна комисија и Организациона КО
l\lисија . На пленуму су изабрани делегати 
:Ја Пленум 3емал,ског одбора ЈСРН Србије 
који Н е се одржати од 30-31. децембра. 

19. децембар 

- Пуштен је у саобраћај директан воз 
на линији Београд - Чачак - Сарајево. 

22-23. деце.ltбар 

- Qдржане су рејонске конференције 
Народног фронта на којиr..·ta је говорено О 
Нацрту устава ФНРЈ. На конференцијама 



су говорили Влада Зечевић, Синиша Стан
ковић, Милош Царевић, Владислав Ри6ни· 
кар и др. 

23. деце~,бар 

- Одиграна је фудбалска утакмица из
мећу ЦАКА и ,Дрвене звезде". Победио је 
ЦАКА с резултатом 3:1. 

26. децембар 

- Одржана је седница ИНО града Бео
lрада на којој је разматран предлог Оде· 
iDења за социјаАНО старање да се укину 
три народне трпезе, затим предлог ОдеЛ::Iе· 
ња унутрашњих послова о укидању Одсека 
за радње и оснивању нових одсека за pak 
ње при ОдеiDењу индустрије и занатства и 
Одел.ењу за трговину и снабдевање, пред
лог Градске народне штедионице о пита
њу обавл.аља благајничке службе и АР. за 
рачун привредних пгедузећа ИНО. 

26. децембар 

- у Београду је почела с радом Виша 
економско·комерцијална llIкола. 

27. децембар 

- Одржан је пленум Месног одбора Са· 
веза радника и намештеника текстилне ИН

дустрије Београда на коме је дискутовано 
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о организационим задацима. Пленум је на· 
ставио рад 2. јануара 1946. године с рефе
ратом о економском положају радника и 
намеwтеника текстилне индустрије. 

28. децембар 

- На Коларчевом народном универзи
тету одржан је IП ј авни симфонијски кан· 
церат Великог радио-оркестра. На концер· 
ту је дириговао бугарски диригент Атанас 
Маргаритов, а као пијанисткиња је насту
пила Олга Михаиловић. 

29. децембар 

- Одржана је седница ИНО града Бео
града на којој је разматран предлог финан
сијског oAeiDeJЬa о укидању извесних тари· 
фних ставова таксене тарифе, затим преk 
лог за спајање привредних предузећа "Бел
сапа" и Дирекције ВОЗИАа, предлог Просвет
ног одел,ења о деблокирању износа од 20% 
по партијама материјалних расхода Оде
.ъења и ДР. 

31. децембар 

- у Београду је пуштен у саобраћај 
.железнички мост преко Саве. ПуштањеЈ\1 
овог моста у саобраћај успостаВЈоена је ди· 
ректна веза Београда са Загребом и Бео
rpaAa с Петроварадином. 

BELGRADE DU 20 OCTOBRE 1944 AU 31 DECEMBRE 1945 

Vojislav Cirkovic 

De\'ant le Com.i.te 10саl nouvcllement сп~6 
Ое 19 octobre 1944) s'etait trouve, aussit6t apres 
lа libеlЋtiоп de BeIgrade, l'objectif urgent de 
reconstituer Је Parti et l'АШапсе de lа Jeunesse 
communiste de Yougoslavie, d'activer lа Еогта· 
tion des organisations de masse, des organes du 
роиуојг et de lа justice, ainsi que ,de favorisel' 
lа normalisation de lа vie quotidienne de Ја 
уШе. Dans son activite Је Comite ЈосаЈ avait l' 
арриј du Comite п~giопаl du Parti communiste 
de Yougoslavie роиг lа Serbie et du Comite 
central du Р. С. У., qual1t аих nouveaux orga
nes du pouvoir рорulаiге, ils etaient sou tenus 
раг lа Ргеsidепсе du Conseil antifasciste de 
liberation nationale de Yougoslavie, le Comite 
l1ational de liberation de Yougoslavie, Ј'Аlliапсе 
antifasciste de lа Jeunesse рориЈајге de Serbie 
et, а partir du пюis d'avril 1945, раг Је РоиуојЈ' 
рорulајге de lа Serme federale. 

Le ргешiег organe du pou\loir а Belgrade 
libre fut Ј е Commandcment de l а ујllс. Il faisait 
sa fonction раг l'intel'mtbliaire des sections, аи 
потЬге de 16 ои 17. CelJes-сi embrassaient ter· 
ritorialement les anciens quartiers de Belgrade 
et deux он trois quartiers регiрhегiqиеs ауес 
les villages environants. Le Commandement de 
Ја \'Ше etait l'organe du роиуојг militaire, ауалt. 
еgаlешелt, apres lа liberation, des prerogatives 
du роиуојг сјујl. А mesure que lе front s'610i· 
gnait, се pouvoir se transmettait sur Jes Соп· 
seils de liberation nationale de Yougoslavie et 
sur les comites de quartiers. 

Quelques jours apres que les combats fu· 
[еп! finis, Је 26 octobгe 1944, (и! потто, еп 
vertu d'une decision du Comite ргјl1сјраЈ Је 
liberation nationale de Serbie, Је Comite ехе
cutif de liberation nationale de BeIgrade (с. Е. 
L. N.). Sеlоп сеНе decision, lе С. Е. L. N. ехег· 

173 



ВОЈИСЛАВ ЋИРКОВИЋ 

cerait Је pouvoir jllsqu 'a се que les с i['Сопstап
ces пе регmеttепt ]'еlссОоп legale des organes 
CILI pouvoir рори l ајl"е . 

Le lel1demai l1 , 27 oc tobl"e 1944, l е nOU\lcaL1 
Comite du Frol1t de libe ration na tionale de 
YougosJavic (Р. L. N. У.) pour Ја уillе de Ве Ј
grade, lаш;а а lа population de l а capita le uл 
арреl dOl1t Ј е пюt d'ordre e tait: »Tout РОШ' Је 
front - tout pout' lа victoirc«. Le Comite du 
F. L. N. У. de ВеЈgгаdе invita it tous les citoyens' 
de lа capitale, excepte сеuх сlолt lа presence а 
BeJgrade sera it necessaire роиг Ја гесолstги
c tion de Ј а ville, а геропdге а lеиг devoir patri
olique сп s'engagcant dans J'armee. I1s furent 
appeJes aussi а rOLlvri r Jcurs commerces, at&
licrs, ent reprises; а гергепdге lе travail dans 
leurs ins titutions e t а se I"assemble r dans les 
l.tnites е! lcs bataillons de tгаvа iЈ , ayant роиг 
but Ј а reconstructioll de Ја ville detruite. Ел des 
meetings CILI F. L. N. У. оп demandait а Ја 
population d'aider lе Comite executif de Јље
rat ion nat ionale а assumer Је роиуојг сј уј} а 
Belgrade. Оп faisait аррсl аих citoyens а soute
ПЈГ Је Commandement Је lа " Ше et Ies autres 
o rganes mili taires luttапt contre Ј а dissipation 
e t lа dest ruction des biens appartenant а l'Etat 
е ! а Ја ville, de ] а patrimoil1e culturelle e t des 
proprie tes privees. 

Роиг pouvoir a tteindre ces objectifs, Ј е 
Front де liberation nationa le de Yougoslavie 
роиг Belgrade invitait ses citoyens а adhel'e r аи 
Front . Les organisations du F. L. N. У. se соп
s tituerent dans les illSt itutioJ1s, les entreprises, 
les usines et les quartiers. Les organisations des 
jeunes (I'Associat ion unifice de lа јеилеssе а ll
ti fasciste), des femmes ( Је Front antifasciste des 
fem mes) et des ouvriers, аргеs lа formation des 
Syndicats unis (les Syndicats unis dLl p eLlple 
tl-ava illeu r de Yougoslavie), еп fai saien t p a rt ie. 
Ces Оl'g:а пi sа tiопs de шаssе etaien t mешЬгеs
-collectifs du F. L. N. У. e t ]eurs ргоргеs ad
J1Cl'ents, еп mете temps ]es m embres des oг~ 
E!a l1isations loc::tles du F. L. N. У. Оutге l е 
Comite de la " Ше et l е Comite оиугјег du F. L. 
N . У., јl У avait a ussi 14 comites de quагtiегs . 

Les rcsLll tats Је l'ac tion politique e t cte l' 
orgallisa tion sont analyses Је 4 fevrier 1945, а 
Ј а Ргеmјеге сопft~l'епсе d'apres-guerre du Раг t i 
com muni s te de Yougosla\lie а BeIgrade. А сеНе 
mете Сопfегепсе, les nouvelles dil'ectives аих 
соmmШ1is tеs de Belgrade furent delel'minees. 

А la liberation de Belgrade, Jes devoirs les 
plus uгgеп ts s'imposeren t, а savoir: deblaiment 
des Tues, amenagement des etablissem ents ри
bIics, леttоiеmепt e t reparation des rails de 
tram\vays, des i пstаIlаtiопs electriques et de l ' 
aqueduc, des egoLlts, des etabl issements jndLl
s tгiе! s ; 1 а mise еп rnагсће de ces der niers, lе 
ra\'itaillement de lа populat ion, etc. 

De nombreuses actions organisees раг Је 
F. L. N. У., c'est la »sеmаiле d 'assaut«, рго
сlаmее dans Је 8е гауоп du Р. L. N. У. сп de
сеmЬге 1944, qui est lа plus impol'tante. ЕIЈ е 
соmргепаit : lе nettoiernent des rues, Ј а collecte 
de skis роиг ] 'апnее, de J'aide роиг les pauvres, 
de l'ајпе et du sang роиг les blesses. Ел теmе 
temps, les citoyens de Belgrade etaient appeles 
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а part iciper а l а campagne де rassemblement 
des dechets. Les co II ectes se SLl i v i гепt, lа сот
pe tition a Llssi, соmmе celles des aba ttcLlrs d' 
arbres ои des partic ipan ts а l а recoIte dLl mais, 
а l'occasion du Ргеrn Јег тај, e lc. 

L'action socia le du рои\'ОЈ Г рорulа i гс s' 
organisait d'abord сп faveLlr des gens paLlVl'es 
e t denLles dont Ј l у avait ип gгапd потЬгс а 
Belgrade сп cette epoque, Оu tге l'a idc mаtегi еl~ 
Је de l 'A. А . L. N., lе С, Е. L. N. avait entrepris, 
еп decembre 1944, LlПе collecte роиl' les fam ill es 
pauvres. Une рагеillе асtiоп e tait огgапisее еп 
1945, sur I'iniciat ive du F. L. N. У . et du Fгоп t 
an tifascis te des femmes, еп соореl'зtiоп avec le 
Conseil des syndicats et les O1"ganisations de l' 
Аllianсе ипје de lа Jeunesse апбfаsс i s tе Је Ser
Ые. OLl tre сеlа, le С. Е. L. N. s 'occLlpait рагti
сиНегеmеп! des enfants, де lеигs пut гitiоп, ге
tablissement el hеЬсгgеmепt. Belgrade a \'a it 
поп sеLllеmещ accueillis avec grand soin cles 
enfants еп passage, mais ауаЈ! aussi assure ип 
hebe rgement durable роиг 1.500 en fanl s de dif~ 
ferentes геg iолs де Yougoslavie. 

Apres Ј а libera tion de Belgracle , Јl se posa 
a ussi Је ргоЫеmе de гараtгiеmепt de lа ро
p ulation аЕПuе dans lа villc pendan t lа guerre, 
sous l 'oppression е! lа tе ггеuг des Аl1еmапds , 
des oustaches, des OCCLlpa l1ts hongrois et bul
gal'es et des national istes albanais. Се ргоЫеmе 
s'aggrava considerabJement a p res le retour des 
carnps des prisonn ie rs е! des deten Lls politiq Lles 
yougoslaves. 

Gгасе аих efforts ext remes де toutes les 
[ol'ces socia les де Be]grade, des s ignes ргеси l'
sеuгs de I'activite culturelle s 'annoncerellt јт
m ediatement apres l а libera tion. Le 7 novem
ы�е, ' 1а Raclio Веlgгаdе repeit ses emissions, Је 
Theatre лаtiопа l , lа Biblio thcq Lle Ul1i vегsitа iге, 
etc., sui\'irent l'exemple. Les ргеmiегs quoti
diens, teIs qLlc »Politika «, »ВогЬа« (Com bat), 
»Glas« (Vo ix) , »Viпgt осtоЬге«, соmrnепсегеl1t 
а рагаitге. Maintes manifes tations sрогti vеs et 
cu] tu retles furen t organisccs. 

L'enscignement ргјтајге et secondail'e fut 
,"enouvcle plus d iff ic iIement, сп гаi sол de g га
ves елdоmmаgеmепts des e ta bIisscments scolai
,"es раг le ЬоmЬагdеmепt, pendant les combats 
de libега tiоп ои раг les mines posees 10rs de 
1з геtга itе des Allemands de lа ville. Роигtапt, 
maIgre tous ces obstacles, les ecoles et les [а
cultes de Belgrade oLl vriront bient6 t leurs рог
tes. 

Еп de nombeeLlx m eetings te nus аргеs lа 
Iiberation, Jes citoyens de Веlgгаdе avaient ша
nifeste OUVCl'tement lcu r volonte e t leur deter~ 
miпаtiоп poIi tiques. А J'interieur dLl Fгоп t de 
liberation nationa le de Yoogoslavie, ils avaien t 
particip6 а toutes les reunions et а toutes Jes 
demonstrations, а partir du ргеm јег m ee Li ng 
qui eot Неи lе 21 octobre 1944, pres du Мопи-
1llent а Vuk Karadzic, jusqu'aLlx rassembIe
mспts e lectora ux ронг l'AssernbIee сопs t ituапtе . 

Le Сопgгеs d LI Frol1t рориlајге де Yougo
slavie (tenu du 5 аи 7 аvгi l 1945), des t ra\laux 
de l'AssembIee n a tionale ргоvi sоiге, des ргера
ra tifs des еl есtiопs РОLlГ l'AssembIee constitu
апtе et l а participation du Front рориlајге а 1а 



campagne electorale - 10иl cela ауаН Ьеаисоuр 
гапјmе lа ује pol itique de BeIg,"ade. 

Le jour de l'elec tion, lе 11 лоvешЬге, fu t 
tгапsfогmе еп manifes ta tion politiquc сп fa
усиг du ргоgгаmmе du Fl'ont populaire. Les сп
droits de vote, dispe" ses d~ns toute Ја ville, 
etaient dеvепus се јоиг- Iа les сспlгеs de lа ује 
poli tique. Belgrade s'animait des 1es premieres 
heures du matin: lcs membres du Front рори
lајге s'еmргеssегепt de \'otel' ауес emulation 
e t des queues se fогmегепt dеvапt les игпсs. 

БЕОГРАД 20. Х 1944-31. ХII 1945. 

La victoire du Fl'ont рорulаiгс аих еlесtiопs 
de поуеmЬге ауај! fraye Је chemin а Ја desti
tution de Ја mопаЈ'сh i с et а l а proclamation de 
Ја Republique, realisees le 29 поуетЬге 1945. L' 
acte теmе (Је la proclamatiol1 Је lа Republique 
fut ClЉЉге раг le Сеи (lе sal\lcs, Сеи d'artifice 
et раг les mапifсstаtiопs des Ве l gгаdоis . Les 
usines е! les etablissements publics avaient 
c.esse Ј е tгаvаil . Les citoyens et les jeunes та
пifеstегепt devant l'edifice de l'Assemblee соп
stituante, sur les places de Terazije et de Sla
ујја, et а Сllkагiса. 






