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ПРВИ ПОСЛЕРАТНИ ГОДИШЊИ БУЏЕТ БЕОГРАДА 

План прихода и расхода ИНО-а за 1946_ rодину усвојен је на 
конференцији рејоискнх делеrата јуиа 1946_ rодине 

После нештр више ОД годину дана на

кон ослобођења, на· почетку 1946. године, 

пришло се изради годишњег финансијског 

плана Извршног народног одбора (ИИО-а), 

то јест - тада је, у ствари, донет први 

послератни rодишњи буџет града Београ

да.! Посматран као целина, тај буџет није 

испуњавао све услове, нити је имао карак

теристике једног посве реалног плана за

довољавања друштвених потреба, али је 

представљао за почетак веома значајан 

подухват сагледавања ОСНОВНИХ проблема 

и могуfiности за њихово решавање. И у 

ОВОМ првом градском буџету, као што ће 

се видети, дошла је ДО изражаја тежња 

нове народне власти за задовољавање по

треба веh.инестановништва, у првом реду 

радних слојева, насупрот финансијској 

политици раније буржоаске власти, која је 

водила рачуна о интересима своје класе, а 

од народа захтевала извршење обавеза у 

погледу плаћања разних дажбина. 

Одмах по ослобођењу града, у октобру 

1944. године, ИНО који је тада установљен 
као први орган народне власти у Београду, . 

није био у могуhности да донесе свој 6у

џет, већ се финансирао из дотација, које 

су му ставили на располагање виши др

жавни органи. Тек за први квартал 1945. 
године, и даље ~ за други квартал, па за 

период јул~децембар исте године, састав

љани су буџети, али су они одобравани по 

истеку сваког периода, на који су се одно

сили, док је финансирање вршено преко 

привремених рачуна. Доношење накнад-

них планова прихода и расхода значило 

је, у неку руку, прављенње завршних ра

чуна, односно тзв. "ликвидационих бу
џета". 

Изради предлога буџета за 1946. годи
ну, приступило се још у октобру 1945, го

дине када је била дефини'Гивно завршена 

замена окупационих валута. Тада су већ 

постојала извесна искуства у финансира

њу служби у граду, а била је спроведена U 
реорганизација органа власти, те се могао 

имати бољи увид у најосновније потребе 

друштва и у материјалне могућНОСТИ за 

њихово задовољење. 

Београд ј е у то време, поред Извршног 

народног одбора, имао још седам рејон

ских народних одбора и више десетина на

сељских одбора. У ствари, прва реоргани

зација, односно нова територијална подела, 

извршена је у мају 1945. године. Од дота
дашњих 14 рејона, који су били форми

рани на бази предратне квартовске поделе 

града, створено је 7 рејона у Београду.2 
Земун је у то време припадао Војводини и 

имао је статус града, са Градским народно

ослободилачким одбором за територију Зе

муна и Среским народноослободилачким 

одбором за срез земунски. Заједнички ви

ши орган за оба ова одбора био је Окру

жни народнослободилачки одбор у Срем
ској Митровици. Међутим, 22. октобра 1945. 
године, на годишњицу ослобођеља Земуна, 

донета је одлука о припадаљу Земуна Бео

граду,З с тим што је љегов одбор и даље 

задржао статус Градског народног одбора, 
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те 'су му у буџету ИНО-а издвајана сред

ства, за разлику од осталих рејона, за које 

су буџетска средства била обједињено 

исказана. 

Истовремено, са формирањем нових ре

јОНСКИХ одбора , извршене су промене и у 

организацији Извршног HapoAHor одбора 

Београда. Од 14 ранијих одељења створе

но је 10, и то: Одељење секретаријата 

ИВО-а, Одељење унутрашњих послова, 
Просветно одељење, финансијско одељеље, 

Комунално одељење, Одељење народног 

здравља, Одељење за социјално старање, 

Одељење трговине и снабдевања , Одеље

ње за индустрију и занатства и Одељење 

за радне односе. Раније стамбено одеље

ње сведено је на одсек, који је ушао у са

став Одељења за социјално старање. 

Овако организовани органи власти и 

њихове стручне службе могли су лакше 

да решавају многобројне проблеме у гра

ду. Међу'РИМ , после стварања веhих тери

торијалних јединица, односно рејона, њи

хови одбори били су изложени сталном 

притиску грађанства, које је свакодневно, 

у великом броју, долазило у одборе ради 

решавања разних питања из грађанских 

односа. То је изискивало повеhање броја 

службеника, али ни тим путем преоптере

ћеност рејонских власти није могла да бу
де смањена. 3ато се пришло оснивању на

сељских одбора, кој их је било 5 до 8 у сва
ком рејону. Одбори насеља имали су 7 до 
9 одборника. Ови одбори формирани су у 

јуну 1945. године, а сврха им је била да 
се унеколико растерете рејонски одбори, 

односно "да се власт приближи народуll, 

како се онда говорило. Њихова надле

жност, међутим, није била јасно одређена 

- у њима су се мешале функције органа 

власти и својства друштвених савета. Са

:мо председници насељских одбора били су 

плаћени функционери и они су улазили у 

састав рејонског народног одбора. Остали 

чланови насељских одбора, по правилу, 

,стај али 'су као волонтери на челу савета 

грађана, који су били образовани за раз

личите друштвене делатности. Преко од

бора насеља Iи њихових савета вршиле су 

се разне провере, дистрибуирале карте 

(тачкице) за снабдевање, спроводили по

писи бирача и других обвезника, пописи 

деце, социјално угрожених лица и томе 

слично. Постојала је мрежа повереника по 
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улицама, блоковима и предузеfiима, к·оји 

су били у непосредној вези са одборима 

насеља и њиховим саветима. Сарађивали 

су по разним питањима, међу којима су 

била најважнија - стамбена, здравствена , 

социјална, комунална итд. На овај начин, 

у спровођењу и обављању задатака народ

не власти, било је ангажовано, према он

дашњим подацима, више ·од 30 хиљада ли
ца на подручју града.4 

Са све ·већим развојем послова у окви
ру одељења ИНО-а, а да би се растеретио 

. тада недовољни административни апарат, 

пришло се 1945. године, издвајању тзв. 

"техничких служби" из послова админи

страције, па су тако настала градска при

вредна предузеhа, најпре "Велсап" (Бео

градска електрично саобраhајно предузе

ће), затим "Бевод" (Београдски водовод), 
"Гранап<l (Градско набавно предузеће) и, 

нешто касније, "Комграп" (Комунално гра-



ђевинско предузеhе). Ова предузеkа имала 

су директоре, односно управнике и управ

не одборе, али су пословала под непосред
ном контролом појединих одељења ИИО-а, 

на чијем челу су били повереници ИИО-а. 

Ии у 1946. ГОДИНИ нису постојале скуп
штине народних одбора, него само извр

шни органи, који су, с времена на време, 

на конференцијама грађана, односно пред

ставника друштвено-политичких организа

ција, подносили извештај е о свом раду. То 
су нај<'lешF.е, обично једном у три месеца, 

чинили рејонски народни одбори, а ИИО 

града Београда, у то време, углавном , није 
подагао рачуна народу о свом раду. Једна 

I од првих конференција делегата рејонских 
одбора и њихових фронтовских И синдикал

них организација, на којој је детаљније 

разматран рад Извршног народног одбора 

Београда, одржана је 3. јуна 1946. године. 
На тој конференцији ИИО је поднео изве

штај и Предлог свог првог годишњег бу
џета, о којем је реч у овом напису. 

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА 
ЗА 1946. ГОДИНУ 

Конференцијом реј онских делегата , 

која је одржана у дворани Градског И3-

вршног одбора, у Узун-Мирковој улици 

бр. 1 - руководио је Иинко Петровиk , та

дашњи председник Извршног народног од

бора за град Београд. Образложење Плана 

прихода и расхода за 1946. годину дао је 

повереник за финансије ИИО-а, Драгољуб 
Живкови F.. Он је информисао присутне да 

је Президијум Народне скупштине Народ

не републике Србије, одлуком од 12. апри
ла 1946 . године, одобрио расходе ИНО-а за 

1946. годину, У оквирној цифри од 
261.421. 128 динара, а приходе у оквирном 

износу од 427.932 .421 динар . Вишак при

хода над расходима, у износу од 166.511.293 
динара стављен ј е на располагање Мини

старству финансија HP Србије за подми

рење потреба пасивних крајева и других 

потреба Републике. Овим буџетом нису 

били покривени сви планирани расходи 

града, па је морао бити предвиђен и до

пунски буџет, у висини разлике прихода 

над расходима , који је требало покрити до

тацијом Савезног министарства финансиј а. 

Поред редовног буџета , ИНО-а Београ

да и Градском народном одбору Земуна , 

П РВИ ПОСЛЕРАТНИ БУЏЕТ БЕОГРАДА 

одобрен је зајам из Фонда за привредну 

Обнову земље у износу од 200 l\'Шлиона ди
нара. Рок исплате овог зајма био је одре

ђен на 20 година , с KaMaTHoJ\.i стопом од 2 
одсто годишње. Отплата је морала да поч

не 1947. године, с тим што је ИНО био 
обавезан да, до коначне исплате зајма, код 

Др)Кавне хипотекарне банке предвиђа сва
ке године у свом буџету одговарајуће из 

носе ануитета. Средства добијена овим 

зајмом употребљавана су једино за извр
шеље радова предвиђених планом обнове . 

Приходи ИНО-а, планирани буџетом за 

1946. годину, требало је да се остваре из 

следеhих извора: 

Од месног пореза 

Од так са 

168.000.000 дин . 

48.075.000 
" 

3zрада у Узуn-МирковОј улици бр. 1 у којој 
је б1'0 cJteut.Ten ИзвРШ1Иt nародщ, одбор Бео

zрада 1946. zодunе. 

Btitiment dans la тие U zun-Mirkov a N2 1, siege 
du Comite executij popuLaire ае B etgrade еn 

1946. 
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Од трошарине 129.400.000 
" 

Од привредних предузеhа 

трада 52.000.000 
" 

Остало 26.457.000 
" 

Потраживања из ранијег 

периода 4.000.000 дин. 

Настојало се и у овом првом буџету да 

се смање дажбине које падају на терет 

радних слојева становништва, а да се при

ходи највеhим делом остварују од привре

де. Због тога су биле укинуте многе адми
нистративне таксе, а од трошарине је била 

ослобођена сва роба, која је долазила као 

помоh од УНРЕ, као и већина прехрамбе

них артикала или сировина за њихову 

производњу, те многи други артикли ши

роше потрошње. 

Расходи су планирани у висини буџет
СКИХ прихода и кредита одобрених путем 

зајмова, у укупном износу од 650.481.887 
динара . Од ове суме, не узимајуhи сред

ства зајма за обнову, материјални расходи 

су износили 284.709.295, а лични 143.223.126 
динара. Однос је био 2:1, што значи да су 
материјални расходи били двоструко веhи 

од личних, што је оцењено као неповољно, 

јер би идеално тај однос требало да буде 

3:1 у корист материјалних расхода. Међу

тим, стално ширење делатности органа у

праве, као и потреба за веhим запошља

вањем становништва, а затим стварање 

читавог низа привремених тела у народ

НИМ одборима, као што су биле комисије 

за ратну штету и ратну добит, диктирало 

је ширење администрације, па су лични 

расходи, као што се види, односили треhи

НУ укупних средстава. Из посебне ставке 

"за опurrе потребе и обавезе", у ,износу од 

103.201.010 динара, исплаhиване су личне 

и породичне пензије, сталне месечне по

мови, доприноси за социј ално осигурање, 

разлике принадлежности службеника, нак

наде за путне и селидбене трошкове, ре

жиј.ски трошкови и осигурање имовине 

ИИО-а, као и дотације радничким уста

новама, дечјим обдаништима и др. Ова су

ма појавила се у буџету као резултат "тех
ничке обраде", услед недовољних елеме

ната за детаљнију спецификацију ових 

расхода, у склопу постојеhихслужби у 

одељењима ИИО-а, и она је објашњена као 

привремена мера - само за ту годину. 
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РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО 
ОДЕЉЕЊИМА ИНО-а 

KOMY"u.љ"o одељење 

Одмах по ослобођењу Београда присту

пило се нормализацији живота у граду, 

оспособљаван је градски саобаhај, вршена 

је оправка трамвај ских кола, електричне 
мреже, водовода, рашчишhаване су улице, 

уклањане рушевине и оспособљаване ј ав

не зграде (школе, поликљинике и друге у
станове). У току 1945. године увелико је 

кор.ишhен добровољни рад фронтоваца, на

рочито омладине, у отклањању последица 

ратног разарања.5 Мада нема тачних пода

така о процени вредности тих радова, 

претпоставља се да су радови обављени 

добровољним радним акциј ама, по вредно

сти, били дале:кю изнад вредности радова 
плаhених финансијским средствима. Годи

на 1946. донела је веће материјалне мо
гуhности за обнову града ангажовањем 

плаhене радне снаге. За ту сврху распола
гало се са сумом од 5.200.000 динара из 

редовног буџета, затим са 78.000.000 из до
пунских средстава добијених од Федера

ције и са 172.000.000 динара из кредита 

обнове. Комунално одељење је та средства 
распоредило на следеhи начин: за o~paBKe 
јавних зграда 37,4010, за уређење улица 
16,60/0, за оспособљавање градског саобра

ћаја 12,70/0, за одржавање градске чистоhе 
11,40/0, за возни парк 11,1'0/0, за одржава
ње паркова и зеленила 2,9010, за мелиора

ције 2,8010 и за друге потребе 5,10/0. Сред
ства за оправку јавних зграда и градске 

технике, у износу од 95 милиона динара, 
била су намењена за оспособљавање око 
120 објеката, међу којима 21 школа, 4 
здравствене установе, 8 социјалних уста
нова, 10 пијаца, 7 управних зграда и 70 
других мањих објеката. Друга по величи

ни ставка, у износу од око 42 милиона ди
нара, била је одређена за уређење улица 

и тргова (обнова калдрме и поплочавање, 

односно асфалтирање). Били су предвиђе

ни радови н,,!- следећИМ улицама и тргови

ма: Булевар рев.олуције, Карађорђева, 27. 
марта, Немањина, Кнез-Михаилова, Мар

шала Тита, Дечанска (Моше Пијаде), Ду

шанова, Рузвелтова, Лоле Рибара, Георги 

Димитров а, Његошева, Саве Ковачевиhа, 

Булевар војводе Мишиhа, Ђуре ЂаКОВИћа, 



Македонска, Нушивева, Теразије и Трг 

братства и јединства. 

За чистову града дато је око 29 милио
на, пошто је ова служба била затечена у 
врло лошем стаљу, због недовољне технич

ке опремљености и малог броја раДНiика .6 

с тим у вези, предвиђено је оснивање ВОЗ

ног парка, за који су била одређена сред

ства у износу од 28 милиона динара, с на

мером да се набаве камиони, који би се 

употребили за рашчишвавање рушевина у 
центру града и насипање улица на пери

ферији. Значајна средства планирана су и 

за одржавање и обнову паркова rи градск'ог 

ПРВИ ПОСЛЕРАТНИ ВУЏЕТ БЕОГРАДА 

Просветно одељење 

За просветну делатност, подразумевају

ВИ ту образовање, културу и физи-ч:ку кул

туру, ИНО је у 1946. години издвојио из 

буџета и зајмове свега 28.229.232 динара. 

Ова средства била су одређена за личне 

расходе особља, које је било на буџету 

града, и материјалне трошкове школа, док 

се 'о оправци школских зграда, као што 

смо B€B рекли, старало Комунално одеље

ње. У Београду ј е у то време било 35 о

сновних школа, 17 гимназија, 1 гимназиј
ски течај за ратом ометене ученике, и 2 
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зеленила, које је у рату такође било јако 

оштеfiено. Према неким подацима, било је 

исечено око 400,000 стабала, од укупно 3 
милиона, колико их је било пре рата на 

градск'ом подручју. Зато се приступило ин

тензивном пошумљавању слободних по

вршина, које је добрим делом спровођено 
добровољним радним акцијама, 'од којих је 

најмасовнија била она на пошумљавању 

Звездаре, у јесен 1946. године, о чему је, 

иначе, опширније писано у једној од ра

нијих свезака "Годишњака Београда" . 

учитељске школе, са око 36 хиљада уче

ника. 

Поред школа, као 

просветног рада, било 

основних јединица 

је потребно Форми-

рати низ културних установа и организа

ција за подизање културе и образовања 

најширих слојева грађанства. То је био, 
такође, важан сектор рада на народном 

просвеВивању . Читава организација кул

турно-просветне делатности одвијала се 

кроз антифашисти-ч:ке организације - На
родни фронт, АФЖ, УСАОЈ и, наро-ч:ито, 
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Синдикат. Културно-просветни одбор И 

стручне секције просветних радника, пре

ко којих је Просветно одељење ИНО-а по
везивала и подстицало тај рад, одиграли 

су значајну улогу на ширењу културе и 

просвете. У граду је тада било 17 култур
но-уметничких друштава и 8 културно

-уметничких синдикалних група, као и ви

ше десетина омладинскмх културних еки

па, које су успешно радиле на развијању 
аматеризма. Свим ,Овим организацијама 

пружена ј е материјална и ,стручна помоћ 

за реализовање њихових програма. 

у надлежности Просветног одељења 

били су домови културе, библиотеке, Му
зеј града и друге уметничке установе. За 

све њих је издвајан део средстава, којима 

је раополагало ово одељење. Средства су 

КОРИШћена за 'организовање културно

-уметничких лриредаба, расписивање ли

терарних конкурса, набавку књига, орга

низовање изложбе и откуп слика и других 

уметничких радова. 

Један од важних задатака народног 

просвећивања било је одржавање аналфа

бетских течајева. Овим послом највише су 

се бавиле друштвено-политичке организа

циј е и просветни радници, у првом реду 

учитељи. У 1946. години одржано је у гра
ду 220 течајева, на којима је описмењено 

3.150 лица. 

Као посебан реферат у делокругу Про
светног одељења, била ј е фискултура . Фи

зичко васпитање проширено ј е на све дру

штвене слојеве, насупрот ранијој пракси 

да се спортом баве само привилеговани. 
За ову сврху оспособљени су многи фи

скултурни терени и набављена одговара

јућа опрема , наравно - све у границама 
расположивих средстава. 

Што се тиче личних расхода, из буџета 
овог одељења плаћано је само ПОМОћНО о

собље у школама, радници у Зоолошком 
врту И административни службеници Оде

љења. Просветни радници у школама и 

чиновници културно-просветних институ

ција добијали су плате од републичког Ми
нистарства просвете. 

Одељење народНО2 здравља 

о здравственој заштити у Београду и 

финансијс~им средствима која су у буџе-
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ту за ] 946. годину ,одређена Одељењу на

родног здравља, експозе ј е поднео профе
сор др Милутин Нешковиh, повереник 

ИНО-а за народно здравље. Најпре је и

стакао да је после ослобођења Извршии 

народни одбор затекао градску санитетску 

службу потпуно дезорганизовану, дирек

тивни центар ј е био разорен, а установе 

материјално опустошене и функционално 

паралисане ."Било је потребно порушену 
зграду градског санитета из темеља обно

вити: организацију здравствене службе из

градити на принципима нових народних 

тековина , а мрежу установа поставити ши

роко и дубоко, тако да стварно може да 

послужи потребама свих грађана, а пре 

свега радном народу", каже се у том екс

позеу. 

Одељење народног здравља , за посло

вање у 1946. години, добило је по редовном 

буџету 26.563.045 динара, по допунс!<юм 

буџету 8.021.140, а из зајма за обнову 
3.027 .900 динара. Више од 50'/. ових сред
става ишло је на личне расходе медицин

ског особља, а приближно толико на мате

риј алне трошкове. Инвестиционо одржа

вање здравствених објеката изражено је 

кроз буџет Кому.налног одељења. 

Здравствена служба је била организо

вана ло реј онима, сваки рејон је имао сво

ју поликлинику, а у непосредној надле

жности одељења ИНО-а биле су специја
листичке службе, Одсек за ј авну хигијену , 
Одсек за здравствену заштиту мајки и 
Одсек за ветеринарску службу. 'у градској 
здравственој заштити, укључујући и ре
јонске поликлинике, било је у 1946. годи
ни ангажовано свега 120 лекара . Није се 
располагало са довољним бројем лекара 
специјалиста, а оскудевало се и у меди

цинском особљу средњих и нижих квали

фикација ~болничара, медицинских сеста

ра, здравствених помоhника итд.). Поред 
ових чисто кадровских проблема, истица

не су и друге тешкоfiе здравствене слу

жбе, међу којима недовољна здравствена 

култура грађана, лоши хигијенски услови 

становања, нередовно одржавање ЧИСТОће 
на пијацама, улична продај а животних на
мирница, гајење живине, свиња и друге 

стоке у појединим градским насељима. 

Истицан је проблем маларије, од ко је је 
боловао знатан проценат школске деце, 

затим обољења од туберкулозе и других 



заразних болести. Ипак, здравствена слу

жба ИНО-а, са свОј ом организацијом по 

реј онима, оспособљеном уз помоh антифа

шистичких организација, приближивши 

своје услуге радном човеку на месту ста

новања, у близини фабрика, предузеhа, ра

дионица - успешно је деловала, усвојив

ши принцип - да лекар иде болеснику, а 

не болесник лекару. Повереник за народ

но здравље, професор др Нешковиh, у 

свом експозеу, говореhи о свим тим про

блемима и мерама, на крају је закључио: 

"Ја пак верујем да су темељи организа

ције здравствене службе у Београду до

вољно чврсти да се на њима може да по

дигне оолидна зграда здравствене заштите 

у нашем граду." 

Одељење за социјално старање 

Значај социјалне заштите у послерат

ним приликама , имајуви у виду разарања 

и опште осиромашење за време окупације, 

дошао је до изражаја у низу мера које је 

ИНО подузео одмах по ослобођењу, наро
чито код планирања расхода за 1946. го

дину. 'Укупна средства за ову намену из
носила су 59.366.185 динара, 'и то - из ре

ДОВНОГ буџета 43.827.285 и из посебних 

кредита 15.538.900 динара. По висини укуп
них средстава, социјална заштита је била 

испред свих других друштвени делатности, 

што показује бригу органа народне власти 

да се реше или бар делимично ублаже 

бројне тешкоhе социјално угрожених лица, 

нарочито деце. 

у делокруг рада овог одељења спадала 

је целокупна служба социјалног старања 

на подручју града: заштита социјал.но у

грожене деце у породици, збрињавање де

це преко домова и обданишта, правна и 

социјална заштита напуштене деце и до

дељивање материјалне помоhи социјално 

угроженим грађанима. Посебно је вођена 

брига о породицама жртава рата и фаши

стичког терора. Предузимане су све мере 

да се деца, која су остала без оба родите
ља, збрину и заштите од улице, глади и 

зиме. Београд у то време није располагао 

са довољним бројем дечјих установа , а со

цијално угрожене деце је било много; уз 

то је требало примити у домове и децу из 

пострадалих крајева из других федерал

них јединица. Домови су били пренатрпа-
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ни и слабо опремљени, па су била неоп

ходна велика улагања да се прошире и 

оспособе за рад. Исто тако, био је тежак 

положај запослених родитеља с малом де

цом, од 3 до 7 година, па је било потребно 
приступити отварању обданишта. За де

цу школског узраста отваране су ђачке КУ

хиње, из којих је додељивана храна деци 

чија су оба родитеља била запослена. Сва

ки рејон је имао по једну такву кухињу. 

Планирана средства за дечју заштиту, у 

оквиру Одељења за социјално старање, из

носила су 20.396.375 динара. 
Друта важна ставка у буџету овог оде

љења ~ односила се на помоhи социј алио 

угроженим грађанима, необезбеђеним по

родицама чији су храниоци изгинули у ра

ту или су се налазили иа одслужењу вој

Hor рока, као и исплате бившим службе
ницима Општине града Београда, неспо

собним за рад, који су добијали специј ал

ну помоh. у виду пензија. Укупна средства 

планирана за ове потребе износила су 

22.048.000 динара. Поред редовне помоћи, 

о којој је решавало одељење за социјално 

старање ИИО-а, исплаhиване су преко ре

јонских народних одбора и тренутне помо

ВИ сиромашним грађанима, болесним и не

запосленим радницима, а многима из ове 

категорије издавани су и бесплатни обро

ци хране, преко тзв. службе "народних тр

пеза". 

у надлежност овог одељења спада о је и 

Дом стараца и старица, који је у 1946. го
дини имао 450 штиhеника. Средства за из
државање Дома била су планирана у из

носу од 2.480.000 динара из редовног буџе
та и 560.000 динара из допунских кредита. 
Поред овог Дома, од социјалних установа , 

које су постојале у 1946. години, а које су 
издржаване из буџета ИНО-а, треба по

менути још Дом за слепе девојке, чији је 

буџет износио 274.700 динара, и Дом лица 

неспособних за привређивање, за прихва

тање особа кој е су се раније бавиле про

сјачењем. 

Експозе о проблематици социјалне за

штите у Београду 1946. године, поднела је 
на конференцији Славка Мориh, повере

ник Одељења за ,социјално старање. Обра
злажуh.и планиране расходе, она је у за

кључку навела следеhу констатациј у : 

"Потребно је нагласити да ОВО одељење, 

као неопходно у тешким условима после 
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С"чотра о"чJl.адunскuх радних бриzада па Бањuцu, 1946. zодuuе. Ко..чаnдаnт1.' предају рапорт 
МНJl.УТНН,У БаJl.ТUnУ, ЧJl.ану ГК СКОЈ-а. 

Re-uue des brigades ouvrieres de La jeunesse а Banjica еn 1946. Les commandants presentent teur 
rapport а MHutin Baltic, тernЬте du Comite m1tnicipat de l'Union de ta jeunesse communiste 

de Yougostavie. 

рата и окупације, мора да троши веће су

ме новаца. Но , са сваком годином ови из

даци ће бити мањи, јер то није одељење 

будуhности, већ одељење које треба да 0 -

лакша тешке последице рата и погрешне 

социјалне политике бивше Југославије. Са 

сваким кораком на изградњи и обнови на

ше земље, са унапређењем производње и 

побољшањем живота, делатност овог оде

љења свешће се на минимум, у погледу со

циј алних помови и збрињавања, јер то не

ће бити потребно У толикој мери као сада." 

Ста.мбено одеље'Ње 

Рад стамбених органа, у првим година

ма после рата, био је усмерен на обезбе
ђивање просторија за многобројне устано-

ве и надлештва , војна 

решавање проблема 

268 

и цивилна, као и на 

становања хиљада 

Београђана, који су се после ослоБОђења 

града враћали својим порушеним домови

ма. С друге стране, било је доста напуште

НИХ станова, које су раније користили оку

патори и њихови сарадници, па их је тре

бало рационално искористити, 'у многим 

случајевима, при хитним и неодложним 

потребама, стамбени органи вршили су и 

неопходна стешњавања У насељеним ста

новима. 'у том периоду долази до оснива

ња нових установа и привредних органи

зација, којима су потребне просторије за 

смештај , а њиховим службеницима стано

ви. Тражило се од стамбених власти да ре

шавају сва та питаља, а средстава и мате

ријала за изградњу нових станова није 

било. 

у 1946. години из редовног буџета за 

Одељење за станове било је издвојено све

га 5.177.935 динара ,И то, углавном, за по

словање администрације, тј. за личне ра-
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Једuа фРО1tтовска брuzада са Crapoz Оер.м.а, пред полазак uа акцију nошу.м.љавања 3вездаре, 
1946. ZOJU1t € . 

иnе brigade ouvriere de Stari Djeram (иn quartier de Belgrade) se preparant d partir роит иnе 
action de reboisement de Zvezdara (аих environs de B eLgrade) еn 1946. 

сходе службеника и за стварање картоте

ке, ради успешнијег регулисања стамбе

них односа и појачане контроле на сузби

јању злоупотреба и малверзација са ста

новима. Јасно је да су све те мере биле 

дикт ат нужде - да се политиком стешња

вања и потпуне искоришhености постоје

ћег фонда , привремено реше нај акутнији 

проблеми становања. На томе су били ан

гажовани сви стамбени ,органи, како Стам

бено одељење ИНО-а, тако и одговарајуhи 

одсеци у рејонским народним одборима . 

Међутим, по речима тадашњег поверени

ка за станове, Милутина Живковиhа, чла

на ИИО-а, решење стамбених проблема у 

граду зависило је од подизања јавних 

зграда за установе и надлештва, како би 

се што брже ослобађале зграде за стано

вање, у којима су ове биле смештене. Ре

шење је било и у 'Изградњи нових станова, 

не само из средстава ИИО-а, него и од 

стране предузеhа и установа, за своје рад

нике и намештенике. -у том правцу пре

дузимане су мере и од стране Одељења за 

станове и од Одбора за оправку станова, 

који је у 1946. години требало да 'оправи 

2.500 станова. На томе је радила и Управа 
стамбених зграда ИИО-а, која је у својОј 

надлежности имала око 12.000 станова, и 

која је већ у 1946. години , зајмом од Хи

потекарне банке, почела са изградњом но

вих станова. 

Остала одељења ИНО-а 

На буџету ИНО-а за 1946. годину била 
су још следеhа одељења: за трговину и 

снабдевање, за индустрију и занатство и 

за радне односе. 'Укупна буџетска сред

ства за ове делатности ИНО-а одређена су 

у висини од 15.767.730 динара. Сва ова 0 -
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дељеља имала су претежно послове из 

области регулативе и спроводила су мере 

заштите и снабдевања, делујуhи у оквиру 

нових законских прописа и инструкција 

надлежних републичких и савезних ми

нистарстава. У рејонским народним одбо

рима постојали су одговарајући одсеци, чи

ја је делатност, таКОђе, финансирана из 

поменутих средстава. 

Дискусија О буџету 

После образложења ресорних повере

ника о буџетима одељења, председник 

ИНО-а Нинко Петровић, позвао је учесни

ке конференције да се изјасне о предло

женом буџету за 1946. годину.7 У диску

сији је учествовало 18 делегата. Они су из
нели низ проблема, који су у то време за

окупљали органе власти и друштвено-по

литичке организације на њиховој терито

рији, инсистирајуhи да се узму у поступак 

за хитно решавање . Све то о чему је тада 

говорено, припада, углавном, прошлости, 

многе тешкоће и недаће остале су давно 

иза нас, али за илустрацију ондашњег ста

ња и односа у граду, нека послуже кратки 

изводи из дискусије представника рејона, 

на поменутој конференцији. 

П р в и р е ј о н (Драгутин Шолајић, се

кретар НО и Николић, члан НО): Пробле
ми Првог рејона умногоме се разликују од 

свих других, због различито г социјалног 

састава. Ту је сконцетрисан велики број 

предузеhа и установа, трговине и занат

ства . Треба снабдевати око 21 хиљаду син
дикално организованих чланова, као и ве

лики број универзитетске омладине. Орга

низацију рејонских народних одбора тре

бало би реалније поставити и у свим ре

јонима основати правну и статистичку 

службу. Потребно је уредити простор испод 

Калемегдана и ту изградити парк. Недо

стаје алат и материјал, који би морало да 

обезбеди Комунално одељење ИНО-а, док 

би грађани добровољном акцијом обавили 

све радове у вези с тим. 

Д р у г и р е ј о н (Стеван Митраковиh, 

Жарко Бајин и Божа Матовиh, чланови 

НО): Истакнуте су потребе изградње водо

вода и канализације на Карабурми, затим 

подизање дома културе и изградње једног 

јавног купатила у рејону. Инсистира се на 
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помоhи културно-просветном одбору фрон
та за одржавање позорнице, која пружа 

широке могуhности за развој културно· 

-просветног рада. Тражи се ОД Одељења за 

социјално старање да збрине децу која се 

баве продајом по улицама, с тим да се она 
упуhују на изучавање заната. Што се ти-
че смештај а деце у домове 

треба извршити ревизију у 
сиромашнијих породица. 

и забавишта, 

корист деце 

т р е fi и Р е ј о н (Слободан Булатовић, 
секретар НО и Петар Омчикус, члан НО): 

Поздрављена је тенденција ИНО-а за см а

њење и укидање такса за артикле широке 

потрошње, чиме се побољшавају животни 

услови радника и намештеника. Истакнута 

је потреба ревизије неких прописа из 

стамбене области у правцу бржег и еФи
каснијег решавања потреба радних маса, 

које учествују у обнови и изградњи. ИН

систира се на акцији за прикупљање 

стручних књига за наставнике, који одр

жавају образовне курсеве. Указано је на 

потребу изградње јавних чесама у насељи

ма Прокоп и Нови Београд, којих lиема до
вољно на томе подручју. 

Ч е т в р т и р е ј 'о н (М. По.повић и с. 
ГВОЗДИћ, чланови НО): Распоред кредита 

предвиђених за обнову Београда, као и 

распоред средстава из допунског буџета, 

одражава стварне потребе, али је добро 

што је наглашено да се поједине партије 

могу и накнадно вирманисати. од пробле

ма који се појављују у Четвртом рејону, 

најакутнији је уређење Каленића пијаце, 
чији је плочник веома оштећен. Пијаца је 

закрчена запрежним и другим возилима, 

простор је недовољан, потребно ју је про

ширити откупом земљишта, потребно је 

извршити нивелацију терена, типизирати 

бараке на њој, поплочати је и отворити на 

том простору неколико тезги предузећа 

"Гранап". У вези с проширењем градског 
саобраћаја, грађани овога рејона покрећу 

питање поновног УВОђења трамвај а званог 

"Приштинац", који је саобраћао од центра 
према Црвеном крсту. Актуелно је, исто 

тако, боље осветљавање периферијиских 

улица. Осећа се, такође, велика потреба 

за изградњом једног културно-просветног 

дома у овом делу града. 

П е т и р е ј о н (Милош Миличковић, 

секретар НО, Бранислав Јанковић , пред-



ставник НФ-а, Младен 3агорац, омлади

нац, и Миливоје Павловић, члан НО): Овом 

периферијск·ом рејону потребно је посве

тити нарочиту пажњу у погледу снабдева
ња водом . Сада се у многим насељима за 

воду користе буна ри, а пошто тамо нема 

канализације, постоји опасност од зараз

них болести. Исто тако, многе у лице нису 

калдрмисане па су блатњаве и непроходне 

у време кишног периода. Потребна су сред

ства за материј ал, а грађани добровољним 

радом врше њихову регулацију. "у овом 

моменту у 14 улица се обављају такви ра
дови. Један од предстојећих задатака ј е 

пошумљавање Звездаре, на којој је шума 

уништена за време окупације, а неопходно 

је засађивање и на другим теренима, по

што су и улични дрвореди страдали у ра

ту. Пијаца код Цветкове механе нема тех

ничких, ни хигијенских услова за рад, на

лази се на стрмом терену, нема барака ни 

тезги, производи који се на њој продају 

изложени су прашини и загађивању. Осе

ћа се недостатак просторија за културно

-просветни рад, а нема ни уређених спорт

ских терена за физичко васпитање деце 

и омладине. Садашњи размештај школа 

није задовољавајуhи; осећа се потреба за 

изградњом једне школске зграде за насе

ље 3вездара. Стање у занатским школама 

треба побољшати, деца су без одела, живе 

у нехигијенским становима. Намеће се ну

жна потреба за подизање једног дома за 

радничку омладину. Трамвајску пругу број 

6, која сада иде до Цветка, треба проду

жити до краја Булевара. Кирије за ста

нове треба одређивати према имовном ста

њу закупаца, а средства која би се добила 

од разлика, улагала би се у Фонд за из

градњу радничких станова. 

ш е с т и р е ј о н (Софија Векиh, се

кретар НО, Ратко Николиh, члан НО): На

родни одбор смештен је у десетак мањих 

зграда, па је његов рад тиме знатно оте

жан. Потребно је у буџету предвидети 

средства за подизање једне зграде за цео 

Народни одбор Шестог рејона. Збрињава

ње безпризорне деце, које има око 150, та
кође је акутан проблем. Рејон је добио два 

аутобуса, који саобраhају на линији Сла
вија-Душановац, али тиме проблем сао

браhаја није решен. Многе улице у овом 

рејону су изроване, калдрма оштеhена, на 

коловозу су велике рупчаге, па долази до 
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оштеhења возила, те и ови аутобуси не 

саобраhају редовно, јер су често у квару. 

Потребно је да се у овом крају отвори што 

више продавница млека, како би се оне

могуhила шпекулација са овом животном 

намирницом. "у насељу Маринкова бара из

воде се радови на уређењу улица, па је 

ту дато преко 30 хиљада -ч:асова добровољ
ног рада грађана. Добровољним радом у

ређује се и парк на Вождовцу, али су по

требна нов-ч:ана средства за набавку сад

ница. Рејон нема ниједног јавног купати

ла, па је нужно и то питање узети у раз

матрање. Мора се, такође, хитно присту

пити 'оправци улица Војводе Глигора (у

стани-ч:ке), Војводе Степе и Табановачке. 

Ово су главне ,саобраhајнице у рејону, а 

налазе се у лошем стању. Грађани су 

спремни да добровољним радом учествују 

на уређењу ОВИХ улица, али су потребна 

средства за материјал, алат и стручну рад

ну снагу. 

С е Д м и р е ј о н (Јеврем Илиh, потпред
седник НО): Буџет је јасан израз тежњи 

народних власти - да се прво задовоље 

шире потребе града, а затим да се узму у 
обзир и 'остале жеље грађана . То је пра

вилан пут, мада, што се тиче културно

-просветног рада, треба више пажње по

светити периферијским рејонима, који су, 

због недостатка просторија, у много тежем 

положају, него што је случај са централ
ним деловима града. Одељењу за социјал

но старање треба пружити пуну подршку 

У настојањима за што ефикасније збриња

вање деце . Грађани Седмог рејона помоhи 

ће својим добровољним радом да се по

стигну много веhи резултати, него што би 

то омогуhавала буџетска средства. Пијаце 

у Седмом рејону треба оспособити, јер се 

често дешава да снабдевачи одлазе на дру

ге пијаце, због тога што наше нису добро 
организоване ни уређене. 

. Представник Месног синдикалног већа 

(Тома Петковиh) осврнуо се редом на под

нете извештај е повереника одељења 

ИНО-а. истичуhи да је буџет реалан и да 

је ' финансијска политика нашег града ва

жно питање за радничку класу Београда, 

па поздравља све мере које иду за побољ

шањем њених услова живота и повеhа

њем друштвеног стандарда у целини. 
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Говорио је и потпуковник Јанко Петро

вић, председник Окружног одбора ратних 

инвалида за Београд, Панчево и Земун, ин

систирајући на бржем решавању и равно

мернијој подели станова у Београду. 

На крају је представник ИНО-а изјавио 

да ће се све примедбе и предлози, изнети 
у дискусији, накнадно размотрити и по 

могућству узети у озбир за решавање. Бу

џет обнове за 1946. годину даје оквирне 

суме , преко којих се не може прелазити, 

а унутар истих МОГУЋе је вршити измене, 

према стварним потребама, које се накнад

но појаве. ИНО сматра да су овакве кон

ференције неопходно потребне, ради пола-

гања рачуна о раду народне власти, као и 

ради до5ијања предлога од стране рејон

ских народних одбора и друштвено-поли

тичких организација, за решавање нај ва

жнијих проблема у граду . При томе, ва

жно је истаhи оријентацију да се полази 

од општих потреба, а не ·од :уских локал

них интереса, мада су многи захтеви, са

општени у овој дискусији, сасвим оправ

дани и они ће свакако наћи места у нашем 

програму рада. 

Овим је конференција, на којој је први 

пут разматран годишњи буџет Београда, 

била закључена. 
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ПРВИ ПОСЛЕРАТНИ БУЏЕТ БЕОГРАДА 

LE PREMIER BUDGET DE LA VILLE DE BELGRADE APRES LA GUERRE 

м ilo" М i!ii'kovic 

Le :budget du СотИе executif рорulајте de 
Be1grade рош' l'аппее 1946 а ete discute et 
accepte а 1а conference des delegues des comites 
populaires d'arrondissement et des representants 
des organisations de caractere social et роН
tique а lа seance tenue le 3 јијп 1946. Се bu.dget 
prevoyait les recettes de 427.932.421 dinars et 
les depenses de 650.481.887 dinars. Le passif 
devait Нте couvert рат les credits de lа Banque 
de credit hypothecaire et les dotations du МЈ
nistere federal des finances prevues рат lе Рlап 
de renovation du pays. 

Le credits disponib'les ont ete repartis аих 
differen,tes sections du Comite executif de Веl
grade. La p1ll's grande partie а ete mise а lа 

disposition du service соттuпаl, ensuite de lа 
securite sociale, de lа sante, des ac tivites cul
turelles, etc. Les membres du Comite executif, 

з5 

charges de diriger les differentes sections, ont 
expose dans leurs rappor·ts les problemes еп 
cours et 1а motivation des depenses envisagees. 
Apres avoir pris соппаIssапсе de ces Tapports, 
tous les representants des arrondissements 
belg,radois ont expose leurs problemes aetuels 
qui .interessaient particulierement les organes 
du pouvoir et les organisations de caractere 
soeial et politique. А 'lа discussion du budget НЕ 
ont iosiste Еиг l'uTgence de lеиГЕ demandes. 

Tout се qu'on avait expose еп ces temps-la 
appartient еп grande partie а l'histo.ire, les 
difficultes 'd'alors oot ete depais 10ngtemps 
surmontees. МајЕ, роиг donner ипе image de 1а 
situation et des r·apports dans lа vi1le а cette 
epoque cet expose sommaire du ргетјег budget 
de lа viHe de Belgrade аргеЕ lа guerre pourra 
apporter ип реи plus de clal'te. 




