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ИЗВРШИИ ИАРОДНООСАОБОДИААЧКИ ОДБОР 

И ЊЕГОВ РАД У ОСАОБОБЕНОМ БЕОГР,"-ДУ 

(октобар 1944-мај 1945 ) 

о догађајима и акцијама које су се зби
ле после ослобођења Београда, врло мало 
је iIl'и сано, а такође и о раду Изврш.ног на
родноослободилачког одбора, због неких 
обје.ктивних услова, и 'Го - незнатне вре
менске удаљености .сд догађаја који се об
рађују, несређен.их архивских фондова , ре
сцентности фондова и др. О ОВОМ раздобљу 
и установама делимично су писали .др Ј_ 

МарјаНОВ'Ић (у књизи "БооградС<, Београд. 
1964) и др Б. Петранови!; (у чланку "Обнова 
Београда", Г'одишњак града Београда, КЊ. 
XVII, Београд, 1970). 

Поч'Ињући истраживање, свесни СМО да 
још није сређен а и доступна целокупна до
кументација о 0В'ом ,питању. Међутим, ТОМ 
послу, у .последње време, поклања се по

се.бна пажња у Историјском архиву града 

Београда и у ћрхиву Србије. Очекујемо да 
ће се грађа за целокупну обраду овот пи
тања наћИ у Историјском а-рхиву града 
Београда, и то : у Фонду Градског .комитета 
СКС за Београд, Фонду СКУПШ'DИне града 
Београда и ФОНДУ Градске 'конференције 
ССРН Београда , а та.кође и у Архнву Ср
бије - Фонду АСНОС-а и у Фонду ЦК 
скс. 

Чланак је рађен на основу доступних 
извора и предстаlвља покушај .ре.КОНСТРУК
ције рада Извршног народноослободилач
к-о г одбора. Ра.д је прелиминарног каракте
ра и ослоњен је на фрагментарне изворе. 

Прегледајуhи архивску грађу, утврдили 
смо, .да је доста тога 'и уништен о ј ер ·се није 
водило рачуна да се грађа сачува. Много 
тога није ни написано јер се онда радило 
а није писало. Међутим, наши извори су од 
изванредног историјског интереса. Реч је о 
оригиналу записника ИНОО-а кој.и су са
чувани и представљају извор за рекон
струкцију и оживљавање организације, 

друштвено-економског 'и политичког рада 
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ИНОО-а, његових функција и задатака . 

Обратили омо, такође, пажњу, 'Колико је 'го 

документациј а дозвоља'вала, и н·а односе 
између ИНОО-а и Председништва Анти
фашистичке скупштине народног ослобо
ђења Србије (АСНОС). Истовремено , кон
султовали смо и штампу - "Борбу'\ "По
литику lC и ,,20. октобар" . 

Терминолошке збрке стварају привидно 
разноврсни 'Називи под кюјима се БОДИ Из

вршни народН'оослободилачк'И одбор града 
Београда, -односно од 18. априла 1945. Извр
шни наро'дни одбор "рада Београда (ИНО). 
За њега је карактеристич.но да није биран 
до 27. априла 1947. године. Он се априла 
1945 . у документима ИИО-а, Градског одбо
ра ЈНОФ-а и Председништва Иародне 
скупштине Србије -среће и под наЗИlВима: 
. ,Градски из-вршни одбор", "Градски од
бор", "Градски народни одбор", "Градски 
народноослободилачки одбор". 

Дугујемо још једну напомену методоло
шке природе. Ми нисмо обрађивали цео си
стем народне власти у .ослобођеном Београ
ду ('Вој<fю-позадинске органе, друштвено
политичке организације, посебно КПЈ и 
СКОЈ, рејонске - квар'Говске одборе), јер 
смо настојали да једино истакнемо <Основна 
обележја н·ове револуционарне власти у 
ослобођеном I1раду. Тежиште је било, по
нављамо, само на месту 'и улози Изв.ршног 
одбора усређивању прилика , у,станстља
вању нове Qргаlнизације власт-и и нормали

зацији привредног и ПОлитичког живота. 

1. Осnивање u ор-z.аnuзацuја ИНОО-а 

Извршни народноослободилач;к.и одбор 
града Београда постављен је Одлуком 
Главног народноослободилачког одбора Ср
бије од 26. октобра 1944.1 Анализа ове од-
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луке показује неколико ствари: прво, да је 
ИНОО, као што стоји у Одлуци, постављен 
од стране највишег органа власти федерал
не Србије ГНОО формираног још 17. но
вембра 1941, чија је делатност убрзо пре
стала, али његсв КQнтинуоитет т.раје све ДО 

Велике антифашистичке скупштине народ
НОг ослоБОђења Србије од 9. до 12. нооем
бра 1944.' Друго, прилике у граду, који је 
био .на домаку фронта, а пре тога ПQприште 

'оштре битке за ослобођење, још нису биле, 
по оцени руководећих партијсКЈ1Х ,орг,ана, 

сазреле да се највиши орган власти главног 
града бира на редовним изборима, мада су 
у то време у појединим крајевима Југосла

вије вршени парцијални 'избори за орг·ане 
на'родне влас'IlИ (у Далмацији, Македониј и 
итд.). Треће, одлука је недв{)смислена у том 

С:УiИслу да је ИНОО оргЗlН КQји ће пО'Вере
ну дужност .вршити привремено, док при

лике не омогуће редовно бирање Извршног 
народноослободилачког одбора града Бео

града. 

Предвиђена одлука је установила орга
НЈ1ЗЭЦИQНУ структуру ИНОО-а , а ,на другој 

страни - његов састав. Поред председника 
(Миха ;ло Ратковиh), првог (др Стеван Ће 4 

л инео) и другог потпредседника (Михаило 
Максимовиh), те 'секретара (Марко Нике
ЗИћ), поменута организациона структура ј е 
предвиђала следеће одсеке: грађеВ'ИНСКI1 

(Боривоје Манојловиh.), управни (Милан 
.дракулиh) , веза с војском (Лаза Савиhе
виh), прооветни (Драгутин Прокиh), обнова 
(Тешимир Ђурђевић). привредни (Раденко 
Богосављевиh.) , здраВС'I'вени (др BOla Ри
стиh), социјал.но старање (Боса Ъорђевиh ). 
саобраhај и осветљење (Јован ЈанК"овиh). 
водовод (Велислав Лилић). снабдевање (Пе
тар Никезић) , индустрија и занатстsо (ГЈИ1 -
roрије Пауновиh., Милан Шашовић и Вучко 
Ивковић) , финансије и фондове (Драгољуб 
:il{ивковиh).3 

Прва седница ИНОО-а одржа:на је 26 . 
октобра 1944. у присуству: др СИIНJWlе 
Станковиhа, Михаила Ратковив.а, Стевана 
Ћелиrнеа, Михаила Ј\/fаксимоsиh.а, Марка 
Никезиh.а , Всривоја Манојловића, Лазе Са
вићевића, Драгутина Прокиhа, Тешимира 
Ъурђевиhа, Раденка Богоса,вљевиhа, др Во
је Рист.ића, Босе Ъорђевиh, Јована Јан ко
виhа, Борислава Милића, Петра Никезиh а . 
Радована Максиhа. Глигорија Пауновића. 
Милана Шаиновића, Вучка Ивковиhа и 
Драгољуба Живковиhа. Прву седницу отво
рио је др Синиша Станковић , председник 
Народноослободилачког фронта града Бео
града, који је истовремено са.општ.ио Одлу
ку Главног Народноослободилачког одбора 
Србије.4 
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У 1'Оку рада иноа је, услед проширене 
делатности, извршио реорганизацију слу

жби. Уместо досадашњих одсека, фОРМИlра
на су одељења, која су затим издељена на 
одсехе. 5 

Због сталног прош-иривања послова, 
ИНОО је о,длучио , да се у рејонима органи
зују реј.онски Iнародноослободилачки одбо
ри (рнао). Њ'ихО'во конституисање извр
шено је средином новембра 1944, а листе 
РНОО-а Извршии одбор је потврдио 23. но
вембра 1944. године. 6 Организациона струк
тура РИОО-а предвиђала је, поред председ
ника , потпредседника и секретара и следе

ће одсеке: управНоИ, обнова, финансије, сна
бдевање, социјално старање, здравствено 
cTa1paIbe, просвету, трговину, индустрију и 

-за.натство и стамбени одсек . 

ИНОО, да би организационо учврстио 
рејонске одборе, одлучи'о ј е, да чланови 
ИЗЋршног одбора једанпут недељно одржа
вају састанке са подручним рефереН'I'има 
своје службе - чла'новима реј онских на
РОДНОD'Cлободилачких одбора , да пруже П,)
моћ члановима рејонских Qдбора у успо
стављању рејо.нске службе по одсеци ма, на 
тај начин, што ће тачно одредити њене за· , 

датке, брОј службеника који ј е ПО'I'ребан 
односној .рејонској СЛУЖiби и, у случају ,по· 
требе, уступити им један део службеникэ 
из градск'ог апарата. 

Ради ефикаснијег функцио.нисања pe~ 
јонских одбора, Одбор је одлучио, <Да чла
нови ИНОО-а, поред одржавања недељних 
саста:нака с референт има појединих служ
би, присуствују и седницама РНОО-а, с тим 
да распоред чланова Одбора за две седнице 

врши Председништво.' 

Пуних шест месеци ратног периода 
ИНОО је радио на основу одлуке Главног 
НОО Србије од 26. октобра 1944, ·да би тек 
12. априла 1945. решио да стави свој ман
дат .на ра~полагање Председништ.ва Народ

не скупштине Србије. Ова одлука QД 12. ап
рила, донета после сређивања прилика, 

пробијања Срем ског фронта (12. априла 
1945) и приближавања краја рата и ко'нr.ТИ

туисања Народне ску.пшти.не Србије, пред
виђа следеhе: одлука се доставља Председ
НИШЈв'ву Народне 'СКУlПштине Србије да она 
донесе одлуку о разрешењу дужности до

садањег Извршног народноослободилачког 
.одбора града Беогрwда и бирању или ло
ста,вљењу .новог Извршног народног одбора 
града Београда , коме би ИНОО предао ду
>юност.8 На основу ове .одлуке и иницијати
ве ИН ОО-а, Председништво Народне скуп
шти.не Србије је 18. априла 1945. донело од
лу·ку да ·се досадашњи чланови ИИОО гра
да Београда разреше дужности .и !Да се за 



чланове Извршног народног 'одбора града 
Београда именују: за председника Михаило 
РаТКОВИЋ, за првог потпредседника др Бра 
нко МаКСИМОВић IИ другог потпредседника 
Марко Никезиh , за секретара Добривоје Ра
досављевиh и за чланове: Момир Бошко
виn, инж. Јова Ј анков-иh, Славка Мориh
Паре нт а, Бранко ВеЛИЧ'К,ОВИћ, Грга Јз'Н'кес , 
Душан ПавлоВ'иh, Драгољ'у;б Ж.ивковиh, 
Војислав М.ишиh, Вучк,о Ивковиh, Гргур 

МИТРОВИћ, Живана Станојевиh, iВидосава 
Коњиковиh, Родољуб Станиh, Сретен СТО
јановиh, др Милутин Нешковиh и Милутин 

Живковиh.9 

Из ове Одлуке Председништва .видимо 
да је она донета 1110 "указаној потреби" да 
се рад ИНО-а организационо прилагоди 
претварању АСНОС-а у Народну скупшти
ну Србије и стварању владе Србије 9. апри
ла 1945. Из ње се, такође, види да је она 
донета на основу Одлуке о устројству и по
словању наРОДIНоослободилачких одбора и 
скупштина демокра1lске Србије. Истовреме
но се истиче да је решење привремено, ДОК 

се не Qпроведу непосредни ,избори за град
ски народни одбор од стране "народа". 10 

Демократски карактер рада .нове власти, 
независно СД начина његовог конституиса

ња (постављање, односно именов.ање, уме
сто избора) види ·се и по томе што .се .орга
низација ЈНОФ-а појаlвљује као предлагач 
листе Народној скупштИ'ни Србије за нови 
Извршни народни одбор. 11 

Ова реорганизација од 18. априла 1945. 
изазвала је и реО.рганизацију територије 
града, поделом града на реј оне, о чему се 

ИНО изјаонио на седници од 25. априла 
1945, на основу из,вештаја који је у 'Име од
ређене ксмисиј е ПОД,нео др Бранко М·ак'си
мови5. Према тој подели, усвојено је: да се 
Први рејон образује спајањем досадашњих 
територија Другог и llрећег рејона, да се 
Други ре;он образује спајањем досадашњих 

територија Четвртог и Петог рејона. да се 

Треfiи реј'О'н образује спајањем досадашњих 
територија Првог, Де.ветог и Десетог рејона, 

да се Четврти рејон образује спајањем до
саl,Цашњих територија Осмог и њему сусед

ног дела територија Седмог рејона до ули
ца Војвођанске, Жичке и Војислава Илиfiа, 
да се Пети рејон Qбразује спајањем доса
дашњих територија Шестог и остале тери
торије Седмог реј она , и 'fIO територије из
међу улиuа Краља Александра, Војвођан

ске, Жичке и Војислава Илиhа и део тери
торије досадашњег Једанаестог рејона који 
се налази између улица Краља Алексан
дра, Г,осподара Вучиh.а и Војислава Илиhа,12 

да се Шести рејон образује опајањем остат
ка територија Једанаестог рејона и терито-

ИНО И ЊЕЈ'ОВ РАД У ОСЛОБОЂЕНОМ БЕОГРАДУ 

рије Бањице и да се Седми рејон образује 
од територија досадашњег Дванаестог (који 
обједињЗ'ва територије Дедиња. Кошутња
ка и Рак·овице), Тринаес'ГОг и ЧетрнаеС1l0Г 
pejoHa.l:t 

Предлог за избор нових рејонских на
родних одбора Београда, у складу са одлу
ком од 25. априла, усвојен је са образло
жењима да до избора .рејонских скупштина 
на којима he се извршити редован избор 
рејонских ;народних О'Дбора, рејонски одбо
ри ЈНОФ-а направе предлог за и з:бор но
вих чланова. Из овога видимо да се ни ре
јоснски одбори не бирају. однс сно њихове 

скупштине, аналоl'НО ИНО-у. На другој 
страни , так,ође се види да је ЈНОФ већ тада 
био у пуном смислу .речи политичка основа 
народне власти. Консултациј ом ЈНОФ-а и 
предлагањем у име ЈНОФ-а надокнађује се 
недостатак изборно конституисаних одбора 
("скупштина"). Исто тако, из сачуваног за
писника произилази .да се за чланове нових 

одбора рејона бирају и .предлажу досада
шњи чланови појединих рејона. Предлог за 
избор нових рејонских народних одбора 
града Београда поднео је 8. маја 1945. До
бривоје Рад:сављевиh. На осно.ву предлога 
рејонских одбора ЈНОФ-а, ИНО је донео 
одлуку да 'нови рејонски наРОIД:НИ одбори 
буду састављени ОД петнаест чланова. У 

Народни од60Р Првог рејона ушли су: Љу
па Вељко'Вић, Радосав Бошковиh, Даница 
Ди'митријевиh, Миле Стокиh , Миленко Ћор
ђевић , Спасоје ЈеI'Дић, Душан Грубалевиh, 
Лепо.сава Орловиh., Душан Симоновиh, Бо
жи<дар Торбиuа , Павле Алимпијевиfi и Гој
ко Ращиh. У Народни одбор Другог рејона 
ушли су: Добросав Пантиh, Мара Јан кес, 

Михаил-о Илиh, Шако ФраlНовиh , Миленко 
Пеурала, Eiвиuа Голубовић, Мика Радова
новив, Ђура Миhко, Вера Миљиh, Жика Пе
тровић, Перка Гашпар, ЂОРђе Лукиh и Ми
лан Јефтиh. "у Народни одбор Трећег рејо
на ушли су: Љубомир Кајга.новиh, Бора 

Марковиfi, Михаило Лађевац. Паја Дими
тријевиh, Слободан Булатовић, ЖИlВота 
Ђорђевиh, Крсто Леро, ДрагослаЋ Лубуриh, 
Ранко Ћорђевиh, Љубица Ничин, Јелена 
Шуковиh. Момч.ил{) Ћорђевиh. Ђока Ј ова
новиh и Наталија Бошковиh. "у Народни од
бор Четвртог рејона ушли су: Милан Жив
ковиh . Обилиh Павловиh, Селма Миленко
виh, Мира Јовановиh, А'ндрија Вујасиновиh, 
Оветислав Стефановиh, Ђура Гигиh , Љубо
мир Вуњак , Даница ПеЂравиh, Љубомир 
Милиh, Владета Мијушковиh, Божидар 

Влачиh, Гојко 3в.ијерац, Јелена Мариh и 
Јован Пишчев. У Народни одбор Петог ре
јона ушл'И 'су: Михаило ЖивотИ"h, Бранко 
Драча, Слободан Кораћ, Сава Анђелковиh., 
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Марко Марјановиh, Војин Војиновић, Сми
ља Божиh. Бранислав Панић. Миливоје Па
вловић, Милорад Девић, Рајко Ћуриh, Ду
шан lliупут, ВОјисла,в Тодоровиfi, Јулка 
Шпановиh. и Страхиња Дрндаревић. У На
.родни одбор Шестог рејона ушли су : Тихо
мир Јефтиh, Михаило Б.акрач, Софија Ве
киh, Јован Павличек, ЖивОји>Н Видаков, 
Никола Ћопић, Ник'ола Новаковић , Стеван 
Вукюјев.ић, Драгиша ШаI<ић. Јован Дунђер
ски , Настаоиј а Богојевиh, Петко ПаВЛ'ОЈВ иfi, 
Милан Продановић, Мерима Вулиh и Жи
војин Николиh. У Народни одбар Седмог 
рејона ушли су: Момчило Бенић, Јован Ми
лосавац, Милутин Петровић, Милан Трни
ниh, Драгица Милиfiевић, Р,атомир Петр,)
вић, Миха-ил;) ЋорђеВИh, Јелена Ник.ол.ић. , 
Душан Вучковиh, Драгутин Костић, Миљ
ко Јанковић , Ј о'Ван )Кивковиh, Бранислав 
Пиха и Љубица К-рстиh. 

Одбор ј е, такође, одлучио да .рејони, који 
се по 'новој подели 'спајају у један рејо.н -
предложе допуну предлога из редова даса

дашњих чла.НQlВ а РИО-а, -како би сви нов()
формирани рејонски наро:Дни одбори имали 
по 15 ЧЛа'нова. 1 4 

у области изгра,дње нове власти у осло
бођеном Бео граду, уочи завршетка рата. 

карактеристично је изграђивање и судског 
апарат.а. ИВО је предлагао М}:,о -шстарству 
правосуђа Србије прво да се изаберу одго
варајуhи број судија и судија пресущитеља 

за град Београд, и то су.дове: Први народни 
окруж,ни суд и 1 .и 11 народни срески ·суд 
за град Беог.рад. >1< 

Са ре с.рганизацијом терит.орије Београ
да указала се потреба и за организацијом 
'Нових ,судова у Београду . Она је морала да 
'В'оди рачуна 'о подели ·на ceдa~1[ рејона , па 
је у том смислу и учињен -предлог Мини
старси~у Iправосуljа у -следећем правцу: 

Прво, да се на подручју града Беог.рада 
образује седам срес-ких и два о.кружна на

родна суда. 

Друго, да се у СВ'ИМ рејонима образУ.iе 
по један срески народни -суд чија ће се те
риторијална надлежност потпуно подуда

рити са подручјем од-носног рејона . 
Треће , да судије и пресудитеJыи свуда 

буду ло могуhности из реј она свога суда, и 
Четврто, У'колико МинистаРС'N30 право

суђа прихвати -овај предлог о -организацији 
судова у Београду, ИНО предлаже пот.ре
бан број -судија и пресудитеља и за ,седми 

народни суд Београда. 15 

Нова власт, мада ,".остављена, још неиз

борна, ослањала се на подршку народа и 

масовних пол.итичких организација, уоме-

• Види у прилогу списак судија и пресу

дитеља . 
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равана преко Месног КОl'ol'итета Партије . Не
посредан однос између органа власти и гра
ђана није само изазивало ратно време, већ 
и :дух И пракса .пренета из рата и са сло

бодне територије, означавај уhи нови стил 
раща. Организација ИНО-а преко реј<она, 
отвореност његов,ог рада, социјална струк

тура одбора, природа нове .власти , прожи
мала се с радом АФ2К-а и УСАОЈ-а. Коли

ко се водило рачуна о т-ој вези између на
рода и одборника сведочи уче стало ст сед
ница (ИНО је у наведеном периоду одржао 
31 седницу), реферисању одборника на са
станциrма lI,'[,асовних политичких ор.ганизаци

ја, непосредно суделова-ње и праhење извр
шења защатака од стране одбора. Његов 
сва.кодне&ни рад био је под сталним око"! 
народа и његовим надзором . И одборници и 
активисти из народа непрестано су се так

мичили У што инвентивнијОј организацији 
ПОСЛQВа, организацији разних акци ј а, ма
штовито проналазећи решење за оно што се 

"{есто назива "партизанск'ОМ 'импровизаци

јом". Колико је нова Iвласт водила paQYHa 
о начину реаговаља грађана на њен рад и 
поступке појединих одборника најбоље све
дочи и оснивање Комисије за жалбе на рад 

органа народне власти, 'што је на свој на

ЧИ1Н одражавало и антибирократски стил 
нове iВла-с'I'И, на основу предлога учињеног 

З. маја 1945. године.1 6 

Према предлогу, ова комисија је имала 
задата.к да испитује жалбе iНa рад поједи
них -ор гана власти и :да даје упутства за 
доношење пој единих одлука. За спорне и 
важније случајеве, улога ове к,омисије са
стој ала се у томе да 'Их .она проучава и до

ставља Одбору с предлогом за доношење 
к оначне одлуке. Ј ' 

Антибирократски карактер ра.да и схва

тања одборника као "слуга народа", стално 
одговорних за свој рад, најбоље iПосведоча
ва ј едно место из записника од 2. новембра 
1944. где се каже да -су ови чланови Одбора 
дуЖ'ни cBarк,oг дана до 11 ч·асова да подносе 
извештај е о раду 'свога одсека у TOIKY про
теклог дана . 1 8 

Са гледишта ових односа више него ка
рактеристичан и за историјску .науку је 
вредан докуменат који говори о састанку, 
који ј е lНa захтев Председник.а АСНОС-а 
-одржан -са 15 посланика Округа беог.рад
ског, ,којем ј е присуствовао и Сретен Жу}о
виh (11. марта 1945), од којих су половина 
били чланови Окружног НОО .и среских lНa
родноослободилачких одбора.·· Ово сведо -

** Наш рад обухвата Београд а не Бео
градски округ, али ми смо прешли те границе 

због тога да што боље прикажемо непосредно 
залеђе Београда, са становишта стања сеоских 



чи о методу сараЈДње АСНОС-а с вишим и 
-нижим НОО-;ма, у присуству руков.одеhих 

људи Србије 'и Југославије, .преношењу ис
куства и усавршавању механизма рада но

.ве власти. У вези с ра3'војем sла'с1'И упад

.. ъиво се ВИДИ једна антибирократска нота 
у раду и критички однос према пој авама 

које се сматрају недозвољеним у раду НОО 
и као негација револуционарне власти и 
љеног стила рада. Посебно се критикују 
питањ'а рада администрације iИ броја слу
жбеника. Изричито се каже ,да народне 

масе морају 'да ",осете да је власт њихова. 
да на ту власт они могу да утичу, да је ме
њају итд.". Критикује се бирократски на
чин спров,ођења одлуК'а. Тражи се да 'се на
рад упознаје с радом НОО и с њeГOB~MOД
.пу<кама, И то "на народним скуповима. Као 
негативне појаве -спомиње -се одливање слу

жбеника у Бој-водину јер ј е тамо јефтиниј.и 
)К'И,вот, или условљавају да раде у Бео

граду. Одлучено је да Председништво 
АСНОС-'а стаЂИ на располагање О:к,РУЖјНом 
одбору део чиновника који примају плате а 

не рме. 19 

2. Обнова nолuтичкоz живота у zраду u 
.м.асовне орzа1iизације као основа рада 

ИНОО-а 

у 'Време !Када је именован Извршни на
родноослободилачкиодбор града Београда 
од стране Гла'Вног народноослободилачког 
одбора Србије, у Београду је "еЋ 6ио фор
миран Месни комитет Партије у саставу: 
Драгослаrв Мутаповиh, као сек,ретар, Грга 
Јан-кес, Марко Никезиh, Душан Шијан и 
Милена Бубало. Накнадно су у МК к'ооп
тирани: Миле Трниниh, Милан Шијан, Сте
ван Ј ОВЧИЋ, Бора Дреновац, Саша Самар
џић, Зоран Жујовиh и Неда Вожи!новић.2О 

у овом саставу Месни комитет је радио ДО 
Прве послератне партијске конференције 
Београда. Спорно је било до ,сада којег је 
данаООНОtБан ,овај месни 'Комитет: да ли 18. 
или 19. октобра 1944, 'МЗЈда Ice ми прикла
њамо мишљењу Грге Јанкеса на Првој ме
сној паР'ro1јској конференцији да је до осни
вања Месног комитета дошло 19. 'Октобра 
1944. године. 

Новоформирани Месни комитет је пре

узео ру.ководство над радом око 3.000 зате
чених присталица народноослободилач'ког 
покрета, -који су ,били повезани у групе "по 
ланчаном -систему", ,к,оји -се засњива,о на по

везивању према .познанству, независно од 

тога где су појединци становали или ради-

путева, веза села са Београдом, на који су ОНИ 
природно били упуhени. 

ИНО И ЊЕГОВ РАД У ОСЛОБОЂЕНОМ БЕОГРАДУ 

ли . У групи су се обично налазила по три 
лица. Ширењем постојеhих група C'f\BOpeHe 
су нове групе. После .ослобођења града ,ове 
антифашистичке групе -су распуштене, а 
љих,ови на,јбољи активисти пробрани су за 
чланове Ј единст.веног народноослободилач
ког фронта (ЈНОФ). 

у ПРВИМ данима после -ослобођења гра
да, партијска организација Београда ства
рала се кроз рад на сређивању живота у 
порушеном и опустошеном граду. Месна 

партијс-ка оргаlнизација ј е фактички ства
рана у току октобра, новембра и децембра 

1944. године. По одобрењу Меси-ог комитета, 
чланови партије са дужим стажом cТiВapajy 

партијске hелије чији се број, услед прије
ма нових чланова, стал"Но повеhавао. Оне су 

формиране у предузећима, установама и 
рејонима. Сваки рејан имао је по неколико 
уличних hелија.21 У другој ПОЛОВИНИ но
вембра 1944. го,дине примљено је у КПЈ око 
70, а у децембру 180 ЧЛ3lнова. Крајем јану
ара 1945. го:цине, 'Односно У времеодржава
ња Прве послератне парти}ске конферен
ције, партијска организација је нарасла на 

916 чланова (732 мушкарца и 184 жене. Њи
хов социјаљни саст,а,в је био следеhи: 465 
ра'дника, 383 интелектуалца, 68 осталих 
"зваља и професија"). Пре ослобођења Бео
града партијска организација је имала 320 

-чланова и 288 кандидата. Чланство органи
зације је било распоређено по партијским 
hелиј ама и руководствима: у Месном :ко
митету се налазило 11 чланова, у рејонским 
комитетима (шест) 36 чланова, део члан
ства је радио у ·Месном комитету СКОЈ-а, 

а остали чланови 'били -су распоређени у 92 
партијске hелије. Од 92 партијске hелије, 
58 се налазило у предузећИlма и установама 
(банкама, повервништвима), Дlве у Коман
ДИ града, 7 у јединицама Народне милици
је И1",\ц.22 На крају рата, односно уочи адр
жавања Оснивачког конгреса Комунистич

ке партије Србије, београдска партијска 
организација је бројала 1.710 чланова (1.380 
мушкараца и 330 жена). Њихо:в социјални 
састав је био: 763 радника, 127 сељака, 678 
интелектуалаца и 142 осталих.23 

Са пријемом нових чланова у Партију, 

Месни комитет је настојао да овлада свим 

ру.ководећим пунктовима политичког и 
привредног живота у граду: у установама, 

предузећима , школама, по насељима. Иако 
се у овом процесу обнове -стално ширила и 
увеhавала, КПЈ је з-а.држала и даље ·обеле
жје ,кадровске организације. 

Прва месна партијска конференција 
одржана је 4. фебруара 1945, а претходиле 
су јој рејонске партијске конференције 
које су одржа не између 15. и 26. јануара 
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1945. године. На рејонским конференцијама 
изабрано је око 200 делегата за Месну KOiН
ференцију. Конференцији су, поред деле
гата, присуствовали : Благоје Нешковиfi , 
секретар ПК КПЈ за Србију, Момчило Мар
к(}Виfi, Спасенија Бабовиh , чланови ЦК 

КПЈ Крсто Попивода, Блажо Јова1Новиh, се
кретар ПК КПЈ за Црну Гору и Боку, чла
нови Меоног комитета и рејонски руково
диоци . 24 

Конференција комуниста Београда раз
матрала ј е дотадашња искуства из поли

тичког рада 'и организационе изградње пар

тијске ,организације и одредила нове смер

нице рада београдских к'омуниста. На Кон
ференцији је изабран нови Месн.и комитет 
у који су ушли : Добривоје Радосављевиh

-Боби , као секретар, Драгосла'В Мутаповиh , 
Вељко Миhу'Новиk , Љубиrнка Милосавље
виh, Грга Јанкес, Марко Никезиh, Неда Бо
ЖИНОБиh, Милан Шијан и Дара Дреновац, 

секретар Месно г к'омитета СКОЈ-а. На Кон
ференцији је, такође, поводом одржавања 
VI покрајинске кон::;реренције Србије која 
ј е, у складу са закључцима ЦК КПЈ доне
тим lfIа Вису јуна 1944, претворена у Осни
вачки конгрес КП Србије, изабрано 25 де
легата, и то: Драгослав Мутаповиh., Грга 
Јанкес, Марко Никезиh, Неда Божиновиh, 
Стеван Ј.овичиh., Душан Шиј ан, Милена 
Шија1Н, Милан Трнинић, З. Жујовиh , Ми
лена Бубало, Ст. Самарџиh, Раја Недељко 
виh, Радован Дакиk, Мај а Ј ан,кес, Јован 

Житковиh , Ју-дита Аларгиh, Гојко Ратко
виh , Мирко Ва'ниh, Марта Попивода, Љу

бица Михиn , Деса Вешовиh, Славка Парен
та, Јелена Попов'Ић, Милева Планој евиfi и 
Рајко Ћаlк ~.в иh..25 

На Конференцији је оштро ,:к,ритико.вано 

секташтво и затварање ·организациј е. Пар
тиј-ске организациј е у предузеnима биле су 
још малобројне. Било је предузе.ћа у :који
ма је радило 180 радника а од њих свега 
један је био члан партије. За штетну поја
ву означено је и затварање појединих ће

лија у предузеnима, које су се задовољиле 
са већ постојећим бројем комуниста од 6 
до. 8 "Или 10 чланова. Као "нездраве" кри
ТИКОВЗЈне ·су и појаве "уображеност и" пој е
диних комуниста .по уласку у па.ртиј у.26 

Конференциј а ј е као предстојећи зада
так пост,авила организацијама да се о.творе 
и пој.ачају новим члановима које ће про

веравати у току рада на остварењу произ

водних задатака. 

Упоредо са <>бнављањем _партијске орга

низације, у Београду се поново ствара и ор
ганизација СКОЈ-а. На челу организације 
налазио се Месни комитет СКОЈ -а састав
љен од ,седам радниК'а 'И три до четири ин-
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телектуалца (ђака). Крајем ј а-нуара и по

чет,ком фебруара СКОЈ ј е имао 1.478 чла
нова (965 омладинца и 493 омладинке). По
литички секретар Месног комитета СКОЈ-а 

био је истовремено и члан Месног ком·итета 
Партије за Београд. У активима СКОЈ-а 
радило је у овом периоду 1.350 чланова 

СКОЈ-а , док се по руководствима налази
ло око 100 чланова. По социј алном саставу, 
у СКОЈ-у ј е било 700 омладинаца-радника 
и 650 чланова из редова школске омладине, 
Користеhи разне облике активности, СКОЈ 

је у овој фази окупљао око 20,000 београд
ских омладинаца и омлз>динки.27 

На Месној партијској конференцији и 
СКОЈ је критик'ован као "преузак". Мери
ла за пријем у СКОЈ оцењена су .као пре

оштра, због чега је 'изван организације 

остало доста омладине, нарочито из маЛ'Их 

предузеhа. На Конференцији је, такође, за

мерено СКОЈ-у да остварује слабе везе с 
Партијом и да орг,а1низација Уједињене ан
тифашистичке омладине делуј е од;војено од 

ЈНОФ-а, сматрзјуfiи се равном са ЈНОФ-ом, 
мада је она била његов саставни део.2/! 

С развОјем организације СКОЈ-а у гра
ду се развијала и организација Уједињеног 
савеза антифашист,ичке омладине. Месни 

комитет СКОЈ -а ,организо.вао је прве одбо
ре УСАОЈ-а, Половином децембра 1944. у 
СВИМ београдским рејонима постојали су и 
секретаријати УСАОС-а. У -vри београ;цска 

рејона већ су 'били изабрани и одбори 
УСАО С-а, СекретЗipИјати УСАО С-а основа

ни су и по предузев.има. По рејонима су 

основани омладински домови.21t 

Развоју УСАО С-а у Београду Д<10 је сна
жан подстицај Први ·конгрес омладине Ср
бије, Конгрес ј е одржан 16, .новембра 1944, 
непосредно после заседања Велике антифа
шистич·ке скупштине Србиј е. Конгрес је за
хтевао од омладине да помогне органима 

власти, да ради на омасовљавању организа

ције и разбијању секташтва. Први К'Онгрес 
антифашистичке омладине Србије прихва
тио ј е одлу,ке Велике ан:тифашистич.ке 

скупштине Србије. Са конгреса је упућен 
апел омладини да пружи помоk пострада

лим К'рајеви.ма Југославије.3О 

Организација СКОЈ-а је преко УСАО С-а 
подстицала омладину на радне акције , .ра- .,," 
звијала >Нови морал према ра-ду, борила се 
за радну дисциплину, водила борбу против 
утицаја остатака старих снага на омлади
ну. С друге стране, Месни комитет партије. 

користио је СКОЈ за преношење на омла
дину задатака непосредне и перспективн~ 

обнове Београда. Преко разних секroра ра
да (агитације и пропаганде, фИСiКултуре, 
средњошколске омладине, радничке омла-



дине, сектора за пионире) СКОЈ је оства
-рИ'ВЗО руководећу улогу и постизао пуну 
,к,онтролу на овим видовима делатности у 

Беonраду. 

Организација ЈНОФ-а стварана је после 
ослобођења града. У Градски одбор ЈНОФ-а 
били су изабрани: за председника др Сини
ша Станковиh. за првог потпредседника 
Вучко Ивковиh, за другог потпредседника 
Михаило Ратковиh, за секретара Драгослав 

Мутапов-иh; за чланО'ве су изабрани: Миха
ило Ма,ксимовиh • .др Стеван Ћелинео, Рајко 
Ћоновиh, Милан ГлИ'шив , Марко НИ!кезић, 
в.оривоје Дреновац, др Вељко Мајсторовиh, 
Милица Стругар-Сариh, Никола ПОПОВИћ, 
Боса 'Ворђевиh, Ђорђе Котовић, Јелена По
повиh, Милада Рајтер, Славка Парента, 
Живојин АнђеЛКОВИћ, Мирко ВрањешеВИћ, 
Милан ДраКУЛИћ, Милан БОЖОВИћ, Никола 
Гулан, Крсто Жугић, Вида Милојевиh, Дра
ги Стаменковић, Владислав Рибникар, Ђор
ђе Андрејевиh-Кун, Мирослав Павловиfi, 
Пјер КРИЖЭlНиh, Тихомир Ћорђевић, др Во
ја Ристиh, Радован М.акСИћ, Љубиша Мир
ко,вић, Божидар Паљиh, Тома Јаковљевиh.. 
Раша ПлаОВИћ, Драгољуб Живковић , Бора 
Љилић, Драгутин Прокиh , др Петар Колен
диh, Глигорије Пауновиh, Сретен Стојано
вић, Лазар Зелиh, Драгољуб Савиh, др Пе
тар Мата;вуљ, Раденко Богосављевић, Све
томир Пашић, Новак Поповиh, др Милан 
Шаинови.ћ , Душан к.онстаНТИНQвић, Брана 
Па'Вл.овић, Бора Манојловић, Јован Мило
савац, Стеван Ритолер, Пет,ар НикеЗИЋ, Љу
биwа Илиh, Петар Ко:вачеВИћ, Владета То
ДОРОВИћ, Јован Јанковић , Чедомир Марја
новић, Мирко Таниh, Раде ВукаловИћ, Ра
дош н.оваковиh и др Павле Са'виЋ. 

Истог дана (27. октобра 1944) када је 
именован, Градски одбор ЈНОФ-а јавно се 
обратио грађанима Београда nрогласом: 

"Наш слободољубИlВИ Београд, главни 
град ДФЈ, који се борио и страдао ,више ОД 
три и по године ПОД окрутном чизмом фа

llIИСТИЧКОГ окупатора и његових слугу 

ослобођен је хеРОјск,ом борбом наших не
устрашивих ослободиоца, Народноослобо
дилачке војске Југославије и братске Црве
не армије". Констатује ·се да су "патње Бео
грађана прекраћене", но с ТИМ што ,.'родо
љубиве обавезе Београђа,на тиме lНису пре
стале" . Као оонов'на 'обавеза за све родољу .. 
бе истиче се "Све за фронт - све за побе·· 
ду!" Изричито се каже да треба да се на
прегну "све снаге за потпу'но ослобођење 
наше заједн:ичке домовине", и да се не за
бораве жртве и страдања која 'су народу 
нанели окупатори и њег.ови сарадници . Ра

ди "ш'ГО бржег оконча'ња светог ослободи
лачког рата и изградње нове срећније Де-
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мократске Федеративне Југославије пози
вамо у Народноослободилачку војску све 
што је способно да .носи пушку а није неоп
ходно за обнављање привредног и култур
ног живота". И даље: " ... све расположи
ве онаге за обнову привредног и културног 
)ЮИВота нашег драгог Београда! Да би се за

леч.иле тешке ране које је Београду 'нанео 
крвави фашистички окупатор и њeГOB€, 
слуге, позивамо све честите Београђане на 

посао, у фабрике, у радионице, у трговине. 
у предузећа, у све привредне и културне 
установе приватне, градске и државне. Сту
пајте у радне чете и ·батаљоне за што СКО
рију обнову Бео.града . Пружите 'свестрану 
и пуну подршку Извршном .народноослобо
д·илачком одБО'ру града Београда у циљу 

преузимања градске 'Власти у Београду. 
Пружите свесрдну .подршку ,вој 'ним власти
ма, КоМ'анди града Београда НОВ. Пружите 
свесрдну помоћ војним и градским власти

ма у борби против развлачења и упропа
urn:ивања државне и градске имовине, свих 
културних знаменитости и приваТ1НОГ добра. 

Позивамо вас у ј еДИ1Нствени Народноосло
бодилачки фронт у интересу што потпуни
је помоhи Фронту 'и што брже победе над 
мрским непријатељем нашег ,народа које 
треба дотући у нашем драгом Београду и у 
читаво] нашој земљи". 3\ 

Од оснивања ЈНОФ-а масовни nолитич
ки живот Београда ·Се фактички спроводио 
преко те организације. По УСТЗЈНовама, пре
дузеh.има и .насељима ст-варале су ·се орга
низације ЈНОФ-а, а Њ'ихови саставни дело
ви били су организације омладине, жена и 
радника после ·оснивања Ј единствених син
диката . Ове масовне организације биле су 
колективни органи ЈНОФ-а, а њихови чла
нО'ви истовременО' и чланови меоних орга

низациј а. Организације ЈНОФ-а организа
ционо су се брзо раЗiВијале. Крајем iЭlНуара 
и почетком фебруара 1945. одбори ЈНОФ-а 
.. пок.ривал.и су" цео Београд, а у оргаlНиза
ци:јам,а је било учлањено око 60.000 чла.н()
ва, Поред Градског и Ра,днич-ког одбора 
ЈНОФ-а, постојало је и 13 одбора ЈНОФ-а 
рејона, 10 рејонских радничких одбора 
ЈНОФ-а и око 650 одбора ЈНОФ-а улица, 
предузена и установа, са око 4.000 'акти,ви
ста. З2 

На Првој партиј ској конференцији Бео
града анализиран је рад ЈНОФ-а. ТОМ при
ликом су истакнути успеси и недостаци, а 

TalKolje и осуђене појаlВе да раднич.ки одбор 
ЈНОФ-а преузима фуњкцију власти, издаје 
наређења'И примењује "канцеларијск'И стил 
рада", Стварањем Јединствених синдиката 
нестаје потреба за даљим задржавањем 
ра,ДниЧiК-ИХ одбора ЈНОФ-а. Они су мог ли 
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да се задрже у фабрикама и установама, 

али ·организационо ·су се везивали за ре

}онске одборе ЈНОФ-а. Њихови з,адаци све

Де<'"riИ ·су .на политички рад у лредузећима. 
на манифестације и зборове, па самим тим 
и на напуштање свих 'Ознака органэ. 

власти. 

Скупштњна ЈНОФ-а одржана је 25. фе
беуара 1945. у дворани Коларчеве задужби
не у ПРИСУ;С'I'ву 1.200 делегата одбора 
.ЈНОФ-а из разних предузеliа и установа и 
рејона. 

На СКУlПштињи је прихваћена организа
ција ЈНОФ-а на територијалном и преду
зетном принципу, али је ,теЖјиште стављено 

на уличне ·одборе и Јосновне организације, 
као најмасовније. Руководства ових одбора 
(секретаријат од 3 до 4 члана) бирана су на 
конференцијама. Нападнута је појава да се 
ови одбори узимају као пододбор.и и тиме 
доводи у питање њихова улога правих од

бора. Скупштина се критич'ки 'ОСврнула и 
на стварање 'одбора по национа.;Тном и ПQ
крајинс:к.о-м 'кључу и по професијама, као 

принцип супротан постојеfi.ој организацији 
.ЈНОФ-а. Предвиђено је да таlКВИ О'дбори 
престану ·с радом. 

На крају рада Скупшт.И!На је акла:маци
ј ом из,абрала Извршни одбор !и Пленум. 

Изврш.ни Оlдбор је имао 37, а Плену.м 45 
чланова . За председника Извршног одбора 
је изабран Кирило Савив, за првог потпред
седника Павле Павловив, за другог ПОТ
председника Сретен Стој:аНОВИћ, а за 'се
кретара Драгослав МутаповиВ.33 

Са ослобођењем ,вев.ег ·дела земље и 
Београда створени су услови за формирање 
јединствених ,синдиката Југославије. Ини

цијат.иву за формирање ·синдиката д·ао је 

Централњи комитет КПЈ ,децембра 1944. го
дине, преко националних и покрајинских 
руковоД-става. Акција за 'организовање је

динствених синдиката започела је у Бео
граду_ р.адници Београда су на .конферен

цији 27. децембра 1944. изабрали Сазивач
ки одбор од о'самнаест чланова Кlоји је до
био задатак да припреми велики збор свих 
београдских радника, намештеника, КОМУ

наљН'их и државних чиновник,а, lНa коме би 
се изабрао акциони ·одбор за оснивање је
д,инствених синдиката Југославије. Истог 
дarнa, Одбор је дс..нео одлуку да 'се -велики 
збор београдских радника одржи 31. децем
бра 1944. године.34 

LС~-:ИКИ збор београдских 'радника одр
ЖЈан је 31. децембра 1944. на Тргу Слњвија. 
На збору -су изнети задаци 'Које је пред 
радничку класу Југославије постаiВиља К,о

мунистичка партија ЈугослаlВије, народна 
власт и ЈНОФ у обнови и изградњи земље. 

306 

Прихвативши ПОС'I'ављене задатке, Збор је 
донео ;резолуцију у којој је позвао раднич
ку класу да узме aK'N1'BHor учеШћа у оБНО
'Ви И изградњи земље. На крају рада Збор 
је изабрао Акциоњи ,одбор за организовање 
јединствених синдиката. 

Акциони одбор сазвао је 23. Јануара 
1945. године у Београду Општеземаљску 
конференцију Јединствених синдиката рад
ника и намештеника Југославије. Конфе

ренција је осудила .предратне "цепаче" 
радничког покрета, прихватил-а ,одлуке II 
за-седања АВНОЈ-а и решила да успо:ста-ви 
сарадњу са СИНДИlкалним покретима 'саве

зничких земаља. КонференциЈа је у-авојила 
Привремени статут ЈСРНЈ којим су утвр
ђени основни принципи ИОРГЭЈнизациона 
стру.ктура Јединс'I1ВВНИХ синдикат,а.35 

Конференција је ПОС'Dавила да је .неоп
ходно потребно у,казати пОМоћ народној 
власти у организ'ацији ,снабдевања, за.штит;,Ј 
рада, 'социјалног старања, у .решав:ању 
стамбених питања, у борби против шпеку
лације и црне берзе. Т'аюође је ист:ак.нуто да 
је један 'од основних за'датак,а Синдиката 
подизање политичке -свести и културног ни

воа радника и на.меш'Гениюа. 

3. 3аШТU'1'а нове вл.астu 

Са ослобођењем Србије и Београда по
ставило се као основно ПИ'Dање спровођење 
мобилизације поред оних који су се добро
вољно јавили. М'ада је омладина Србије ма
совно ступала у Народноослободилачку вој
оку И С великом љубављу учестsовала у 
радним батаЉQнима, иrnак је остао један 
део 'омладине по градовима, и то средњо

ШКQлске, не само изван редо'Ва омладин

ских антифашистич.ких ,орг.а.низација, већ 
је учествовао и у раду ;непријатељск'Их 
група. Ма колико да је мали број оваквих, 
он је значајан по томе што местимичним 

иступима, организоваrно, за 'овом rнеприја

тељском омладином иде једЭЈН део заведене 
Qмладине и то указује на секташтво пар
тијских и скојевских организација у раду 
са ом:ладином. 

Од ·осл.оБОђења Србије гса Београдом до 
Првог конгреса Комунистичке партије Ср
бије мобилисано је и -одазвало се tНa позив 
за војску 250.000 људи. На основу податак" 
ИЗ!НеТИХ на Првом конгресу КПС на позиь 
за мобlИлизацију није се одазвало око 2.500 
људи и они живе 'око својих кућа и не при
јављују се власти;ма.36 ТОМ приликом, у 
Београдсжом округу су ,се појављивале и 
т·акве појаве да су се богатији извлачили од 
војне обавезе, то јест добијали објаве да су 



неспособни да служе 'ВојскуУ Они који 
нису ишли на фронт, били су мобил.исани 
на !рад у предузеhима. Спомињу се радници 
фабри.ке "Сартид" 'КојiИ су били обухваhelIИ 
овом радном мобилизацијом. 

у Београду су били нередовни односи и 
прилике одмах после ослобођења. Сва 'Власт 
се налаЗила у рукама војних команди, а по
себно КОМЭЛIде места. Послови К'оманде 
града обављали су се преко одељака, чији 
се број кретао од 16 до 17. Ти одељци су 
територијал,но обухватали бивше КЋартове 
Београда и 2 или 3 перифериј-ска кварта са 

оближ'њим селима. Команда града била је 
орган 'војне власти, у чијој 'су надлежности. 

после ослобођења, биле и функције грађан
ске власти. Команда града и IДРУГИ .војни 
органи 'и снаге безбедности непосредно по 

ослобођењу обезбеђивали су мир и сигур
ност гра l)аиа и приватну ИМОВИiну од пљач
ке. BojlНe 'власти пр.иКУПЈЬоале су за'остало 
оружје и му,ницију. Требало је уклан:ити и 

мине које су Немци оста'Вили, рас~рчити 
рушевине , спречи'I1И пљачку, избијање за
разних болести, отклонити диверзије зао
сталих група непријатеља, похватати рат
не злочИ!Нце и сараднике непријатеља који 

нису успели да се склоне из Београда с 
Немцима. 

Са ослобођењем Београда 1П0чињала је и 
једна нова фаза у животу града кОја није 
измакла ни британским шефовима мисија 
и ·извештаЧЈ.1:ма. О томе Ф. Маклин говори: 

"Та су,премација - -каже он, месец iИ по 
дalНa после аслобођења главног града -
није ,само војна. Путовање кроз ослобођена 
подручја централне Србије пружа обилате 
док,азе -о крајње пријатељск.ом ста'ву цивил

ног стано&ништва у мањим градовима И к!о-

1'арима према партизанским снагама. У 
Београду и у веhим градовима, којои су још 
под немачком окупацијюм, партизаlНlИ wм-ajy 

ефикасну и ек-стензивну подземну 'Органи
зацију и могу ·.рачунати на подршку lВећи

не ·стаНОВНИШ1'ва, поготову радничке класе 

и интелектуалаца. Брзо ширење партизан
ског утицај-а није IИзненађујуhе. Треба се 

лрисј етити да је велики омј ер не ·само пар
тизанских бораца и под официра, него и вој
них и ПОЛИ'ГИЧЈких руководилаца, IИ да је по
крет, .КОји је имао свој е подријетло у Ср

бији. увелико остао српски и ПО свом ка
рактеру и припадности".38 

Сем тюга, град ј е марао да .буде замра
чен јер се ,страховало 'Од нема'9ЖОГ бомбар

довања, мада је Немачка изгубила ударну 
ваздух,опловну ·силу и .наша и совје1'ска 

авијација доминирале у ваздуху, заједно са 
оном западних савезник·а. 

". 

ИНО И ЊЕГОВ РАД У ОСЈIOБОЋЕНОМ БЕОГРАДУ 

Београд је све до пробоја Сремског 
фронта био и у зони ратних операција , тако 
да је и тај 'Моменат утицао да се предузи
мају посебне мере предострожности . 

Рад ИНОО-а обављао се једно време у 

Председнмштву ИНОО-а, али је ,већ на сед
ници од 29. октобра 1944. закључено да од
борници преузму опш-тинске зграде и орга

низују рад. Коли:юо је биљо потребно бити 
стално на окупу и у близИiНИ ка.нцеларија 
сведоч,и и одлу,ка да чланови Одбора буду 
у близини ИНОО-а .и да /им се тамо оргаН1И

зу ј е исхрана и nрен.оh:иште. Већ тада је по
чео рад на образовању Народне м.илиције.311 

КОМЗlНда места ј е, ради личне безбедности 
чланова ИИОО-а, доделила свима ,оружје, 
а Iпо потреби и пратиоца. Како ј е п-рва 
власт у граду била Команда града и ка-ко 
су њене компетенциј е сл·абиле 'с помераљем 
фронта, било је 'HeOn~OДHO успоставити не
посредан контакт између K~MaHдe града и 
ИЗ-ВРШIЮ,Г одбора. Ради отклањања проце
дуралних формалности ,око улажења у Ко
манду града издате су свим члановима 

ИНОО-а сталне дозволе .4О 

у Београду су се дешавале -крупне про

мене у струјањима СТЗlновништва у току 

\рата: једНЈИ одлаЗИJDИ а друпи долазили. 

Беоnрад је ОД 1941. до 1944. био стециште 
сарадника .непријатеља из свих крајева Ју
госла'вије. На другој СТРЭЈНи, У Србији и 
Београду, сто'Гине и хиљаде избеглица са 
Косова, из Војводине, Босне и Херцегови
не, Црне Горе и Хрватске нашло је скло
ниште током рата; самим тим требало је и 
ради ОСИГJ'lрања исхране тих људи успоста

'вити евиденцију. Зато ,се поставља крајем 
октобра и питање ОQнивања опецијалне 
Цен-лралне пријавнице, мада се још !Није 
знало да љи не она бити у надлежности 
ОЗНЕ (Одељења заштите 'Нз-рода) или 
ИНОО-а.41 

у току борбе за ослобођње Београда и у 
самом граду, у руке НОВ пали су многи 
ратни злочинци и сарадници окупатора, ко

ји -су у 110КУ 'Окупације 'радили за oKynaTo
ра и извршили за његов рачун велик·и брОј 
злочина. Део ухваh.ених ратних злочинаца 

и сарад,ника IOкупа~ора одговара, одмах по

сле 20 октобра, пред војним судовима. Вој 
ни СУД Првог I<орпу<:а НОВЈ судио је ОД 26. 
до 30. октобра и 2, 6, 10. и 18. новембра 1944. 
у Београду групи ра'DНИХ злочинаца и са
радни.к·а непријатеља. Он им је, на основу 
чл. 13, 14. 'и 16. Уредбе Врховног штаба о 
војним судовима, изрекао смртне пресуде 

зато што су припадали немачким 'и К'ВИ

слиншким 'Војним јединицама, издајнич

ким, teP-::ЈРИСТИЧКИМ и шпијунским органи

зацијама; што су радили на учвршhењу 
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ВОЈИСЛАВ ЋИРКОВИЋ 

Х1итлеровог поретка у Југославији, односно 

против ослободилачке борбе наших народа 
и савезника; што су убијали борце НОВ и 
поштене родољубе, или предавали, мучи
Ј:'И , прогањали и уб.ијали; ш'Го су зборови
ма, штампом, радио м и представама, кари

катурама и другим средст.вима подупирали 

фашистичку пропаганду и изругивали вој
'Ничке и моралне напоре слободољубивих 
народа. Сва поменута лица кажњена су гу
битком грађанских 'права за ·свагда и ко Н
фискацијом целокупне ИМОЋине у корист 
НОФ-а. На казну смрти осуђени еу: Арсе
нијеВИћ Велимир, БаБИћ Јосип, Бабић А
лександар, сараДIНИК листа "Ново време", 
Бирчанин Илија, lJiачелник санитета Неди
ћеве СДС, Берберовић Илија, Бркови!>. Бу
јица, Будимир Шпире, Буњевић Лазар, Ва

лес Оскар, ВесеЛИНО'ВИћ Радосав , министар 
пољопривреде у Недиће.вој Ћлади, Виће.нти

јевиh Боривоје, Галијан Владислав, шеф 
I{абинета М. АћИМОЋиhа , Глишић Душан, 
технички директор листа .. Ново време" , 
ГрујИћ М.илош, Делетић Милоња, Домазет 
Н. Рајко, агент Специјалне полиције, Доро

шки Георгије, агент Специјалнс полициј е, 
Достаниh Драгутин, ЪОНИћ Србислав, по
моћник МИНИС1'ра социјалне политике и на· 
родног здравља, Ћорђевиh Душан, мини
стар финансија Недиhеве <владе, Ћумберски 
НиК'ола, Ерор Душан, Живадмновиh Јев
то, Зорић Петар, службеник IV одсека Спе
цијаJlliе полиције, Зориh др Петар, Ђорђе 
Јанковић, Јанковиh Момчило , министар 
правде у ком:есаРСК'Ој влади М. Аћимовиhа, 
Ј ованови:h М. Алекс-анд ар, шеф персонал
ног одсека УГБ, Јовановиh Бранислав, Јо
вановић Бранко, ЈовЭtно:виh Велимир, Јова
НОВlИћ Зорица, Ј ОКСИМОВИЋ Ј ОБица, Ј ефтиh. 
Михаило, :иследник Опецијалне полиције, 
Ј·овановиh Лазар, бивши глумац из Београ
да , Ј ојиh Рис'I'O, комеса·р просвете у коме
сарској влади М. Аhимовиhа, Коцкар Вељ
ко , Кочиh Миодраг, Крајиновиh Илија, Кр
нета Спасоје, агент Специјалне L10лиције, 
КОТУР Ђуро , помоћ\ник министра социјалне 
политике у Недићевој влади , Колу\нђија 
Добривоје, агент Специјалне полиције, Ла
заревић Миодраг, Марјановић Чедомир, 
министар Пiравде у Недићевој .влади, Мак
симовић Ратко, Маринковић Драгољуб, 
Марковић Н. Славко , Мачешиh Михајло, 

агент Специјалне полиције, Мијушковић др 
Јован, министар социјалне политике у Не
диhевој влади, Миловановић Драгољуб, 
Михајловић Коста, МаркичеВ'иh Страхиња , 

Мудрић Раде, Недељк.овић АлеК'сије, Пав
ло.виh Ра,дисав, Паковиh Видarк, референт 
Специјалне полиције, Питашевиh Сотир, а
гент Специјалне полиције, Поповић Бран-
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ко, професор Универзитета, сарадник М. 
Недиhа и Јо:нића, Пржић др Илија , проФе
сор 'Универзитета , сарадник и сЗ'веИЈИК 
Аhимовиhа, Поморец Радосав, агент Специ
јалне полиције, Радосављевић Блажо, Ри
ст.ић Драгољуб, Ра'дуловиh Алек.сандар , 

комЭt~ант ~paДCKe страже УГБ, Сав'ић Ми
ливоје, агент Гестапоа и Специјалне поли
ције, Савиh Светоли.к, новинар, издавач и 
уредник "Бал.кана'с, Стефановић др Свети
слав, Спаси:новић Љубомир, СтанИМИРQВић 
Атанасије, Симић Богдан, :НО.винар листа 
"Ново време", СтојаНОВИћ Александар, ге
нерал, сараДНИ1К М. Недића, Сусман Ант.он, 
Томић Милан, Тановив. Јован , директор ли
ста .. Ново време", Терзић Ву јица , Теодоро
вић С. Никола, Трбовић Марко, ,агент Спе
циј алне полиције, Урбанац Станко, Фидлер 
Мартин, агент Опециј.алне полиције, ФраlН
цен Сима, НО.винар листа "Ново .време", 
Хемпл Петко, Хан Иван, Хорватски др Ми
лан, помоhнИ1К министарства финансија у 

Недиhевој влади, Цветкови'h Александар, 
глумац, Џудовиh Новица, Џумић Чедомир , 
агент Опецијалне полиције, Шмит Јосип, 
Шнебл Ду.ШaIН, Штарк Борис , Ареницки 
Миом-ир, агент Опецијалне ПОJliиције , Цвет
ковић Мирослав, био ;на служби у Бањич

К'QM логору, Ћосић Жарко, агент Специјал
не полиције, Херцег Фрањо, агент Специ
јаЛ'не полиције , Димитријевиh Гtрадимир, 
агент Специјалне полиције, Худина Јосип, 
Обрадовић Бранко, агент Специјалне поли
ције, Ашковић Божидар, Миловановић Mr.:
лан, Перишић Радивоје, Шинак В. Отокар, 
Игар А. Лок ар, Бертог С. Алфред, Ћорђе
виn Милутин, Шмидлинг Ј. Ј·осиф, Вучиhе
веЋ В. добривоје и Даниловић Радојица . "' ! 

Сарадници непријатеља одговарају и 
пред ·специј алним судовима за дела против 
националне части. За зло'Чиначка дела к'оја 
су појединци починили у Т{).КУ рата и тиме 
нанели штету угледу и части орпског наро

да, АОНОС је 11. но.вембра 1944. осн·овао 
посебан СУIД за суђење злоч,и;на и прест.упа 
против српоке наЦИQНалне части. Задатак 
суда је био, да прек·о СВОј'их одељења на це
л·ој територији Србије, суди лицима која су 
за време непријатељске окупације изврши
ла злочин или преступ против српске на

ционал-не части, који се нису могли ювали
фиковати као велеиздаја IJ.1ли помагање 0-
ку.патора у вршењу ратних злочина . За 

злочине су сматрани политичка пропаган

да, културно-уметничка , привредна, прав

на , админис-гративна и друга сарадња са 

окупатором и његовим сарадницима. Суд је 

имао привремени карактер. -у његовом са
ставу налазило се 27 чла'нО'ва. Одлука о у
становљавању свог суда предвиђала је вре-· 



менске казне (на одређењо -време) или казну 
Доживотног затвора, док се казна присил

ног рада изрицала :наjlвише до 1 О година. 

'Уколико би суд у'IЋРДИО да у радњи опту
жених постоје елементи за изрицање смрт

них казни, УПУћњвао је предмет војном су
ду. Казна гуБИ'Dка националне частм је у
кључtИвала и губитак грађанске части, каз
не Л<liЈ{.ОГ и тешко г присилног рада и казну 

.к.онфискације имоВ'ине.43 

Овај суд је у Београду први пут засе
дао 24. јануара 1945. године у дворани 
ИНОО-а града Београда. Суђено је др 
Жарку Ступару, :цоценту Правног фа':юул
тета у Београду, због његовог рада за вре
ме окупације (био пристав Министарства 
финансија) "на духовном поробљавању" 
српског народа. Судско веве у 'саставу: Бо
гесав Алексић, к,ао председавајући, и ЧJlа

нови: Милан ДраКУЛИћ, Милан Прелиh, 

Бранко Јауковић и Божида'Рка Дамјано
вић-Кика, ОСУiДило га је lНa 8 година губит
ка српске ,националне ча,сти и на четири 

године тешкiOГ принудног рада. Tpeher фе
бруара 1945. на оптуженичку -клупу, пред 
СУДО!М за суђење злочина и преступа про
тив орпске националне части, изведена је 

Живана - Жанка Сток;иh, глумица Народ
ног позоришта у БеОI1раду, што је за вре·· 
ме '0l{lупације, ·као члан Народног позори
шта, суделовала у позориштима "Весеља

ци" и "Централа за хумор" кој а 'су била 
под патронатом немачкогокупатора, а по

готову што је узимала учешhа у програми
ма Радио-Београда, и то у оквиру емисије 
"Шарено лоподне", -ч.u.м,е је 'К.УЛТУР'Н.О U у
.м,ет'Н.u"Ч.'К.u сарађивала са окупатором и ње
го'Вим ,сарадницима, стављајући у 'службу 

своје уметничке спос-обиости и глумачки 
реноме. Суд је Жањку Стокић ос:удио 

на основу чл. 4. Одлуке Председништва 
АСНОС-а на осам година губит.ка српоке 

националне части и пра'Во учешhа у јавном 

животу. Пред овим судом нашао се 14. фе
·15руара 1945. године Петар Дабовиli, гра
фички цртач Државне шта.мпарије у Бео
граду, а 17. марта 1945. Даринка Стојано
виh, директор Шесте женске ГИМЈназије у 

Београду. Она је у тюку рата jaВIНo хвали
ла ОКJlГlаroра и његове сараднике, а напа

дала наРОД1Ноослобо~<илачки покрет, roворе
ћи \Ца је он "ЧIИСТО комунистички И да је у

перен искључиво против Срба. -у циљу по
магања окупације ступила је у сарадњу са 
Специј алном полицијом и "Љ'отиће.вским" 
Министарством просвете. На основу утвр
ђене IК'ривице осуђена је на десет година 
губитк,а наци{)налне 'Части и шест годИ/на 

принудног рада. Пред истим судом 5. апри
ла 1945. У великој дворани ИНОО-а нашла 
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се група ,официра: Жар.к,о Мајсторовић, ге
нерал, др Војмслав Радовановиh, Ђорђе 
)l(ивановиh, Михаило Бресјанац, Јордан 
Костиh, Милан Маг,циh, Душан Ј еремиfi, 
Војислав Павловиh и Добросав Ратајац. 
ТУЖiба их је теретила ШЂО су, по повратку 
из заробљеништва, 1942. године, предали 
пропагандњом одељењу Председништва 

владе М. Недића писмене изј а.ве, у 'којима 
су ИЗНОСИЛИ неистините ЧИЊEillИце о стању 

у за.робљеничким логорима и поступцима 
Немаца према нашим заробљеницима. Све 
те и друге изјаве штампане 'су у брошу:ри 
"Наши у заробљеништ,ву". Они су на тај 
начин помогли 'окупатору да лажно при

каже стање и живот наших 'заробљеника 
у лоюрима и да на тај начин утиче на ду

ховни отпор према фашистичком окупато
ру. Суд је 6. априла ,изрекао пресуде: Жар
ка Ма}сторовића је осудио :на 11рИ године 
губитка српске Uiационалне части, Душана 
Ј еремића на две ,године :и Добросава Ратај
ца на ј едну г,одину. ·Оптужени др Војислав 
Радовановиh IИ Милан Магдић оглашени су 
кривим али .су ослобођени казне због пома
гања НОП-а и укључења у рад НОФ-а.44 

Суд за суђење злочина и преступа про
тив ·српске националне части заседао је је
данпут недељно све до 'Краја рата. СУђено 
је : др Драгутину Јанковиhу, 'министру у 
пензији, Сими ПalНДУРОВИћУ, песнику, слу
жбеницима бивше ОПШТЈ1не града Београ
да Драгољубу Пе11ровиliу, Драгољубу Ан

тоновиliу, Љубомиру Милиliу И Добросасву 
Леовцу. Такође је cyђeНiO и :инж. Ранисла ·· 
ву Аврамовићу. На осн·ову утврђене криви
це Суд !им је изрекао Iказне од доживотне 

до пет година губит:ка српске националне 
части. 'у одмеравању !Казне Су.,ц није зане
марио и хумане мере. Узимао је у обзир го
дине ·старости, материјално ,стање и непо
ЕОЉНО изражав·ање према окупатору.45 

Поред ових судова, -сарадници неприја
теља одговарају и пред судorвима '<Dасти, ко
ји су формиrpани у стру.ковним и стале

шким удружењима.46 

Према сарадницима непријатеља при

мењиване су CTPOГ~ казне и они су ощ

говарали crтpeд ВОЈIНЈJ1IМ судовима з,а де

ла из времена рата против народа и држа

.ве, али је :народна власт, свесна ,своје сна
ге, .опраштала путем аМЈнеСЂија и помило
вања ,свима онима кој и ,су били заведени 
пропагандом и нису ·о~рвавили 'руке раде

ћи за рачун окупатора и к;висли.нга. То не 

значи да је овај антисекташки став увек у 

пракси био примењиван и да :није било 
:жалби на примену ,казнене политике про

ТИВ народних неприј атеља. На већ помену
тој Ок.ружној скупштини НОО посланици 
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rOBope и жале се против пуштања људи ко
ји су у народу били познати као ,,'Више

струки злочинци", износеhи приче да се 
ст.рељају ситнији "злочинци", док они у 
,,'СБиленим гаћама" знају да "изврдајуl" 
ШТО је само знак колико се народ у<кључи
вао у ту казнену политику м 'Коли.ко је до 
потпуног сређивања прилика и сабирања 
до,кументације о држању !Појединаца за 

време рата било могуће и да се за раније 
извршен а дела привремено избегне одго
ворност. 

Извршн:и одбор, организујуhи СЂручну 
службу, решио је да прихвати у целости 
све службенике бивше општине града Бео
града, не испитујуh.и претходно (до даљег) 
степен њихове одговорности и аКТИЋНОСТИ 

у 1IOKY рата. На основу тог става решено је: 
да се овим службеницима бивше општи не, 
к,оји нису примили принадлежности за ОК

тобар исте исплате; зат,им , да се службе
ницима исплате принадлежности и за но

вембар, а уколико благајна не распола;ке 
потребним и3'носом за исплату , да вишим 
чиновницима исплати аконтацију ; да се 

принадлеmности службеника исплате у 
бру"о 'Износу без !ИКа'Квих .одБИ'l"1а,ка, с 'гим , 
да се право трећег лица не окрњи; да се 

службеницима који станују у ОПШТИН.ским 
статновима ,изврши обустава од новембарске 
плате на име кирије и да се принадлежно
сти исплаhују лично 'службеницима, изузи

мајуh!и само оне који се налазе у Бој-сциУ 

Прихват.ивши у целости стручни апарат 
бивше општи.не града Београда , Извршни 
одбор ' је одлучио да провери њихове С'I'руч
не и моралне квалитете и .однос према iНo-~ 

вој народној власти. У ,вези 'с 'ОО:м одлу.ком, 
Одбор је образовао Комисију за персонал
на питања у коју су ушли : Михамло Мак

симовиh, Петар Кювачевиn, Вучко Ивковиh, 
Гљиroрије Пау.новиh, Милан Дракулиh и 
Марко Никезиh.48 Одб.ор је, тaлroljе, Qвла
стио председника ИНОО-а да може доно
сити, на предлог надлежних референатз .'
одсека, о суспендовању и стављаЈ-ЬУ на ра

сполагање поједине ·службенике. Предлози 
референата ПРОТИЕ службеника доставља
ни су К,омисији за перс,онал.на питања која 
је ИСI]ИТJ.1Iвала љихов рад и резултате на

даз:i. достављата Председништву Одбора за 

доношење одлука.49 

Што се ТIИ,::е О'NIуштених и пензиониса
них службеник а бивше ОГБ, Извршни од
бор је решио, да сви ти СЛУЖlбен:ици подне
су молбе за пријем у службу преко својих 
одсека. Прикупљене молбе \достављане су 
Комисији за персонална питања ради доно
шења одлуке. Ради радикалнијег решења 
OBQ.r.. питања , ИНОО је, у складу са одлуком 
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АСНОС-а о привременом регулисању ста
туса службеника у федераљној ј единици 
Србији од 14. децембра 1944. донео одлуку 
у којој су ·огла·шене ништа'вним ·СВе одлуке 
о пензионисању службеника бивше ОГБ 

донете у току .окупације, с тим, да Председ
Нiиштво ИНОО-а испита појединачно -сваки 
накнадни случај и донесе одлуку . Такође 
су оглашене ништа'Вним и ·све одлуке о 

СПРО80ljењу унапређења службеника бивше 
ОГЕ, кюје су донете за време окупације, с 
'I'ИМ да ови службеници задрже звање и по
ложене класе к,оје су имали пре окупације. 
Одлуком је ,овлашћено Пгредседништво 
ИНОО-а да, на предлог надлежног члана 
Одбора, по молбама за повраhај у службу, 
може доне'ГИ одлуку за сваки lКонюретан 

случај. 

За отлуштене служ,бенИ'ке бwвше ОГБ, 
који су за време окупације или после осло
бођења ступили у НОВ и ПОЈ, Одлуком је 
предвиђено да чланови њихових породица 
доста-ве молбе Персоналном одсеку Опште г 
одељења, с мишљењем члана Одбора. Зада
так Персоналног Qдељења био је, да сва.ки 
случај испита и поднесе предлог Председ

ништву ИНОО-а да донесе коначну ОДлу'ку. 
Одлучено је, да убудуfiе све ,одлуке 'о nо
стављењу и отпуштању службеника доноси 
Председништво ИНОО-а и да чланови Од
бора - РУКОВОДИОЦИ nоједuuuх ресора до
стаl8љају образложење за по.стављење, од
носно отпуштање службеника cвo~a ресора 
Персоналном одсеку Општег 'одељења, који 
ће ове предлоге проуЧiИТИ и спремити одлу
ке за потпис Председништва.50 

4. Екоuодс'Ка nолuтuка ИНОО-а 

Град је ослобођење дочекао nорушен, 
ста:новништво је трпело велике !}{едаће и 

х'роничну глад у 'Гоку рата, а тек зэвршене 

борбе за његово ослобођење још више су 
умртвили живот у њему тако да је требало, 
пре свега, предузети 'мере да се реши пита

ње исхране, производње, оправке комунал

них уређај а и оспособљавања саобраhаја. 
Колико је то био тежак задата'к најбоље се 
види из записника са седнице од 26. окто 
бра 1944. године, на Ј<ојој је ИНОО и кон

ституисан, где дословно 'стоји: "Поводом 
истакнутог питања најхитнијих Ж'ИВQТНИХ 
потреба грађЗIНства, 'констатовЭlН·О је, да су 
'опра,вке електричне мреже и водовода у 

току и да је сада моментано нај'ВаЖlније 
питање исхране и огрева, као и застакљи

вање зграда. У 'ГОМ циљу Одбор је одлучио: 
да се предузму ове потребне мере да се Ба
нат и Срем по.вежу са Београдом у циљу 



снабде-ваља; да се гледа на све нач.ине да се 
трговина оживи са околним селима Београ
да, у самој Орбији fKaKO би се tpазбила тре
нутна блокада града изазвана вестима 'Које 
непријатељ' шири да народноосл.абодилачка 
војска врши присилан .откуп ,намирница, 

ре:к;визицију свих возила 'Која долазе у Бео
град и слично".51 

ИНОО се на том првом задатку није за
држао, него је одмах систематски и по не
ком логичном приоритету пришао и другим 

најхитниј.им питањима сређивања ж.ивота 

у граду. Пустимо нека записници roворе 
как.о су схватане те осН!Овне дужност.и и за

даци у тек ослобођеном БеоI'lРаду. Од при
марног значаја је било питање успоставља
ња саобраhаја, и то најпре везивање са 
ок,олним местима, Сремом и Банатом. Што 
се тиче трговине, ИНОО је сматрао да тре
ба .дати што јачи подстрек приватној ини
цијативи ШТО само за себе говори да у том 
погледу нема догматског односа, већ се узи
мају у обзир сви реални фактори ,који могу 
да помогну да се град ШТО пре опорави и 

живот у њему обнови. У односу .на тргови

ну посебно се истиче њен значај и улота у 
размени производа к,оји се дооюсе са села 

у град. 

Систем онабдевања је био решен, на 
основу закључака од 27. октобра ]944. на 
тај начин, да се отпочне ,снабдевање бра
шном преко постојеhих пекара, с тим да се 
сваком становнику продаје по 300 грама 
хлеба , или 250 грама брашна дневно, рач.у
најуhи r1О цени од 50 динара по килограму. 

Припадници радних батаљона и милиције 
добиј-али су још по (као додатак) 300 грама 
хлеба.52 Хлеб и 'брашно грађа,ни су поди
зали код својих дотадашњих пекара на ос

'нову куповн.их књижица бившег д,ириса 
(ДиреЮ.Јјија за исхрану). Овај систем снаб
девања мењао се и све више побољшавао 
у току наредних месеци. О т.оме сведоче 
мере ИНОО-а .од 2. новембра 1944. њоје пи
тању исхране дају првенство. Бwвша Ди
рекција за исхрану претворена је у Одсек 
за снабдевање, који се састојао из: Одељка 
за наба'Вке и Одељка за онабдевање. Одбор 
је, такође, одлучио да се ,оснује магацин за 
смештај ствари које 'су одузете ,на !Незако

нит начин. ИНОО је закључио ·да 'Се упути 

апел лрађЗlН'има да прија'ВЉ'Ују сакривену 
робу.53 Непосредно у вези са исхраном Беа
грађана, ИНОО по·четком новембра доноси 
више 'Мера: преДЛOQжено је да се 'врши за

мена мекиња за млек·о ; да електрична цен·· 

'грала позајми потребну количину угља за 
народне .реСllOра:не; да се у народним ресто

ранима оброк са 100 ~paмa хлеба продаје 
по 30 ,щинара; да председник ИНОО-а за-
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тра~)И од надлежног штаба да се део ратног 
плеl:iа из Нове Пазове (1.000 тона .пшенице, 
20С кс'мада говеда и доста ситне стоке) усту
пи за исхрану болницама и ~ечијим ~OMO
,вима, а по могуhности И становништву. Та
кође је затражено и 500 'Вагона сена за ис
храну вучне ст·оке. Настављајуhи да се 

брине ОКО прехране становништва и сређи
вања тржишта, Из,вршњи ·на.р.одноослободи

лачки одбор 5. новембра .одлучује да се 
Главној земљорадничкој сточарској задру
зи у Београду одобри 'отварање Млекарске 
централе , 'Која ће преузети на себе онабде
вање млек,ом болница, домова за децу, бо
лесника по nриваТ!Н'Им 'кувама, с ЂИМ, да 
Одбор одређује цене млеку, уз сагласност 
3емљорадничке сточарске З3Јдруге. 54 

Снабдевање града није могло да се реши 
без помоћи виших државних органа , свих 
привредних чинилаца града и повезивања 

Београда са своји,м богатим залеђем - у.ну
трашњошhry Србије и Војводине. 3a1l0 је 

Извршии одбор 23. новембра 1944. овластио 
др Стевана Ћелинеа и Петра Ни,кезиhа да 
се п.овежу са НКОЈ-ем, АСНОС-ом:, земљо
радничким задругама, трговач.ким предузе

liима 'и поверењикюм за привреду НКОЈ-а, 
ради rnpедузимања мера за снабдевање ста
:новништва Београда животним наМiИР,ни
цама.Ы; 

3ахваљуј уh.и ТИМ мерама, следовање 

брашна 1. новембра 1944. године примило је 
238.930 грађана Београда.56 МеђутИrМ, стално 
притицање грађана , који су привремено на
пустили Београд, број лица на ,обезбеђеном 
снабдевању се повећао, и 9 . .но'Вембра 1944. 
године било је 249.03857 
Извршни одбор је, на Пlредлог Привред

ног савета, донео одлуку да 300 лекарских 
радњи у Београду обавља искључиво свој 
основни посао : печење хлеба, настој ећ:и да 

власнике натера да напусте дотадашњи па

сиван 'ста,в, који се углавном своди·о .на по
делу брашна преуз'Иманог .од Извршног од
бора. Истовремено ј е ИНОО извршио он ма
ксимирање цене хлеба како би .искључио 
поореднике из 'Dрг.ов'Ине са овом основном 

ЖИВОЂНОМ намирницом, одредивши цену за 

један килограм белог хлеба 150 динара, за 
један килограм од 900/0 брашна 100 Дина'ра, 
а за једну векну од 250 гра-ма ОД .истог 'бра
шна 25 динара . У -случају прекршаја ове од

луке, Извршни .одбор је предвидео казнене 
мере. У,колиок·о 'би произ'вођач учинио пре
кршај у погледу цене хлеба, к,валитета или 

тежине, предвиђена је новчаlНа казна од 50 
до 500 хиљада ДИiНара, Пlрину.дни .рад од 
шест месеци или обе казне заједно. У по

новљеном случају, новчана казна и при

..нудни рад били би удвостручени, IИзвршена 
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к.онфискација радње и инвентара или све 
ове казне заједно.5S 

Снабдевање грађа:на хлебом за ИИОО је 
био сталан и најодговорнији задатак Кра
јем марта 1945. АСНОС је известио ИНОО 
да су залихе брашна одређене за Београд 
гот·ово исцрпљене и да је потребно преду

зети хитне мере К'аЈКо би се обезбедиле по
требне резерве ДО нове жетве. АСИОС је 
захте.вао да се изврши нови начин распо

деле хлеба, водеhи рачуна 'о категоријама 
корисника. Радници, који су радили теже 
послове, тре.бало је да добију 400 до 600 гра
ма хлеба, а остали .грађани мање.59 

Поред ограничења расподеле, ИНОО је 
25. априла 1945. године упутио апел грађа
нима Београда, који су имали извесне .ре

зерве брашна, да се одрекну примања сво
јих следовања. У циљу редовног и "правил
ног снабдевања" становништва брашном и 
масноћама до нове жетве, Одбор је 8. маја 
1945. донео .одлуку којом је регулисао на
ЧИIН расподеле. Одлуком је предвиђено: 

(1) да сви мли.нари, пекари, трговци, занат
лије, задруге и сва прwватна лица на тери
торији града Београда обавезно пријаве 

свом рејонском народном одбору - ·одсеку 
за снабдевање, све <Количине брашна и жи
та по врстама, масти, зејтина и сланине до 
20. маја 1945. Домаhинства, која су имала 
залихе брашна прекю десет килограма по 
особи и преКQ пола к.илограма масти, зеј-

тина или 'сланине по особи у домаhи:нству, 
. дужна су да их приј аве Qдсецима за снаб
девање рејона у којима су ·становали. При

јављене залихе брашна и масноће нису .се 
ОДУЗl1мале. Ова .мера имала је за циљ да 
правилно распореди пО'стојеhе залихе. На
име, они г.рађани који су имали залихе на

мирница, морали су да ·се 'одрекну свога 

следовања за rвpeMe док им залихе трају, 

рачунајућlИ по наведеној скалм снабдевања. 
За неизвршење еве одлуке и неwcтинитоl' 

подношења података о количини и врсти 

залиха, :rrримењивале су се казне предrвиђе

не у Уредби о сузб.ијању недопуште.не шпе
кулације; (2) пекарама и другим јавним 
радњама забрањено је печење и предаја бе
лог хлеба и луксузног пецива (кајзерице, 
векнице, кифле, переце, ђевреци, лелиње, 

млечни хлеб). Прописан о је да се мора 
пећи једнообразан хлеб у свим пекарама, 
и то ,ед 700/0 пшеничног хлебно.г бра,шна и 
300/0 кукурузног. Пекари су били обаЋезни 
да испеку хлеб деброг квалитета за овакег 

потр'ошача, а брашњо да дају саме у оним 
случајевима кад 'Го. потрошач сам жели. 

Забрана печења белег хлеба и пецив,а сту
пила ј е !на снагу 25. маја 1945. гедине; (3) 

-поред редовног снабдевања хлебом, Оде ље-
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ње за трговину и снабдевање обезбедило је 

сваком грађанину 400 грама хлеба, .однесне 
300 грама брашна дневно, а радницима који 
раде тешке физичке послове 600 грама. 
Исто тако., обезбедиљо је свак,ом грађанину 
450 грама масти или зејтина месечно, а за 
раднике К,Qји раде тешке физичке песлове 

600 гра,ма почев од 20. маја 1945. rОДИrне. 
У вези спровођења донетих мера Одбор 

је задужио Одељење .за трговину и ,снабде
вање, да предузме потребне мере да се гра
ђанима који су се одрекли снабде,вања бра

шнем, .обезбеди у пеКаЈрама печење хлеба 

или замена брашна за хлеб. Затим је Одбор 
задужио Одељење за трг.овину и онабдева
ње да обезбеди снабдевање грађана С на
мирницама које -садрже бел'анчевине живо
тињског порекла и да Одељење за трго'Вину 
и снабдевање у .што краћем року позове 

чланове РОФ-а и РНО-а града Београда на 
заједничку конференцију на кејој би били 
упознати 'с новим мерама сна5девања гра
ђанства.6О 

У борби за снабдевање града, велику 
,ометњу су причињавали шпекуланти и цр

ноберзијанци. Народна власт је прот-ив њих 
предузимала раЗЛИЧiите мере, али, у тој ак
цији највећу ломоh пружиЛ'И су јој сами 

грађани. Чести ·су ,случајеви, у штампи из 
~oг 'времена, да су сами грађани <откриваJlИ 
шпекуланте или црноберзијанце. Међутим, 
мора се истаhи да се ,снабдевање БееГР3lДа, 

у т·о 'Време није могло остварити без при
ватних трговаца. Органи народне власти, да 
би обезбедили снабдевање града, прогонили 
су шпекулаlНте и црноберзијанце, али нису 

~ ишли на искључење приватних т.р:rюваца из 

промета, него су, штавише, подржавали њи

хову делатност. 

Део премета обављао се и преке раднич
ko-набављаЧ1ко-потрошаЧiКИХ задруга. По

ред њих, радиле су и задруге учлањене у 

Савез српских земљорадничких задрута. До 

почетка марта 1945. године, у Беоnраду је 
било 80 хиљада задругара (у;кључујући чла
нове .породица). Постојањем великог броја 

задруга умањена је -љихева улога у снабде
вању. Мно.ге .нису имале петребна матери

ј ална сред'ст,ва за набавку животних намир

ница, превозна средства, а такође и кадро
ве. Зато је почетком марта 1945. од MeCHQf 
комитета Партије потекла иницијатива за 
спајање и интеграцију задругарст,ва у Бео

граду. Кемунистима у послевном одбору 
службеничких задруга 'стављено је у зада
так да се боре за спајање и смењивање до
Т3IДашњег ПlQсљО'внег 'одбора.(;l 

Пословни одбор Савеза набављачких за

друга држа-вних службеника, на основу пе
стигнутог споразума са Са,везом радничко-



набављачко-потрошачких задруга о у једи

њењу целокупног градског потрошач'к,ог за

другарС'Ilва на територији Србије, донео ј е 

9. марта 1945. године решење којим се пред
виђају ·све ПО'Dpебне 'Мере око уједињења.62 

Председн.иштsо АСНОС-а, узевши у об
зир све .објеКТiивне услове под -којима се 
обављао посао 'ОКО уједињења .градског по
трошач.ког задругарства на територији Ср

бије, истакло је да је он по'Гпуно у духу за
дружне деМОIq)атије, јер се пружа 'Мо,гућ

ност ЗЭЈдругарима да св.оју к,оначну реч о 

уједињењу могу исказати на задружним 
скупшт.иНЭlМа, затим: да се води рачуна о 

пос'Гојеhим тешк'оhама формалне природе 
- те ·се због тога ,није ишло путем "фузије 
савеза", него путем "фузије задруга", даље, 
да ОН ОМОТУћује најбржу концентрацију ра
сположивих ,сред,става .оба 'савеза, а :у исти 
мах дај е пуну гаранцију да ће стечена пра

ва потрошаЧЈКИХ задруга на територији Ср
бије бити сачувана у потпуноCТtИ до дефи

нитивног реорганизовања Савеза набављач
ких задруга државних службеника редов
ним путем. Председн:иштво је, на OOНiOBY тих 
мерила, донело одлуку 'Кој .ом је ()!Властида 

Пословни одбор Савеза набављачких за
друга државних служ,беника да у духу свог 

решења од 9. марта 1945. и осталих одлука 
донетих у т,ом с-мислу доврши загючето 

дело уједињења целокупног градок,ог потро
шачког задругарства на териroрији феде
ралне Србије, пошто је поменуто решење 
потпуно у 'окладу са одлу,ком Председни

штва АСНОС-а ОД 18. новембра 1944. кюјом 
је 11Менова:н Пословни одбор Савеза. Исто
времено су одобрене и све одлуке Главног 
задружног пословног одбора које је дorнeo о 
питању уједињавања.63 

Организовањем исхране стаНОЂн.иштва 

Извршни одбор је ,дао подстрека за фор
мирање peC'I10paHa за исхрану радника и 

службењика. Он је, т:ак·ође, за своје раднике 
и слу:ж;бенике оргаНiизовао исхрану. Такви 
ресторани формирани су и у граду ;на више 

места, а такође и при извеоним надлештви
ма АСНОС-а и НКОЈ-а. Организовање ис
хране преко ресторана имало је за циљ, да 
радници и службеници добију :ювалитетну 
храну и да се не удаља'вају ·од радног ме
ста, јер су потребе за радном снагом биле 
велике. Требало је искористити ·сваки тре
нутак за ПРОИ3'водњу свега што је биљо по
требно фронту и на т.ај ,наЧИЋ убрзати осло

бођење земље. У тим ресторањима (непо
средно после ослобођења града) храна · је 
дељена беспла'DН{), а касниј е се - за један 
оброк, плаћало 30 динара све до одређива
ња радничких и служ6енич,ких надница и 

плата.64 
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ИНО И ЊЕГОВ РАД У ОСЛОБОЂЕНОМ БЕОГРАДУ 

К'рајем 1944. године, становништво Бео
града, поред ,Qтежаног снабдевања живот
ним НЭЈ."dирницама, СУ'ОЧИЛО се и са несташи

цом огревног дрвета, угља 'и 'струје. Због 
несташице угља и оштећења електричне 

централе, производња електричне енергије 
била је мала и једва је напајала 400/0 посто
)еЋе елеК''Dpичне мреже у Београду. Истак
нуто је да се то стање не мож'е поправити, 

док се не обезбеде НЈОве .њОЛИЧiине угља и 
не оспособе још два агрегата у електричној 
централи. Извршни одбор, на седници од 
12. новембра 1944, одлучио је да се ,образује 
Комиоија за утврђивање цена затеченом 
огревном материјалу у Београду. У Коми

сију су именовањи: др Стеван ЋелИ!нео, Пе
тар НикеЗић и РаДОЋан НикшиВ. Од Глав
ног народноослободилачког одбора Орбије 
затражен.о је да у К,омисију делегира јед

ног члана.65 По одлуци ИНОО-а дрво се из 
постојећих залиха додељивало само пека

рама које ·су биле т·а.к,о опремљене да су 

)'югле да раде без прекида "как,о хлађењем 
и поновним загревањем не би губиле топло
ту". Централи за угаљ је иаложено да пре

дузме све мере за .већу пр.ОИЗВ.одњу и довоз 
угља у Београд и да га делiИ по следеhем 
реду првенства: саобраh.ај, војска, устано
ве, грађанство Београда 'и !Индустрија. На 
конференцији 20. новембра 1944. изабрана 
је К,омисија којој је стаЂљено у задатак да 

изврши организацију истовара.и поделе 
огрева грађанима . Извршни .одбор је тра
жио да се што пре обнови и рад Централе 
за дрво. 

у новембру 1944. Београд је снабдеван 
дрветом из Добре, а угљем из рудника угља 
код л.азаревца .и .речним путем из К,остол
иа. Како 'су потребе за ·огревним дрветом и 
угљем из дана у дан 'Расле, организована је 
радна акција за сечу дрва на Руднику и 
Црном врху. У Београду је образована рад·· 
на бригада. Сваки омладински одељак оп

ремио је по један вод с потребним алатом.66 

Поред ор.ганизованих а,кција за сечу ,дрве

та, .организоване су и акције за обнову руд
НИlка угља у Србији. Ако упоредимо произ

водњу угља у децембру 1944. с производ
њом У фебруару 1941, проиэводња мрког 
угља је порасла 4 а лиг,нита 20 пута. Пр
венство у снабдевању имале су железнице 
и болнице. Повеhање производње угља ути

цало је да Команда града Београда одобри 
употребу т~рмичке струје.(;7 

С питањем снабдевања постављало се, 

истовремено, и питање .обнове порушеног 
града. Колик,о је Бе,оград био порушен:, 
види се из до сада објављених података. У 
БеО'I1раду је потпу.но уништено 4.905 зграда, 
са 11 .500 станова, или 453.000 м2 стамбене 
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површине; теже 'су Qштеhене 2.162 зграде, 
са 7.250 станова, или 341.000 м2 стамбене по
вршине. Поред тога, лакше је био оштећен 
4.541 стан. Према томе, у т.оку рата је пот
пуно разрушено или теже оштећен{) 17.750 
станова. Потпуно је уништено 56, .а теже 
или лакше оштећено 398 комуналних обје
ката, што све "чини штету у вредности ОД 

прек,о 480 милиона предратних ДИlнара.68 

Ово питање, ањо изузмемо радове на 
раскрчивању рушевина, ,које су првих дана 

и месеци изводиле масовне .оргањизације и 
војска, .кор:и:стеhи и немачке ратне зароб
љенике и радничке батаљоне, Иiмао је у 

виду и ИНОО још првих дана свог рада. 
Дру,гог новембра ИНОО по:креће литање 

на}ваЖiнијих опра'Вк.и зграда и помагања 

приватних и.ницијатива у овој .области. 
У.след недостатка грађевинск.ог материјала 
за оправку поменутих зграда, Одбор је од
лучио д,а се лреДЈ10ЖИ АСНОС-у да Извр
шни народноослободилачк'И .одбор преузме 
сав употребљиви грађевински материјал са 
ОнlИХ грађевина које су <потпуно или У толи
кој мери порушене да се !Не моту оспос·оби
ти за стано.вање, а ·од стране ,власника нису 

предузете мере за његово оређив.ање или 

одношење. Овај материјал би се употребио 
за хитне оправке и радове на ј авним и 
приватним зградама лде је оправка неоп

ходна.69 Карактеристично је да је обнова 
замишљена више lНeгo рано, на најширој 

основи, имајуhи у .виду жртве Београда, 
љегову позицију главног града и перспек

тиву развитка у новој Југославији. 3акључ
ци донети у 'ГО време, у вези са грађевин

ском .обновом Београда, :имају карактер ве
ликих планова, посебно планова за будуh
ност. У једном документу о томе дословно 

стоји: "Београд је у ;свом 'развоју пролазиО' 
кроз разне фазе културног и привредног 
развитка. Упркос свом геОIЮЛИТИЧ·КОМ по
ложају и природној лепо'IiИ, Београд је имао 

жалосну -судбину 'вечног ро'бовања, прво 
варварским завојевачима, а касније поли
тичк·о-е.кономоКЈОМ угњета'Вању домаhих и 
страних фарисеја. 

Последње робовање м уништење је једно 
од најтежих. Никад није било потребније 

концентрисање свих дух,овњих и rматери

ј.алних вредности него данас да би осл·050-
ђенlИ Бео~рад васкрсао из пепеља и згар.и

шта и добио своју нову друштвену, ењоном

ску и урбанистичку физиономију. Данас је 
он, први пут у св.ој,ој буј'ној историји" у пу

ној и правој слободи. Херој ска б'орба њего
вих ;СИНQ'ва ј е и његова борба. У слободи ОН 

ће испољити све оне 'Исполинске снаге и 
вредности, ·к,оје ће учинити да постане град 
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новог замаха, изгледа и међYlнаро~ног зна
чаја. 

у 'Гој изградњи учествоваhе сви, без об
зира на класну, политичку .или народносну 

припадност, пошто он припада с.вим дру

штвеним слојевима и свим народима феде

ративне Југославије. 
Његови економски, културни и социј.ал

ни проблеми истовремен,о су проблеми це
локупне наше народне заједнице и ,сваког 

појединца. 

За реализовање тог великог задатка, за 
обнову престонице нове федеративне Југо
славије, Извршном наРОДНООСЈ1050дилаЧ1КОМ 
одбору нужно је потребно осигурати фи
нансијска средств-а путем емисиOJiОГ зајма у 
висини од 2,000.000 динара к,оји ће ·се упо
требити за обнову и унапређење :привреде 
града Београда. На тај начин даје се мо
гућНОСТ сваКоОј установи и појединцу да не
посредно учествује, путем уписwвања зај

ма, на изградњи IИ подизању еко.ном<с.ке и 

привредне моћи града Београда".70 

Одлуку о раonисивању зајма за обнову 
Београда, ИНОО је усвојио 18. децембра 
1944. !Која .није примењена. По тој Одлуци, 
требало је расписати зајам од 2 милијарде 
динара за обнову и унапређење привреде 
града Београда. Исплату зајма гарантовао 
је ИНОО целокупном својом имовином . За
јам је требало да се распише на 20 г,одина, 
с тим што је био подељен на три тр.анше: 
прва ·ОД милијарду динара и друге две од по 

500 миљИ'Она динара. Емисија је била јавна 
и непосредна, а емисиони 'КУРС 1000/0. Ка
мата на уложена средства била је одређена 
од 40/0. Обвезнице би гдасиле на доносиоца, 
а номинални износ обвезнице био је .одре
ђен на 1.000 динара. Ради лакше м.ањипула
ције, одређене су обвезнице и ,већих iИЗНО
са, и то по: 5.000, 10.000, 50.000 и 100.000 ди
нара. Ови апое.ни разликовали би се међу
собно и по боји. Обвезнице овога зајма биле 
су .ослобођене од свих држа,вних и само
управних дажбина (пореза, приреза, такса 

итд.), како постојеhих, тако и .будућих. По
четак уписа прве транше зајма одређен је 
за 1. јануар 1945. године. н 

Док је народна 'Власт у граду мислила 
на исхрану ст.ановништва, снабде.вање др
ветом, набављање саобраћајних возила и 
трамвај а, застакљИ'вање Зl1рада, набаrвку 

црепа итд., д.()тле је у Округу београдсКQМ, 
као непосредном залеђу и ,ОКОЉИНrи Београ

да, природно повезаlНИМ са главним градом, 

теЖЈИште пажње било на обна'Вљању пољо

привредне производње. Из доступне нам 
д.окументације видимо да су постављени 
задаци набавке ceMe~a ('Нарочито' детелине 
и конопље), сузбијања биљних и ЖИ1вотињ-



СКИХ болести (кокошије куге, 'штитасте 
ваши), достављање спис:к.ова стручњака -
агронома који ,су се налазили при Председ

ништву АСНОС-а, мада у њему .нису ради
ли. Осеhала се и потреба за ПРОИЗВОДЊОЈ\'I 
креча, због повеh.arне грађевинске дела'ЛНо

сти, али је она б.ила !Везана и ограничена 
недоста'I'КОМ дрвета и угља. Пољопривред
ници су били првенствено заинтересовани 
за набавку пољопривредних алата, .па се 
предлагало да се прек'о НКОЈ -а обезбеди 
да "Сартид" израђује тај алат (к::осе , моти
ке, секире, плугов'И итд.), затим да ,се акти

вирају све радионице за израду ових алата, 

па и IИ'спита МОГУћНОСТ набавке к·оса у ино
C'I1paHcTBY. Међу артиклима , за којим а је 
становништво села Београдског округа осе

вало велику потребу, треба !Навести ,и ПОТ
ковице за волове.'2 

Полазеh и од оживљавања пољоприв
редне производње, 'Као rnредуслова сређи

вања животног стања, народна власт пре

дузима и низ мера за решавање текуhих 

питања исхране прек'о задруга - испору

к·ом Биш'кова, мада су се поја.вљивале те
шкюh.е, јер су сељаци били дужни IHa дава

ље вој сци, ш'I'о је дов'Одидо до паРаЈДоксал
них ситуациј-а, наИЈме - да су сељаци мо

рали да иду у БеОIiрад да кулу ј у маст' да 
би је могли испоручити војсци. Од других 
мера вреди поменути да се предлагала и 

набав'ка у Бачкој . Заслужује па:mњу пред
лог за узимање зајма од Привредне банке, 
с :к.ојим би се исплатиле реквизиционе IПри
знанице, што је оцењ'Ива'Но и као мера с ве
ликим "политичк.им ефектом". Овај \Новац 
је сељацима био потребан и за измирење 
пореских обавеза. 

Други проблем, 'Везан за пО'веhање по
љопривредне производње, био је недоста

так радне снаге јер је била мобилисана за 
фр.онт и ,војну произ,водњу. 

Поред пољ-опривредн.их алатки околина 
Београда .и села у Београдском .Q,j{lpyry оску

Д6вала су и у тзв. "монополским артИ'кли

ма": со, шибице, дуван .и гас. У вези с на
ба'вк,ом ових аР'I\икала у народу се јављало 

незадовољство, што помињу извори из ТQГ 

времена јер се до њих могло дави по ,висо

Кiим це.нама или iНa црној бе.рзи.7З 

Реша:вање питања исхране и стабилиза
ције трж.ишта, које, О'.6јекЂИВНО гледано , 
оскудева у свему и сва чему, реша,ва се и 

заОШ1Ч>еном борбом против црне берзе и 
шпекулације. У изворима ·се истиче' да шпе
куланти набављају маст у ВојводИ1:lИ и про

дају ј е -сељацима да би могли да подмире 
обавезе према војсци.74 Сматрај'УВ'И о.во пи
таље као "горуће", Јна једном саветовању се 
истицала нада да ве .народ са одушевљењем 
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ИНО И ЊЕГОВ РАД У ОСЛОБОЂЕНОМ БЕОГРАДУ 

прихватити за'К'Он о испи'Гивању имовине 

ра'I'НИХ богаташа. Т<о време, карактеристич
но је по жељи радника и сеЈЬ'ака да се не 
дају прекомерне плате у предузеhима, а по

себно да се 'Не исплавују .натурална давања 
службеНИЦИNЈ:Э појединих ,струка, као на 
пример, бесплат.на вожња на железн.ицама 

службеницима .држа,в.них железница, изда
вање шеh.ера службеницима у Фабрици ше
пера, употреба телефона са смањеном так
СОм поштаНСКiо-телеграфским службеници
ма и 'слично , јер !Не :постоје ,оправдани ра
злози да се чиновницима, зато што :припа

дај у ј едној с.'Пруци, дају специјалне бене
фиције, а у природи ;посл.а којlИ обаЋљају не 
постоје разлике које би оправдале такав 
поступак. Уколик'о је тек извесна служба, 
К·Оју чиновници појединих струка .обављај у 
напорнија, ј едино правилно ,решење је да 

се <Овим "Чиновницима, сваком према заслу

зи, повећај'У принадлежности. ИНОО је 
против оваквих тенденција 1. ма'рта 1945. 
одлучио да се интервењише К'од надлежних 

власти и синдикалних организациј а, да се 
укину све ,специјалне .повластице.75 Грађа
ни су изражавали незадовољство и жалбе 
на попове шт,Q наплаliуј у велике цене за 

опела (породици погинулог војНИlка 25 .000 
динара) и венчања, и т.р.аже интервенцију 
народне власти.76 

Класно-'Политичњи приступ органа на
родне .власти види се и на примерима из 

пореске ПОЛИ'Ilике, јер Окружни одбор тра
жи да се предузму принудне .мере против 

.QНrИХ кој и могу :да плате порез ·а .неће, мада 

Повереништво финансија АСНОС-а <није 
било склоно таювим драст.ичним :решењима 
.V тој фази рата. Међутим, примеhене су 
две пој аве: да економски слабији уредно 
извршавају пореске обавезе за разлику од 

()них богатијих, а на другој стра'НИ - пси
хологија сеља,ка да ј е у .новој држаЋИ IПла

ћање пореза добровољна ствар, иза које не 
С'I'оји друштвена обавеза грађана и МОГУћ

ност 'примене казнених мера. 

5. Соцuјал:н.а и здравствена политика 
ИНОО-а 

Непосредно по,сле ослобођења, ИНОО је 
поклонио посебну пажњу ·сиромаШIНИМ и 
незбринутим грађанима , којих је у '1'10 вре
ме било на претек. У решавању <овог пита
ња, АСНОС је новембра 1944. године доде
лио ин ОО-у пет милиона динара "као п,рВу 

помоh породицама кОје су остале без хра
ниоца или су се .налазиле у тешком мате

ријалном положају. За правилну расподелу 

додељене помоhи, било је потребно лрику-
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пити податке о породицама и појединцима. 
На седници реј.онс.ких референата социјал

ног старања и Председништ.ва ИНОО-а 30. 
новембра 1944, решено је да се сви ти пода
ци прикупе преко рејона . Породице, оо ко
јима је реч, разврстане ·су у четири кате

г.орије: (1) које су изгубиле храниоце у 
НОБ; (2) чији ,се храни-оци налазе у НОВ 
као добровољци или мобилисани; (3) чији 
су храниоци погинули у априлокоОМ рату 

1941. године или се 'налазе у заробљениш
'IlBY; (4) породице пост,радале -од бомбардо
вања и (5) породице које нису имале ника
ква ореДС'Ilва за живот. Помоfi се додељи
вала у но-вцу и храни. Бригу .оыо :поделе ове 

ПОМ-ОЋИ Одбор .;е поверио Одсеку за соци
јално старање.77 

Четврт,ог децембра 1944. године ИНОО је 
одлучио да се предузму мере за ,орг~низо

вање једн-онедељне акције, у 'Којој би се 
прикупљали прилози за ,сиромашне поро

дице у Београду. Извршни одбор је за :орга
низовање акције именовао Одбор у који су 
УШЛИ: др Стеван Ћелинео, Михаило МЭlКси
МОВИЋ, Боса Ћорђевиfi и Радован МЊRсиfi.78 

Акција је отпочела 10. децембра 1944. го
дине. У свом апелу грађанима Београда 
ИНОО је истакао да испуњавање ,цуга не 
буде само ОДl8ајање ,ОД ·онога што претиче 
ИМУћнима, ,него и "братска помюh какву 
диктује обавеза и свест сваког појеДИlнца".79 

Разматрајуfiи предлог за примену Упут
ства 1{) додељивању привремене новчане по

моfiи НКОЈ-а, УПУТСЂВа за IИздава!Ње :помо
hи незбринутим породицама и инвалиди-ма 
наРОДНООlслободилачк'ог рата и :жртвама 
фашистичког терора и Упутства 'о додељи
вању помоћи породицама чији се храниоци 
налазе у заробљ-еништву, Одбор је донео 

'ОДЛУ'ку У кој'.Ој је ,регулисан начин раолоде
ле: прво, да се обустави иаплата пензијских 
при-надлежности ли-чним и породич.ним 

пензионерима б.ивше ОГБ, односњо ИНОО-а, 

ужива-оцима сталне месечне помоћи у ВИДУ 
пензије и других ст-алних помоhи ДО доно

шења прописа о ревизији пензија; друго, да 
се Упутс'[\во ПовереНИШ'Dва за социј алну 
ПОЛИ'DИ1ку и п.сувереништ.ва за фИ1нан'сије 

НКОЈ-а ОД 12. јануара 1945. за спровођење 
ОДЛ)llке о ревизији права на пензију, народ
ног признања, сталне држЭ'вне lПомоruи и 

издржавања и о привремен-ој новча'Ној по
моћи ових лица - примени и на личне и 

пародичне пензионере БИ'В'ше ОГБ, .oдtН·OOHO 
ИНОО града Бе.ограда, уживаоце ст·алне 
месечне лоМ'оhи. Решења о додеЉlJ1.вању 

привремених новчаних помоfiи, доносила је 

КюмИ'сиј а за додељивање IЮМОЋИ држаlВНИМ 
ПЫIЗИЈ.нерима, која је .образавана при .сва

к'ом реј,онск,ом но. ПРОТЈ1ЈВ решења Коми-
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сије могла се уложи'DИ жалба Изврши-ем на
родноосл.ободилачком ',одбору града Београ
да;80 треће, да се Упутство Повереништ,ва 
социј аЛiНе политике АСНОС-а за издавање 
помоhи необезбеђен:им породицама бораца 
и инвалидима народнеаслободилачк,ог р.ата 

и жртвама фашистичког терора, уколико се 
односи на породице службеника државних 
и јавно-правних установа, к'оји се налазе на 
Беј нај дужности у НОВ м ПОЈ, а који су за 
време окупације отпуштени из службе -
примени и на породице службеник а би,вше 
ОГЕ, :к,еји су за време окупације отпуште
ни из службе, с тим, што ће се принадле
жности ових службеника исплаfiивати само 

поредицама кю.је су необезбеђене; Четврте, 
да се обустави исплата принадлежности по
ро',Цицама . службеника бивше ОГБ који се 
налазе у заробљеништву, с тим, што ће се 
на ове породице применити Упутство Пред

седништва за социјалну политику АСНОС-а 
о да-вању помоfiи породицама чији се хра
ниоци налазе у зар.обљеништву.8 1 

Одбор је .одлучио да се !СЛУЖlбеницима 
бивше Општи-не града Београда, :к,ојима је 
према ОДЛУlкама реј ,оIНСКИХ комиоија за до
деЉ'Иlвање rюмоhи, схо.дно одлуци ИНОО-а 

од 14. фебруара 1945. иоплаћивана помоћ у 
износу од 6.000 динара ,као службеницима 
који су у служби провели више од десет 
година, у своЈству над.ничара, дневничара и 
х,Dнорарних службеника, па због ов,а'IШОГ 

службе.ничгКО.г статуса !Нису могли да стек
ну llparвo на пензију, а из службе су отпу
штени због старос'IlИ или трајне lНеизлечи
ве болести, иоплаfiује на име аконтације по 
500 динара месечно . Ова ак-онт,ација је ис
плаhивана све до до.ношења прописа о од
ређ.ивању по'М'оћи држа-вним пензионерњма 
и друvим државним платежницима по ,осно 

ву помоfiи, када је ИНО и за ова лица, са
образно д,онеrим прописима, одредио вњси

ну помоћrи у динарима ДФЈ.82 

Помажући радницим-а и сиромашним пе

родицама, ИНОО је већ ·до половине децем

бра 1944. отворио пет "народних трпеза" у 
Београду, које су издаlвале пет хиљада об
рока по приступачlНИМ ценама.83 Отварајуhи 
ове трпезе, Одбор је имао у .виду тежак 
положај у погледу исхране вел.иког броја 

сиромашних и незбринутих Ј])ица, као и 
лица -која .немају МИНiиму.м за егзистенцију, 
а са својим породицама живе искључиво од 
надница IИ плата, које су због високих цена 
животних намирница на тржишту и недо

статка огрева lНeДOВ-OJЫHe за нермалну ис

храну. Одбор је сматрао да .овакве трпезе 
могу да пруже јеф~ину храну, мегућност 
запослења једног броја незапослених жена 
и укл,оне из с'т<:шо.ва неXiигијенске кухиње. 



ИНОО именовао је Комисију, кој,ој је ста
вио у задатак да, у споразуму с представ

ницима Синдиката и задруга, испита мо
ГУћЊОСТ и услове за oТlBapaњe Ш'I"О 'више 
"кооперативних трпеза".84 

Поред пружања мате.риј алне ПОМОћИ си
ромашним породицаiМ:.а, ИНОО је поклањао 

велику пажњу и деци 'Која су у Ћ()(КУ рат,а 
остала без оба или само једног родитеља. 
Одбор је, ТЭ.Јкође, В'одио бригу о сиромашној 
и ,болеСНОј деци. Правну OIСНОЂуове поли
тике збрињавања деце чинила ј е Одлука 
повереника за ооциј алну политику НКОЈ-а 

8. децембра 1944. године.85 По тој одлуци 
деца су смештен·а у дечије домове и дечија 

насеља (КЈОљониј е), чије је издржавање 
текло из државних извора. Повереништво 

за ооцијалну политику НКОЈ-а 1. децембра 
1944. ОДЛУЧИЛQ је да се при Одељењу за за
штиту m-ај'Ки, деце и младежи оснује При
времени ооцијални савет за зашТlИТУ мајки, 
деце и младеЖlИ.86 ИНОО ј е Qргани.зовао де .. 
цембра 1944. Дечији дом у Звечанској ули
ци, као централно градск:ю прихва'DИЛИШТ'е 

за децу из града 'и из других ПОC'Dрадалих 

крајева, 'Одакле су упућИЈВана у групне де
чије домове и дечија насеља.87 Деца ,су пре
ко Бе-ограда упућивана у дечије дом-ове 

:к;оји су IQтварани .по напуштењим "фаши·
(;тичким дворцима и великим кућама" у 
Банату. Органи народне вла'сти у Београду, 
кОји с:у се бавили ооцијалном з.ашт.иroм и 

збр.ињавањем деце, обилазили су дечије до
мове и дечија насеља у Банату. Такође су 
HaC'Doj али да пронађу и .обезбеде потребне 
К'ољичише одела и -обуће за децу у дечијим 

Д'омогвима.88 

Београд је дочекивао и прихватао децу 
из ПОС'I'радалих крајева Југосла'вије, која су 
ишла у дечије домове у Војводину или на 
оrюрЭ!вЭIК у Бугарску. Међутим, он није по
каЗИlвао само бригу у ПРИJrnатању деце у 
пролазу, непо је у ,граду нашао трајни сме

штај за 1.500 деце из других крајева Југо
славије.89 

С обзиром на број деце из других кра
јева Југославије, 'њоја су добила трајни сме
штај у Београду, Одбор је донео одлуку, да 
се у састав Одсека за заштиту мајюи, деце 
и младежи Одељења за ооцијално старање 
формира служба која ће преузети и !ИЗВР
ШИЂИ организацију свих дечијих ДОМQoва, у 
~оји:ма су смештена <Деца к,ој а .нису из Бео

града.9О Одсек за ,социјално старање Т,ЭЈк·ође 

је поклонио посебну пажњу слепој и мо

рално угроженој деци. Одбор је, :на предлог 
Одељења .за социјално старање, формирао 

дом за специјално преваспит.Э!вање морално 
угроженеомладине, желеh.и да ту децу вр.а-

ИНО И ЊЕГОВ РАД У ОСЈlOБОЋЕНОМ БЕОГРАДУ 

ти ,на пра'вила.н пут и учини их ,к,орлсним 

грађанима ,новог друштвеног поретка.91 

Нова народна власт .rюсве'1iИла је пажњу 
заштити и обезбеђењу ратних војних Иiнва
лида. Заједно са члановима породица tИзги
НУЛИХ бораца НОВ и породицама изгину
Ј]ИХ или на смрт осуђених бораца, инвалиди 

су имали првенство прилик,ом заПОШЉ'а'8а

ња на местима која су одооварала њи~овим 
физич.юим MOгyћHocTwмa. ИНОО, \Ца би обе
збедио из-веСТаЈН број радНlИХ IMecTa, донео је 
одлуку о раокидању заКУI!1НОГ !Односа ,са до

тадашњим заКј'!пцима Кlиоска 6ивше ОГБ. 
После опремања и 'ОПРаЈВ:к;и, 'Киосци су из
давани у ЗЭЈкупни однос. Закупнина је од

ређивана на основу промета, места и обима 
пословања ОДносног кио,ока . Одбор је, тако

ђе, донео о"цлуку да ·се лицима к.оја су до
била КИОСК у закуп, изда гарантно писмо за 
Олштин'Ску штедионИiЦУ у Бе.ограду на суму 
,ОД по 250.000 ~и:на'Ра, под условом да LQ'Гпла
'l'y Штедиоњиц.и изврше на тај начин, ШТО 
ће сваког месеца уплатити 500/0 прихода од 
продат.их МIQНОПОЛОКИХ артикала.92 

Марта 1945. ГОДИlне пред органе iНapOДHe 
власти пост,а'виЈ.Ю се питање лрихватања 

з·аробљен!Ика к'оји су се IВраћали у домови
ну. Реша-вање тог пит·ања захтеваљо је ОД 
органа социј алне политике да им обезбеде 

ОСНОВЋа .средства за живот. Ради ,организо
Ђања ,акције, Ми.нистарство ооцијаљне по
ЛИ'I\Ике 'одржало је 20. марта 1945. К'Онфе
ренцију, кОјој је прису<Ствовао и представ
НИК ИНОО-а др Стеван Ђелинео. На кон
ференцији .је \донета одлука да ИНОО по
крене акцију за пр.икупљање пом-оћи у оде
лу, рубљу, обући, ћебадима, постељини за 
потребе заробљеника. У ту сврху сазвана је 
21. марта 1945. године конференција у 
ПредседнlИШТВУ ИНОО-а, којој су прису
СТВ'овали предста'вници ЈНОФ-а, АФЖ-а, 
УСАО С-а и Црвеног крста. На конферен
цији је донета ОДЛЈ1ка () мерама које ве се 
предузети за прикупљање прило~а. Такође 

је о"цлучено да ·се :прикупљање изврши пре
:юо рејона, а скупљене ствари похране у 

централни магазин . 93 

Из-врllИI'И одбор, улажући напоре за нор
мализ·овање живот.а у граду, није занема

рио 'Ни здравствено [1итање. Зд.ра,в:ствени 

одсек предузео је хитне мере ради заштите 
стаНОВlНИШ'ТIВа од заразних болести. Орга
низовао је пелцовање становништва против 
'mfфуса, јер су ПОС'Dојали објективни у.слови 
за ширење ове болести, због уништене во
довод-не и 'Канализационе мреже.М Потребе 

за здравственом зашти'Гом из дана у дан су 

све 'више ·расле и захтевале да се она што 

пре реоргаlНизује у Извршном .одбору и 
рејонским одборима. Здра,вс'Гвени oiЦceK 
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ВОЈИСЛАВ ЋИРКОВИЋ 

ИНОО-а одржао је т,ри састанка ·с рејон
ским здравственим референтима, на којима 
су утврђени задаци и обавезе рејонск'Их 
СЛУж:'би. У споразуму с вишим органима 
народне власти договорено је да се амбу
ланте у рејонима отварају према rю!Греби, 
водеви рачу,на о лостојеfiим државним 'ам

булантнма и другим сличним институција
ма, које постОје у реј,онима, а кюје ве се 
иок,ористити за ту сврху. У току новембра 
1944. г.одине уређене 'су амбуланте у IV ре
}ону и ,на Карабурми, Предузете су мере да 

се у н.ајкраВем року оспособи амбуљанта на 
ВОЖ'довцу, пронађе ОДI10варајува зграда за 
амбуланту на Чукарици и убрзају припре
ме за <Јтварање амбулаlНте на ДушановцуУ5 
На тај начин здравствена служба у Београ
ду почела је да одговара потребама ()них 
делова града у којима је живео највеliи 

број сир:омашних грађана. Амбуланте су 
имале 'ст·алну лекарску службу и ~лужбу 

лекара специјалиста.96 Услуге лечења биле 

су бесплатне за сва запо.слена лица у уста

новама, предузеhима, радионицама, фабри

кама и рудницима. Право ,на бесплатно ле
чење имали ·су и чланови породице чији су 

:х.раниоци погинули у НОБ или се налазе у 
НОВ, 'Чији су храниоци погинули у април
ском рату 1941. или су 'стрељани <ОД окупа

тора и његових сарадника. 3драRствену за
штиту имали су и припадници радних једи

ница ИНОО..,а до.к су на раду, лр-ипадници 
народне милиције и њихове породице, као 
и чланови lПородица заробљеника iК'оји су 

си-ромашни.97 

• 
Непосредно после .ослобођења Београда 

руков'-одећи партијски .органи и "Војне -вла
СТИ улагале су напоре за сређивање .прили

К'а у граду. Именовањем ИНОО града Бео
града ти су задаци њему поверени. У напо
рима за сређ:ивање прилика ИНОО 'се i()сла
ња ,на НКОЈ, АСНОС, партијске органе и 
Команду града Београда, ~oj.a је била први 
орган власти у ослобођеном граду. Са уда-

љавањем фронта, те ,обавезе аве су више 
прелазиле у надлежнос'Г ИНОО-а. 

Нов,а народна власт, мада постављена, 
још iнеизборна, аслањала се .на подршку 
народа и масовних политич,ких организа

циј а, усмерених прек<о Меснюг К'омитета 
Па!ртије. Она је, уз њихюву ПОМiOh, ,:юренула 
у брзу акцију, са зада'шюм да Ш'I10 пре укло
ни последице рата и борби за. ослобођење 
града и оживи привреду, .оправи .комунал

не 'објекте, ,осигура исхрану стаНQВНИШТВУ 
и огрев, ПОМОГНе најугроженијlИМ грађани
ма и .организује здраЂст,вену ·.службу. 

У 'Гоку 'организов'ања живота у граду 
остварена је непосредна 'Веза између <>ргана 
влас'I1И и .грађана. На рад орга'На влас'I'И у 
Београду утицали су дух и пракса пренети 
из рата и са слободне територије, означава
јуви на тај начин нови стил рада ИНОО-а 
преко реј,она и других .органа. 

Рад ИНОО-а БИiО је под 'Непосредном и 
стаљном КОН'I1ролом rнapoдa. И ,одборници и 
ак'ГиЈ31ИСТИ из народа непрестано су се так

мичили у орг.Э'низовању послова и ,спрово

ђењу разних акција, које су имале велики 
ПОЛИтички :и ек.ономски значај . 

Нова народна власт је <водил-а рачуна о 
мишљењу и примедбама грађана на њен 

рад и поступке појединих одборника. Зато 

су грађа'Ни Београда њене одлуке и мере 
прихватаљи као своје. Тешко материјално 

стање и лоша ,снабдевеност у слободи лако 

се подносила у име боље 'сутрашњице. 

Пуних шест месеци ИНОО је ра:циiO на 
основу одлуке ГЛ.а:вног НОО Србије, а за

тим је свој мандат ·ставио на Iраололаг.адье 
Народној СКУ1ПШ11ИНiИ Србије. Ов,а одлука 
донета је после сређивања прилика у граду. 
приближавања крај а рат:а и к,онституисања 

Народне скулштине -Србије. На основу ове 
одлуке и иницијативе ИНОО-а, ПреДС€lДНИ

штво Народне окупштине Србије разреши
л'о је Дуж,ности досадашње чланове ИИОО-а 

и именовало нови Извршни народни одбор 
града Београда, кюји је наставио рад све до 
избора градског народног .одбора, априла 
1947. године. 

СПИСАК СУДИЈА ОКРУЖНОГ И СРЕСКИХ СУДОВА 

1 НАРОДНИ ОКРУЖНИ СУД БЕОГРАДА 

Председник 

Судије: 
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1. Поnовun Саво, судија 
2. БОШ1Совun Павл.е, судија 
З. БаЉU1iац А'ИzеJtU1iа, секретар 

Кас. суда 
4. Радовиn Ја1Сша, судија 

5. Бабun ДрагОСАав, судија 
6. CTa1iUn Душа1i, судија 

7. ЂУ1Сиn Душа1i'Ка, секретар 
Апел . суда 

8. Трајиn А'ИђеJt1Са, судија 
9'. Вељ'Ковиn Мuодраz, судија 



10. Жокаљ Мuшко, адвокат 
11. MapKosuh. Божuдар, судија 
12. Атаnaцковиlt Љубuца, секретар 

суда 

13. MapuHKosuh. Јован, судија 
14. Сяuљанuh. МИАосав, судија 
15. МUАошевиh. Жuвојuн 

1 НАРОДНИ СРЕСКИ СУД БЕОГРАДА 

Председник 1. AhQeA-ковиh. Лазар, судија 
Судије: 2. БабеАиh. ЂорЬе, судија 

., ,3. MUAUh. Мир-ко, судија 
4. Церип Зоран, суд. приправник 
5. Перuh. Бошко, дипломирани 

правник 

6. Ђукuновuh. П ера, дипломирани 
правник 

7. Мар-ковuh. Жuвој1,(,Н, испитан и 
судија 

8. Максияовиh. Раде, 
дипломирани правник 

9. Јефтиh. Јелеnа, дипломирани 
правник - секретар суда 

10. Ристаиовић. Радмила, 
дипломирани правник 

секретар суда 

II НАРОДНИ СРЕСКИ СУД БЕОГРАДА 

Председник 
Судије: 

1. Лазаревult САав-ко, судија 
2. 06радовић. Ђуро, судија 
3. Китић. Даnица, секретар суда 
4. ПаВАовuh Мирко, судија 
5. Спасић. МИАорад, судија 
6. Вуруна Василије, судијски 

приправник 

7. Радојевuh. Мuлuh., судски 
приправник 

8. Петровuh Милан, дипломирани 
правник 

9. Дуј.Atовuh. Нuкола, судски 
приправник 

]0. Лу-кuh. Рад.чuла, судски 
приправник 

IIРЕСУДИТЕЉИ 1 НАРОДНОГ ОКРУЖНОГ 
СУДА БЕОГРАДА 

1. Мuр-ковu1t Бора, кројач 
2. Ни-КОАUh. МUАОШ, печаторезац 
3. Продановuh МиАеса, чиновник 
4. Шуковuh Јелка, учитељица 
5. Поповuћ. Јел.ена, суплент 
6. ЛUQевац Мuхаило, чиновник 
7. Терзuh Мuлош, адвокат 
8. Пonовuli. Ђока, радник 
9. Спасип Мuлорад, радник 

10. Ћир-ковип Ђура, радник 
11. Матил Аркадије, радник 
12. Лазиh др Марија, лекар 
13. Јовановиlt Ђо-ка, инжењер 
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14. Трuфуuовuli. ruza, кројач 
15. Маuдић. Влајко, трговац 
16. Цветковић. Лазар, чиновник 
17. Лазаревuћ. Љуба, радник 
18. Bacuh. Петар, трговац 
19. Симић. др Васа, геолог 
20. Ђорђевu1t Душаn, грађевинар 
21. ПлuвшuЈt Божuдар, професор 
22. Бетuh Мuлан, сликар 
23. Аелuни Андреја, апотекар 
24. Драzовић. Бран-ко, чиновник 
25. Бабuћ. Никола, радник 
26 Савиn Браu-ко, обув.арски 

радник 

27. Батрu'Чевиh. Живко, радник 
28. А'Н.1)еАић. Тато..чuр, професор 
·29. ill-кр6ић. Марко, предузимач 
30. J yz osu1t Muodpaz, професор 
31. Лазаревuh Милuца, учитељица 
32. Трајан Трифуu, берберин 
33. rpzuh Воја, содаџија 
34. Орловиh Се1(а, чиновник 
35. Си.ЈЮВUћ. Душаюса, инжењер 

агроном:ије 

36. НU1Солајевuћ. Тома, радник 
37. Варџић. Мuхаuло, обуhар 
38. Срдић. Милан, бифеџија 
39. Арсе'Н.овић. Ђока, чиновник 
40. Татарии Плавша, радник 
41. Мuлосављевuh МИАе, радник 
42. Вукић.евић. Тоска, домаfiица 
43 Ђурић, ЂУРQU1tа, домаhица 
44. Џатовиh. Пантелuја, молер 
45. Радић. Гојко, машинбравар 
46. Ма'Н.дарии Милош, приватни 

чиновник 

47. Божовuћ. Милун, радник 

48. Ђор1)евић. Нада, чиновник 

49. Нециn Радова'Н., радник 

50. Мuшковuh Трифун, 
гостионичар 

51. Калафатuh Иваu, радник 

52. Клајиh Милu1t, чиновник 
53. Продановuli. Гавро 
54. Ђуровић. Ди.м.итрије, професор 

55. Јоваnовић. Светозар 
56. Мар'Ковиh Војuслав 
57. Прљuћ. Жuвота 
58. Ристић. Душаu 
59. Стојаnовић. Миодра ?" 
60. ЈоваUО8ић. Си.м.ка 

IIРЕСУДИТЕЉИ 1 НАРОДНОГ СРЕСКОГ 
СУДА БЕОГРАДА 

1. Поповuћ. Раде, приватни 
чиновник 

2. Петровun Петар, адвокат 
3. Ружuћ. Никола, члан НО одбора 

II рејона 
4. ЂорЬевић. МuлеU1(О, члан НО 

одбора II рејона 
5. Пулетић. Михајло, чиновник 
6. Љу6u'Ч.uћ. Велu..м.ир, комесар II 

радног батаљона 
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7. Несторовић Радосљав, трговац 
8. Ракић Михајљо, кројач 
9. Петров Михајљо, сликар 

10. Радић Радомир, трговац 
11. Радовић Јока, приватни 

чиновник 

12. Петровuл. Јељена, сликарка 
13. Перил. Тодор, трговац 
14. Мартuл. Никоља, штампарски 

радник 

15. Сnасић. Славка, трговац 
16. Блешuh Божа, носач 
17. Си.м:овић. Душаu, чиновник 
18. Јовановuл. Бранко, обуhар 
19. Вранић. Добросав, чиновник 
20. Радивојев Жарко 
21. Галовu1t Часлав, пословођа 
22. Јанковић. Радивоје, штампар 
23. Вујадиновић. Божа, царински 

чиновник 

24 . Ђаја др Александар, начелник 
Министарства пољопривреде 

25. жuкu1t Александар, пекар 
26. Војводић. Драzи, књиговезац 
27. Вуковић Јован, носач 
28. Шарuћ. Стеван, дипломирани 

правник 

29. ByjattOButt Никола, машиниста 
за. Гајић Радојка, кројачица 
31. Будисављеви1t Душан, 

металски радник 

32. Радаковић Јања 
З3. Красојевић С.м:иља, судски 

чиновник 

34. Даутовић, Катица, радница 
35. Петровиh Зора, домаlшца 
36. Косuћ. Станка, типограф 
З7. Милосављеви1t Милорад, 

инжењер 

З8 . Јевтовuћ Стојан, 06ув.ар 
З9. Мужевил. Иван, грађевинар 

40. Кокоровиn Веља, кафеџија 
41. Радин Илија, радник . 
42. Јанковић. Ненад, инжењер 
43. Стефановил. Драzо.мuр, 

пензионер 

44. Али.мnи1t Добривоје, професор 
45. Марковић. Цаnа, чиновник 
46. Караnа·н:џић. Добрила, професор 
47. Лекиn Милева, домаhица 
48. Пља'Кuh Ди.митрије, чиновник 
49. Са'Кио Мисирлија, радник 
50. Кишnредилов Петар, трговац 
51. Бozдановuћ. Захарије, содаџија 
52. Ха.м:аус'Ка Љиљана, студент 

права 

53. Торбuца Божuдар, чиновник 
54. Коледuна Милан, трговац 
55. Косић. Мо.м.'Чuло, ЧИНQВНИК 
56. Босанац Петар, берберин 
57. Глу.м:ац Душаu, техничар 
58. С.миљевић. Али.м.nије, 

кафеџија 

59. Мари'њ'Ковиn Ненад, радник 
60. Уzрица Си.м.о, радник 

ПРЕСУДИТЕЉИ II НАРОДНОГ СРЕСКОГ 
СУДА БЕОГРАДА 

1. Мuловановиn Драzи, трговац 
2. С'Каљац Мuлаu, обуhар 
3. Шаркuh Љуба, кројач 
4. Ћураш'Кuвu1t Милорад, 

практикант 

5. Поn-Тошuл. Божа, цариник 
6. Соколовиn Илија, поштар 
7. Ракић. Каја, чиновник 
8. 3иројевић. Реља, књижар 
g. Тодоровић. Бора, кројач 

10. Стефановuh Лепа, домаhица 
11. Кнежевuћ. Лепа, Домаhица 
12. Поnови1t Марм, домаhица 
1З. Поnовuћ. Александар, Rњижар 
14. Мојсuлови1t Мо.м:'Чило, радник 
15. Милин'Ковuћ. Миљоје, чиновник 
16. Стоиљк:овић Pa1tKo, бравар 
17. Ра.м.итовиЛ Мuлка, чиновник 
18. Чуnи1t Да1tuца, радница 
19. Јовановиn Божuдар, обуhар 
20. Жиzuh Мар'Ко, чиновник 
21. Буку.мuровuh Божидар, пекар 
22. Па.мучиnа Драzутин, трговац 
2З. Коцић, Александар, трговац 
24. Поnовuћ. Света, чиновник 

25. РајКОВUћ Настас, радник 
26. Арсенијевиn Ми1Сица, инжењер 
27. Баш1СОТ Милан, радник 
28. Мимсов Стева, радник 
29. Владисављеви1t Олzа, чиновник 
за. Савиn Вито.м.ир, радник 

З1. То.машевuћ. Радован, чиновник 
32. Дивљакиња Марко, радник 
33. БадЊ02лава Митар, радник 
34. Веселuловuћ. Петар, машински 

радник 

35. Вuзја1С Паул, чиновник 
З6. 3елuћ.. То.м:а, ложач 

З7. ОРАић. Але'Кса1iдра, бабица 
З8. шкuљо Раде, радник 
39. Костић. Иљuја, радник 
40. БUАиh. Исuдор, књиговођа 
41. Буzaрuновић. Пав.г:.е, инжењер 
42. Вељиn Мuлun, професор 
4З. Вукотиn Љуба, трговац 
44. Цвијовиn Власти.мuр, угоститељ 
45. Борuсављевu1t Цана 
46. Бук:у.мuровun Вљади.мир 
47. Трлић. Љубо.м.uр, трговац 
48. 3арић. Миладuн, учитељ 
49. МаР1Совиn Савка, чиновник 

50. KajzaHUh. Љубо.мир 
51. Леро Крста, трговачки 

помоћник 
52. ЂОРаевић Мо.м'Ч.uло, приватни 

чиновник 

53. Роzљачuн Петар, фризер 
54. АuQелковuћ. Олzа 
55. Мар'Ковиn Илuја, кафеџија 
56. Биједuћ. Вељко, студент 
57. Пољак Дане, радник 
58. Мартиновић. Вера 
59. Поnовuћ. Обрен 
60. Петрови1t Милан, обућар 



ИИО и ЊЕГОВ РАД У ОСЛОБОЂЕНОМ БЕОГРАДУ 

НАПОМЕНЕ 

1 Према документима, именовање Извр
шног народноослободилачког одбора града 
Београда извршено је 26. октобра 1944, а об
јављена одлука је датирана 27. октобра. Музеј 
града Београда, Фонд плаката. 

2 Велика антифашистичка скупштина Ср
бије утврдила је, да је Главни народноослобо
дилачки одбор Србије у току трогодишње на
родноослободилачке борбе прерастао из нај
вишег органа борбеног јединства Србије у 
привремени врховни орган народне власти Ср

бије. Скупштина је у потпуности одобрила и 
потврдила рад Главног народноослободилачког 
одбора Србије у току трогодишње народно
ослободилачке борбе. Декларација и одлуке 
Велике антифашистичке скупштине народног 

ослобођења Србије, Глас јединственог НО 
фронта Србије, Београд 1944. 

з Историјски архив града Београда (у да
љем тексту ИАГБ), Фонд Скупштине града 

Београда, Записник са седнице ИНОО-а од 26. 
октобра 1944. 

4 У току рада ИИОО је мењао свој састав 
због одласка неких чланова на нове дужно

сти, а неких због болести. Тако су у Одбор ко
оптирани: Петар Ковачевић, Грга Јанкес, Све

тислав Мародић и др Драгомир Гуелr.шно. 
ИАГБ, Фонд Скупштине града Београда, Запи

сник са седнице ИНОО-а од 27. новембра 1944. 

5 ИАГБ, Фонд Скупштине града Београда, 

Записник са седнице ИНОО-а од 11. децембра 
1944. 

G ИАГБ, Фонд Скупштине града Београда , 

Записник са седнице ИНОО-а од 23. новембра 
1944. 

7 ИАГБ, Фонд Скупштине града Београда, 

Записник са седнице ИИОО-а ОД 4. децембра 
1944. 

8 Архив Србије, Фонд АСНОС-а, Извештај 
ИНОО града Београда - Председништву На

родне скупштине Србије од 13. априла 1945. 

9 Архив Србије, Фонд АСНОС-а, Одлука 
Народне скупштине Србије о именовању ИЗ

вршног наРОДI-Iоослободилачког одбора града 
Београда од 18. априла 1945. 

10 Први послератни избори за органе на

родне власти у Београду расписани су за 27. 
април 1947. Носилац предизборне кампање би
ла је организација Народног фронта. Избори 

су спроведени на основу Закона о избору на
родних одбора HP Србије. На тим изборима 
кандидатска листа НФ била је једина. Уче
ствовало је 92,280/0 од укупног броја уписа
них бирача. За рејонске НО изабрана су 463, а 
за градски 200 одборника. На првој седници 
новоизабраног Градског народног одбора од 17. 
до 19. маја 1947. изабран је нови Извршни на
родни одбор. Др Бранко Петрановиh, Историја 
Беоzрада - Српска академија наука и умет
ности, Просвета, Београд 1974. 

11 Градски одбор ЈНОФ-а, односно члано

ви Градског одбора ЈНОФ-а, који су чланови 
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Извршног иародноослободилачког одбора, из
вештавају Извршни одбор ЈНОФ-а да је Из
вршии иародноослободилачки одбор ставио на 
располагање свој мандат Председништву На
родне СКУПШТl1не Србије. Архив Срби.iе, Фонд 
АСНОС-а, Предлог Извршног одбора ЈНОФ-а 
града Београда - Председништву Народне 
скупштине Србије од 15. априла 1945. 

12 Садашњи називи тих улица су: Црвени 
крст (Војвођанска), Жарка Зрењанина (Жич
ка), Булевар револуције (Краља Александра). 

13 ИАГБ, Фонд Скупштине града Београда, 
Записник са седнице ИИО-а од 25. априла 1945. 

14 ИАГБ, Фонд Скупштине града Београда, 
Записници са седница ИНО-а од 7. фебруара и 
9. марта 1945. 

15 ИАГБ, Фонд Скупштине града Београ
да, Записник са седнице ИНО-а од 8. маја 1945. 

16 Карактеристично је, да је маршал Тито 
на Оснивачком конгресу КПЈ за Србију оштро 
критиковао бирократизам и његове појавне 

манифестације. Рекао је следеhе: "Постоји јед
на велика опасност од бирократизма. Врло 

опасна ствар! Комунисти морају бити скром
ни, морају бити експедитивни, не смију да уз

мичу пред било каквим проблемима, већ од
мах да га рјешавају чим искрсне, било ло ноfiи 

или по дану. Они морају доказати да су у слу
жби народа и чувати се гордости и охолости. 
Треба, да кажем тако, саобраhај с народом 
да буде најдругарскији, најприснији. Руково

диоци не смију бити охоли. Руководиоци не 
смију да губе ВРЛPfffе правог комунисте. Ја 'Го 
овдје напомињеы зато што ту и тамо има по
јава бирократизма и неправилног односа пре
ма народу", ОС1t.Uвачки K01tZpeC КП Србије, 

Институт за историју радничког покрета Ср
бије, Београд 1972. 

17 У Комисију су изабрани: за секретара 

Марко Никезиh, за чланове Гргур Митровиh и 
Видосава Коњиковић. ИАГБ, Фонд Скупштн
не града Београда, Записник са -седнице 
ИНО-а од 3. маја 1945. 

18 ИАГБ, Фонд Скупштине града Београда, 
Записник са седнице ИНОО-а од 2. новембра 
1944. 

111 Архив Србије, Фонд АСНОС-а. Изве
штај инструктора - Председништву АСНОС-а, 
без броја и датума. 

20 ИАГБ, Фонд Градског комитета СКС за 

Београд, Прва послератна партијска конфе
ренција Београда од 4. фебруара 1945. 

21 Архив Србије, Фонд Покрајинског ко
митета КПЈ за Србију, Записник Месног ко,
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партија Јуzославuје у Србији 1941-1945, књ. 
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шна ; 4.800 килограма пшенице; 594 џемпера; 

1.200 чарапа; 100 кошуља итд . .. Политика", 16. 
фебруар 1945. 
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сарађивали . . 

45 "Политика", 12, 14. 22, 28. април 1945. 

322 

46 На пленуму Удружења ЛИКОВНИХ умет
ника Србије (У ЛУС) , Суд части саопштио је 
своје одлуке поводом држања уметника и ли
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Гестапоа, пријављивао уметнике и слушаоце 
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INO (COMITE EXECUTIF POPULAIRE) ЕТ SES ACTIVITES DANS LA 
DELIVRANCE DE BELGRADE (OCTOBRE 1944 - МАI 1945) 

VojisLav Cirkovic 

Dans Belg1"ade delivre les organes de di
[ection du рагti cOInInuniste ainsi que сеих de 
l'ю'mее avaient entrepris де mettre еп ordt'e 
l 'etat ои se t1'ouvait alo1's lа vШе а moitie det1'uite 
et descl'tee, La situation etait deplorable, 1а уШе 
etait sans elect1'icite, sans еаи eourante, sans 
pl'oduits alimentaires, La di1'ection fut confiee аи 
Comite executif du Mouvement де liberation 
national de Belgl'ade. Се comite а ete ајде раг 
les organes ди parti et pal' lе Commandement 
mШtаiге de Belgrade, le premiel' O1'gane du роu
voil' dans Belgl'ade delivre. 

А Belg1'ade lе nouveau pouvoil' паНопаl sc 
fonde SШ' }'арри! ди peuple et des ol'ganisa tions 
politique de masse dil'igees раг le Comite ди РЭI'ti 
communiste de Belgl'ade. Le Comite executif s'est 
mis аussitбt а lа tache роиг еНтјпег les conse
quences de lа guerre еп renouvelant lа produc 
tion et le commerce, 1'eparant les batiments, les 
voies de communications, les moyel1S de t1'an5-
POl't, еп аssш'апt 1а nourritul'e et 1е ehauffage 
de5 habltants, еп organisan t les soins medieaux 
et еп pOl'tant aide аих habltants demunis, 

Аи cours de l'organisation де l'existence 
dans l а vШе le Comite executif а realise lе соп
tact dil'eet avee les citoyens. Grace а lеиг aide 
lе5 organes d'ol'dl'e 50nt pa1'venus а deeeler les 
cl'iminels de guerre et les collaborateul'S де l'ос
eupant, De тете fщ'епt decouvel'tes les mаШ~l'еs 

pl'emieres caehees шkеssаiгеs рощ' les usines et 
ateliers ainsi que des produits alimentail'es et 
d'autl'es ргоvisiопs, 

Le Comite executif а Не toujoul'S sous Је 
сопtl'бlе du реирlе. Les mеmЬгеs де comite aussi 
Ыеп que les vоlопtаiгеs ди реирlе ont гivа!isе 
d'effOl'ts роиг тепег а Ыеп l'огgапisаtiоп des 
tl'Эvаuх де toutes sortes (donneurs де sang роиг 
les blesses ое guerгe, collecte des vёtеmепts 
chauds et des skis, 1'eCupel'ation des debris, (е
rail1e, gomme, verre etc.) Cette асНоп avait ипе 
importance tant роlШquе que economique. 

Le nouveau pouvoir рори!ајге avait tenu 
compte de ! 'орјпјоп des eitadins sur ses actes 
et le eompol'tement de ses membres. C'est РОUl'
quoi les decis ions et les mesures prises раг le 
Comite executif furent ассuеiШеs avee enthotl
siasme pa l' les Belgradois et exeeutees impc
cablement, 

Le Comite exeeutif. du Mouvement de НЬе 
гаНоп паНопаl де Belgrade est l'cste еп fonction 
six mois аргеs avoir remis еп Оl'дге lа vie dans 
lа capitale. La {јп де lа guerre approchait, l' As
semblee nationale де Serble, qui venait d'iНге соп
stituee, а поmте ип nouveau comite extkutif, le 
Comite executif populai1'e de lа ville de Беlgгаdе 
qui l'estel'a dans вев fonctions jusqu'au mois 
d'avril 1947. Il fut continue рю' lе Comite ти
пјсјраl populaire de Belgrade. 


