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У СЛОБОДНОМ
ДО КОНАЧНЕ

БЕОГРАДУ
ПОБЕДЕ

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКОГ
ЖИВОТА У ОСЛОБОЂЕНОМ ГРАДУ

Двадесети октобар 1944. године главни град Југославије
— Београд дочекао је у рушевинама. После пемачких напада
из ваздуха на отворенн град 6. априла 1941. године, савезничких бомбардовања у току 1944. године, дошла су разарања у
току борби за његово ослобођење од 14. до 20. октобра 1944.
године, која су га још више уништила. Та разарања највише
су се осетила на јавним и стамбеним зградама, комуналним
уређајима, градском саобраћају, у индустријским предузећима. Београд је давао утисак потпуно опустошеног града, у
коме је живот на тренутак застао. Са Подгорицом (Титоград),
ЈТесковцем, Нишом, Ужицем (Титово Ужице), Краљевом,
Славонским Бродом, Косовском Митровицом (Титова Митровица) Београд је био на листи најразрушенијих градова у Србији и Југославији.
У жељи да што више заштити град, Врховни штаб НОВЈ
и штаб совјетских јединица које су садејствовале са југословенским јединицама у ослобођењу града, издали су наређење
својим јединицама да се рушење јавних зграда у предстојећим борбама сведе на што је могуће мању меру. Међутим, и
поред најбоље жеље сваког борца, нису могла да се избегну
ратна разарања. Посебно ако се има у виду да се пред ослободиоцима испречио непријатељ који је био спреман да уништи све што би могло користити НОВЈ и Црвеној армији, укључујући и комуналне урећаје потребне за одвијање нормалног живота становништва. Према непотпуним подацима Министарства грађевина федералне Србије, на подручју Србије
било је у току рата уништено или оштећено око 75.000 зграда. У самом Београду потпуно је уништено 4.905 зграда са
11.500 станова; теже је оштећено 2.162 зграде, са 7.250 станова; потпуно је уништено 56, а теже или лакше оштећено 398
комуналних граћевина.
Приликом уласка ослободилаца у Београд, његове улице,
тргови и паркови пружали су поразну слику. Многе улице и
тргови били су сасвим непролазни од кратера које су начиниле гранате. Цео простор Баре Венеције, од железничког моста на Сави до Шест топола, био је „преоран" од савезничке
авијације у лето 1944. године. Фабрика хартије Вапа, Ауто-сервис, ЈТедара, Водоводна станица која је давала воду Београду, на десетине локомотива и вагона претворени су у гомиле гвожћа. Из Саве је вирила конструкција железничког
моста. Крај око Мостара, према штампарији, разрушен је од
немачке артиљерије која је тукла са Бежанијске косе. Априла 1941. године војска Краљевине Југославије срушила је лан-

чани мост на Савн и два средња отвора на дунавском (панчевачком) мосту, док је савезничка авијација 1944. године
уништила средњи лук. Преосталих пет гвоздених отвора срушили су Немци приликом повлачења из Београда. Савско пристаниште личило је на гробље гвожђа и бетона, јер је непријатељ приликом повлачења уништио дизалице и потопио део
бродова. Од 46 путничких бродова, приликом ослобођења затечено је само осамнаест. И бродоградилиште Дирекције речне пловидбе на Чукарици задесила је иста судбина. Штек за
пристајање, пловне радионице, магацини бродоградилишта и
канцеларије управе уништени су експлозивом. Ложионица у
Кошутњаку је разрушена, скретнице полупане, прагови колосека исечени, водостаница уништена, алат разнет, а радионица сасвим уништена. Градски саобрађај је био потпуно паралисан. У току окупације и за време борби за ослобођење
уништено је 80 посто трамвајске мреже, а аутобуски парк
непријатељ је одвукао са собом. Од 163 трамвајских кола пре
рата, ослобођење је дочекало свега 13 исправних возила. Београдски водовод је био оштећен на 606 места. Ваздушна електрична мрежа је уништена у дужини од 65 километара.
Пре повлачења из града, Немци су 15. октобра 1944. године формирали специјалну групу којој су ставили у задатак
да све веће државне и прнватне зграде минира или запали.
Група је успела да разори 14 зграда и 45 теже да оштети.
Тако је непријатељ оштетио зграду Класне лутрије и стари
хотел „Македонија" у Васиној улици. У минираној петоспратници до Класне лутрије нашло је смрт више лица. Око универзитетског парка запаљено је неколико зграда, као и у
Улици маршала Пилсудског (Тадеуша Кошћушког). Делови
Улице Змаја од Ноћаја такође су уништени. Немци су 18. октобра на бившем Краљевом тргу (Трг Републике) запалили
зграду број 20, док су у подруму били склоњени станари. Такође су на истом тргу минирали зграду број 6 и 8. У току повлачења Немци су уништили и друге зграде, међу којима:
Радио-станицу, Руски дом, Прву мушку гимназију, Бачку трпезу на Ташмајдану, Јавну берзу рада у Штросмајеровој улици, Народну банку, Санаторијум др Живковића, нову зграду
Универзитета, поред Капетан Мишиног здања, у којој је био
смештен инвентар Пољопривредно-шумарског факултета, евакуисан из Земуна априла 1941. године, и Природњачки институт. Немци су такође запалили и зграду Министарства финансија, Новинског издавачког предузећа „Време" и друге.
Иста судбина задесила је и многе приватне зграде на Дедињу,
Сењаку, Чукарици, Бановом брду, у центру града у близини
Калемегдана. Многе запаљене зграде нису изгореле докраја,
јер је народ успео да угаси пожар. У свом злочиначком бесу
Немци су запалили и библиотеку Министарства социјалне
политике и народног здравља у згради Берзе рада, у којој је
изгорело више од 20.000 књига и часописа.
Разарање пословних и стамбених зграда није мимоишло
ни индустрију. Она је била жртва бомбардовања, демонтирања постројења и уништавања уређаја. Највише су настрадале фабрике и предузећа на Дорћолу: Војна одећа, Електрична
централа, Текстилна фабрика „Браћа Бешовић", трикотажа
„Елка", Индустрија сапуна „Јасна".

У току уличних борби за ослобоћење Београда погинуо
је већи орој бораца НОВЈ и Црвене армије и граћана. Уклањање њихових лешева и сахрањивање постављено је пред грађане Београда као први и најпречи задатак. Они су сахрањивани на месту где су пали или у непосредној близини, а њихове хумке урећивала је омладина и пионири. На свечан начин и уз воЈну почаст сахрањени су 21. октобра на Тргу Републике виши руски официри.
Иако је град био ослобоћен, животи Београћана били су
и даље угрожени од мина које су Немци, ири повлачењу, поставили на разним кључним тачкама. Њихово демонтирање и
уништавање преузели су совјетски минери, ЈОШ у току борби
за ±>еоград. Док су Оорое око Официрског дома Оиле у пуном
Јеку, ушла Је у Београд група совЈетских минера коЈа Је одмах приступила уклањању мина и чишћењу минских поља.
Минери су у току рада наишли на нуну иодршку граћана,
К О Ј И су им давали драгоцена обавештења о местима где су
Иемци постављали мине и експлозив. Мине коЈе нису могли
да уклоне, активиране су, пошто су претходно предузете мере
за осигурање граћана. До 7. новсмОра 1У44. године у Београду
је уклоњено и учињено безопасним 4.158 мина, 76.298 граната, 7.370 бомби, 4.385 килограма експлозивног материјала и
многоОројне друге комбинације састављене од мина, бомОи и
експлозива, коЈе су достизале и до 8 килограма. НаЈвише мина, различитог система, дејства и снаге било је постављено
око железничке станице, на колосецима, у Клектричној централи, на Савском мосту, у Белим Водама и у другим Јавним
зградама. Мине су уклоњене и на Ада ХуЈи, у тунелима на
ирилазу Београду и у околини града. Упркос свим настоЈањима да се мине што нре пронаРу и уклоне, жргве нису могле
да се изОегну. У Београду и његовоЈ околини (.Железнику, гитопеку и ±>олечу) до Љ. новембра 1944. године погинуло Је од
мина и заосталих граната 150 лица, већином деце.

Команда места и њене мере за мобилизацију војних обвезника
и нормализацију живота
Предвићајући скоро ослобоћење Београда, врховни командант Јосип Броз Тито именовао је крајем септембра 1944.
године генерал-маЈора Љубодрага Бурића за команданта Београда, и указао му на основне проблеме које треба решити да
би град могао функционисати: раскрчиги град, односно његове улице, обезбедити исхрану за становништво, воду, струју, саоораћај, смештај и исхрану војске, осигурање г р а д а и д р .
Са ослобоћењем првих делова града, ЈБубодраг Бурић је
стигао 17. октобра 1944. у Штаб прве армијске групе и од
Пека Дапчевића добио прву групу руководилаца за Команду
града, која је била смештена у згради Ратничког дома (Дом
ј угословенске армије) у Улици браће Југовића. Ова Команда
је већ 18. октоОра 1944. године издала Наредбу бр. 1 граћанима Београда, у којој их обавештава да је „Јуначком борбом јединица братске Црвене армије и Народноослободилачке војске Југославије већи део града ослобоћен од фашистич-
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ке гамади" и да се коначно чишћење Београда приводи крају.
У циљу усиешнијег спровоћења операциЈе против неприЈатеља, хигиЈене и безбедности грађана, паредбом је забрањеио
кретање грађана после 18 часова и излаз граћана из града до
даље наредбе, Јер Је примећепо да иреооучени у цивилна одела немачки диверзанти и агенти настоЈе да изОегну заслужену казну. У наредои је затражено од свих граћана Београда
да у наЈкраћем року уклоне све лешеве из кућа, дворишта,
улица и одвезу их ван града и закопаЈу, да сви незапослени
лекари организују чишћење квартова од лешева и других отпадака и стараЈу се о хигиЈени квартова, да све болнице продуже рад на нези рањеника и болесника. Сви граћани су доОили задагак да учествују у рашчишћавању улица од рушевина ради успостављања саоораћаЈа. НаредОом су, такоре, до
даљег заорањени продаЈа и гочење алкохолних пића. Нарелено Је свим власницима превозних средстава да мораЈу приЈавити и ставити возила на располагање Команди града, да сви
настоЈници, чувари Јавних зграда и надлештава мораЈу сачувати ооЈекте од евенгуалне пљачке и приЈаве у каквом су стању, да сви кућевласници, станодавци и остали граћани приЈаве слооодан стамоени иростор, да граЈоани пријаве магацине
окунатора и његових сарадника и да их сачуваЈу за потребе
воЈске, да сви радници и служоеници К О Ј И су радили на одржавању електричног осветљења, трамваЈског саоораћаЈа, водовода и телефонске мреже, чистопе и пословима одржавања
града, ступе одмах на посао и учине све да се прилике у ослооо^еном делу града што пре нормализују.
11о ослоОоћењу оеограда, НрвоЈ Д И В И З И Ј И НОВЈ поверен
је задатак да одржава ред и мир у Јзеограду. Истовремено,
поверен ЈОЈ Је и задатак да борци и сгарешине из њеног састава иолитички ооЈашњаваЈу на састанцима и конференциЈама суштину народноослооодилачке борое, политичку ситуаЦ И Ј У и да помогну у снаОдевању граћана ћеограда. На састанку штаоова оригада п р в е дивизиЈе, 21. октобра 1944. године,
иостављени су следећи задаци: да штабови батаљона организуЈу команде одељења као воЈно-позадинске органе у саставу
команде града Београда; да све Јединице „очисте" од неприЈатељских елемената К О Ј И су се под лажним именима могли
увупи у воЈску, с обавезом свих команди да појачаЈу политички и В О Ј Н И Ч К И рад у јединицама; осим тога, да су команде батаљона дужне да пруже помоћ свим антифашистичким
организациЈама у Београду; да штабови контролишу и повезуЈу рад Оатаљона, односно команди одељака. Посебна пажња била је посвећена односу бораца према народу и спречавање испада. На састанку комесара и политодела Прве и
Пете дивизије 22. октобра 1944. године тражено је да се учврсти дисциплина, посебно због тога што се у јединицама налазио велики број нових бораца. Штабовима бригада стављено је у задатак да борцима забране свако улажење у куће,
унозоре их на опрезност ириликом кретања по улицама, с обзиром на преостале скривене непријатељске војнике у граду,
да борцима забране свако улажење у надлештва, трговине и
слично, да организују обучавање бораца о начину понашања
у граду, да заоштре питање будности, као и контроле при
спровоћењу партијско-политичких задатака које постављају

комесари и иомоћиици комесара у јединицама. На истом састанку захтевано је такоће да се не драматизују, већ да се
објасне народу неки испади бораца Црвене армије.
После ослобоћења у Београду је било несрећено стање.
Из града је био протеран непријатељ, али су се у њему задржале поједине групице и појединци, од којих је требало заштитити граћанство, државну и приватну имовину. V граду је
ограничено кретање, а због ратног стања и близине фронта,
Команда града је иаредила да град буде замрачен ноћу. У
Београду се, у то време, сва власт налазила у рукама војних
органа, а посебно Команде града. Њен командни кадар сачињавали су: командант Љубодраг Бурић, генерал-мајор; помоћник Момчило Бурић, потпуковник; аћутант команданта
Илија Орлић, мајор; секретар команданта и секретар партијске организације Команде града Београда Бранко Вучинић,
капетан; аћутант Драгиша Карапетровић, заставник. Послови
Команде града обављани се преко одељака, чији се број кретао од 16 до 17. Ти одељци су територијално обухватали бивше квартове Београда и два до три периферијска кварта са
оближњим селима. Команда града била је орган војне власти
у чијој су надлежности, после ослобоћења, биле и функције
граћанске власти. Она је тај посао обављала преко одељака,
и то: Економског одељења које је имало одсеке за исхрану,
одећу, обућу, огрев и општи одсек; Саобраћајног одељења;
Граћевинског одељења; Одељења за здравство; Правног одељења; Одељења унутрашњих послова које је имало одсеке:
Пријавног одсека, Централне пријавнице и Одсека за унутрашње послове; Војног суда Команде града; Општег одељења
са четом за обезбећење, гаражом и радионицом; Мобилизацијског одељења и Стамбеног одсека. Команда града вршила
је главне функције власти у ослобоћеном Београду. Све службе Команде града биле су смештене у истој згради, а такоће и сви који су радили у њој становали су и хранили се у
Команди града.
Непосредно после ослобоћења Београда, 22. октобра, Команда града издала је Наредбу бр. 2 којом се обратила граћанима речима: „После тешких и упорних борби за ослобоћење драгог Београда јуначке јединице Црвене армије и Народноослободилачке војске Југославије сломиле су задња непријатељска упоришта и уништиле велики број непријатељске
живе силе и технике.
Током ових борби и ранијих бомбардовања наш град је
био прилично оштећен, биће потребни и удружени напори
свих радољуба да поправимо рушевине, повратимо спокојство
становништва и учинимо све како би у граду потекао нормалан живот." Ова наредба потврдила је све тачке из Наредбе
бр. 1 од 18. октобра, које су остале на снази до даљег нарећења. Тако су сви сопственици радњи морали да их отворе
и отпочну са радом, с тим да се купопродаја креће у оквиру
постојећих цена; забрањивала се продаја на велико; радње
су морале бити отворене свакога дана, изузев недеље, од 8
до 12 часова пре подне и од 14 до 17,30 часова по подне. Наредбом је такоће забрањена свака шпекулација животним намирницама и другим артиклима; речено је да ће свака пљач-
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ка бити иајстроже кажњена, а да је чување ириватне и друштвене имовине обавеза сваког грађана и војника. Грађани
су били обавезни да пријаве скривене Немце или издајнике
у року од 24 часа, а све оружје, муницију и осталу војничку
спрему у року од 48 часова. У оптицају је остала и даље новчана јединица — динар У Наредби се наглашавало да су
особље (радници, намештеници, чиновници) железница, трамваја и осветљења, водовода, телефона и телеграфа, речне пловидбе и ватрогасне чете од дана изласка наредбе мобилисани
и да потпадају под војну команду у административном и дисциплинском погледу. Такође је наређено: да се сви странци
одмах пријаве Пријавном одсеку Команде града; да се сви
грађани који су се задесили у Београду од јануара 1941. године па надаље, пријаве одељцима Команде града; да сва
предузећа и надлештва што пре саставе спискове особља и
да их најкасније до 30. октобра доставе команди; да се сви
сопственици, директори, управници фабрика, предузећа и банака јаве Команди града; да се телефонском мрежом, до даљег нарећења, служе само војне јединице; да се сви они који
су припадали бившој саобраћајној полицији пријаве Пријавном одсеку; да се сви типографски радници, шофери, механичари јаве Команди града; да се обустави свако плаћање кирије док питање радничких надница и чиновничких плата не
буде регулисано и да сви граћани на својим домовима истакну заставу федералне Србије или Демократске Федеративне
Југославије (ДФЈ) са црвеном петокраком звездом на средњем
пољу — ширине средњег поља.
Поред решавања свакодневних питања, Команда града је
добила задатак да уреди Бели двор за резиденцију и боравиште Врховног команданта НОВЈ Јосипа Броза Тита. Основне
поправке зграде извршене су за врло кратко време, јер се
очекивао скори долазак Врховног команданта у ослобоћени
Београд. Тито је у главни град стигао 25. октобра 1944. године. Од Вршца, где је кратко време боравио, па до Панчева
путовао је аутомобилом, а одатле је бродом совјетске ратне
флоте прешао у Београд. Искрцао се на импровизованом пристанишгу код београдске електричне централе. Одатле је аутомобилом прошао кроз Београд у правцу Белог двора на
Дедињу.
Пошто је примио извештај од команданта Команде града,
Тито је истакао да је задовољан резултатима који су постигнути за кратко време и нагласио да сви треба да уложе напор
да у Београду живот функционише нормално, и то нарочито
због близине фронта, коме је Београд био главна снабдевачка
база.
Свој први говор у ослобоћеном Београду маршал Тито је
одржао 27. октобра 1944. године на Бањици, за време смотри
јединица Првог пролетерског корпуса. Обраћајући се борцима, маршал Тито је рекао: „У овом намученом граду, прије
три и по године први пут је дат отпор такозваном непобједивом њемачком освајачу. Двадесет седмог марта народ Београда, као и народ осталих градова, дао је отпор и није хтео
да сагне главу пред освајачем, који је дотле био поробио читаву Европу. Када су њемачке хитлеровске хорде, опијене по-
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бедама у европским земљама, мучки иапале нашег великог
савезника — СовЈетски Савез, народи ЈугославиЈе знали су да
Је дошао час за оорбу. Народи Ј у г о с л а в и Ј е поново су дооили
вЈеру да ће оиет доћи дан ослоооћења. (Јмладина љсограда
иоказала Је оеспримЈерно хероЈСТво нападаЈући на улицама
Београда њемачку моторизациЈу. Сада су се синови СроиЈС
вратили, иако у много мањем ороју — јер су најбољи синови
^роиЈе оставили своЈе кости по ордима ЈДрне 1оре, ДалмациЈе,
^зосне, куЈући оратство и Јединство; вратио се један мали, али
много Јачи дио; вратио се заЈедно са синовима Арватске, СловениЈе, ДалмациЈе и ВоЈводине, да заЈедно ослобаЈзаЈу и ослоооде град Јзеоград. (Јвде се споЈИла први пут славна Црвена
армиЈа с нашом лародноослооодилачком В О Ј С К О М . Улице ^еограда заливене су крвљу свих народа ЈугославиЈе; ту Је нроливена и крв хероЈске Дрвене армиЈе — синова СовЈетског
Савеза. И но томе све ово има огроман хисторијски значаЈ.
Сада Је наш задагак и задатак свих осталих бораца, нарочито
синова Сроије, да з а Ј е д н о са осталим народима ослоооде и
преостали дио наше намучене земље, заједно с Хрватима и
осталим Оорцима из осталих краЈева, ослоОоде и наш град
Загрео. 16 су ваши задаци. Иаш Је задатак да, раме уз раме
с Јдрвеном армиЈом, гоните заклетог неприЈатеља из ове наше
свете, крвљу натонљене з е м љ е . . . " .
Са ослобођењем Србије и Београда поставило се, као основно питање, сировоћење мобилизације сиособних мушкараца, поред оних који су се за војску добровољно приЈавили.
Мада Је омладина Србије масовно ступала у Народноослободилачку в о Ј с к у и учествовала у радним батаљонима, ипак Ј е
Ј е д а н део омладине по градовима, и то средњошколске, остао
не само изван редова омладинских и антифашистичких организациЈа, већ и повезан са непријатељским групама. Команда
града, као орган војне власти, али и са прерогативом цивилне
власти, издала Је Наредбу бр. 3 о мобилизацији нових бораца
за И < Ј ± 5 Ј . (Јва мобилизација је у Београду, Земуну и Панчеву
ооухватала годишта од 1У15. до 1926. године.
Од ослобоћења Србије са Београдом до Првог конгреса
Комунистичке партије Србије мобилисано је и одазвало се
на позив за војску 2зО.О(Ј(Ј обвезника. На основу података изнетих на Ирвом конгресу КЈ1С, на позив за мобилизацију није
се одазвало око 2.500 оовезника који су живели око својих
кућа и нису се пријављивали властима. Они који нису ишли
на фронт, били су мобилисани за рад у предузећима.

Сућења за злонине и преступе против српске
националне части
У току борби за ослобоћење Београда у руке Народноослободилачке војске у самом граду пали су многи ратни злочинци и сарадници окупатора, К О Ј И су у току окупације радили за окупатора и извршили за његов рачун велики број
злочина. Део ухваћених ратних злочинаца и сарадника окупатора одговарао је, одмах после 20. октобра, пред војним
судом. Војни суд Првог корпуса НОВЈ судио је од 26. до 30.
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октобра и 2, 6, 10. и 18. новембра 1944. године у Београду групи ратних злочинаца и сарадника непријатеља. Суд им је, на
основу чл. 13, 14. и 16. Уредбе Врховног штаба о војним судовима, изрекао смртне пресуде зато што су припадали немачким и квислиншким војним јединицама, издајничким, терористичким и шиијунским организацијама; што су радили
на учвршћењу Хитлеровог поретка у Југославији, односно
против ослободилачке борбе југословенских народа и савезника; што су убијали борце НОВ и поштене родољубе, или
их предавали непријатељу, мучили, прогањали и убијали; што
су преко зборова, штампе, радија и представа подупирали
фашистичку пропаганду и изругивали се војничким напорима
слободољубивих народа. Сва поменута лица кажњена су губитком граћанских права засвагда и конфисковањем целокупне имовине у корист НОФ-а. На казну смрти тада је осућено
104 лица.
Органи народне власти изводили су сараднике непријатеља не само пред војне и народне судове, него и пред специјални суд за дела против српске националне части. За злочиначка дела која су појединци починили у току рата и тиме
нанели штету угледу и части српског народа, АСНОС је 11.
новембра 1944. године основао посебан Суд за сућење злочина и преступа против српске националне части. Задатак суда
био је да, преко својих одељења на целој територији Србије,
суди лицима која су за време непријатељске окупације извршила злочин или преступ против српске националне части,
који се нису могли квалификовати као велеиздаја или помагање окупатору у вршењу ратних злочина. Злочинима су
сматрани политичка пропаганда, културно-уметничка, привредна, правна, административна и друга сарадња са окупатором и његовим сарадницима. Суд је имао привремени карактер. У његовом саставу налазила су се 27 чланова. Одлука о
установљавању овог суда предвићала је временске казне (на
одрећено време) или казну доживотног затвора, док се казна
присилног рада изрицала највише до 10 година. Уколико би
суд утврдио да у радњи оптуженог постоје елементи за изрицање смргне казне, упућивао је предмет војном суду. Казна
губитка националне части укључивала је и губитак граћанске
части, казну лаког и тешког принудног рада и казну конфисковања имовине.
Поред овог Суда, сарадници непријатеља су одговарали
и пред судовима части, који су формирани у струковним и
сталешким удружењима.
Да би Београдски универзитет што пре отпочео са радом,
формирана је комисија коју су чинили професори, „борци
за слободу науке": Синиша Станковић, Јеврем Недељковић,
Петар Матавуљ, Драгољуб Кр. Јовановић, Бора Стевановић,
Душан Недељковић, Павле Савић, Бранко Шљивић, Александар Леко, Петар Јовановић, Младен Јосиповић, Васа Чубриловић, Јован Борћевић (као секретар), Вајо Вајић, доцент,
Стеван Белинео и хонорарни професор Филозофског факултета у Скопљу Радован ЈТалић. Комисија је добила задатак да
очисти Универзитет од сарадника непријател»а и фашистичког
утицаја. Она је донела одлуку, коју је Председништво за просвету при Председииштву АСНОС-а озаконило, којом се про-

глашавају за неважеће матернјалне и личне промене извршене у току окупације. На скупу свих наставника комисија
је предложила образовање Суда части за испитивање држања наставника за време окупације. Суд је судио на основу
„начела правде и НОП-а, и у духу праксе и преседана
аутономије Београдског универзитета". Материјале о свом
раду Суд је достављао Народној влади Србије. На основу његових закључака, са Београдског универзитета требало је искључити све наставнике који су пружали моралну и интелектуалну потпору окупатору и његовим сарадницима, без обзира на мотиве који су испољили, кукавичлук, недостатак националног осећања ради свог комодитета, каријеризма, фашистичких схватања. Са Београдског универзитета уклоњени
су наставници који нису више имали научни ауторитет, морална својства и педагошке услове да буду васпитачи младе
генерације. Мећу уклоњенима разликовале су се три категорије: сарадници Универзитета удал.ени и предати Суду за
злочине и преступе против српске националне части, они који
су предати Државној комисији за утврћивање злочина окупатора и његових помагача и наставници удаљени само са Универзитета. Наставиици који су побегли из земље сматрани су
самим тим искљученим са Универзитета.
Пријављивање непријатеља сматрано је за „родољубиву
дужност". Милош Јовановић, тужилац суда, апеловао је почетком априла 1945. године на граћане да пруже већу помоћ
суду. У свом апелу Јовановић је истицао да је, непосредно
после ослобоћења, колебање граћана имало своје корене у
ширењу непријатељске пропаганде, да ће „доћи нешто треће".
Диференцирајући пријаве од достава, по мерилу да су прве
служиле да се ослободимо непријатеља, а друге помогле непријатељу, тужилац је подношење пријаве третирао као граћанску дужност и родољубиво дело. Извршни народни одбор
града Београда поднео је 12. маја 1945. године предлог Председништву Народне скупштине Србије да се за територију
Београда образују два већа суда за сућење злочина и преступа против српске националне части. За чланове већа предложени су: Тома Бунушевац, асистент Универзитета, председник одбора ЈНОФ-а бившег VIII рејона, Александар Секулић,
радник, потпредседник Одбора .ТНОФ-а бившег VII рејона, Петар Омчикус, Живка Милић, домаћица, Олга Благојевић, професор, Илија Илић, радник, Милијан Даниловић, кројач и
Милан Радосављевић, судија, као секретар већа. Овај суд престао је са радом на основу одлуке Председништва Народне
скупштине Србије, иочетком јула 1945. године.
Придржавајући се одлуке о кажњавању ратних злочинаца, која је усвојена у току рата од стране савезничких сила
и прокламована у Московској декларацији 1943. године, руководећи органи ДФЈ предузели су мере да се благовремено
утврде злочини које су окупатори и његови сарадници извршили у току рата над народима Југославије. У Декларацији
Привремене владе ДФЈ од 9. марта 1945. године стајало је:
„Влада ће обратити потребну пажњу на питање строгог кажњавања ратних злочинаца, агената окупатора и народних издајника, како кривцИ, укаљани крвљу народа, не би избегли
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заслужену казну. То од нас траже стотнне хиљада невиних
жртава."
Извршни народноослободилачки одбор Београда је већ 5.
јануара 1945. године донео одлуку да се формира Градска
комисија за утврћивање ратних злочина. V комисију су изабрани: Лазар Савичевић, иредседник, Вучко Ивковић, потпредседник, Никола Бабић, секретар, Станислав Самарцић,
Јован Јанковић, Бранко Максимовић, Вида Милојевић, Милан
Дракулић, Војислав Мишић, Марко Никезић, Лепосава С. Жујовић, Михаило Максимовић, Нада Милановић, инж. Љубомир
Ивковић и Варвара Костић. Одлука о избору Градске комисије предвићала је да се формирају и рејонске комисије у
споразуму са Градском комисијом.
Комисија је, уз помоћ граћана, прикупљала податке о
злочинама које су починили окупатор и његови помагачи.
Под злочинима су подразумевана убиства, телесне повреде,
интернирање, пљачка, паљевина, давање података на основу
којих су вршене репресалије, шпијунажа, пропаганда. Подаци
и доказни материјал нису прикупљани само за извршиоце
него и за организаторе, наредбодавце, подстрекаче, духовне
зачетнике и помагаче, који су на ма који начин помагали извршење злочина. Посебно се тражило да избеглице, интернирци, ратни заробљеници, Јевреји, граћани који су хапшени од
специјалне полиције пријављују ратне злочине.
Градска комисија је радила као повереништво Земаљске
комисије Србије за утврћивање злочина окупатора и његових
помагача. ИНОО је, у сарадњи са Градском комисијом, организовао ексхумацију 96 последњих жртава Бањичког логора
стрељаних на Централном гробљу. Свечана сахрана ексхумираних жртава у заједничку гробницу обављена је 29. априла
1945.
Делатност

КПЈ

и

других

организација НОП-а

Уочи ослобоћења Београда партијска организација није
била бројчано јака, али је имала снажан утицај на антифашистичке масе. Многобројне антифашистичке групе, састављене од људи које је Партија одгајала, сакупљале су у граду
новац, материјал, оружје, информације за народноослободилачки покрет. У граду су вршене саботаже и слати нови борци у Срем и у Космајски одред. Око месец дана пре ослобоћења Београда, Покрајински комитет КПЈ за Србију послао
је у град пет партијских руководилаца да помогну у окупљању антифашистичких снага и организују акције против
окупатора и његових сарадника. Покрајински комитет КПЈ
за Србију је 18. октобра упутио нову групу партијских руководилаца у Београд. Од ове групе створен је 19. октобра 1944.
године Месни комитет КПЈ за Београд, у саставу: Драгослав
Мутаповић, као секретар, Грга Јанкес, Марко Никезић, Душан Шијан и Милена Бубало. Накнадно су у Месни комитет
кооптирани: Миле Трнинић, Милан Шијан, Стеван Јовичић,
Бора Дреновац, Саша Самарцић, Зоран Жујовић и Неда Божиновић. У овом саставу Месни комитет је радио до Прве

послератне партнјске конференције Београда, фебруара 1945.
године.
Новоформирани Месни комитет преузео је руководство
над радом око 3.000 затечених присталица народноослободилачког покрета, који су били повезани у групе „по ланчаном
систему", који се заснивао на повезивању према познанству,
независно од тога где су појединци становали или радили. У
групи су се обично налазила по три лица. Чланови постојећих
група стварали су нове групе које мећусобно нису биле повезане. Те групе су у ствари представљале зачетке организација
Јединственог народноослободилачког фронта.
У првим данима после ослобоћења града, партијска организација Београда стварала се кроз рад на срећивању живота
у порушеном и опустошеном граду. Месна партијска организација стварана је заправо „одозго" у току октобра, новембра
н децембра 1944. године. По одобрењу Месног комитета чланови Партије са дужим стажом стварају партијске ћелије
чији се број, услед пријема нових чланова, стално повећавао.
Оне су формиране у предузећима, установама и рејонима.
Сваки рејон имао је по неколико уличних ћелија. После ослобоћења Београда партијска организација је имала 320 чланова и 288 кандидата. У другој половини новембра примљено
је у КПЈ 70, а у децембру 180 чланова. Крајем јануара 1945.
године, односно у време одржавања Прве послератне партијске конференције, партијска организација нарасла је на 916
чланова (732 мушкарца и 184 жене). Социјални састав организације био је: 465 радника, 383 иителектуалца, 68 осталих
„звања и професија". Чланство организације било је распорећено по партијским ћелијама и руководствима: у Месном
комитету налазило се 11 чланова, V шест рејонских комитета
36 чланова, део чланства је радио у Месном комитету СКОЈ-а,
а остали чланови су били распорећени у 92 партијске ћелије.
Од 92 партијске ћелије, 58 се налазило у предузећима и установама (банкама, повереништвима), две у Команди града, 7 у
јединицама Народне милиције итд.
Непосредно после ослобоћења Београда формиране су и
партијске организације у ПТТ предузећ\', у предузећу „Рогожарски", пекари „Соко", штофари Владе Илића, Индустрији
мотора у Раковици и у многим другим предузећима. Формирањем већег броја партијских организација и ћелија, рејонски руководиоци нису могли сами да руководе и присуствују
свим састанцнма, поготову ако се има у виду и да су руководили радом одбора ЈНОФ-а и НОО. Формирана су „прочелничка већа", на којима је расправљано о раду, слабостима
појединих ћелија и њиховим задацима. Захтевано је да се
приступи формирању рејонских комитета, који би били у
стању да руководе радом Партије у рејону.
Са пријемом нових чланова у КПЈ, Месни комитет је настојао да овлада свим центрима политичког и привредног живота у граду: у установама, предузећима, школама и по насељима.
Масовни политички живот у ослобоћеном Београду Месни комитет Партије спроводио је кроз организацију Јединственог народноослободилачког фронта. Овој политичкој ор-

ганизацији припадали су сви граћани без обзира на веру, националност и политичко опредељење ако су прихватили програм ЈНОФ-а и били учлањени у месне одборе организације.
Градски одбор ЈНОФ-а Београда именован је 27. октобра
1944. године. У одбор су изабрани: за председника др Синиша
Станковић, за првог потпредседника Вучко Ивковић, за другог потпредседника Михаило Ратковић, за секретара Драгослав Мутаповић; за чланове су изабрани: Михаило Максимовић, др Стеван Белинео, Рајко Боновић, Милан Глишић, Марко Никезић, Боривоје Дреновац, др Вељко Мајсторовић, Милица Стругар-Сарић, Никола Поповић, Боса Борћевић, Јелена
Поповић, Милада Рајтер, Славка Парента, Живојин Анћелковић, Мирко Врањешевић, Милан Дракулић, Милан Божовић,
Никола Гулан, Крсто Жутић, Вида Милојевић, Драги Стаменковић, Владислав Рибникар, Борће Андрејевић-Кун, Мирослав
Павловић, Пјер Крижанић, Тихомир Борћевић, др Воја Ристић, Радован Максић, Љубиша Мирковић, Божидар Паљић,
Тома Јанковић, Раша Павловић, Драгољуб Живковић, Бора
Лилић, Драгутин Прокић, др Петар Колендић, Глигорије Пауновић, Сретен Стојановић, Лазар Зелић, Драгољуб Савић,
др Петар Матавуљ, Раденко Богосављевић, Светомир Пашић,
Новак Поповић, др Милан Шаиновић, Душан Константиновић, Брана Павловић, Бора Манојловић, Јован Милосавац,
Стеван Ритолер, Петар Никезић, Љубиша Илић, Петар Ковачевић, Владета Тодоровић, Јован Јанковић, Чедомир Марјановић, Мирко Танић, Раде Вукелић, Радош Новаковић и
др Павле Савић.
Истог дана када се конституисао, Градски одбор ЈНОФ-а
јавно се обратио граћанима Београда прогласом, у коме се
констатује да су „патње Београћана прекраћене", али да „родољубиве обавезе Београћана тиме нису престале". Као основна обавеза за све родољубе истакнута је парола „Све за
фронт — све за победу!" Изричито се каже да треба да се
напрегну „све снаге за потпуно ослобоћење наше заједничке
домовине, и да се не забораве жртве и страдања која су народу нанели окупатор и његови сарадннпи. Ради „што бржег
окончања светог ослободилачког рата и изградње нове срећније Демократске Федеративне Југославије позивамо у Народноослободилачку војску све што је способно да носи пушку а
није неопходно за обнављање привредног и културног жпвота". Осим тога, Одбор је позивао „све честите Београћане на
посао, у фабрике, у радионице, у трговине, у предузећа, у све
привредне и културне установе — приватне, градске и државне. Ступајте у радне чете и батаљоне за што скорију обнову
Београда. Пружите свестраиу и пуну подршку Извршном народноослободилачком одбору града Београда у циљу преузимања градске власти у Београду. Пружите свесрдну подршку
војним властима Команде града Београда НОВ. Пружите свесрдну помоћ војним и градским властима у борби против развлачења и упропашћавања државне и градске имовине, свих
културних знаменитости и приватног добра. Позивамо вас у
јединствени Народноослободилачки фронт у интересу што
потпуније помоћи Фронту и што брже победе над мрским
непријатељем нашег народа које треба дотући у нашем драгом Београду и у читавој нашој земљи."

По установама, предузећнма и насељима стваране су организације ЈНОФ-а, а њихови саставни делови били су организације омладине, жена и радника после оснивања Јединствених синдиката. Организације ЈНОФ-а организационо су се
брзо развијале. Крајем јануара и почетком фебруара 1945.
године одбори ЈНОФ-а „покривали су цео Београд, а у организацијама је било учлањено око 60.000 чланова. Поред Градског и Радничког одбора ЈНОФ-а, постојало је и 13 одбора
ЈНОФ-а рејона, 10 рејонских радничких одбора ЈНОФ-а и око
650 одбора ЈНОФ-а улица, предузећа и установа са око 4.000
активиста". Чланови одбора ЈНОФ-а могли су да постану сви
они који су прихватили програм народноослободилачког покрета. Као главни циљеви народноослободилачког покрета истакнути су: настављање рата до победе, обнова земље и даља
изградња државе. Одбори ЈНОФ-а нису били органи власти,
нити су замењивали управу предузећа, већ су представљали
масовну политичку организацију, која је кроз активност својих чланова утицала на органе народне власти, на рад предузећа — помагала, једном речју, државне мере усмерене на
окончање рата и подмиривање потреба народа.
Формирање радничких одбора ЈНОФ-а у фабрикама, већим предузећима и рејонима вршено је на иницијативу Партије. Посредством ЈНОФ-а органи народне власти издавали су
упутства да се по фабрикама и предузећима изаберу раднички — струковни одбори. Преко радничких одбора ЈНОФ-а
радницима је указивано да они треба да буду најактивнија
снага јединственог народноослободилачког фронта, у очувању
тековина народноослободилачке борбе. Упоредо са обновом,
ови раднички одбори повели су борбу против остатака бившег режима и сарадника окупатора. Њихов основни задатак
био је да што јаче учврсте редове радништва пред које је
постављен задатак: снабдевање фронта потребним материјалом; стварање услова за економску обнову земље и обезбећење минималног животног стандарда становништва. Да би
се то остварило, било је потребно организовати раднике у
радне батаљоне, који су, поред рада у својим предузећима,
пружали иомоћ радницима других предузећа, чија су постројења била више оштећена. Радници из фабрика, које нису
располагале потребним сировинама, одлазили су у друге фабрике да попуне упражњена места, омогуће нормалан рад и
повећају производњу.
У београдским фабрикама и предузећима формирани су
одбори ЈНОФ-а, непосредно после ослобоћења Београда. Под
њиховим руководством отпочела је обнова индустрије која је
у току рата, а нарочито за време борби за ослобоћење Београда, била сасвим замрла. Мећу првим фабрикама обновљена је фабрпка пољопривредних машина и фабрика „Гоћевац".
После ослобоћења оштећена предузећа, са старим и истрошеним машинама и делимично демонтираним урећајима,
борила су се с бројним проблемима: оскудицом стручњака,
делова за машине, погонског горива. Предузећа су почела пословати без икаквих финансијских средстава. Несташица сировина била је општа појава. Према мишљењу Месног комитета Партије, ову оскудицу су још више појачавали власници

фабрика, скривајући сировиие или их продајући на црној
берзи.
Радничка класа Београда је, да би објединила своје редове и створила услове за постизање већих резултата на пољу
олитичке и радне делатности, одржала 10. децембра 1944.
одине конференцију на којој је учествовало хиљаду радничких делегата из свих београдских фабрика, рејона и већих
предузећа. На конференцији је разматрана политичка ситуација, као и задаци који стоје пред радничком класом Београда за снабдевање фронта и обнову порушеног града, Конференција је изабрала Градски раднички одбор ЈНОФ-а.
Радници су на својим конференцијама самоиницијативно
одлучивали да продуже радно време, давали обећања да ће
се борити против свих појава „забушавања, аљкавости и лењости, против расипнишгва и нерационалног искоришћавања
машина и њиховог намерног уннштавања".
Одбори ЈНОФ-а, у оквиру своје активности, нису мимоишли ни радничко снабдевање. У фабрикама и предузећима
отварали су радничке мензе, које су из помоћ органа народне
власти снабдевали намирницама из конфисковане имовине
непријатеља и његових сарадника, и других извора. Преко тих
мензи радницима је омогућена пристојна исхрана, која је
била један од главних услова за срећивање производње.
Раднички одбори по фабрикама и предузећима образовани су да би помогли у раду управама предузећа, вршили контролу, организовали раднике ради извршавања планова рада
и помагали у васпитању младих радника. У државним предузећима, фабрикама и рудницима, л/праву је постављао онај
НОО под чију је надлежност спадало дотично предузеће. Такоће су управе предузећа или повереници НОО постављани у
приватним предузећима, сем код оних чији су власници учествовали у народноослободилачкој борби.
Са развојем организације СКОЈ-а, у Београду се развијала
и организација Уједињеног савеза антифашистичке омладине
(УСАО). Месни комитет СКОЈ-а Београда организовао је прве
одборе УСАОС-а. Они су одмах приступили организовању омладине у радне групе, чији је основни задатак био: сахрањивање погинулих бораца НОВЈ и Црвене армије, погинулих
цивила и непријатељских војника; расчишћавање зграда, помоћ фронту, организовање првих радних акција и организовање идеолошко-васпитног рада. До средине децембра 1944.
године у свим београдским рејонима постојали су секретаријати УСАОС-а. У три београдска рејона већ су били изабрани и
одбори УСАОС-а. Секретаријати УСАОС-а основани су и по
предузећима. По рејонима су основани омладински домови.
Ти домови били су места на којима се окупљала омладина са
територије рејона и они су постали центри преко којих се
најбрже могла организовати омладина за извршавање разних
задатака. Руководство омладине располагало је веома флексибилном и врло мобилном радном снагом, која се могла покренути у акцију без процедуре и напора. Било је довољно
поћи у дом н посао би убрзо био завршен.
Развоју УСАОС-а у Београду дао је снажан подстицај
Први конгрес омладине Србије. Конгрес је одржан 16. новембра 1944. године у згради Коларчевог народног универзитета,

у присуству 1.200 делегата. Конгрес је захтевао од омладине
да помогне органима народне власти, да ради на омасовљавању организације и разбијању секташтва. Први конгрес антифашистичке омладине Србпје прихватио је одлуке Велике антифашистичке скупштине Србије. Са Конгреса је упућен апел
омладини да пружи помоћ пострадалим крајевима Југославије: Црној Гори, Далмацији, Босни и Херцеговини, Лици,
Банији, скупљајући жито, новац и старо покућство.
После ослобоћења града, омладина је, предвоћена скојевцима, била носилац свих радних акција. Преко ње је СКОЈ
развијао нови однос према раду, борио се за радну дисциплину, водио борбу против утицаја остатака старих снага на
омладину. И Месни комитет Партије је преко СКОЈ-а преносио на омладину задатке непосредне и будуће обнове Београда. Преко разних сектора рада (агитације и пропаганде, фискултуре, средњошколске омладине, сектора за пионире) СКОЈ
је остваривао руководећу улогу и постизао пуну контролу над
свим видовима делатности омладине у Београду.
Омладина Београда предњачила је у физичким радовима
везаним за отклањање последица рата. На манифестационим
скуповима, који су после ослобоћења били чести, омладина је
гласно изрицала своју политичку вољу и своје опредељење.
Заједно са осталим граћанима, омладина је учествовала 21.
октобра 1944. године на митингу код Вуковог споменика, где
је славила ослобоћење свога града; 6. новембра 1944. на митинзима по београдским рејонима посвећиваним годишњици
октобарске револуцнје, 7. новембра на великом манифестационом скупу на Славији. У оквиру ЈНОФ-а она је била организатор митинга на Славији 14. децембра 1944. године, на пету
годишњицу погибије радничких и студентских трибуна у борби против владајућег режима.
Омладина је била први носилац братства и јединства.
Преко СКОЈ-а и УСАОС-а разбијена је, после ослобоћења Београда, пропагандна делатност равногорски оријентисане омладине са позиција великосрпског шовинизма.
Са формирањем масовних организација, у Београду је
формирана и организација антифашистичког фронта жена.
Она је, као и остале организације, имала Градски одбор и
четрнаест рејонских одбора којима је било обухваћено око
800 активисткиња. Развијајући организациони рад, рејонски
одбори су за врло кратко време успели да кроз разне форме
рада обухвате око 25.000 жена. Оне су од првог дана активно
учествовале у расчишћавању града, прикупљању прилога за
рањенике, топле одеће и обуће за борце. Такоће су активно
учествовале у сабирним акцијама и прикупљале помоћ за пострадале крајеве. Своју активност организација АФЖ развијала је у склопу акција ЈНОФ-а.
Децембра 1944. године организација АФЖ-а четвртог рејона покренула је кампању за даривање рањеника, која је
трајала непрекидно 32 дана. Рејонски одбор АФЖ-а је, такоће, покренуо граћанке из бројних улица које су наизменично
ишле и носиле пакете. Жене су остављале своје куће о празницима и крсним славама и проводиле време у болницама
негујући тешке рањенике. Чланице АФЖ-а јављају се на санитетске курсеве, дају крв, раде у народноослободилачким

одборима. Оие израђују одећу, скупљају намирнице, прикупљају новчане прилоге, ваде из „сандука" и ормана своју спрему и друге ствари за рањенике и борце.
Партија је морала обезбедити кадрове за све организације НОП-а, као и за органе народне власти, а такоће и руководиоце у фабрикама, предузећима, школама, културним
институцијама. Један део тих кадрова ставила је на располагање војска. Њих је Месни комитет упућивао на рад у поједина предузећа, где су вршили дужност повереника. У предузећима у којима није било директора, они су вршили функцију директора, а где су власници руководили фабриком, контролисали су рад и производњу. У секвестрираним предузећима, такоће су вршили функцију директора. Повереници су
у предузећима која нису могла да производе организовали
рашчишћавање рушевина, оправку зграда и машина, прикупљање делова машина, које су радници однели из фабрике за
време окупације; прикупљали су и припремали раднике за
производњу.
Месни комитет КПЈ, у договору са Покрајинским комитетом КПЈ за Србију, распорећивао је чланове Партије на рад
у државне органе и друге установе, и то углавном на руководећа места и у персонална одељења. Од њих је захтевано да
изврше проверу свих службеника и одстране све оне који су
активно сараћивали са окупатором.
С обзиром на стање које је затечено у партијској организацији Београда, сви преживели чланови Партије и СКОЈ-а,
по налогу Покрајинског комитета, били су свестрано проверени. За заузимање таквог става одлучујућа је била претпоставка да су услови окупације и мучење у Гестапоу и специјалној полицији били такви, да сви они који су имали добро
држање нису могли преживети окупацију, па према томе преживели су били на неки начин сумњиви. Провера чланова
Партије вршена је на разне начине, а у првом реду уз помоћ
архиве специјалне полиције. Једном броју преживелих чланова КПЈ Покрајински комитет је верификовао чланство у
Партији, а за остале решења су донета накнадно, мада нису
постојали докази да су се у току окупације лоше држали.
Што се тиче чланова СКОЈ-а, провере нису детаљно вршене,
али су углавном сви упућивани на Сремски фронт или на
радне акције на Рудник и Црни врх.
Месни комитет је, непосредно после ослобоћења града,
приступио обнављању партијских ћелија и организација у
фабрикама, предузећима и рејонима, а такоће и обнављању
производног рада. За реализовање тог задатка било је неопходно повући из војске, односно са фронта, већи број кадрова, првенствено старих бораца. Њих је Месни комитет распорећивао према њиховим квалификацијама, склоностима, а
такоће и према потребама. Долазак кадрова из војске умногоме је допринео развоју партијских организација. Већи број
кадрова из војске упућен је у следеће организације и предузећа: Војну одећу, „Борбу", Савез задругара, „Глас", „Сименс",
Индустрију мотора у Раковици и др.
Било је познато да је Комунистичка партија организовала целокупан живот и рад у Београду, али о њеном интерном
раду се није говорило. Партијци се нису изјашњавали да су

чланови; партијски састанци су конспиративно одржавани,
тако да се никоме изван Партије није говорило о каквим се
састанцима ради. Месни и рејонски комитети, а ни други,
нису на својим зградама имали никакве натписе, мада су оне
биле сваком познате.
Прва месна партијска конференција одржана је 4. фебруара 1945. године, а претходиле су јој рејонске партијске
конференције које су одржане између 15. и 26. јануара 1945.
године. На рејонским конференцијама изабрано је око 200 делегата за Месну конференцију. Конференцији су, поред делегата, присуствовали: Благоје Нешковић, секретар ПК КПЈ за
Србију, Момчило-Мома Марковић, Спасенија Бабовић, чланови ЦК КПЈ Крсто Попивода, Блажо Јовановић, секретар ПК
КПЈ за Црну Гору и Боку, чланови Месног комитета и рејонски руководиоци.
На конференцији комуниста у Београду разматрана су
дотадашња искуства из политичког рада и организационе изградње партијске организације и одрећене нове смернице рада београдских комуниста.
На конференцији је оштро критиковано секташтво и
затварање организација. И поред свих настојања, партијске
организације у предузећима биле су још мале. Било је великих предузећа у којима је на сваких 180 радника долазио по
један члан Партије. Као штетна појава означено је и затварање појединих ћелија у предузећима, које су се задовољавале већ посто јећим бројем комуниста од 6 до 8 или 10 чланова. Друга карактеристична слабост била је што су поједине
партијске организације примале за чланове отреситије, сналажљивије и писменије људе или оне који боље говоре од осталих радника, који по одапости према НОБ и Партији не заостају од чланова примљених у Партију. Мећутим, било је и
таквих радника који су са одушевљењем радили у производњи и обављали друге задатке, а нису примљени у Партију.
Као „нездраве" критиковане су и појаве „уображености" појединих комуниста по уласку у Партију. Они су се дружили
само мећу собом и удал.авали од своје околине. То се нарочито дешавало у повереништвима. Било је чак и предлога да
стари чланови буду у једној, а новн у другој партијској ћелији. Онн нису схватили да је основни задатак члана Партије
у предузећу да се стара о унапрећењу производње и да на
задатке привуче све раднике у предузећу. На радним задацима требало је проверити све новопримљене чланове и све раднике које је требало примити у Партију.
На Конференцији је истакнуто да рад у ћелији треба делити по секторима: зидне новине, задруге, снабдевање, с тим
што њихов делокруг рада не може бити унапред одрећен за
свако предузеће, већ да поделу треба извршити према потребама сваког предузећа или територије, то јест да подела буде
таква, да партијска ћелија обухвати све секторе који су важни. Такоће је истицано да има партијских ћелија које не деле
рад по секторима, већ по блоковима зграда, занемарујући поделу по секторима. На Конференцији је подвучено да у срединама где није био развијен рад може постојати подела рада
по секторима и извесна подела по блоковима зграда. Секретарима ћелија је стављено у задатак да пред ћелије постављају

Проблеме о којима треба расирављати, с тим да се о сваком
питању донесу конкретни закључци и направи план рада.
На Конференцији је, такође, констатовано да је у Партију примљен већи број чланова који нису прошли кандидатски стаж, да ћелије кандидују мали број симпатизера Партије и да треба кандидовати шири круг људи блиских Партији, не занемарујући особине које се траже за кандидата.
Као посебна слабост истакнута је неконспиративност и небудност у раду чланова Партије. Наглашено је да је Комунистичка партија Југославије легална и да сви знају да она постоји и води народноослободилачку борбу, али да је њен рад
конспиративан. Самим тим, о њеном раду не треба говорити
пред нечлановима, па чак ни пред члановима друге партијске
ћелије.
Теоретски састанци ћелија одржавани су једном недељно.
Састанцима су присуствовали и кандидати, а на њима су прораћивани: „Питања лењинизма", Историја СКП(б), брошура
М. Калињина „О масовном партијском раду".
На Конференцији је као предстојећи задатак организацијама постављено да се отворе и појачају новим члановима,
које ће проверавати у току рада на остваривању производних
задатака. На крају рата, односно уочи одржавања Оснивачког конгреса Комунистичке партије Србије, београдска партијска организација бројала је 1.710 чланова (1.380 мушкараца и 330 жена). Њихов социјални састав био је: 763 радника,
127 сељака, 678 интелектуалаца и осталих 142.
На конференцији је изабран нови Месни комитет, у саставу: Добривоје Радосављевић-Боби, секретар, Драгослав Мутаповић, Вељко Мићуновић, Љубинка Милосављевић, Грга
Јанкес, Марко Никезић, Неда Божиновић, Милан Шијан и
Бора Дреновац, секретар Месног комитета СКОЈ-а. Осим тога,
конференција је изабрала 25 делегата за Шесту покрајинску
коиференцију КПЈ за Србију, и то: Драгослав Мутаповић,
Грга Јанкес, Марко Никезић, Неда Божиновић, Стеван Јовичић, Душан Шијан, Милена Шијан, Милан Трнинић, Зоран
Жујовић, Милена Бубало, Станислав Самарцић, Раја Недељковић, Радован Дацић, Маја Јанкес, Јован Живковић, Јудита
Аларгић, Гојко Ратковић, Мирко Ванић, Марта Попивода,
Љубица Михић, Деса Вешовић, Славка Парента, Јелена Поповић, Милева Планојевић и Гојко Боковић.
На састанку Месног комитета СКС Београда од 7. фебруара 1945. године именовани су рејонски комитети, у следећем
саставу: у први рејон за секретара Никола Бобић, радник,
Бранко Савичевић, радник, Павле Павошевић, радник и Јелена Поповић, професор; V другом за секретара Радован Дацић, интелектуалац, Ранка Стефановић, студент, Недељко Мартиновић, интелектуалац и Воја Плећаш, ћак, секретар рејонског руководства СКОЈ-а; у трећем за секретара Маја Јанкес,
студент, Вељко Мартиновић, радник, Родољуб Станић, техничар, Лепа Орловић, Бора Мастиловић, студент и Вељко Гузина, чиновник; у четвртом за секретара Јован Живковић, радник, Сима Трива, радник, Душан Вучиновић, земљорадник,
Неда Оклобџија, професор и Олга Бегенишић, секретар рејонског руководства СКОЈ-а; у петом за секретара Јудита Алар-

гић, радиица, Катарина Балножан, чиновник, Бура МићкО,
радник, Ружица Гузина, правник, Милутин Вујовић, интелектуалац; у шеетом за секретара Милена Бубало, домаћица,
Рајко Ратковић, инжењер, Стојанка Радошевић, професор,
Стојан Башкот, радиик, Бранко Драча, радник, Јелица Пурић,
ћак, секретар рејонског руководства СКОЈ-а; у седмом за секретара Мирко Ванић, Небојша Манојловић, радник, Загорка
Јовановић, студент, Воја Рашковић, ћак, секретар рејонског
руководства СКОЈ-а и ЈТазар Трпковић; у осмом за секретара
Душан Шијан, радник, Марта Попивода, ћак, Јелена Хамовић,
студент, Селена Миленковић, чиновник и Мира Митровић,
ћак, секретар рејонског руководства СКОЈ-а; у деветом за
секретара Љубица Михић, учитељица, Јелена Вујовић, учитељица, Саво Божовић, правник и Савка Јаворина, нудиља; у
десетом за секретара Даница Мариновић, правник, Деса Вешовић, студент, Вуксан Љумовић, правник и Бина Вукчевић,
ћак, секретар рејонског руководства СКОЈ-а; у једанаестом за
секретара Славка Морић, студент, Софија Векић, радница,
Бранко Поповић, правник, и Вучко Ивковић, радник; у дванаестом за секретара Милан Трнинић, радник, Драгица Милићевић, учитељица, Милан Шобот, радник и Звонко Дамјановић, ћак, секретар рејонског руководства СКОЈ-а; у тринаестом за секретара Рајко Баковић, радник, Нада Јововић, студент и Милош Рајачић, секретар рејонског руководства
СКОЈ-а.
Нагли пораст партијске организације Београда настао је
услед доласка великог броја чланова Партије из других крајева, због демобилизације бораца ЈА, стварање апарата Савезне владе и Владе Србије и отварања Београдског универзитета.
До прве послератне партијске конференције било је формирано шест партијских комитета, а до Оснивачког конгреса
Комунистичке партије Србије свих 14. У мају 1945. године,
због лакшег руковоћења и кадровског јачања, број рејона
сведен је на 7, а крајем 1945. године београдској партијској
организацији припојен је Општински комитет КПС Земуна.
Због пораста и посебних проблема партијске организације на
Универзитету, у установама Савезне владе и Владе Србије и
у Милицији створеии су посебни партијски комитети.
Упоредо са обнављањем партијске организације, у Београду се поново ствара и организација СКОЈ-а. На челу организације налазио се Месни комитет СКОЈ-а, састављен од седам радника и три до четири интелектуалца (ћака). Секретар
Месног комитета СКОЈ-а био је Бора Дреновац, кога је после
извесног времена заменио Сава Пућа. Секретари рејонских
комитета били су: у првом рејону Небојша Ковачевић, у другом Симеон Затезало, у трећем ЈТеиа Тинкић, у четвртом Мирко Мирковић, у петом Јелица Пурић-Стаменковић, у шестом
Воја Вуцелић и V седмом Миладин Шакић. Секретар Општинског комитета СКОЈ-а Земуна била је Софија Перић.
Крајем јануара и почетком фебруара 1945. године организација СКОЈ-а Београда имала је 1.478 чланова (965 омладинаца и 493 омладинке). Политички секретар Месног комитета
СКОЈ-а био је истовремено и члан Месног комитета КПС за

Београд. У активима СКОЈ-а радило је у овом периоду 1.350
чланова СКОЈ-а, док се по руководствима налазило око 100
чланова. Према социјалном саставу, у СКОЈ-у је било 700 омладинаца — радника и 650 чланова из редова школске омладине. Користећи разне облике активносги, СКОЈ је у овој
фази окупљао око 20.000 београдских омладинаца и омладинки.
На првој месној партијској конференцији и СКОЈ је критикован као „преузак". Мерила за пријем у СКОЈ оцењена су
као иреоштра, због чега је изван организације остало доста
омладине, нарочито из малих предузећа. На Конференцији је,
такоће, замерено СКОЈ-у да остварује слабе везе са Партијом
и организацијама Уједињеног савеза антифашистичке омладине (УСАО), делује одвојено од ЈНОФ-а, сматрајући се равним са ЈНОФ-ом, мада је он био његов саставни део.
Месни комитет Партије тражио је од СКОЈ-а Београда да
поклони више пажње радничкој (шегртској) омладини и да
је што више окупи по питањима: положај „шегрта", ограничења радног времена, школе, одмора, стварање шегртских домова, итд. Од скојеваца се захтевало да постану „масовици".
СКОЈ се, према оцени Месног комитета, трудио да повећа број
чланова уместо да мобилише омладину у целини на разним
задацима.
Организационо уобличавање УСАОС-а у Београду остварено је марта 1945. године, избором Месног (градског) одбора
од 87 чланова.
На Првој месној партијској конференцији Београда анализиран је рад ЈНОФ-а. Том приликом осућене су појаве да
раднички одбор ЈНОФ-а преузима функцију власти, издаје
нарећења и примењује „канцеларијски стил рада". Стварањем Јединствених синдиката радника и намештеника нестаје
потреба за даљим задржавањем радничких одбора ЈНОФ-а.
Они су могли да се задрже у фабрикама и установама, али
организационо су се везивали за рејонске одборе ЈНОФ-а.
Њихови задаци сведени су на политички рад у предузећима,
на манифестације и зборове, па самим тим и на напуштање
свих ознака органа власти.
Крајем 1944. и почетком 1945. године односе измећу управе предузећа и синдикалних подружница карактерисала је
неразграниченост односа. Биле су честе појаве да се управитељи жале да су синдикати преузели „власт" у предузећу.
Предузећа су се налазила у оквиру Државне управе народних
добара (ДУНД). Месни комитет, незадовољан радом предузећа, критиковао је фебруара 1945. године организацију производње и кадровску политику ДУНД-а. Од партијске организације затражено је да осигура долазак „поштених људи" за
чланове управе и на места делегата у државним и приватним
предузећима.
Почетком 1945. године сва индустријска предузећа налазила су се под надлежношћу Савезног повереништва индустрије, што је, по оцени Месног комитета Партије, ометало
њихов успешан рад. Реорганизацијом управљања у фебруару
1945. године ово повереништво требало је да задржи само 11
најважнијих фабрика, а да остале преда федералној Србији,
која би део предузећа уступила Извршном одбору Београда.

Критика је била упућена и произвоћачким задругама и приватиим радионицама, које су се претварале у акционарска
друштва.
Скупштина ЈНОФ-а Београда одржана је 25. фебруара
1945. године у дворани Коларчевог народног универзитета у
присуству 1.200 делегага одбора ЈНОФ-а из разних предузећа,
установа и рејона. На Скупштшш су разматрани постигнути
резултати и будући задаци. Скупштина је прихватила да организација ЈНОФ-а буде организована на територијалном и
предузетном принципу, али је тежиште стављено на уличне
одборе и основне 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 пододбори и тиме доводи у питање њихова улога
правих одборника. Скупштина се критички осврнула и на
стварање одбора по националном и покрајинском кључу и по
професијама, као принцип супротан постојећој организацији
ЈНОФ. Предвићено је да такви одбори престану са радом.
На крају рада Скупштина је акламацијом изабрала Извршни одбор и Пленум. Извршни одбор је имао 37, а Пленум
45 чланова. За председника Извршног одбора изабран је Кирило Савић, професор Универзитета, за првог потпредседника
Павле Павловић, абаџијски радник, за другог потпредседника
Сретен Стојановпћ, вајар, за секретара Драгослав Мутаповић,
инг. агрономије. За чланове су изабрани: Михаило Ратковић,
столар, Марко Никезић, студент, Бранко Максимовић, архитекта, Гргур Митровић, мајор у пензији, Милица Дедијер, домаћица, Добривоје Радосављевић, студент агрономије, Грга
Јанкес, обућарски радник, Војислав Величковић, чиновник
Братинске благајне, Неда Божиновић, правник, Милан Живановић, секретар Трговачке коморе, Вељко Мићуновић, пуковник, Марко Ристић, књижевник, Чеда Миндеровић, књижевник, Радомир Стевановић, чиновник Аграрне банке, Јелена
Поповић, студент, Борислав Дреновац, ћак, Бранко Вранешевић, професор, Јосип Кораћ, чиновник, Бранко Савичевић,
радник, Војислав Мишић, инлс. агрономије, Јанко Мрћа, трговац, Момир Антонић, инжењер, Драги Русојевић, радник, Милош Миличковић, службеник, Боса Борћевић, домаћица, Милан Живковић, апотекар, др Милутин Нешковић, професор,
Димитрије Планојевић, студент, Бура Алтић, радник, Милан
Агбаба, металски радник.
Избором Градског одбора ЈНОФ-а створене су могућности за усаглашавање акција Фронта у свим рејонима, што се
остваривало преко седница којима су присуствовали и представници рејона.
За даљи развој КПЈ и других друштвено-политичких организација, значајно је партијско саветовање одржано 20. маја 1945, коме су присуствовали чланови рејонских комитета
и комунисти из већих предузећа. На саветовању је донет план
рада о деловању београдске партијске организације. Мећу
првим задацима постављено је очување братства и јединства
и равноправности свих народа Југославије и борба против великосрпских шовинистичких тенденција. Такоће је наглашено
да је нужно развијати будност и оштрину партијске организације према свим и најмањим појавама прикривеног шови-

низма, тако да сваки члан реагује у сваком конкретном случају. Инсистирало се на активној сарадњи са националним
културним друштвима у Београду (Словенаца, Македонаца,
Босанаца и Херцеговаца, Истрана, Далматинаца) у циљу развијања братства у свакодневном односу и учешћа тих националности у Народноослободилачком фронту Београда.
У циљу изолације „великосрпске реакције" и учвршћења
јединства народа иреко организапије Народноослободилачког
фронта, на Саветовању је подвучено да треба ликвидирати
паралелизам рада Партије и Народног фронта, с тим да се
партијска организација у целини укључи у рад Народног
фронта, а не само задужени чланови. Упоредо са очувањем
руководеће улоге Партије у НОФ-у тражено је да се стално
кроз радне задатке окупљају „фронтовци — непартијци", према којима се секташило. Очекивало се да Месни комитет,
преко Градског одбора НОФ-а, предузима мере да се организационо учврсте организације фронта у Београду, и то: одговорност рејонских одбора НОФ-а према Градском одбору давањем редовних извештаја, остваривање руководеће улоге
Градског одбора над рејонским одборима; да се уместо блоковских одбора формирају пленуми од уличних секретаријата, да се оствари чвршћа веза са одборима АФЖ-а, УСАОС-а,
формирају одсеци за штампу и организацију, оживи рад секретаријата НОФ-а по предузећима и установама, који су замрли стварањем синдиката, да рејонски комитети поведу више рачуна о уличним секретаријатима, који би помогли ћелијама да правилно спроводе свој политички рад и пријем
нових чланова.
У вези са изградњом народне власти, саветовање је поставило пред партијску организацију Београда следеће: да развије демократизаиију власти, изради основни план Градског
народног одбора и Рејонског народног одбора по појединим
секторима, унапреди и оспособи државни апарат.
Реорганизацијом рејонских одбора, односно њиховим прерастањем у среске одборе, поставило се као нужно формирање народних одбора по насељима, односно већим блоковима,
чији би одборници били чланови рејонских одбора. При појединим одсецима рејонских народних одбора требало је формирати савет од граћана који би деловали по насељима. Партија је морала да организује чешће одржавање конференција
са граћанима, на којима би се износиле и објашњавале мере
народне власти и подвргао критици рад одбора. У циљу демократизације народне власти и правилног избора одборника
требало је припремити што пре опште тајне изборе за рејонске и градску скупштину, на којима би били изабрани рејонски и градски одбор, срески судови, окружни суд и веће суда
националне части.
После овог саветовања, на нивоу града одржана су 15.
јула рејонска саветовања. На саветовању Првог рејона од 310
чланова Партије било је присутно 260, на Другом од 250 чланова саветовању је присуствовало 240, на Трећем 410 чланова, на Петом 120 чланова, на Шестом 160 чланова, а на саветовању комуниста НКОЈ-а, АСНОС-а и Команде града Београда 45 чланова. Резолуција Оснивачког конгреса КП Србије

прораћена је и ио свим партијским ћелијама и активима
СКОЈ-а.
Територијалиа подела Београда, пред крај рата, на седам
рејона, утицала је и на смањење партијских комитета. Нови
састави рејонских комитета Партије били су: Први рејонски
комитет (бивши II и III рејон) секретар Родољуб Станић, интелектуалац, Ранка Стефановић, интелектуалац, Боба Зимоњић, интелектуалка, Винка Обрадовић, радница, Влајко Гузина, интелектралац, Лепа Орловић, интелектуалка и Радован
Дацић, интелектуалац; Други рејонски комитет (бивши IV и
V рејон) секретар Мара Комаров-Јанкес, интелектуалка, Бора
Најдановић, радник, Сима Трива, радник, Душан Вучиновић,
радник, Спасоје Кнежевић, земљорадник, Мићко Бура, радник, Деса Булатовић, интелектуалка, Ж и к а Ивановић, радник,
Бошко Алексић, интелектуалац и Миливоје Ивановић, радник;
Трећи рејонски комитет (бивши I, IX и X рејон) секретар
Саша Јаворина, нудиља, Даница Мариновић, интелектуалка,
Никола Бабић, радннк, Вуксан Љумовић, интелектуалац, Вјекослав Прпић, интелектуалац, Љубо Лазаревић, радник, Милан Агбаба, радник, Мате Багар, интелектуалац, Слободан Булатовић, интелектуалац, Мијушко Вукчевић, интелектуалац,
Душанка Перунишић, интелектуалка и Радован Нецић, радник; Четврти рејонски комитет (бивши VII и VIII рејон), секретар Вјера Ковачевнћ, интелектуалка, Загорка Јовановић, интелектуалка, Марта Попивода, ннтелектуалка, Обилић Павловић, интелектуалац, Чеда Петровић, радник, Јелена Хамовић,
интелектуалка, Бранко Поповић, интелектуалац и Славка Баковић, ингелектуалка; Пети рејонски комитет (бивши VI рејон), секретар Миленка Бубало, домаћица, Мирко Ванић, радник, Стојан Башкот, радник, Бранко Драча, радник, Сава Анћелковић, интелектуалац, Милош Миличковић, радник, Јелица Пурић-Стаменковић, интелектуалац; Шести рејонски комитег (бивши XI рејон) секретар Љубица Пурић, интелектуалка, Славка Пареита, интелектуалка, Софија Векић, радница,
Јелена Перовић, интелектуалка, Нада Митић, интелектуалка,
Јерко Михаиловић, радник и Воја Вуцелић, радннк; Седми
рејонски комитет (бивши XII, XIII и XIV рејон) секретар
Милан Трнинић, радник, Јован Живковић, радник, Ратко Петровић, радник, Јанко Динић, интелектуалац, Рајко Баковић,
радник, Милош Рајачић, чиновник.
Спроводећи антисекташки курс, од Прве послератне партијске конференције, београдска организација је нарасла на
5.614 чланова крајем новембра 1945. године. V организацији
је било 3.940 мушкараца и 1.674 жена. Социјални састав организације био је следећи: 1.049 индустријских радника, 912
занатских радника, 257 сиромашних сељака, 83 средњих сељака, 15 имућних сељака, 2.879 интелектуалаца, и осталихпрофесија 419 чланова. Национални састав организације био је:
4.388 Срба, 412 Хрвата, 132 Словенаца, 90 Македонаца, 485 Црногораца и 107 осталих. Организација је имала и 1.064 кандидата. Тако је партијска организација Београда у току 1945.
године знатно омасовљена.
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Стварање Народноослободилачког одбора у ослобођеном
Беотраду текло је уиоредо са радом Месног комитета Партије
на организовању ЈНОФ и других масовних организација, као
политичке основе народне власти. Први орган власти у граду
била је Команда града, која је имала и овлашћења цивилне
власти. Поред овог органа образује се, после неколико дана,
Извршни народноослободилачки одбор Београда. Постављен
је Одлуком Главног народноослободилачког одбора Србије од
26. октобра 1944. године.
Анализа ове одлуке показује следеће: прво, да је ИНОО
— као што стоји у Одлуци, постављен од највишег органа
власти федералне Србије. Друго, прилике у граду, који је био
надомак фронта, а пре тога поприште оштре битке за ослобоћење, још нису биле, по оцени партијског органа, сазреле
да се највиши орган власти главног града бира на редовним
изборима, мада су у то време у појединим крајевима Југославије обављени парцијални избори за органе народне власти
(у Далмацији, Македонији и др.); треће, одлука јасно указује
да ће ИНОО поверену дужност вршити привремено, док прилике не омогуће редовно бирање Извршног народноослободилачког одбора Београда.
Одлука је установила организациону структуру ИНОО-а,
а на другој страни — његов састав. Поред председника Михаила Ратковића, првог потпредседника др Стевана Белинеа
и другог потпредседника Михаила Максимовића, секретара
Марка Никезића, поменута организациона структура је предвићала следеће одсеке: граћевински (Боривоје Манојловић),
управни (Милан Дракулић), веза с војском (ЈЈаза Савичевић),
просветни (Драгутин Прокић), обнова (Тешимир Бурћевић),
привредни (Раденко Богосављевић), здравствени (др Воја Ристић), социјално старање (Боса Борћевић), саобраћај и осветљење (Јован Јанковић), водовод (Велисав Лилић), снабдевање
(Петар Никезић), индустрија и занатство (Глигорије Пауновић, Милан Шашовић и Вучко Ивковић), финансије и фондови (Драгољуб Живковић).
Прва седница ИНОО-а одржана је 26. октобра 1944. године. Њу је отворио др Синиша Станковић, председник Народноослободилачког фронта града Београда, саопштавајући
одлуку Главног иародноослободилачког одбора Србије о именовању Извршног одбора НОО града.
Извршни народноослободилачки одбор је у току рада,
услед проширене делатности, извршио реорганизацију служби. Уместо дотадашњих одсека, формирана су одељења, која
су затим издељена на одсеке.
Због сталног проширивања послова, ИНОО је одлучио да
се у рејонима образују рејонски народноослободилачки одбори (РНОО). Њихово конституисање извршено је средином
новембра 1944. године, а листе РНОО-а Извршни народноослободилачки одбор је потврдио 23. новембра 1944. године.
Организациона структура РНОО-а предвићала је, поред
председника, потпредседника и секретара и следеће одсеке:

управни, обнова, финансије, снабдевање, социјално старање,
здравствено старање, просвету, трговину и занатство и стамбени одсек.
ИНОО, да би организацисно учврстио рејонске народноослободилачке одборе, одлучио је да чланови Извршног одбора једанпут недељно одржавају састанке са подручним референтима своје службе — члановима рејонских народноослободилачких одбора, да пруже помоћ члановима рејонских
одбора у успостављању рејонске службе по одсецима, на тај
начин што ће тачно одредити њене задатке, потребан број
службеника у односној рејонској служби, и у случају потребе, уступити им један део службеника из градског апарата.
Ради ефикаснијег функционисања рејонских одбора, Одбор је одлучио да чланови ИНОО-а, поред одржавања недељних састанака с референтима појединих служби, пристствују
и седницама РНОО-а, с тим да распоред чланова Одбора за
две седнице врши Председништво,
Рад ИНОО-а обављао се једно време у Ппедседништву
ИНОО-а (у згради Ратничког дома, сада Дома Југословенске
армије), али је већ на седници од 29. октобра 1944. године
закључено да одборници преузму општинску зграду и организују рад. Колико је било потребио бити стално на оклшу
и у близини канцелари1"а сведочи и одлука да чланови Одбора буду у близини ИНОО-а и да им се тамо организупе исхрана и преноћиште. Већ тада је отпочео рад на обпазовању
Народне милиције. Јои? у току борбе за ослобоћење Београда,
Првој дивизији је стављено у задатак да сач\ ва град од
пљачке и пружи помоћ у формирању оргаиа Одељења заштите народа (ОЗНА). Дивизији је истовремено стављено у задатак да политички објашњава задатке народноослободилачке
борбе, политичку ситуапију и да граћаиима Београда помогне
у снабдевању животним намирницама и решавању других
проблема.
Команда места је, ради личне безбедности чланова ИНОО-а, делила свима опужје и по потреби пратиоца. Како је ппва
власт у Београду била Команла града и како су њене компетенци^е слабиле с померањем фронта, било је иеопходно успоставити иепосредни контакт измећу Команде града и Извпшног народноослоботхилачког одбора. Ради отклањања процедуралиих формалности око улажења у Команду града издате су свим члановима ИНОО-а сталне дозволе.
V Београду су се збивале крупне миграционе промене становништва у ток\/ рата: јетнгт су одлазили а други долазили.
Београд је од 1941. године до октобра 1944. године био степиште сарадника непријатеља из свих крајева Југославије. На
др\/гој страни, у Србији и Београду, стотине хиљала избеглица
са Косова, из Војводине, Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Хрватске нашло је склониште током рата; самим тим, требало је и ради осигурања исхране тих људи успоставитп евиденцијл/. Зато се крајем октобра поставља и питање оснивања
спепијалие Цеитралне пријавнице, мада се још није знало да
ли ће она бити у надлежности ОЗН-е или ИНОО.
Извршни одбор је са својим конституисањем приступио
организовању стручне службе од службеника бивше Општине

града Београда. Сви службеиици су прихваћени без испитивања њихових држања у току рата, али то није искључивало
разматрање сваког случаја појединачно са становишта њихове одговорности и активности за време рата. Одлучено је
да се свима исплате принадлежности у целости или у форми
аконтације, без икаквих одбитака. Изузети су службеници
који су се налазили у војсци. Оним службеницима који су
становали у општинским становима извршена је обустава
дела плате на име плаћања закупнине — кирије.
Стручне и моралне квалитете прихваћених службеника,
њихов однос према Народној власти, требало је да испита
специјална комисија Одбора. Комисију за персонална питања, у чији је делокруг спадала ова провера, чинили су: Михаило Максимовић, Петар Ковачевић, Вучко Ивковић, Глигорије Пауновић, Милан Дракулић и Марко Никезић. Председник ИНОО-а овлашћен је да може на одговарајући предлог
суспендовати и ставити на располагање поједине службенике.
О њиховој коначној судбини решавало је Председништво
ИНОО-а на основу резултата налаза Комисије за персонална
питања.
На основу решења Извршног одбора отпуштени и пензионисани службеници Општине града Београда могли су
поднети молбу за поновни пријем у службу. Дефинитивну
одлуку за сваки појединачни случај доносила је Комисија
за персонална питања. На основу одлуке АСНОС-а о привременом регулисању статуса службеника у федералној јединици Србији од 14. децсмбра 1944. године, ИНОО је донео одлуку којом су оглашене као ништавне све одлуке о пензионисању службеника бивше ОГБ донете за време окупације.
Исту судбину доживеле су и одлуке о унапрећењу службеника. Отпуштени службеници бивше ОГБ, који су за време окупације или после ослобоћења ступили у НОВЈ, могли су да
се реактивирају по одрећеном поступку уколико су то желели. Све одлуке о постављењу и отпуштању службеника
имало је да доноси Председништво ИНОО-а.
Град је ослобоћење дочекао порушен, становништво је
трпело велике недаће и хроничну глад у току рата, а тек завршене борбе за његово ослобоћење још више су умртвиле
живот у њему тако да је требало, пре свега, предузети мере
да се реши питање исхране, производње, оправке комуналних
урећаја и оспособљавање саобраћаја. Колико је то био теж а к задатак, најбоље се види из записника са седнице од 26.
октобра 1944. године, на којој је ИНОО и конституисан, где
дословно стоји: „Поводом истакнутих питања најхитнијих
животних потреба граћанства, констатовано је, да су оправке
електричне мреже и водовода у току и да је сада моментално
најважније питање исхране и огрева, као и застакљивање
зграда. У том циљу Одбор је одлучио: да се предузму све потребне мере да се Банат и Срем повежу са Београдом и циљу
снабдевања; да се гледа на све начине да се трговина оживи
са околним селима Београда, у самој Србији, како би се разбила тренутна блокада града изазвана вестима које непријатељ шири да народноослободилачка војска врши присилан
откуп намирница, реквизицију свих возила која долазе у Београд и слично."

Месни комитет Партије покренуо је преко ИНОО-а и Јединственот народноослободилачког фронта омладину и грађане, који нису били мобилисани у јединице НОВЈ, на рашчишћавање улица, трамвајских линија, оспособљавање јавних
зграда, рушење непријатељских бункера и барикада. С обзиром на предстојећу зиму у најоштријој форми јављао се проблем застакљивања јавгшх и стамбених зграда. Првенство кад
је реч о застакљивању, добиле су болнице и војне установе.
Команда града и Удружење стаклорезачких радника позвали
су све стаклоресце Београда да се јаве на рад. У граду је после ослобоћења затечено свега 10.000 м 2 стакла. Мећутим, за
извршење постављеног задатка Београду је недостајало 300
вагона стакла.
Велики број срушених и оштећених зграда створио је
проблем како и где сместити све граћане који су се вратили
у град после завршетка борбе. У најтежем положају нашли
су се они рејони града који су били највише погоћени разарањнма. Из њих су граћани пресел>авани у оне рејоне који су
мање настрадали. Упоредо са акцијом да се сместе угрожени
граћани, текла је и оправка оштећених зграда преко Техничке
дирекције Београда. Другог новембра ИНОО покреће питање
оправки најважнијих зграда и помагања приватних иницијатива у овој области. Услед недостатка граћевинског материјала за оправку поменутих зграда, Одбор је одлучио да се
предложи АСНОС-у да Извршни народноослободилачки одбор
преузме сав употребљиви граћевински материјал са оних граћевина које су потпуно или у толикој мери порушене да се
не могу оспособити за становање, а од стране власника нису
предузете мере за њихово срећивање или одношење. Овај материјал би се употребио за хитне оправке и радове на јавним
и приватним зградама где је оправка неопходна. Карактеристично је да је обнова замишљена на најширој основи, имајући у виду жртве Београда, његову позицију главног града и
перспективу развитка у новој Југославији. Закључци донети
у то време, у вези са граћевинском обновом Београда, имају
карактер замашних планова, посебно планова за будућност.
У њима се позивају сви да учествују у обнови Београда „без
обзира на класну, политичку или народносну припадност, пошто он припада свим друштвеним слојевима и свим народима федеративне Југославије.
Његови економски, културни и социјални проблеми истовремено су проблеми целокупне наше народне заједнице и
сваког појединца."
За реализовање тог великог задатка ИНОО је 18. децембра 1944. године усвојио Одлуку о расписивању зајма за обнову Београда у висини од 2 милијарде, која није примењена.
На иницијативу и под надзором Команде града Београда,
започела је оправка електричних и водоводних урећаја, тако
да је велики део града добио осветљење и воду одмах по ослобоћењу. Прво је прорадио довод воде из Белих Вода, док
је обнова порушених инсталација за прераду воде код Шест
топола и бунара на левој обали Саве започела тек неколико
месеци касније. На канализацији су обављене најнужније оправке, које су директно угрожавале становништво и претиле
да доће до епидемије.
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Извршни одбор се на тим ирвим задацима није задржао,
него је одмах системагски и по неком логичном приоритету
пришао и другим најхитнијим питањима срећивања живота
у граду. V граду је затечено само 8 исправиих трамвајских
кола. Прва трамвајска лииија је прорадила 7. новембра 1944.
године, од Вуковог споменика до Електричне централе (5 моторних кола). Број кола у саобраћају постепено се повећавао,
о чему говоре следећи подаци: 12. децембра 1944. 17 моторних
кола; 5. јануара 1945. — 19 кола; 8. фебруара 1945. — 21 моторна кола. За свега пет и по месеци у граду су прорадиле
линије: 1, 2, 3, 6 и 10 са укупно 35 трамвајских кола. Неке
линије нису пуштене у саобраћај у целини него само њихове
деонице, већ према степену обнове. Трамвајска линија од
Сајмишта до Земуна пуштена је у саобраћај 4. децембра 1944.
године.
Београд је већ крајем 1944. године имао успостављен телефонски саобраћај са скоро свим местима у унутрашњости
Србије, са градовима у Срему и Банату, а у Бачкој са Новим
Садом и Суботицом.
Обнова Београда и снабдевање становништва животним
намирницама зависило је првенствено од повезивања града
са градовима у унутрашњости, са његовом околином, Сремом
и Банатом. Обнављање саобраћаја започело је одмах по ослобоћењу појединих крајева, а у неким крајевима са померањем фронта, као на пример пруге Београд—Загреб. Пруга
Београд—Ниш прорадила је већ 6. децембра 1944. године после оправке тунела код Сталаћа. На линији Земун—Загреб
недостајао је мост на реци Сави код Београда да би се добила
директна веза Трст—Солун. Везе измећу Београда и Баната
успостављене су преко трајекта који је повезивао Смедерево
са Ковином. Од 16. децембра 1944. године преко овог трајекта
обављало се снабдевање Трећег украјинског фронта у време
совјетске офанзиве у Маћарској.
Да би се повезао са својом околином, Београду су највеће тешкоће прнчињавали срушени мостови на Дунаву и
Сави. Везе са Сремом омогућавао је земунски мост, који је у
заједници са совјетским војницима спасао 20. октобра 1944.
годпне учитељ Миладин Зарић, спречавајући Немце да га дигну у ваздух. Везе измећу Београда, Срема и Баната оствариване су преко трајекта код Ковина и Земуна, али су они били
недовољни да задовоље нарасле потребе за превозом робе и
путника, због чега је на обалама Саве и Дунава чекало неотпремљено на стотине вагона робе.
За снабдевање града било је важно и Београдско пристаниште. Зато се његовом обнављању приступило без оклевања.
Носилац и организатор послова око обнове пристаништа била је новоформирана Секција за изградњу пристаништа Београд.
Извршни одбор се од формирања па до к р а ј а рата, а и
касније, борио да реши питање исхране и снабдевања становништва. Имајући у виду да се град налази надомаку зиме и
хроничну оскудицу коју је трпело становништво Београда у
току борбе за ослобоћење, новообразовани Извршни одбор
покушао је низом мера да у снабдевање унесе ред и организованост.

На првој седници ИНОО-а од 26. октобра 1944. године
решено је да се Београд што брже повеже са околним местима, Сремом и Банатом ради снабдевања. Оживљавање тржишта и довоз хране из околних села у Београд ометала су
и непријатељска упозорења да НОВЈ у Београду врши принудни откуп намирница. Извршни одбор је на истој седници
заузео став да се да што јачи подстрек приватној иницијативи, а у односу на трговину посебно се истиче њен значај и
улога у размени нроизвода који се доносе из села у град. На
другој седници одржаној следећег дана Извршни одбор је
одлучио да се из постојећих залиха отпочне снабдевање граћана брашном преко приватних пекара, с тим да се сваком
становнику продаје по 300 грама хлеба, или 250 грама брашиа
дневно, по цени од 50 динара по килограму. Хлеб и брашно
граћани су подизали код својих дотадашњих пекара на основу куповне књижице бившег Дириса (Дирекције за исхрану).
У мере за оживл>авање промета спада укидање наплате општинске трошарине, пијачне таксе за мерење, а с друге стране разговори са Командом града о олакшавању режима кретања грађана. Припадници радних бригада и милиција добијали су као додатак још по 300 грама хлеба. Храна нађена у
складишгима бившег Дириса служила је за снабдевање дечјих домова и болница. Дечјим кухињама и Црвеном крсту издаване су бесплатно потребне количине брашна. Породицама
припадника радних батаљона додељене су извесне количине
кромпира и грашка. Овај систем снабдевања мењао се и све
више побољшавао у току наредних месеци. О томе сведоче и
мере ИНОО-а од 2. новембра 1944. године, које питању исхране дају првенство. Бивша Дирекција за исхраиу претворена
је у Одсек за снабдевање. Одбор је, такође, одлучио да се
оснује магацин за смештај одузетих ствари, које су стечене
на незаконит начин. Осим тога, ИНОО је одлучио да се упути апел грађанима да пријављују сакривену робу; да електрична централа позајми потребну количину угља народним
ресторанима; да се у народним ресторанима оброк са 100 грама хлеба продаје по 30 динара; да председник ИНОО-а затражи од надлежног штаба НОВЈ да се део ратног плена из
Нове Пазове (1.000 гона пшенице, 200 говеда и доста ситне
стоке) уступи болницама и дечјим домовима, а по могућности
и стаиовништву. Такоће је затражено и 500 вагона сена за
исхрану вучне стоке. Настављајући да се брине око прехране
становништва и срећивање тржишта, Извршни народноослободилачки одбор је 12. новембра одлучио да се Главној земљорадничкој сточарској задрузи у Београду одобри отварање
млекарске централе, која ће преузети на себе снабдевање
млеком болница, домова за децу, болесника по приватним
кућама, с тим да Одбор одрећује цену млека, уз сагласност
Земљорадничке сточарске задруге. Такоће је одлучено да рад
млекара не искључује приватну иницијативу у погледу снабдевања Београда млеком.
Снабдевање Београда није могло да се реши без номоћи
виших државних органа, свих привредних чинилаца града и
повезивања Београда са његовим богатим залеђем — унутрашњошћу Србије и Војводине. Зато је Извршни одбор 23. новембра 1944. године овластио др Стевана Белинеа и Петра Ни-
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кезића да ее иовежу са НКОЈ-ем, АСНОС-ом, земљорадиичким
задругама, трговачким предузећима и повереником за привреду НКОЈ-а, ради предузимања мера за снабдевање становништва Београда животним намирницама.
Захваљујући тим мерама, следовање брашна 1. новембра
примало је 238.930 граћана Београда. Мећутим, због сталног
притицања граћана, који су привремено били напустили Београд, број лица на обезбећеном снабдевању се повећавао, и
5. новембра 1944. године било је евидентирано 249.038 лица.
Извршни одбор је, на предлог Привредног савета, донео
одлуку да 300 пекарских радњи у Београду обавља искључиво свој основни посао, печење хлеба, настојећи да власнике
натера да напусте дотадашњу пасивност, која се углавном
сводила на поделу брашна преузиманог од Извршног одбора.
Истовремено је ИНОО извршио максимирање цена хлеба,
како би искључио посреднике из трговине овом основном
животном намирницом, одредивши цену за један килограм
белог хлеба 150 динара, за један килограм од 90 одсто брашна
100 динара, а за једну векну од 250 грама од истог брашна
25 динара. У случају прекршаја ове одлуке, Извршни одбор
предвидео је казнене мере. Уколико би произвоћач учинио
прекршај у погледу цене хлеба, квалитета или тежине, иредвићена је новчана казна од 50 до 500 хиљада динара, принудни рад од шест месеци или обе казне заједно. У поновљеном
случају, новчана казна и принудни рад били би удвостручени, извршена конфискација радње и инвентара или примењене све ове казне заједно.
Организовањем исхране становнпштва Извршни одбор је
дао подстрека за формирање ресторана — мензи у оквиру
индустријских предузећа, радионица, установа и у рејонима.
У остваривању тог задатка значајну помоћ пружили су му
одбори радничког јединства ЈНОФ-а. Организовање исхране
преко мензи имало је за циљ да радници и службеници добнјају квалитетнију храну и да се не удаљавају од радног
места, јер су потребе за радном снагом биле велике. Требало
је искористити сваки тренутак за производњу потребних предмета за фронт и на тај начин убрзати ослобоћење земље. У тим
ресторанима (непосредно после ослобоћења града) храна је
дељена бесплатно, а касније се за један оброк плаћало 30 динара, све до одрећивања радничких и намештеничких надница и плата. У прво време мензе је животним намирницама
снабдевао Одсек за снабдевање, а касније Градско народно
предузеће (Гранап). У то време у Београду су радиле 123 мензе, у којима се хранило од 22 до 24 хиљаде радника и намештеника.
Крајем 1944. године становништво Београда, поред отежаног снабдевања животним намирницама, суочило се и с несташицом дрва, угља и струје. Због иесташице угља и оштећене електричне централе, производња електричне енергије била је мала и једва је напајала 40 одсто постојеће електричне
мреже у Београду. Истакнуто је да се то стање не може поиравити док се не обезбеде нове количине угља и не оспособе
још два агрегата у електричној централи. Извршни одбор на
седницн од 12. новембра 1944. године одлучио је да се обра-

зује Комисија за утврђивање цеиа затеченом огревном материјалу у Београду. V Комисију су именовани: др Стеван Белинео, Петар Никезић и Радован Никшић. Од Главног народноослободилачког одбора Србије затражено је да у Комисију
делегира једног члана. По одлуци ННОО-а дрво се из постојећих залиха додељивало само пекарама које су биле тако
опремљене да су могле да раде без прекида, „како хлаћењем
и поновним загревањем не би губили топлоту". Централи за
угаљ наложено је да предузме све мере за већу производњу
и довоз угља у Београд и да га дели по следећем реду: саобраћај, војска, установе, граћанство Београда, индустрија. На
конференцији одржаној 20. новембра 1944. године изабрана
је Комисија којој је стављено у задатак да изврши организацију истовара и поделу огрева граћаиима. Извршни одбор је
тражио да се што пре обнови и рад Централе за дрво.
V новембру 1944. године Београд је снабдеван дрветом из
Добре, а угљем из рудника угља у ЈТазаревцу и речним путем
из Костолца. Како су потребе за огревним дрветом и угљем
из дана у дан расле, организована је радна акција за сечу
дрвета на Руднику и Црном врху. Поред организованих акција за сечу дрва, организоване су и акције за обнову рудника угља у Србији. Ако упоредимо производњу угља у децембру 1944. године с производњом у фебруару 1941. године,
производња мрког угља порасла је 4 а лигнита 20 пута. Првенство у снабдевању имале су железница и болнице. Повећање
производње угља утицало је да Команда града Београда одобри употребу термичке струје.
Културно-просветна и

спортска

активност

Још у време борби за ослобоћење Београда појавила се
нотреба за једним листом који би информисао најширу јавност о догаћајима на фронтовима и напорима за коначно ослобоћење земље. Од ослобоћења, 20. октобра 1944, па до краја
рата, у Београду је излазило двадесетак листова различитог
садржаја и различите учесталости излажења.
Први лист у ослобоћеном Београду изашао је 24. октобра
1944. године под насловом „20. октобар", а његов потписник
био је „Глас Јединственог народноослободилачког фронта".
Идеју за издавање листа разрадили су 16. октобра 1944. године у штабу Првог пролетерског корпуса НОВЈ Борис Зихерл, Чедомир Миндеровић, Владимир Дедијер и Радован Зоговић. Они су сматрали да је нотребно издати једну пригодну
новинску публикацију у којој би се, одмах по ослобоћењу,
граћанима Београда објаснили успеси и циљеви народноослободилачке борбе, пружиле информације са фронтова и бојишта и позвало становништво на сарадњу, обнову и помоћ
фронту.
Штампање листа обављено је у Заводу за израду новчаница у Топчидеру. Лист се на београдским улицама појавио
24. октобра 1944. године у раним јутарњим часовима, у тиражу од 20.000 примерака.
Први број листа „20. октобар" донео је на насловној
страни заповест маршала Тита генералу Пеку Дапчевићу по-

водом ослобоћења Београда. Затим заиовест теиералисимуса
Стаљина ослободиоцима Београда и уводник Бориса Зихерла
о „Двадесетом октобру". На осталим страницама, поред других материјала, објављени су и шири извештаји о првом митингу грађана у ослобођеном Београду, као и информација
„Како је почела битка за Београд".
Излажење листа није настављено, јер редакција која се
самоиницијативно и готово случајно окупила око првог броја, исто се тако спонтано и разишла. Иницијатива да се настави са издавањем листа „20. октобар" потекла је у редакцији „Гласа". Међугим, између првог и другог броја настаће
вакуум од 53 дана. Други број „20. октобар" изашао је из
штампе тек 16. децембра 1944. године.
После „20. октобра" V Београду је иочела да излази „Политика" (27. октобра 1944.), „Борба" (15. новембра 1944.) и
„Омладина".
Поред наведених листова, у ослобоћеном Београду, у новом облику, почео је 7. новембра 1944. године да излази лист
„Глас", орган ЈНОФ-а Србије. Редакција листа, пошто се преселила са планине Радан, наставила је рад у Узун-Мирковој
улици, у згради некадашње београдске берзе (Етнографски
музеј). Од првог тренутка редакција је настојала да пронаће
могућност да настави са објављивањем листа. За првог одговорног уредника „Гласа" поставл>ен је Миливоје Стефановић.
Такоће је одлучено да лист убудуће излази једанпут недељно.
Први број, односио седми број по реду, одштампан је у
штампарији у Улици Буре Баковића бр. 21.
Од овог броја лист „Глас" излазно је на осам сграна сваког уторка. Сталну редакцпју листа, у то време, сачињавали
су: Миливоје Стефановић, Богдан Пешић, затим Слободан
Ивановић, као уредник, Таса Младеновић и Милорад Панић
Суреп као спољни сарадници, Лазар Лилић, Марко Врањешевић, Момчило Симић, Загорка Михајловић и Драгољуб Јоваиовић као сараднипи, Алекса Каматовић и Душан Мијатовић
као коректори. Њихови спољни сарадници, поред неколико
сталних, били су: Моша Пијаде, др Иван Рибар, др Синиша
Станковић, др Васа Чубрнловнћ, Радован Зоговић, Митра
Митровић, др Миливоје Павлсвић, Јаша М. Продановић, Мома Марковић, др Благоје Нешковић, др Душан Недељковић,
др Александар Јовановић, Боривоје Глишић, Влада Зечевић и
многи други.
Први бројеви „Гласа" штампани су у тиражу од 70.000
примерака, јер нису постојале техничке могућности да се
лист штампа у већем тиражу. Своју серију недељног листа
„Глас" је завршио бројем 45, од 8. августа 1945. године. Од
тог броја лист је излазио као дневни лист.
Непосредно по ослобоћењу Београда, политички фактори,
у сарадњи са органима власти, предузимају најхитније мере
за обнављање ирссветних и културних установа које су затечене у хаотичном стању, разорене или оштећене. Носиоци ове
обнове и оживљавања културно-просветног живота су, поред
званичних фактора, и културни и просветни радници.
Обнова школства и почетак наставе наишли су, на самом
почетку, на готово непромостиве препреке. Велики број школских зграда био је оштећен од бомбардовања и руиниран од

употребе за време окупације, јер су често биле коришћене
као касарне. До темел-а су биле срушене Основна школа бр.
3, Учитељска школа и Друга мушка гимназија. Уз велике наиоре органа народне власти и Одељења за просвету отпочео
је рад у 22 основне школе, 10. јануара 1945. године. Тај дагум означио је почетак нове школске године у ослобоћеном
Београду. Рад у школској 1944/45. године обављао се у више
смена, или је настава одржавана сваког другог дана. Прве
школске године у ослобоћеном Београду радило је од средњих школа 12 мушких и 7 женских гимназија, једна „реалка"
и две учитељске. V средњим школама школска година завршена је тек крајем јула и почетком августа 1945. године. У
недостатку уџбеника, омладинске организације подстицале су
колективнп рад у свим разредима. За учеснике рата организовани су течајеви који су омогућавали да се два разреда заврше у једној годинн.
Поред редовног школовања, Просветно одељење ИНОО
Београда покреће иницијативу за оснивање аналфабетских течајева по рејонима. V овој акцији највећи допринос дали су
учитељи и старији ћапи. Од децембра 1944. до маја 1945. године организовано је 36 нижих просветних течајева за сузбијање неписмености, које је похаћало 360 неписмених.
У жељи да отпочну са радом, професори и студенти Београдског универзитета почели су да се окупљају новембра и
децембра 1944. године. У сали Коларчевог народног универзитета одржана је 7. децембра свечана академија професора и
студената посвећена народноослободилачкој борби. На академији је професор др Јеврем Недељковић истакао: „Да би
се одужио светим жртвама, Београдски универзитет напрегнуће све своје интелектуалне и моралне снаге да обогати ум
и оплемени душу будућих нараштаја, и да их оспособи за несебичну службу народу осакаћеном и разривеном. Будуће генерације примиће на себе терет стварања новог човека и нашег новог света који почиње од дана ослобоћења, и несумњиво ће бити бољи, лепши, срећнији од старог." У име
московских студената на овој академији говорио је Е. Тарасов, а о раду Универзитета у пропшости и будућности
др Александар Белић.
Народна власт, уз помоћ политичких фактора Београда,
предузимала је најхигније мере и за обнављање културних
установа, које су, такоће. затечене у незавидном стању, разорене или тешко оштећене. Удруженим напорима свих друштвених снага у Београду непосредно после ослобоћења почели
су да се јављају први знаци културног живота и рада. Седмог новембра почела је са емитовањем свог редовног програма радио-станица. Програм Радио-Београда почео је химном
„Хеј Словени", а затим је хор Позоришта народног ослобоћења отпевао „Козару".
Као и у другим културним институцијама, требало је уложити доста труда да се среди стање и омогући рад биоскопима. У отвореним биоскопима преовлаћивао је репертоар
совјетских филмова и предратних филмова са запада, које је
пропустила цензура. У Београду је 4. марта 1945. године радило 18 биоскопа. Набавка филмова вршена је преко филмске секције Пропагандног одељења Врховног штаба НОВЈ од

Совјетске војне мисије. Преко ове мисије добијено је 11 филмова. Први совјетски филмови који су приказивани били су
„Дуга" и „Стаљинград". Дистрнбунија филмова текла је ирема утврђеном плану. Филмове је прво добијао Београд, а затим већи градови, и на крају друга места. Марта 1945. године
почело је приказиван>е филмова по селпма, уз помоћ путујућих киио-апаратура. Премијерама неких совјетских филмова
присуствовали су и њихови редитељи.
Почетак рада позорншта у Београду везан је за групу
чланова Позоришта народног ослобођења, која је гогово истовремено са јединицама НОВ стигла у ослобоћени Београд.
Ова група давала је у Народном позоришту представе Гогољевог „Ревизора", Нушићевог „Народног посланика" и „Најезду" од Леонида Леонова. Прву сезону у слободном Београду Народно позориште отворило је 20. децембра 1944. године драмом „Најезда".
Пре почетка рада у Народном позоришту извршено је
чишћење колектива од чланова који су се компромитовали
радом за окупатора и његове сараднике. Прво је формиран
Одбор ЈНОФ-а за Народно позорнште и Привремена управа
позоришта. Задаци Одбора били су: да појединачно испита
рад свих чланова позоришта (драме, опере, балета и техничких служби) и издвоји из своје средине оне чланове који су
у позоришту, преко радија, изложби или на други начин, помагали да се за време окупације ствара утисак „као да Србија живи весело". У обновљеном позоришту могли су да остану само уметници који су одбили сарадњу са окупатором,
или који су били присиљени да раде због крајње беде и сиромаштва или под принудом.
Чишћењем позоришиог колектива од сарадника окупатора и његових помагача и стављањем на репертоар дела прогресивних писаца, Народно позориште отворило је нову страницу у својој историји. Таквом оријентацијом своје програмске политике оно је желело да народу пружи „демократску
уметност".
Нови принцип рада, програмска оријентација и уметничка политика сводили су се на то да се „народу отворе врата
позоришта". Упоредо са драмом, обновљен је рад опере и балета. Поред Народног позоришта, у ослобоћеном Београду
отворено је фебруара 1945. године ново рејонско позориште
„Мањеж".
Грађанима Београда, непосредно по ослобођењу, приказане су бројне приредбе са тематиком из народноослободилачке борбе мешовитог садржаја (рецитације, хорске песме,
скечеви културних екипа војних јединица смештених у Београду). Повремена гостовања совјетских уметника употпуњавала су у току 1945. године уметнички живот Београда.
На обновљеном Коларчевом универзитету одржавају се
серије предавања из друштвено-политичке и културне области.
У дворани Српске књижевне задруге писци Београда образовали су 31. децембра 1944. године Удружење књижевника. Оно је окупљало књижевнике свих југословенских народа
који су живели у Београду, а који су били антифашистички
оријентисани. За председника Удружења изабрана је Исидора

Секулић, за потпредседника Јован Поиовић, за секретара Оскар Давнчо, и за чланове управе: Иво Андрић, Душан Николајевић, Марко Врањешевић, Радован Зоговић, Вељко Петровић и Душан Милачић.
На састанку исгакнутих интелектуалних радника Београда изабран је 14. јануара 1945. године Акциони одбор за оснивање друштва за културну сарадњу са Совјетским Савезом.
За председника Акциоиог одбора изабран је Родољуб Чолаковић. Друштво је преузело обавезу да развија културне односе
измећу СССР-а и Југославије, да популарише совјетску науку,
културу, уметност и друга достигнућа СССР-а мећу народима
Југославије. Преко дрл/штва обављала се и размена истакнутих научних и културних радника.
После ослобоћења Београда, културне приредбе биле су
посвећене народноослободилачкој борби, оживљавању најзначајнијих догаћаја из револуционарне прошлости народа Југославије, приказивано је ликовно стваралаштво, одржаване
комеморације књижевницима и ликовним уметницима погинулим у народноослободилачкој борби. Приредбе и културне
манифестације често су организоване у корист рањених бораца.
У овој фази развитка Београда културно-просветни и политичко-васпитни рад одвијао се и преко домова пионира, домова омладине и одбора ЈНОФ-а. У домовима пионира и омладине се, поред стручног, радило и на општем културно-просветном уздизању. Омладинци су се, према интенцијама културне политике, плански спремали „за будуће чланове друштава", који ће својим несебичним радом дати допринос изградњи земље. Рад са омладином (углавном са ученицима) по
домовима заснивао се на бућењу свести о заједници, о држави, правима човека, али и о дужностима према друштву.
Носиоци овог општег културно-просветног рада били су
одбори ЈНОФ-а „на терену", одбори по појединим надлештвима, фабрикама, иредузећима и другим усгановама. Активност
организација ЈНОФ-а подржавали су одсеци за просвету народних одбора. Облици овога рада били су врло бројни: издавање зидних новина, усмене новине, предавања, политичке
конференције, приредбе, курсеви језика, течајеви стенографије, течајеви школских предмета, отварање књижица. У Београду готово није било надлештва, установе, фабрике и радионице без зидних новина. Ове новине излагане су и на уличним таблама и третиране су „као израз народне мисли".
Са ослобоћењем Београда почео је да оживљава и спортски живот у граду. Спортисти Београда се одмах укључују у
реализацију задатака које поставља нова народна власт. Они
постају шампиони хуманости и носиоци солидарности мећу
људима у физичкој култури. Прве утакмице које су одигране
непосредно по ослобоћењу Београда имале су хумани карактер и укупан приход је ишао у корист ирвеног крста и рањеника. Поред фудбалских утакмица одржавани су боксерски мечеви, са којих је такоће приход ишао у корист Црвеног крста и рањеника.
Прво спортско друштво, односно фудбалски клуб, формирала је у ослобоћеном Београду 1. армија НОВЈ. Он је био
састављен од бораца који су од раније били у јединицама или

су ступили у њих иосле ослобоћења града. Непосредно затим
формирани су клубови и у другим јединицама.
Увидевпш значај физичке културе нова народна власт је
пристуиила организационом уоблнчавању спортских друштава
у јединствену организацију. У јеку одржавања првих утакмица у граду искрсла је ндеја за формнрање омладинског
фудбалског клуба. Носилац идеје били су Зоран Жујовић,
Слободан Носић, Љубиша Секулић, Душан Богдановић. Четвртог марта 1945. године Градски одбор Уједињеног савеза
антифашистичке омладине Србије сазвао је конференцију
омладинаца-спортиста Београда у сали „Матице" у Делиградској улици. У реферату, који је поднео Зоран Жујовић, изнето је тренугно стање у којем се спорт налази и на крају
предложио да се формира Омладинско спортско друштво
„Црвена звезда", које ће обухватити све београдске омладинце антифашисте. Присутни су предлог са одушевљењем прихватили. У дискусији је истакнуто шта све друштво треба да
ради, какви су његови задаци, уопште како треба да изгледа
иова фискултура у ослобоћеном Београду.
Статус оснивача фудбалског клуба, основаног 4. марта
1945. године, добили су: Радован Пантовић, Слободан Посић,
Илија Николић, инж. Властимир Пурић, др Милан Деспотовић, Владислав Митровић, Зоран Жујовић, Милован Кирић,
Коста Томашевнћ, Предраг Бајић, Љубиша Секулић и Душан
Богдановић.
Након формирања Црвена звезда одиграла је и своју
прву утакмицу са екипом 1. батаљона 2. бригаде КНОЈ-а, коју
је добила резултатом 3 : 0 . Први гол је дао први председник
фудбалске секције Коста Томашевић.
Организационо уобличавање спортске организације Србије и Београда отпочело је марта 1945. године. Формиран је
Иницијативни одбор од стране синдикалних и омладинских
организација у коме су се налазили њени овлашћени представници и спортски активисти. Иницијативни одбор је 20.
марта објавио Проглас у коме су изражени принципи на којима ће почивати будући фискултурни покрет.
Антифашистичка скупштина народног ослобоћења Србије
као врховни законодавни и извршни орган државне власти
демократске федералне Србије, донела је 24. марта 1945. године одлуку којом се „Врховно воћство фискултуре препушта
Иницијативном спортском одбору Србије на целој територији
Федералне Србије".
Привремену управу Инипијативног спортског одбора Србије сачињавали су: председник Владимир Дедијер, новинар,
потпредседници инж. Обрад Бојовић, Богољуб Бирић, намештеник, инж. Милорад Арсенијевић. секретари Драгош Стевановић и Живорад Носић. Управа је нмала референте: за фудбал; за основно телесно образовање; за лаку атлетику; за
зимске послове и планинарство; за одбојку, кошарку и рукомет; за тенис и пинг-понг; за бициклизам и мотоциклизам;
за бокс, рвање и тешку атлетику; за пропаганду и културу;
за здравствену службу и за једриличарство.
На првој седници Иницијативног одбора 30. марта 1945.
године, одлучено је да будући назив републичког органа буде
Фискултурно-спортски одбор Србије (ФИСОС).

Прва седница Иницијативног одбора за обнову фискултуре и спорта у Војводини одржана је априла 1945. године.
За председника је изабран Тоша Јовановић, председник Савеза земљорадничких задруга у Војводини. И на Косову и
Метохији је, такоће формиран орган за физичку културу у
пролеће 1945. године. Један од првих организатора фискултурног живота на Косову и Метохији био је Рамадан Вранићи.
Фискултурни одбор Београда (ФОБ) основан је 26. маја
1945. године. Први председиик овог одбора је био ВасилијеЧиле Ковачевић, а секретар Слободан Босић.
Рад новог Фискултурног-спортског одбора почео је у тешким условима, без најелементарнијих потреба. Недостајали
су кадрови, објекти, реквизити, једном речју стварало се нешто ново скоро ни из чега. Захваљујући омладинској и синдикалној организацији, које су нонеле највећи терет, на све
стране су ницале нове организације, организоване су разноврсне приредбе, слетови, омладина се масовно одазивала позиву на акцију.
У Београду је 5. марта 1945. године изашао први број листа „Фискултурник". Штампан је у петсто примерака, јер није
био намењен продаји и широј читалачкој публици, већ онима
који су се тих првих дана слободног живота бавили обновом
спортског покрета. Лист је објавио Проглас Фискултурно-спортског одбора Србије којим се најављује стварање спортских организација на новим основама. Са још неколико званичних одлука и решења, лист је тражио читаоце мећу организаторима спорта. На неколико места у листу је било истакнуто: „Прочитај и дај другом да прочита". ЈЈист је излазио повремено под именом „Фискултура" до 20. априла 1945.
године. Издавали су га Фискултурно-спортски одбор Србије
и Фискултурни одбор Југославије. Први главни и одговорни
уредник је био Радивоје Марковић.
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После ослобоћења, Београд је постао седиште свих савезиих органа и организација. Национални комитет ослобоћења
Југославије, на челу с маршалом Титом, наставља у незнатно
измењеном облику своју пуну активност. V организационом
смислу, претрпео је извесне промене. Иван Милутиновић, повереник за народну привреду, погинуо је на Дунаву, надомак
Београда, 23. октобра 1944. године; Тодор Вујасиновић, повереник за економску обнову, налазио се на челу овог ресора
од 9. децембра 1944, када је преузео руковоћење Поверенишгвом за рад; Андрија Хабранг је дошао на чело Повереништва за трговину и индустрију од 31. октобра 1944, а од 1. фебруара 1945. године водио новоформирано Повереништво за
индустрију; Сулејман Филиповић је био до 9. децембра 1944.
повереник Повереништва за шуме и руде, да би од тог датума преузео издвојено Повереништво за шуме; за повереника
за трговину и снабдевање именован је од 1. фебруара 1945.
инж. Никола Петровић; на челу Повереништва за иољопривреду налазио се од 30. августа 1944. године Мане Чучковић.
У систему нове управе посебно место добијају два нова
органа: Привредни савет НКОЈ-а и Комисија за привредну
обнову земље у његовом саставу. Привредни савет задужен
је за руковоћење привредом и усаглашавање рада свих привредних повереништава у чији су састав улазили: иовереници
трговине и индустрије, финансија, пољопривреде, исхране, шума, руда, саобраћаја, граћевина и представник Повереништва
народне одбране. Комисија за привредну обнову земље налазила се у саставу Привредног савета и радила под руководством и надзором председништва Привредног савета.
Изградњу управног апарата НКОЈ-а одликује више мера:
прихватају се ранији службеници који се нису огрешили о
патриотске обавезе у току рата; именују се државни подсекретари и помоћници у појединим повереништвима; врши се
реконструкција неких повереништава укидањем старих или
оснивањем нових, издвајањем појединих грана управе у самосталне ресоре.
НКОЈ је, упоредо са ратним напорима, наглашавао значај
обнове саобраћаја, рудника и индустријских предузећа, срећивање економскнх прилика, прикупљање необране летине и
помоћ становништву опустошених крајева. НКОЈ је на седници од 19. децембра 1944. године одобрио кредит за послове
народног здравља, социјалне помоћи, пољопривреде и прехране: Одлучио је почетком 1945. године да штампа новчаница
у износу од 5 милиона динара, да би се могле исплатити при-

Надлежпости преузетом чииовииштву. НКОЈ је применио Одлуку Председништва АВНОЈ-а о прелазу у државну својину
непријатељске имовине, о државној управи над имовином неприсутних лица н о секвестру над имовином коју су окупаторске власти присилно отуђиле, а која је објављена иочетком фебруара 1945. године. Ова одлука давала је правну основу за масовну експропријацију имовине грађанских слојева у Југославији н немачке националне мањине у специфичној форми конфискације, која је одговарала карактеру револуције у Југославнји и водила ка стварању државног сектора
привреде. Јануара 1945. године образована је Врховна комисија за замену новца. Пре повлачења разних новчаница, које
су биле у оптицају за време окупације, одређен је привремени курс динара на ослобођеној територији Југославије. Почетком 1945. године у Повереништву трговине и индустрије
НКОЈ-а израђен је Пројекат одлуке о сузбијању шпекулације
и привредне саботаже, која је нарочито узела маха у великим
градовима, а посебно у Београду.
Посебну пажњу НКОЈ је поклоиио исхрани становништва. У остваривању тог задатка он се, осим на властите изворе, ослонио и на помоћ англо-америчке војне организације за
помоћ цивилиом становништву (АМБ АИес1 МИИагу Глаззгоп).
На основу уговора од 19. јануара 1945. године, који је у име
Врховног штаба закључио маршал Тито, организација АМЈ1
имала је да снабдева ослобоћене крајеве Југославије лековима, храном и одећом. Уговор

