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РЕЧ УНАПРЕД
Последњи зборник докумената који је пред уваженим читаоцима, под називом
„Записници са седница Комисије за утврђивање ратне добити Окружног Народног
Одбора Пожаревац, 1944-1947“, приређивача др Јасмине Живковић, архивског
саветника Историјског архива Пожаревац, настао је објављивањем и популаризацијом
архивске грађе о случајевима ратне добити на територији Пожаревачког округа и раду
надлежне Комисије Округа за утврђивање ратне добити, у периоду од 1945. до 1947.
године, који се чувају у оквиру архивског фонда „Окружни народни одбор Пожаревац,
1944-1947“, у Историјском архиву Пожаревац.
Значај програмске активности објављивања историјских докумената, реализованој
под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије,
огледа се у томе што се о ратној добити, њеном историјском појављивању и ефектима
до сада није писало, нити су се документа овог карактера публиковала. У фондовима
и збиркама Историјског архива Пожаревац налазе се три књиге које сведоче о раду
Комисије за утврђивање ратне добити, а евиденције које се у њима налазе говоре о
финансијској снази појединаца, занатлија, трговаца, привредних предузећа, која су на
територији Пожаревачког округа обављали делатност за време Другог светског рата.
Записници и њихова анализа у публикацији представљају не само извор за будућа
истраживања, начин заштите ове врсте архивске грађе, већ и слику једног периода
који је својим ефектима у једном сегменту обележио каснију историју Пожаревачког
краја, али и ширег подручја на сцени социјалистичке југословенске државе.
Објављивањем зборника докумената „Записници са седница Комисије за утврђивање
ратне добити Окружног народног одбора Пожаревац, 1944-1947“ омогућен је увид у
евиденције о лицима које су послератни југословенски прописи квалификовали као
ратне добитнике на територији која је била у надлежности Окружног народног одбора
Пожаревац. Територија и надлежност Окружног народног одбора простирала се на
185 насељених места. Због своје специфичне проблематике и сачуване мале количине
документације за изучавање овог дела историје, тим пре је објављивање овог зборника
од изузетног значаја.
Публиковани записници пружају слику једног времена у изградњи социјалистичке
економије, развлашћивања предратног грађанства и имућнијих слојева становништва.
Ова архивска грађа представља и значајан историјски извор за проучавање управне
организације и рада локалних органа (само)управе у Србији непосредно после Другог
светског рата.
Зборник приређене архивске грађе доноси транскрипте три књиге записника са
седница Комисије за утврђивање ратне добити Округа пожаревачког, а евиденције
које се у њима налазе (укупно 229 размотрених предмета ратних добитника) говоре
о финансијској снази појединаца и привредних предузећа, која су на територији
Пожаревачког округа обављали делатност за време Другог светског рата. Надлежност
Комисије се остваривала на територији Пожаревачког округа, у првом степену када се
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радило о предметима правних лица ратних добитника, а у другом степену по жалбама
ратних добитника појединаца оглашених одлукама среских комисија.
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Зборник је опремљен уводном студијом „Окружни народни одбор Пожаревац, 19441947 – Комисија за утврђивање ратне добити“ приређивача др Јасмине Живковић,
регистром имена, прилозима у виду илустрација архивских докумената и фотографија
из фундуса Историјског архива Пожаревац и пописом коришћених извора и
релевантне литературе.
Едиција „Зборници докумената“ Историјског архива Пожаревац и осми по реду
наслов „Записници са седница Комисије за утврђивање ратне добити Окружног
Народног Одбора Пожаревац, 1944-1947“, приређивача др Јасмине Живковић, даје
не само велики допринос неговању историје, већ и допринос заштити, коришћењу и
промоцији архивске грађе као културног наслеђа и унапређења архивске струке, као и
подстицај за проучавање завичајне историје.
За успешну реализацију нашег пројекта публиковања архивске грађе која се односи
на Град Пожаревац, Браничевски округ и Србију, у оквиру едиције Историјског архива
Пожаревац „Зборници докумената“, посебно захваљујемо Министарству културе и
информисања Републике Србије, без чијег разумевања и материјалне помоћи ова
публикација не би била објављена.
У Пожаревцу, децембар 2020. године

Др Јасмина Живковић, архивски саветник

ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР ПОЖАРЕВАЦ, 1944-1947.
Kомисија за утврђивање ратне добити
Изградња „народне власти“ у Југославији и Србији започела је у току Другог светског
рата. Оружана борба партизанских народноослободилачких јединица против немачке
окупационе власти, под непосредном управом Комунистичке партије Југославије,
одликовала се и револуционарним променама у погледу политичког, економског и
социјалног уређења земље.1 Са гледишта Комунистичке партије Југославије, стари
апарат власти је морао, и могао, да постане „апарат окупаторске власти, оруђе у рукама
окупатора и његових квислиншких слугу против народа“. Сходно својој политичкој
идеологији, руководство Комунистичке партије, која је промовисала државну
организацију, политички систем, економске и социјалне вредности потпуно различите
од оних које су карактерисале предратну Југославију, објективно je морало пронаћи
ослонац за оживотворење својих постулата.
Поред фактичке власти која се „освајала“ путем широког народноослободилачког
фронта под патронатом Комунистичке партије Југославије и на „ловорима“ реалних
успеха народноослободилачке војске, државна власт у настајању је још и пре но што
је утихнуло оружје, приступила доношењу нових уредбених или наредбодавних аката
којима се постепено уређивала траса другачијег развојног пута југословенске државе
и њених народа. Специфичност народноослободилачког рата у Југославији (1941-1945)
била је и социјалистичка револуција са дисциплинованом и организованом изградњом
нових органа народне власти, које су формирали, контролисали и обликовали
идеологија и кадрови комунистичке партије.2
Догађаји на ратом девастираној југословенској територији погодовали су
обликовању суштински другачијег облика владавине, политичког и економског
поретка у земљи. Растакање угледа некадашње Краљевине Југославије и њених
цивилних и војних органа, са једне стране, концентрација и у појединим сегментима
сурова дисциплина новообразоване народне војске под управом Комунистичке
партије Југославије, са друге стране, у ратним условима стваран неприкосновени
„култ“ ослободиоца југословенских народа и вође у бољу сутрашњицу, превасходно
најширих радничких, сиромашних слојева становништва, чинили су све реалнијим
обрисе сасвим другачије послератне југословенске државе. Ако се при томе дода и
стратешки, интересни „заокрет“ западних савезника у корист војне опције која је на
1 Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Београд, 1978, 390-402. Моша Пијаде,
Изабрани говори и чланци, 1948-1949, Београд, 1948, 150-152. У том смислу су се и политички
радници тог периода јасно изјашњавали у својим говорима, тезама и објављеним чланцима.
2 Б. Петрановић, нав. дело, 390-402. Ferdo Čulinović, Stvaranje nove Jugoslаvenske države, Zagreb,
1959, 104-138. Формирање нових органа власти је почело у првим годинама Другог светског
рата, постепено се кристалисало, од најнижих до највиших облика власти, са две своје основне
карактеристике, од којих се издваја та да се радило о сасвим новим облицима власти који
су се изграђивали „одоздо према горе“. Јасмина Живковић, Записници са седница Окружног
народног одбора Пожаревац, 1944-1947, Зборник докумената, Пожаревац, 2015, 9-30.
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најширој „платформи“ окупила народе на овим просторима у борби против окупационе
политике Сила осовине, снага идеје коју је у погледу темеља државне организације још
у рату поставила политичка идеологија КПЈ, добила је реалну међународну подршку
да заиста буде и оживотворена.3
Нову државну организацију у материјално-правном смислу је утемељио први
Устав Федеративне Народне Републике Југославије (1946), децидно утврдивши
да „народ остварује своју власт преко слободно изабраних представничких органа
државне власти, народних одбора, који су, од месних народних одбора до скупштина
народних република и Народне скупштине ФНРЈ, могли настати и развити се у
народноослободилачкој борби против фашизма и реакције и који су основна, темељна
тековина те борбе“.4 Као основни органи народни власти, произашли из „масовних
борбених органа најширих народних маса, из народноослободилачких одбора“, народни
одбори су захтевали посебно образложење и анализу, која је представљала основицу
за нормативно регулисање њиховог устројства и рада, самим тим и новог државног
система.5 Њихово даље системско уобличавање у правно-техничком, организационом
и функционалном смислу, дошло је до изражаја доношењем Општег закона о
народним одборима, 21. јула 1946. године.6 Општи закон је предвидео да се народни
одбори оснивају на подручју административно-територијалних јединица, и то места
(села, мањих градова), градова котара, округа односно области „који сачињавају једну
природу и економску целину“. За предмет нашег истраживања значајни су окружни
народни одбори, оснивани за административно-територијално подручје округа.7
3 Бранко Петрановић, Миодраг Зечевић, Југословенски федерализам, Идеје и ствараност 1,
(Тематска збирка докумената), Београд, 1987, 209-220. Љубодраг Димић, Историја српске
државности, Србија у Југославији, Нови Сад, 2001, 309-330.
4 
Устав ФНРЈ, Сл. лист ФНРЈ, бр. 86/1946. Е. Кардељ, М. Пијаде, О народним одборима, Београд,
1947, 23. У основним начелима Устава посебно је било истакнуто да су народни одбори
највиши органи државне власти у односима локалног значаја на својој територији.
5 Моша Пијаде, Народни одбори као органи народне власти, говор одржан на заједничкој
седници оба дома Народне скупштине ФНРЈ, 18. маја 1946, објављен у: „О народним
одборима“, Београд, 1946, 22-28. Према преданом идеологу КПЈ, Едварду Кардељу, оснивање
народноослободилачких одбора, као „нових органа народне власти“, било је потребно
у циљу сабирања „читавог народа у борби“. Њихов циљ је било организовање позадине у
„служби фронта и живота у позадини у интересу фронта“ односно „организовање свега у
интересу народно ослободилачке борбе“. Народно ослободилачки одбори нису одмах добили
карактер органа власти, али је њихов задатак, као „привремених носиоца власти обухватао
све функције власти на датом подручју, изузев оне које су, у ратно доба, представљале
компетенције војне управе“.
6 Општи закон о народним одборима, Збирка закона ФНРЈ бр. 50, издање Службеног листа
ФНРЈ, Београд 1947. Народноослободилачки одбори су били „оне народне организације
помоћу којих су темељне народне масе истргле власт из руку експлоататорских клика и
засновале истински народну и демократску власт“, садржано је у уводном тексту Општег
закона о народним одборима. Бранко Петрановић, Политичке и правне прилике за време
Привремене владе ДФЈ, Београд, 1964, 108. Јасмина Живковић, Окружни народни одбор
Пожаревац, 1944-1947, у: Зборник докумената „Записници са седница ОНО Пожаревац, 19441947, Пожаревац, 2016, 9-18. Доношење Општег закона је било образложено потребом даљег
учвршћивања и развоја народних одбора као „темељних органа државне власти, насталих у
току ослободилачке борбе против фашизма и реакције“ и у циљу „пуне изградње државне
организације Федеративне Народне Републике Југославије“.
7 Општи закон о народним одборима, Службени лист ФНРЈ бр. 43/1946. Јасмина Живковић,
Зборник докумената Записници са седница Окружног народног одбора Пожаревац, 19441947, 9-30. Из текста Општег закона види се извесно функционално поистовећивање округа
и области као територијалних јединица, док је законодавним ингеренцијама република, као

Непосредно по ослобођењу централизовани систем руковођења земљом је као
такав погодовао ревитализацији саобраћаја, привреде, индустрије, рударства, јавних
стамбених објеката, као и организацији снабдевања, расподели радне снаге, стављању
битних предузећа под контролу државе, укидању „сваког штетног утицаја страног
капитала“, подизању производње до максимума, стварању јединственог привредног
подручја, обезбеђивању минималне материјалне основе за прелазак на планирање
производње и свих друштвених активности на „бази владавине државне својине и
економског монопола државе”. Опште сиромаштво земље и недостатак финансијских
средстава у државним фондовима, као што је савезни Фонд за помоћ пострадалим
крајевима и жртава рата се надокнађивано између осталог и средствима прикупљеним
по основу наплате ратне добити.11
У радикализму нове власти су се међу првима и свакако најзначајнијим налазила
акта којима је прекид унутрашње правног, политичког и економског континуитета
федералних јединица, било остављено како ће се уредити административно-територијална
подела. Доношење Општег закона је било образложено потребом даљег учвршћивања и развоја
народних одбора као „темељних органа државне власти, насталих у току ослободилачке борбе
против фашизма и реакције“ и у циљу „пуне изградње државне организације Федеративне
Народне Републике Југославије“. Тражио се „шири темељ за активно учешће народа у вршењу
власти“, са подразумеваним укључивањем „најширих народних маса које су вековима стајале
изван власти“ у државну управу, које ће се на тај начин научити да „управљају државом“.
Истовремено су се путем народних одбора на „свим степенима организације државне власти у
пуној мери изражавала начела истинске народне демократије“ да би се осигурало „ јединство
демократских начела у устројству и раду органа државне власти и државне управе“ у народним
републикама, аутономним покрајинама и областима.
8 Svetozar Ljubenović, Vlado Lemberger, Povodom formiranja oblasti i osnivanja oblasnih narodnih
odbora, „Narodna država“, Beograd, 2013, 1949, 6-7. Ј. Живковић, Територијална подела
Пожаревачког (Браничевског) округа, 83.
9 Мари Жанин Чалић, Историја Југославије у 20. веку, Београд, 2013, 228-229. Више од милион
људи изгубило је живот у рату, 3,5 милиона је остало без крова над главом, земља је била
потпуно опустошена 289.000 сеоских имања је било уништено, а Вермахт је, приликом
повлачења, „погоне, предузећа и инфраструктуру систематски претварао у прах и пепео“
тако да је 1945. године била оштећена једна трећина индустрије, ниједан рудник није радио, а
највећи део путева, шина и мостова био је у рушевинама.
10 Бранко Петрановић, Србија у Другом светском рату, Београд, 1992, 97-209. Љубодраг
Димић, Историја српске државности Србија у Југославији, 214.
11 Бранко Петрановић, Револуција и контрареволуција у Југославији (1941-1945), 2, Београд,
1983, 58-66. Љубодраг Димић, нав. дело, 345-350.
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Народноослободилачки, касније народни одбори, као основна јединица управне
власти на једној административној територији били су од пресудног значаја у
спровођењу низа системски радикалних законских прописа, којима је нова власт
показала своје опредељења ка даљим правцима економског, политичког и друштвеног
развитка. Сматрано је да су ови органи „у периоду обнове одиграли велику улогу у
организовању власти, политичког и привредног живота у срезовима и учвршћењу
нижих органа државне управе“.8 Наиме, ако пођемо од основног „биланса“ Другог
светског рата, неоспорно се Југославија налазила у разореном стању у сваком погледу:
огроман демографски и материјални губитак, губитак националног богатства и
дохотка, приватног националног дохотка. Показало се и то да је само Република
Србија бележила такве губитке у много већој мери него што је то званично признавано
овој југословенској републици.9 Стога се, поред образовања нових органа власти, у
жижи налазила обнова земље, која је, услед катастрофалног стања, у првим поратним
годинама задржала обележја „ратне привреде“.10

9
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10

са некадашњом Краљевином Југославијом добио свој легитимитет. Са економског
становишта, не мање су били значајни и прописи која су се „обрачунавали“ са ратним
профитерима, берзанским добитницима или свима онима, који су, по мишљењу и
„слободној оцени“ надлежних органа нове власти, ратне околности искористили за
лично, породично, професионално богаћење. Није било у духу „правде и комунистичке
идеологије“ да поједини слојеви, углавном некадашњи богаташи, индустријалци,
земљопоседници, истакнуте занатлије или трговци, ако су при томе били и оглашени
односно евидентирани као сарадници немачког окупатора у току Другог светског
рата, задрже своје имовинске, политичке, грађанске привилегије. У оквиру „новог
југословенског права“, како говори Чулиновић, решаван је и статус некадашњих
индустријалаца, занатлија, земљорадника, радништва и сељаштва, међу њима и свих
оних који су се, по мишљењу нових власти, за време ратног стања бавили недозвољеним
привредним радњама, у корист и за рачун немачке власти, или се богатили на
ратним црноберзијанским пословима. 12 Друштвена свест, подстакнута политичким
идејама које су поверење народа у најширем смислу добиле захваљујући својој
чврстој организацији и резултатима произашлим из „руковођења“ борбом против
окупационих снага за време рата, управо код највећег броја југословенских житеља се
мењала, револуционарно, често принудно и сурово, под паском стварања једнакости и
социјално уједначеног живота без поделе на „богате и сиромашне“, остављајући испод
победоносне енергије притајено незадовољство можда управо оног дела становништва
који је тешко прихватао растакање традиционалних оквира живота и привређивања.
Промене су, међутим, у свим сферама живота биле све више реалне и неминовне. И
пре уставног верификовања друге Југославије, Председништво Антифашистичког већа
народног ослобођења Југославије је (24. маја 1945), као Врховно законодавно и извршно
народно представничко тело односно привремени орган врховне народне власти у
Југославији за време народноослободилачког рата, донело је Закон о одузимању ратне
добити стечене за време непријатељске окупације, 13 као један о кључних прописа који
је требало да подстакне убрзано обнављање послератне државне касе, али и да „изведе
пред лице правде“, сваког ко се неоспорно тешких ратних година окористио на штету
и невољу народа. Ратна добит је Законом била дефинисана као правна категорија
која „потпада под удар овог Закона“. Тако је ратну добит чинио „онај вишак (увећање)
имовине, ма у ком облику он био, који је на дан 9. маја 1945. године имало правно или
физичко лице преко имовине коју је то исто лице поседовало 6. априла 1941. године“,
а који вишак је потицао „из привредне или друге делатности вршене за време рата у
земљи или ван ње, уз искоришћавање изузетних ратних прилика и беде народа“, те је
превазилазио „нормалну добит коју би то лице могле стећи у нормалним (редовним)
условима привређивања“. Поред тога, ратну добит је представљала и имовина стечена
12 
Бранко Петрановић, Момчило Зечевић, Југославија 1918-1988, Тематска збирка
докумената, Београд, 1988, 746. Фердо Чулиновић је говорио о четири „главне особине“
процеса револуционарне промене систем у Југославији: прва се огледала у чињеници
да се нова југословенска држава формирала у оквиру револуције, која се развила
из народноослободилачке борбе под немачком окупацијом. Другу специфичност у
револуционарној смени система власи се огледа у начину изградње југословенске федерације,
која је одступала од већ познатих система федералних држава у свету. Облик владавине и
његова трансформација такође су у југословенском случају имале своју специфичност, кроз
постепену и револуционарну промену. Најзад, све претходно је обликовано кроз изградњу
новог југословенског права, и законодавства који се садржао радикална решења прекида
са некадашњим југословенским правним поретком, посебно на унутрашњем плану. Видети
више: Ferdo Čulinović, Stvaranje nove jugoslavenske države, Zagreb, 1959, 89-91.
13 Закон је објављен у Службеном листу ДФЈ, број 36, од 29. маја 1945. године

14 Закон о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, Сл. лист ДФЈ
бр. 36/1945. Законом је било утврђено која се радна снага не сматра „стално употребљаваном
најамном радном снагом“: самостални занатлија је могао да запосле једног помоћника и једног
ученика, а на земљораднучким газдинствима или у занатским радња се није сматрала сталном
најамном радном снагом, она радна снага којом су замењена изгубљена радна снага у газдинству
услед ратних околности, као што је одлазак у војску, интернација, заробљеништво и слично.
15 Историјски архив Пожаревац (ИАП), архивски фонд Окружни народни одбор Пожаревац,
1944-1947(у даљем тексту: ОНОП): Акт број 9151 од 1. јуна 1946. године
16 Уредба са законском снагом о изменама и допунама о ликвидацији земљорадничких дугова, од
25. септембра 1936, Службене новине Краљевине Југославије – додатак 042/1937, додатак
068/1937, 194/1939.
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за време окупације, која је утрошена за „ма какве инвестиције или за поправку штете
настале за то време на имовини ратног добитника, или је пак употребљена за отплату
дугова истог лица који су настали до 6. априла 1941. године. У ратну добит је улазила
и имовина која је била стечена, у току рата, наслеђем „у виду мираза или поклоном
пренета на друго лице“. Поред непокретне имовине, под удар Закона је долазило и
отуђење „одједном злата, накита и друге покретне имовине у вредности преко 5.000
динара ДФЈ“, а власник је био дужан да пријави име купца и продајну цену надлежном
народноослободилачком одбору, у остављеном року.
У финансијском смислу, ратном добити се сматрало свако привређивање са
резултатима који су сопственику доносили приход изнад тадашњих 25.000 федералних
динара. Са друге стране, лице које је претрпело штету такву да „ је вредност његове
целокупне имовине на дан ослобођења била мања од вредности исте на дан 6. априла
1941. године“, није потпадало под удар овог Закона. Изузеци у односу на предвиђена
правила о стеченој ратној добити су се односили на самосталне занатлије које нису
„упошљавале више од 1 помоћника и 1 ученика“ као и земљораднике „који нису стално
употребљавали најамну радну снагу“.14 Земљорадници су иначе били у посебном
положају када је ратна добит у питању.
Обзиром да се у групи закона који су као приоритет донети после ослобођења
Југославије, поред предметног Закона о одузимању ратне добити, налазио и Закон о
аграрној реформи и колонизацији, значајно је истаћи да у случајевима када је у питању
био ратни добитник који је уједно и власник земљишног поседа, и који делом или у
целини „пада под удар“ Закона о аграрној реформи и колонизацији, приоритет примене
је имао пропис о аграрној реформи, а имовина оцењена као ратна добит и преузета у
својину фонда за обнову применом одредаба Закона о одузимању ратне добити, била је
уступана земљишном фонду аграрне реформе и колонизације.15 Стога је закључак био да
се сељаци не гоне као ратни добитници, пошто су се „у почетку процеса такви случајеви
показали као противни правном изузетку”, осим за лица на селу, којима је земљорадња
била споредно занимање. Такође, ратном добити у смислу овог Закона нису сматране ни
обавезе које су земљорадници, у чијем се власништву налазило до 10 хектара земље (за
породичне задруге до 20 хектара), измиривали у току окупације на име отплате дугова
према Уредби о ликвидацији земљорадничких дугова из 1936. године.16
Ако упоредимо Закон о утврђивању ратне добити са другим тада донетим
прописима у смислу друштвено-економских промена у земљи, могло би се рећи да овај
закон није по суштини непосредно представљао основ за развлашћивање предратног
грађанског и индустријског слоја у Србији, као што је то био случај са прописима о
конфискацији, секвестру, аграрној реформи или национализацији. Пре би се могло
рећи да се радило о нормативу који је требало да буде основ за употпуњавање народног
фонда финансијским приливом у циљу обнове порушених делова земље и привреде у
целини. Ратна добит која се у складу са одредбама Закона, одузимала ратном добитнику
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у целости је уплаћивана у корист Фонда за помагање настрадалих крајева и жртава
рата и фашистичке окупације. Закон је најзад датом формулацијом био усмерен на сва
лица која су се евентуално бавила шпекулацијом, недозвољеном трговином или радом
у ратним околностима. Међутим и у тој је квалификацији провејавала карактеристика
„антинародног и неподобног“ односно уз „мисију“ обнове земље нова власт се
разрачунавала са могућим, „по слободној оцени“ доказаним сарадницима окупатора и
рад под условима које је окупациона немачка власт прописала.
У оквиру прокламоване и законодавно утврђене административне, управне и
територијалне организације, нови органи власти на среском и окружном нивоу су
имали најзначајнију улогу у спровођењу Закона о утврђивању ратне добити. Они
су били овлашћени да „гоне“ ратне профитере, утврђују постојање или не, ратне
добити, као и „разрезују“ висину казне за непоступање по процедуралним прописима
о пријави евентуалне ратне добити. Срески народноослободилачки одбори су били
надлежни за случајеве ратних добитника појединаца, док су правна лица ратну добит
пријављивала, или се предмет расправљао, пред Окружним народноослободилачким/
народним одбором на чијој територији се налазило седиште фирме ратног добитника,
на дан ослобођења. Од дана обнародовања Закона, надлежни народноослободилачки
одбори су, по службеној дужности, прикупљали податке за сваког ратног добитника,
а све „власти, установе и лица“ су била дужна да овим одборима, на њихов захтев
пруже расположиве податке о пословању појединих ратних добитника. У предметима
утврђивања ратне добити у првом је степену одлучивала Комисија при Среском
народноослободилачком одбору. По жалби је „деловала“ Окружна комисија као
другостепена инстанца, док је по ожалбеним одлукама Окружне Комисије за ратну
добит решавала посебна комисија од пет чланова, формирана од стране Обласног
или Покрајинског (Главног) народноослободилачког одбора, а у федералним
југословенским јединицама где ових одбора није било, одлучивала је Комисија коју
је бирало врховно законодавно тело. Ратни добитници као жалиоци и странке пред
Комисијом су имали право на правног заступника – адвоката.
Спровођење Закона о одузимању ратне добити, сврстано у домен ресорног
Министарства за финансије Србије, детаљније је било разрађено Упутством за
извршење Закона (и његовим изменама) од 24. маја 1945. године.17 На основу тога
је примена законом предвиђеног поступка практично започела Расписом бр. 121
Министарства финансија, на основу кога су сви окружни и срески народни одбори у
Србији добили смернице за рад. Министарство финансија је сматрало за потребно да
„скрене пажњу среским и окружним народним одборима на извесне важније одредбе
Упутства о примени Закона, а нарочито на припремне радње и одржавање рокова
у њему прописаних“. Најпре су, у року од пет дана од пријема Упутства, срески и
окружни одбори образовали Комисију за утврђивање ратне добити (од по пет чланова),
као и именовали по једног референта за ратну добит, за подручје своје администрације.
Референт је морао бити „из редова финансијских службеника“, а чланови комисије „да
су добрих квалификација и да су упознати са приликама и са начином рада ратних
добитника под окупацијом“. Истовремено, поред пријаве од стране сваког лица, било
17 ИАП, а.ф. Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947. Упутство за извршавање Закона о
утврђивању ратне добити и његовим изменама, 1945.
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Среске комисије су спроводиле поступак за утврђивање ратне добити у сваком
појединачном случају по пријави или нађеном стању. Процедурална дужност среских
или окружних одбора је била да у року од 10 дана по пријему упутства општим јавним
позивом позову свако правно или физичко лице на своме подручју, „за које је постојало
уверење да је ратни добитник“, да у року најдуже до 30 дана, поднесу пријаве о својој
добити за време рата. По истеку остављеног рока, народни одбори су прегледали
пописнике предатих пријава о ратној добити. Потом, сва лица за која постоји уверење,
према личном сазнању чланова Среског или Окружног народног одбора, да су ратни
добитници, а која нису у општем року поднела пријаве, писменим личним позивом
накнадно су позивана да у року од 8 дана поднесу пријаве. У поступку је посебан значај
придаван прикупљању података, по чијем је сређивању и обради, референт за ратну
добит састављао предлог о висини ратне добити, а на основу пријаве, реферата где не
постоји пријава и прикупљених података односно личног сазнања. Хитност поступка
се огледала и у томе што је референт за ратну добит, не чекајући да се подаци прикупе
за све ратне добитнике са подручја његове надлежности, одмах упућивао реферате
за добитнике за које које су подаци били сабрани. Хитност поступања је образлагана
тиме да „народни интереси налажу, да у извршењу закона о одузимању ратне добити
приступи одмах и да се у ту сврху спроведе брза и одлучна организација посла, водећи
при томе строго рачуна да ни један ратни добитник не промакне, а да не врати народу
преко фонда за обнову земље и помоћ пострадалим крајевима његову неправедно
стечену имовину за време непријатељске окупације.“18
Висину ратне добити утврђивала је комисија од пет чланова коју је постављао
и смењивао надлежни народноослободилачки одбор на чијем је подручју ратни
добитник имао радњу за време окупације, односно седиште правног лица уколико
се радило о таквој форми остваривања ратне добити. Одређивање висине ратне
добити је било посебно осетљиво питање. Њиме су се такође бавиле среске комисије
односно посебан финансијски орган кога одреди надлежан народноослободилачки
касније народни обор. Висину ратне добити је комисија утврђивала „слободном
оценом, при којој треба узети у обзир на првом месту пријаву односно реферат,
прикупљене податке и предлог референта за ратну добит“. Расправе комисије су
биле јавне, а њиховим седницама је присуствовао и помагао у раду референт за
ратну добит, али и свако друго заинтересовано лице.19 Стечена добит се утврђивала
проценом вредности некретнина, залиха робе и сировина, проценом пада вредности
и променама по ослобођењу, али и вредновањем инвестиција набављених у току рата,
предратних обавеза, одбитака у корист Фонда за привредну обнову земље и помоћ
пострадалим крајевима. Постојање или не, као и вредност нових предузећа односно
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је предвиђено да „све власти, установе и лица су дужни да народноослободилачком
одбору, на његов захтев, пруже све податке којима располажу по пословању појединих
ратних добитника“. По нашем мишљењу, дата формулација познавања прилика и
начина рада ратних добитника под окупацијом, била је прилично широко постављена,
остављајући простора за размишљање, погрешно разумевање или чак злоупотребу
појединих сазнања о животу и раду лица која су по одредбама релевантног закона
могла бити сматрана ратним добитницима.

18 Исто. Акт бр, 8686 од 15. jула 1945.
19 ИАП, ОНОП, Окружна комисија за утврђивање ратне добити, спискови ратних добитника
чији су предмети стављени на јавну расправу, 1946. Година.
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израчунавање издатака на поправку нормалних и ратних штета, заједно са начином
наплате ратне добити, такође су чинили методологију примене овог прописа, коју је
израдило и о њој се старало Министарство финансија Србије.20
Поред утврђене ратне добити, за сва лица која су се сматрала ратним добитником,
а нису у редовном остављеном року поднела пријаву о ратној добити, долазила је и
казна од 15 % од утврђене ратне добити, као и 30% у случају да пријаву ратни добитник
није предао у року одређеном посебним писменим позивом.21 Ова је мера казненог
карактера за непоступање по процесним обавезама проистеклим из Закона била
изрицана заједно са утврђеном висином и обавезом плаћања ратне добити.
Министарство финансије НРС је указивало на врло честе промене код утврђивања
ратне добити, до којих је долазило услед жалбеног поступка. Ратни добитници су се
могли жалити на висину утврђене ратне добити, али и на друге елементе погрешно
спроведеног поступка утврђивања ратне добити. Вишестепеност поступка по жалбама
ратних добитника је утицала на то да извештаји о износима утврђене и наплаћене
ратне добити буду нередовни и нетачни, упркос томе што је држава захтевала хитност
и ажурност у поступку. По сличном већ речено се односило на ситне занатлије,
трговце и „опште мале људе других занимања, једном речи неприпаднике средњих
слојева у граду“, тако да су у овим случајевима биле присутне ревизије првостепених
одлука и „поправке неправилно донетих одлука“. У погледу ревизије одлуке, њу је
вршила окружна комисија на јавним расправама у среским местима, а такав начин је
примењиван само када су у питању правоснажне и извршне одлуке. Неправоснажне
одлуке могла је, уз помоћ јавног тужиоца округа и секретара Извршног одбора Народног
одбора округа исправити само окружна комисија без јавне расправе у среском месту.22
Специфичност Закона о одузимању ратне добити видимо у легализацији
института „личног сазнања“ референата за ратну добит и „слободне оцене“ комисије
да висину ратне добити утврђује на основу пријаве, прикупљених података и мишљења
референта, што се односило и на вредност објеката и права стечених у рату. Шта
је у конкретном случају представљало лично сазнање референта за утврђивање
ратне добити и да ли је оно у сваком случају произлазило из објективног приступа
пословању, имовини, животним условима, раду потенцијалног ратног добитника?
Са ког се становишта приступало истраживању ових података сублимираних као
„лична сазнања“? Имајући у виду време о коме говоримо, непосредно послератне
године несигурности, већ претходно у току рата утемељеног непремостивог јаза
између „револуције и реакције“, израбљивача и израбљених, богатих и обесправљених,
20 ИАП, а.ф. Народни одбор округа Пожаревачког: Акт 45/46 од 11. фебруара 1946. Извршни
одбор, одељење финансија, акт бр. 5553 од 8. априла 1946. Оно је тумачило одредбе Закона,
издавало појашњење о примени, на пример, у случајевима када се процена по овом Закону
разликовала у односу на вредност коју је утврдила Комисија за валоризацију. По Закону о
одузимању ратне добити, вредност имовине стечене у рату се утврђивала по њеној стварној
вредности на да ослобођења (9. маја 1945.) у динарима ДФЈ, а по Закону о ревалоризацији,
вредност исте имовине начелно се утврђивала по њеној стварној вредности коју би она
имала у времену од 1. јануара до 18. априла 1941. године. Није имало много значаја то „да ли
је вредност коју је Комисија утврдила за ратну добит подударна са вредношћу утврђеном
од стране Комисије за валоризацију, већ да ли је та вредност стварана и да ли одговара
вредности коју је вредновани предмет имао у времену за које је она утврђивана“. Имовину
дужника ратне добити која је по Упутству III број 150/46 прелазила у власништво државе,
преузимао је надлежни срески (реонски) народни одбор.
21 Закон о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, Сл. лист ДФЈ,
бр. 36/1945.
22 Исто. Јавно тужиоштво округа Пожаревачког, Он. бр. 117/46 од 8. марта 1946,
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осиромашених, најзад различитих политичких опредељења и припадности, чија је
неприкосновеност доводила до разбијања традиционалне породице, са данашње
временске дистанце се може разматрати питање да ли су мишљења референата за
утврђивање ратне добити увек била заснована на чињенично утврђеном стању, као
и да ли су осликавала стварну ситуацију у сваком појединачном случају разматрања
стицања добити недозвољеним поступањем и пословањем у току рата. Принцип
„слободне оцене“ није непознат у правној теорији и судској пракси, али смо мишљења
да у конкретном случају такав начин вредновања ситуације, догађаја или поступања
личности, није имао законом омеђена ограничења, која би представљала еквивалент
у вредновању услова, начина стицања одређених финансијских или материјалних
добара у ратним околностима, која су се могла сматрати ратном добити. Самим тим
могло се догодити да проглашавање одређеног лица за ратног добитника буде обојено
личним виђењем, субјективним приступом, лишено објективности и непристрасности
која је један од темеља стабилног и сувереног правног поретка.
Пропусти у спровођењу Закона су доводили до тога да се јавно тужилаштво огласи
мишљењем да се у великом броју случајева исти неправилно примењивао, што је
довело до практичних последица „које су у оштрој супротности са духом закона“. Према
извештајима са подручја надлежности комисија за ратну добит, може се закључити
да оне нису једнообразно и принципијелно поступале у предметима утврђивања
ратне добити. Поједине су одлуке биле веома благе, ратне добити су „веома крупним
ратним добитницима“ одмераване ниско. Приликом гоњења ратних добитника, било
је евидентирано кашњење са радом и неекспедитивност, што се према објективном
критеријуму сматрало видом повлашћивања добитника, којима је била пружена
могућност да отуђе своју имовину стварно или привидно.
Са друге стране, скоро у свим окрузима, па и пожаревачком, било је изражено
„претеривање у кривичном прогону ратних добитника у два вида: одмеравању ратне
добити, и у гоњењу као ратних добитника и ситних сопственика“. Претеривање у
одмеравању ратне добити је било такво да је она одмерена у већем износу него што је по
процени вредност читаве имовине ратног добитника. Претеривало се у гоњењу ситних
и средњих сопственика, водили су се неправилно поступци расправа, олако утврђивале
ратне добити и њихове вредности, уз слепо држање слова закона од стране среских и
окружних комисија, а насупрот духу закона. Неправилности су доводиле до стварања
„погодних услова за деловање непријатеља за којег постоје могућности да се увуче у
комисије за одузимање ратне добити или да злонамерним пријавама, користећи све
формалне неправилности и непознавања духа закона, доведе до неправилне примене
закона и до незаконитости које стварају незадовољство код средњих и ситних слојева
у селу и граду и оријентишу их према непријатељима истинске народне демократије“.
Стога су и задаци јавних тужилаца сматрани веома важним, па је њихово присуство на
јавним расправама било обавезно, а сви чланови окружних комисија су такође морали
присуствовати и на конференцијама где треба обучавати чланове комисија како да се
на најбољи начин примени закон. Требало је обезбедити правилну примену Закона
о одузимању ратне добити, коју је законодавац тумачио као „правилно остварење
духа закона, правилно остварење воље законодавца, а не слепо држање слова закона
које може да одведе у пракси, и ако формално такав рад изгледа законит, грубим
незаконитостима, грубим повредама духа закона“.23
О значају закона и његове правилне примене, писао је Јавни тужилац округа
23 Из „самог духа закона произлази да он треба да погоди само ратне богаташе, а никако
земљораднике, раднике, мале занатлије и ситне грађане, код којих се евентуално појавило
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Пожаревачког 23. августа 1945. године: „У циљу што брже изградње и обнове наше
ратом опустошене и опљачкане домовине а испуњавајући и жељу велике већине наших
народа да људи (и правна и физичка лица) који су искоришћавали изузетне ратне
прилике и беду народа не остану некажњени и да оно што су богатећи себе скинули
са леђа народних, врате народу јер је то његово, наша народна власт донела је поред
осталих закона и Закон о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске
окупације“. Даље је сматрао да „ради постизавања истакнутих циљева овај закон
представља значајну меру за непосредну и брзу помоћ нашој привреди, јер сва путем
одређених комисија утврђена ратна добит има ући у Фонд за помагање настрадалих
крајева и жртава рата и фашистичке окупације. Кад је то тако, а тако исто је и у самом
закону и у упутствима за његово извршење подвучено и истакнуто, колика је важност
тачно испуњена овог закона, онда је неопходно нужно да извршењу до потпуности
истога закона наше народне власти посвете своју највећу и целокупну пажњу“. За
спровођење закона је било потребно „заинтересовати најшире масе народа, јер
уношењем ратне добити у поменути Фонд за помагање, смањиће се беда пострадалих
крајева и помоћи жртвама рата, чиме се постиже један хумани циљ, задовољава
социјална правда а с друге стране они који су користили беду нашег народа за своје
себичне циљеве не остају некажњени“.24
Непосредно после Закона о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске
окупације био је донет и Закон о оснивању фонда за обнову земље и помоћ пострадалим
крајевима (19.јуна 1945). У њему је предвиђено да, поред осталог приходе Фонда чине
„сви приходи по Закону о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске
окупације“, а средствима фонда је располагао Привредни савет по одобрењу
Министарског савета ДФЈ.25 Фонд је био основа при Министарству финансија ДФЈ,
отуда и сва тумачења у погледу примене Закона о одузимању ратне добити долазила су
од стране овог министарства.
Из рада Комисије за утврђивања ратне добити Округа пожаревачког
Први послератни прописи су утврдили и нову административно-територијалну и
управну поделу ФНРЈ, као и њене федералне јединице Народне Републике Србије.
На основу савезног устава, 1947. године је био донет Устав Народне Републике
Србије, који је прописао да су народни одбори „највиши органи државне власти у
односима локалног значаја на свом подручју“, на коме су они „остваривали и задатке
општег значаја“, као и да се „народни одбори образују за подручја административнотериторијалних јединица: места (села и мањих градова), градова, градских рејона,
срезова и округа“.26
какво мање увећање имовине за време рата“. Видети више: Закон о одузимању ратне добит
стечене за време непријатељске окупације, Сл. лист ДФЈ, бр. 36/1945.
24 Исто. Акт А.Кр.56/46 од 23. августа 1945.
25 ИАП, ОНОП, Закон о оснивању Фонда за обнову земље и помоћ пострадалим крајевима,
Службени лист ДФЈ, 1945.
26 
Устав ФНРЈ, Сл. лист ФНРЈ, бр. 86/1946. Јасмина Живковић, Територијална подела
Пожаревачког (Браничевског) округа, Пожаревац, 2009, 79. Нaродни одбори су руководили
„радом потчињених органа управе и привредном и културном изградњом у своме делокругу,
обезбеђују заштиту јавног поретка, испуњавање закона и чување права грађана. Поводом
израде пројекта Општег закона о народним одборима, Јосип Броз је истакао „демократски
и самоуправни карактер народних одбора.“ Полазећи од тога, народни одбор није био само
самоуправни орган за решавање „својих проблема“, него је истовремено био и орган државне

О случајевима ратне добити на територији Пожаревачког округа и раду надлежне
Комисије округа за утврђивање ратне добити, у периоду од 1945. до 1947. године
сведоче не тако бројна, али тим више значајна, архивска документа која се, у
оквиру архивског фонда „Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“, чувају
у Историјском архиву Пожаревац.29 Надлежност Комисије се остваривала на
територији Пожаревачког округа, у првом степену када се радило о предметима
правних лица ратних добитника, а у другом степену по жалбама ратних добитника
појединаца оглашених одлукама Среских комисија.
власти, ради чега је на својој територији остваривао и задатке „општег значаја“. Пројекат
Општег закона који је тадашња врховна власт у ФНРЈ енергично бранила, увео је појам
„становника административно-територијалних јединица“, што је према њеном мишљењу
било нужно да би се тачно одредило „ко има у првом реду права и дужности у појединим
административно-територијалном јединицама, грађанима Уставом зајемчених“. Други битан
елемент представљало је установљавање основних имовинских права народних одбора, што
је значило обезбеђивање сопственог буџета, јер се сматрало да би без финансија самоуправни
карактер народних одбора био само „празна фаза“. Организација рада народних одбора као
органа који имају значајна самоуправна права требало је да буде уређена посебним правним
актом којим су та права потврђена и гарантована. Стога је, поред законских норматива, било
предвиђено детаљније уређење и рад народних одбора доношењем Статута за сваки народни
одбор посебно. Видети више: Јосип Броз, Образложење општег закона о народним одборима,
у: „О народним одборима“, Београд, 1946, 12-13.
27 Закон о административно-територијалној подели Народне Републике Србије, Службени
гласник НРС, бр. 28/1945. ИАП, ОНОП, 6167/46, Списак свих народних одбора на територији
Народне Републике Србије према стању почетком 1946. године. Јасмина Живковић,
Територијална подела Пожаревачког (Браничевског округа), 81-82.
28 Општи закон о народним одборима, Службеном листу ФНРЈ бр. 43/1946, издање Службеног
листа ФНРЈ, Београд, 1947, 37-39.
29 ИАП, службене евиденције Одељења заштите архивске грађе у архиву (депо). У Досијеу
фонда постоји забелешка да су грађу Окружног народног одбора Пожаревац у Архив пренели
ученици пожаревачке гимназије. Фонд је преузет у првој половини 1950. године, од стране
тадашњег Архивског средишта (данас Историјски архив Пожаревац), а налазио се у подруму
данашње зграде Скупштине града Пожаревца. Фонд је уведен у Књигу пријема архивске
грађе под редним бројем 13. и 641. Припада групи фондова А.1.5. а у Општем инвентару, као
основном евиденционом средству архивских фондова и збирки, води се под бројем А.1.5.1.
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На основу Закона о административно-територијалној подели НРС, донетог
1945. године, један од 16 округа образованих у Србији био је Пожаревачки округ,
са седиштем у Пожаревцу, као месту које је сматрано „животним центром округа“.
Територија Пожаревачког округа се састојала од седам срезова. Архивска грађа
Окружног народног одбора Пожаревац, сведочи о томе да је овај одбор, са седиштем
у Пожаревцу, био непосредно виши управни орган у односу на Срески народни
одбор за срез Пожаревачки (Пожаревац), Срески народни одбор за срез голубачки
(Голубац), Срески народни одбор за срез моравски (Жабари), Срески народни одбор
за срез хомољски (Жагубица), Срески народни одбор за срез звишки (Кучево),
Срески народни одбор за срез млавски (Петровац) и Срески народни одбор за срез
пожаревачки (Пожаревац). Територија и надлежност Окружног народног одбора се
простирала на 185 насељених места, у којима су основне јединице и најнижи органи
власти били месни народни одбори. 27 У саставу Извршног одбора Окружног народног
одбора могле су се оснивати комисије којима су били поверени поједини послови
у домену привреде и управе. Поред осталих, своје је задатке ажурно и одговорно
обављала у датом јој временском и предметном мандату, Комисија за утврђивање
ратне добити за подручје Пожаревачког округа.28
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Првобитни сазив Окружне комисије за утврђивање ратне добити према актима до
краја 1945. године су били Радисав Глишић, абаџијски радник из Пожаревца, Драгутин
(Драга) Јецић, обућар из Пожаревца, Душан Елезовић, учитељ из Пожаревца, Братислав
Лазаревић, Живота Степић, Војислав Стојановић и Нада Ковачевић. У другом мандату,
у првој половини 1946. године, за чланове Комисије су били именовани Верослава
Вера Димитријеивћ, „бабица А. Николајевића“, Вукосава Живковић, начелник општег
одељење ОНО-а, Станиша Грујић, просветни референт Градског народног одбора
Пожаревац, Момир Луковић, Радомир Николић, Бранка Каровић, чиновник одељења
индустрије ОНО-а, као и Спасоје Мирковић.30 Такође, у једном су периоду чланови
Комисије били и Варадинка Антић и Душанка Станић.31 Чланови Окружне комисије за
утврђивање ратне добити су приликом ступања на дужност полагали заклетву следеће
садржине: „Ја...заклињем се да ћу верно служити народу, да ћу чувати и бранити
тековине Народноослободилачке борбе, да ћу своју дужност по законима и законитим
наредбама вршити савесно и непристрасно“.
Окружни финансијски референт код утврђивања ратне добити је био Дејан Б.
Грбић. Милутин Богићевић, чиновник предузећа ОНОМАГ и Живота Илић, рачунски
контролор Финансијског одељења Окружног народног одбора у Пожаревцу, одлуком
председника ОНО-а Драгише Ђурића били су постављени за књиговодствене стручњаке
при Окружној комисији за утврђивање ратне добити у Пожаревцу. Њихов први задатак
је био да, по пријему одлуке, приступе прегледу пословних књига код правног лица
„Браничево“ А.Д. за искоришћавање електричне енергије Пожаревац и о нађеном
стању да сачине записник из кога „ће се видети целокупно пословање ове фирме за
време рата“.32 Према одговору Окружног народног одбора Пожаревац, финансијско
одељење, од 27. априла 1946. године, на територији округа је само у једном случају,
и то управо код предузећа „Браничеву“ А.Д., утврђено постојање деоничког страног
капитала (Шведска), што је само по себи квалификовало ово правно лице као ратног
добитника, а утврђена ратна добит је износила 1.000.000 динара, уз казну од 15 % од
висине ратне добити, у износу од 150.000 динара. 33
Окружна комисија је радила у седницама, са уредно вођеним записницима, који
нису имали формална обележја правих записника са седница управних органа или
тела на нивоу локалних или регионалних облика власти. Књиге/свеске записника са
седница Окружне комисије за утврђивање ратних добитника, настале у периоду од
1945. до 1947. године, представљају својеврсне евиденције о лицима које су послератни
југословенски прописи квалификовали као ратне добитнике, али и доказе о процедури
оглашавања ратних добитника, утврђивања висине ратне добити, јавним расправама
и саслушавању сведока и самих „прозваних“ ратних профитера, могуће ослобођење
од плаћања ратне добити, укидању одлуке Среске комисије као прве инстанце, или
увећању односно умањењу у односу на првостепену одлуку Среске комисије за
утврђивање ратне добити.34 Због своје спефицичне, осетљиве проблематике, скромне
количине сачуване документације и значаја за изучавање једног сегмента државне
30 ИАП, а.ф. ОНОП, акт из 1946. године.
31 Исто, Заклетва чланова Окружне комисије з а утврђивање ратне добити, 1945-1946.
32 Исто, Одлука Претседништва ОНО Пожаревац број 57 од 12. марта 1946.
33 Исто. Акт број 6777 од 26. априла 1976.
34 ИАП, досије фонда „Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“

Предмети – реферати финансијских референата о могућим правним лицима као
ратним добитницима обухватили су и већи број земљорадничких, земљорадничконабављачких и кредитних задруга. За Пожаревачку штедионицу из Пожаревца је
одлуком Окружне комисије, после исцрпног проучавања финансијских извештаја о
пословању за време окупације, утврђено да није стекла ратну добит, јер за време рата
Штедионица није увећала своју имовину. Пожаревачка кредитна задруга је такође
уредно доставила све књиговодствене исправе, као што су штампани извештаји о
пословању ове задруге (основане 1892. године) за 1941, 1942, 1943. годину. У њима,
примера ради, за 1942. годину, управа банке наводи да се Задруга за време рата „бавила
чисто банкарским кредитним пословима, нарочито је посвећена пажња сигурности
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и друштвене историје, око кога и данас постоје недоречености, спорења и, не ретко,
међусобног оптуживања, евиденције предмета ратне добити Окружне комисије
пружају слику једног времена у изградњи социјалистичке економије, развлашћивања
предратног грађанства и имућнијих слојева становништва.
Три књиге Записника са седница Комисије за утврђивање ратне добити Округа
пожаревачког су у добром стању очуваности, у највећем делу исписиване читким
писаним словима „мастилом“ записничара Окружне комисије. Књиге насловљене као
„Седнички записник Окружне комисије за утврђивање ратне добити“, садрже укупно
229 размотрених предмета ратних добитника, и то књига број 1 (од броја 1 до 122),
књига број 2 (од броја 123 до 214) и број 3 (од броја 215 до 229). У њима потврђујемо
да је Окружна комисија радила као првостепена, према правним лицима, и као
другостепени управни орган у случајевима појединаца.
Са подручја Пожаревачког среза, пред Окружном комисијом за утврђивање
ратне добити расправљали су се предмети значајнијих правних лица која су имала
своје седиште на територији среза. Међу њима се по висини ратне добити истичу
Пожаревачко рударско друштво Кленовник, врста пословања „експлоатација угља“ или
Рудник Нови Костолац, са врстом пословања „да ослобађа откривање земљаног слоја
по ослобођењу експлоатација угља“. Издвајамо случај индустријског предузећа Рудник
Стари Костолац (претходног назива Рудник Костолац Ђорђе Вајферт а.д. Костолац),
у коме је експлоатисан лигнитни угаљ.35 За овај рудник као ратног добитника је био
отворен предмет, састављена пријава ратне добити, „изнађена” ратна добит у смислу
вишка у вредности од 15.040.555,97 динара (чиста имовина овог индустријског
предузећа је на дан 6. априла 1941. године износила 787.965,73 динара, а према
подносиоцу пријаве Државне управе Рударског костолачког басена у Новом Костолцу
од 20. децембра 1945. године, на дан 9. маја 1945, износила 15.828.521,70 динара).
Такође је било евидентирано да је Рудник Костолац Ђорђа Вајферта а.д. из Београда
за време рата „градио железничку пругу Сопот–Костолац нормалног колосека“,
финансијским средствима добијеним посредством кредита код Београдске задруге
а.д. Пруга је завршена почетком 1942. године, па се у документацији Министарства
саобраћаја могло установити колико је наведено предузеће употребом пруге за
време рата додатно зарадило. Из уредно вођених пословних књига предузећа, ратног
добитника, се могла установити стварна ратна добит. Како је седиште фирме било у
Београду, то је предмет ратне добити на крају разматран код надлежне комисије за
град Београд.36

35 Јасмина Живковић, Округ Пожаревачки у привреди српске буржоаске државе, Пожаревац,
2006.
36 ИАП, ОНОП, предмет Пријаве ратне добити стечене за време окупације за рудник Стари
костолац Костолац, бр. 3 од 7. јануара 1946. године.
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и ликвидности пласмана банке (уз настојање да се реализују ранија несигурна
потраживања)”. Слика пословања у ратним годинама, према извештајима, огледала
се у „пословној благонаклоности” према дужницима који нису били у могућности да
своје обавезе према банци изврше у току рата, „поступало се са пуно обзира, а потребе
комитената и потражњу улагача увак смо удовољавали у пуној мери и тиме сачували
и за будуће поверење наших клијената“. Потражња кредита је била минимална „услед
обиља новца код пословног света“, или, пре би се рекло, услед поремећених привредних,
монетарних, животних прилика у ратним условима. То је довело до смањења „волумена“
појединих облика пословања банке у односу на претходне године. Ратне су године
узеле свој данак, па у извештају за 1943. пословну годину, управа Задруге указује на
врло ниску чисту добит, свега у износу од 21.350,10 динара. У образложењу, уводном
делу Извештаја Управни одбор сагледава стања у привреди и земљи за време ратних
година, са гледишта банкарства и основне делатности Задруге:
„Општи поремећај целокупне привредне структуре у свету, неповољно је деловао
на привредну делатности и у нашој земљи, и у 1943. години. Све је стављено у службу
рата. Ратни пожар бесни и даље, а крај му се не види. Ухватиле су се у коштац дивовске
снаге, јаке и снажне по своме потенцијалу. И док једне државе још ратују, друге
покорене у беспомоћном и очајном стању, које собом доноси овакво стање, сносе
све зле последице, очекујући крај ратних заплета.....Најнужније потребе не могу се
покривати, сировине и робе нема, а црна берза цвета у пуном јеку, јер је рат изменио и
нарави код људи. Само привредној структури наше земље, претежно земљорадничкој,
можемо захвалити што нам за сада не прети авет глади, али у другим потребама трпи
се оскудица, а нарочито у текстилној, кожарској и металургијској роби...новчани
оптицај задаје нарочиту бригу. Велике количине новца не суделују уопште у промету,
а то само још погоршава и иначе хаотичне прилике у земљи. Новчани отицај је много
већи но што привредни промет захтева, а то има негативан утицај и повећава индекс
цена. Најнужнијим животним потребама, на црној берзи, цене достижу висину 10002000% од предратних, па и више, а стремљења државне оргаизације да се ово зло
уклони, сузбије или ублажи, остала су без успеха, јер жеља појединаца за богаћењем
на штету малог човека, базира се на општој пометености, разузданости и на одсуству
ефикасне интервенције државне власти.“37
Према сачуваној архивској грађи „на удару“ Закона о утврђивању ратне добити
су заиста у највећем броју биле банкарске и кредитне установе. У вези са ратном
добити приватних кредитних установа које су за време окупацији радиле, наређења и
појашњења Министарства финансија, су била изричита. На територији Пожаревачког
округа је, поред Пожаревачке задруге за кредит и штедњу, било и других „разних
кредитинних установа“, које су по критеријумима и упутству Министарства финансија
могле бити сврстане у неколико категорија. Поједине од њих нису радиле, закључено
је на основу сазнања „да су им књиге за време рата уништене“, као на пример
Моравска трговачка банка Жабари, Млавска трговачка банка и Млавска штедионица
Петровац“. Начелни став Окружне комисије за утврђивање ратне добити био је
да све кредитне установе код којих „није било рада, јер су им књиге попаљене, није
требало уопште ни стављати на процену ратне добити“. На подручју Млавског среза
са седиштем у Петровцу, Окружна је комисија за ратну добит формирала предмете
правних лица
Занатско набављачка задруга Петровац, Млавска штедионица
Петровац, Млавска трговачка банка Петровац, али материјала за њихову обраду није
било. Било је оних које су за време рата радиле, али у исто време својим акционарима
37 Исто. Извештај Управног одбора Пожаревачке задруге а.д. за пословну 1943. годину.
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38 Исто. Акт бр. 35, од 16. марта 1946,
39 Исто. Акт бр. 1131 од 21. августа 1945.
40 Исто, Реферат референта Среске комисије за утврђивање ратне добити за Градиштанско
електрично и индустријско друштво Велико Градиште, достављен Окружној комисији за
ратну добир, 1045.
41 Исто, акт бр. 34. од 4. марта 1946, код Комисије за утврђивање ратне добити Округа
пожаревачког
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нису исплаћивале дивиденду, нити вршиле повећање резервног или неког другог
фонда, или отпис непокретности и намештаја. У трећу групу су спадале оне које су за
време рата уредно пословале, без исплате акционарске дивиденде, вршиле су отпис
некретнина и намештаја, повећавале резервни фонд, али услед замене окупацијских
новчаница и одредаба Закона о валоризацији, део њиховог резервног фонда као и део
главнице прихода, је услед губитка вредности, био отписан. Најзад, Пожаревачка
кредитна банка, пре рата у ванстечајној ликвидацији, је за време рата ликвидирана
продајом своје непокретне имовине по високој цени, након чега је банка исплатила
своје повериоце и улагаче, тако да после завршетка рата, иста више и није постојала у
оквиру банкарске делатности.38
Кредитних или банкарских установа у одмеравању ратне добити, било је и на
подручју других срезова који су припадали Пожаревачком округу. Тако је окружни
референт за ратну добит отворио „досијеа“ за Моравску задругу за кредит и штедњу
Александровац, (Кредитна занатска задруга Александровац), Моравску трговачку банку
Жабари, Моравску штедионица у ликвидацији Жабари. Поред тога евидентирано је и
Опште привредно акционарско друштво у Ракинцу (Симићево).39 Реферат о пословању
Звишке занатске кредитне задруге из Кучева (Срез звишки) садржи податак да је иста
исплатила „предратни дуг за време окупације код занатске банке у износу од 203.700
динара“. На територији Хомољског среза су биле евидентиране Хомољска банка и
Хомољска привредна банка, са делатношћу „банкарски послови“.
Референт Среске комисије за ратну добит Рамског среза Велико Градиште је
обрадио и Окружној комисији доставио реферат о ратном добитнику Градиштанско
електрично и индустријско друштво у Великом Градишту. Он је по прегледаној
поднетој пријави утврдио „да се иста не може примити“, из разлога што се по прегледу
пословних књига овог предузећа могло утврдити да је оно за време рата „радило врло
добро и да је остварило добит у току све четири ратне године“. Од укупне добити,
референт је утврдио да је део новца ратни добитник употребио за „амортизацију зграда
и машинерија, отписе сумњивих потраживања, повећање разних фондова, а део мањи
у виду дивиденди поделило акционарима“. Надаље се види да је предузеће за „време
рата зидало зграде за фабрику сукна, фабрику картона и хартије на Пеку, набавило
разне машине за ове фабрике, извршило монтирање машина у фабрици сукна.
Установљено је да је истовремено, ратних година, предузеће добило из Немачке пресе
за фабрику зејтина, набавило додатну механизацију и казане за фабрику уља, сазидало
нов резервоар за уље. Ово стање, према наводима референта, „показују пословне књиге
овог друштва, вођене за потребе пореских власти“. И додаје „позната је ствар како су
те књиге вођене пре рата, а за време рата и да не говорим“.40 Наводи референта за
ратну добит већ су определили став којим је поменуто привредно друштво у Великом
Градишту оглашено за ратног добитника. Занимљиво је у извештају Среске комисије
за ратну добит Петровац, да је број нерешених предмета у фебруару 1946. године
износио 45, решених 12, а послатих за подношење пријава је било 25, док је јавна
расправа била одређена за три ратна добитника.41
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У архивској грађи сачуваној о раду Окружне комисије за утврђивање ратне
добити при ОНО Пожаревац налазе се предмети израде реферата о предратним
земљорадничким и земљорадничко набављачким задругама са подручја Пожаревачког
среза, као могућим ратним добитницима. Сведоче отворени, углавном непотпуног
садржаја, предмети задруга у Лучици, Кленовнику, Дрмну, Драговцу, Пругову,
Салаковцу и другим сеоским местима. Одговарајући на захтев Председништва
народне владе Србије, Окружна комисија за утврђивање ратне добити је констатовала
да у првом кварталу 1946. године није било на територији Округа ни једне задруге код
које је комисија утврдила ратну добит, док је једино Пожаревачка занатска задруга
за кредит и штедњу у Пожаревцу била „у очекивању судског процеса, а вероватно ће
бити ослобођена, јер се није могло утврдити да је у ратним условима увећала своју
имовину“.42 Предмет Пожаревачке занатске задруге за кредит и штедњу (основана 16.
новембра 1925.) садржи веома исцрпне и уредне годишње извештаје и преписку са
надлежним комисијама (среском и окружном) у погледу добити и утврђивања истие.У
писму Управе Пожаревачке занатске задруге Окружној комисији је јасно наведено да
„ова Задруга од 6. априла 1941. до 9. маја 1941. године није имала никакве ратне добити,
већ је била у дефициту, а то је наступило због тога што је услед ратних прилика знатно
смањен промет, а када је смањен промет, смањен је и приход, а то је једини приход био
који је служио Задрузи за покриће издатака односно од камате за издате позајмице
својим задругатима“. Даље наводи да је „задруга опстала једино благодарећи томе што
је имала свој резервни фонд, те је из тог фонда допуњавала своје издатке, који се нису
могли покрити из редовних прихода”. Из самих годишњих извештаја о пословању се
види да је у току ратних година задруга исказала потпуно истоветни биланс, у смислу
равнотеже потражне и дуговне стране, односно прихода и расхода, активе и пасиве, те
добит није ни остварила.43
Предмет рада окружне као и среских комисија за утврђивање ратне добити била су
и удружења али и Српска Православна Црква, тако да су евидентирани финансијски
послови, уплате и исплате српске православне црквене општине у Кули, Лучици,
Брадарцу, Српској цркви у Малом Црнићу, Српској православној црквеној општини
у Пожаревцу. Разматрани су и случајеви ратног богађења удружења грађана, као што
су, на пример, били Фонд за подизање занатског дома Пожаревац, Удружење трговаца
Пожаревац, Удружење угоститеља, Удружење занатлија.44 Наводимо и предмете
Радионице за прераду коже Љуборада Ивановића из Пожаревца, I Пожаревачке
занатске задруга С.О.Ј. Пожаревац, која је ослобођена од плаћања ратне добити. Пред
Окружном комисијом, јавним тужиоцем или Окружним судом су се, у ожалбеном
постуку, налазили случајеви предузећа Браничево А.Д, Винарске задруге „Виноград“
Пожаревац, Пожаревачке трговачке банке и Штедионице Пожаревац, Пожаревачке
набављачко-произвођачке кредитне задруге Пожаревац, као и Пожаревачког рударско
друштво Кленовник, (за које је решењем окружне комисије утврђена ратна добит у
суми од 4.000.000 динара и 15% казне у износу од 600.000 динара), Пожаревачке
кредитне банке Пожаревац, Пожаревачка трговачка банка Пожаревац, Главна
земљорадничко набављачка задруга Пожаревац. Занимљиво је да је био отворен и
предмет и Антифашистичког фронта жена Пожаревац, који је уложио код Државне
хипотекарне банке Пожаревац 10.612,35 дин. 45
42 Исто. Акт 144 од 3. априла 1946.
43 Исто. Реферат Окружне комисије за утврђивање ратне добити, бр. 137/1946.
44 Исто. Подаци за удружења и црквене општине среза Пожаревачког.
45 
Исто. Реферати о ратној добити/ратним добитницима за град Пожаревац, број 75/1945.

46 ИАП, исто, акт 57 од 23. маја 1946.
47 ИАП, ОНОП, 1945 I 87 Седнички записник Комисије за утврђивање ратне добити Округа
пожаревачког, књига 1.
48 Исто. Предмет /одлука Окружне комисије за ратну добит, број 230 од 2. маја 1946.
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Ревност у спровођењу Закона и утврђивању ратних добитника „без изузетка“ може
се назрети и у тумачењу Јавног тужиоца ФНРЈ по питању статуса биоскопа и њиховог
рада за време ратних година. По мишљењу високог државног чиновника, по вокацији
независног органа, власници биоскопа нису били довољно третирани у поступању
народних власти при утврђивању ратне добити, иако је било „нотарно да су многи
власници за време окупације седели у својим предузећима, приказивали немачке
филмове и богатили се“. Такође, власници биоскопа нису били довољно обухваћени
ни у поступку против сарадника, окупатора и домаћих издајника, иако су се они у
великом броју убележили као такви. Власницима биоскопа се приговарало да се и у
послератним временима служе разним недозвољеним средствима ради постизања што
веће добити, као што је „на пример, варање државе са бланкетима бесплатних карата,
који се добијају ради бесплатне поделе“. На основу тога, продавањем бесплатних карата,
неплаћања пореза и стицањем добити, власници биоскопа дају повода за покретање
поступака по Закону о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне саботаже,
а резултат тога би могло бити и одузимање биоскопских предузећа власницима.46 У
евиденцијама ратних добитника Окружне комисије за утврђивање ратне добити
нисмо пронашли разматрање предмета градских и варошких биоскопа, што не значи
да биоскоп Шухартовића и његов власник нису били предмет разматрања на Среској
комисији за утврђивање ратне добити за срез Пожаревац. Изузетно, под редним
бројем 85. расправљен је предмет ратног добитника Миодрага Крчевинца, кафеџије
из Жагубице, који је навео да је у првим годинама после ослобођења купио један кино
апарат, прилично расходован, али не наводи се да ли се исти бавио приказивањем
филмова. За ратног је добитника оглашен у оквиру свог редовног занимања кафеџије.47
Поред првостепеног разматрања правних лица као ратних добитника, Окружна
комисија је у другом степену решавала по жалбама ратних добитника који су као такви
утврђени од стране среских комисија. Свој захтев о одбијању жалбе ратног добитника
Милутина Радивојевића из Доње Ливадице, којом је тражио да се „првостепена одлука
преиначи и казна смањи“, Среска комисија је образложила тиме „да се жалба одбаци
из разлога што је комисији познато да се именовани за све време рата бавио црном
берзом, а не земљорадњом и да је за време рата знатно повећао свој иметак, који се
налази у покретнинама, а које су вешто прикривене од стране ратног добитника“.
Одлука првостепене Среске комисије у случају овог ратног добитника је поништена у
другостепеном поступку, а земљорадник Радивојевић из Доње Ливадице је „ослобођен
плаћања ратне добити, јер није ратни добитник“. Окружна комисија је у јавној расправи
жалбеног поступка утврдила да овај земљорадник јесте увећао своју имовину, али не
преко довзољене суме од 25.000 динара, на основу чега се није могао сматрати ратним
добитником.48
У случају Станка Миладиновића, млинара из Буровца, комисија је донела одлуку
којом је промењена одлука Комисије за утврђивање ратне добити Среза млавског „у
толико што се овом лицу утврђује“ мањи износ ратне добити у односу на утврђену од
стране Среске комисије.
Поред више жалби на првостепене одлуке среских комисија, у грађи о ратној
добити на територији Среза моравског са седиштем у Жабарима, наишли смо на
мишљење једног од ратних добитника, Саве Благојевића, месара из Жабара. Он је,
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наиме, у форми предлога изнео пред Контролну комисију Федеративне Народне
Републике Србије своја запажања о неажурности рада првостепене па и другостепене
комисије, а све „у циљу побољшања рада државне управе“. Користећи право према
Закону о општој државној контроли, да као сваки грађанин надлежној комисији или
контролном органу подноси преставке о раду и поступању било којег државног органа
и службеног лица. Благојевић је благовремено доставио писмене доказе којима је
тврдио да за време рата није био ратни добитник, јер као „самостални занатлија није
запошљавао више од 1 помоћника и једног ученика, те треба да се ослободи плаћања
ратне добити“. Окружна комисија је, међутим, ажурно радећи свој посао, одлучила без
доказа који је он намеравао да поднесе, јер услед „одуговлачења уверења од стране
МНО одбора“, неопходан доказ који би га ослободио као ратног добитника, није у
року добио од надлежног Месног народноослободилачког одбора у Жабарима. Због
свих навода је сматрао да је „оштећен и неоправдано оглашен ратним добитником,
иако он то у ствари није био“. Разултат његовог предлога требало је да буде обустава
аката и радњи за које се утврди да су противни законима, правилницима, упутствима и
решењима виших државних органа, те да се предузму хитне мере да се донета одлука
Окружне комисије исправи, јер је противзаконита, обзиром да је у релевантним
прописима јасно било наведено да самостални занатлија према законом датим
условима, није могао бити сматран за ратног добитника. Најзад, овај ратни добитник
је пристајао и на евентуално поравнање, говорећи о свом скромном имовном стању,
о чему је такође приложио доказе и могућности да евентуално утврђену ратну добит
исплати у неколико рата.49
Неоспорно, тешко и неминовно су се људске судбине преламале кроз писана
сведочанства о предметима утврђивања ратне добити. Стеван Ф. Цвејић из Томиславца
(данас Влашки До) у својој жалби Окружној комисији пише: „Моја породица, која
броји пет чланова способних за рад јесте чисто земљорадничка породица. Као таква
она је остала за све време непријатељске окупације, обрађујући седам хектара плодне
моравске земље без употребе туђе најамне радне снаге: бавила се, дакле послом који се
не може схватити као делатност вршена уз искоришћавање изузетних ратних прилика и
беде народа“. Увећање о коме говори у жалби је према Цвејићевом наводу, симболично,
када каже да се „вишак моје имовине састоји само у подизању једног коша на мом
плацу“, и пита „да ли је подизање коша до јесени 1941. године из средстава затечених
на дан 6. априла 1941. године вишак моје имовине који потиче из делатности вршене
за време рата и да ли тај вишак прелази нормалну добит, коју би моја земљорадничка
породица могла стећи у нормалним привредним условима, или да ли су пет способних
чланова земљорадничке породице, обрађујући седам хектара плодне земље, могли
за четири године окупације (ако претпоставимо да је кош подигнут баш при крају
окупације) стећи толику нормалну добит колику износи вредност једног коша на
селу?“ Надаље наводи да је „одлука Среске комисије заснована на једном извештају
Месног народног одбора у Томиславцу у коме се тврди да сам се за време окупације
бавио црном берзом, продајући брашно на њој“. Приложеним уверењем издатим од
„сто педесет грађана села Томиславац тврди се супротно: да се ни ја нити ма ко од
чланова моје породице није бавио никаквим шпекулативним пословима за време
окупације, већ само земљорадњом“. Шта је, онда по среди, пита се Цвејић и додаје да
је вероватно „у питању само зла воља председника Месног одбора, која постоји одавно.
На оваквом личном расположењу једног лица противу мене не може се, мислим,
49 Исто. Предмет/катастарски лист ратне добити за Саву Благојевића, месара из Жабара, акт
бр. 8210 913 од 18. октобра 1946.
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заснивати одлука комисије.“ У овом обраћању једног скромног, радног, српског
сељака, домаћина традиционалне породичне земљорадничке задруге, огледа се сва
тежина и бременитост времена у коме је требало што пре и што потпуније обезбедити
финансијска средства за обнову земље, када је истовремено бескомпромисним
идеолошким прочишћавањем, на пепелиште историје одлазило једно време другачијег
економског и политичког склопа. Епилог случаја ратног добитника Цвејића била је
одлука Среског суда у Жабарима којом се „у име народа“ имовина ратног добитника
Цвејић Стевана из Влашког Дола, преноси на државу ДФЈ:50
У појединим случајевима преиначења првостепених одлука у корист појединаца
као жалилаца, налази се предмет ратног добитника Милана Мијатовић, земљорадника
из Бара. У овом је случају дошло до „законске интервенције јавног тужиоца Округа
пожаревачког“, којом се у конкретном случају тражила ревизија одлуке Окружне
комисије, јер је јавни тужилац нашао „да је предметном одлуком ратна добит
неправилно утврђена“. У жалби Окружној комисији, ратни добитник је приложио
доказе о свом занимању као земљорадника, који је обрађивао сопствено непокретно
имање без употребе туђе радне снаге. Такође је истакао доказ о „злој вољи Месног
народног одбора“ о чему је приложио уверење грађана, из које се видело да је „Месни
народни одбор најпре саслушао све те грађане у циљу овере њихових потписа, а потом
одустао од те овере, и уверење оставио без потписа и овере, а друго уверење од самог
месног одбора жалилац није успео да добије“. Исти се обратио и јавном тужиоцу
Округа Пожаревачког, против извршне одлуке Окружне комисије којом је оглашен
ратним добитником у висини од 40.000 динара. Тврдио је да није ратни добитник
„ јер није увећао своју имовину за време рата, већ је остао сиромашан човек какав је
био и пре рата и после рата, са молбом да јавни тужилац против другостепенео одлуке
изјави Надзорну жалбу“. Занимљиво је његово детаљније виђење сопственог удела у
ратним околностима, када каже:
„Сиромашног сам стања, а закон о утврђивању ратне добити нема за сврху да
сиромашне људе чини још сиромашнијим, него да људе који су располагали богатством
и то богатство за време рата искористили у циљу стицања ратне добити, погоди и
одузме им оно што су стекли на неоправдан начин. Сам се нисам бавио црном берзом,
нити сам уопште знао шта је то црна безра. Радио сам честито свој посао и од њега једва
издржавао себе и своју породицу, а бављење црном берзом не може се претпоставити,
него ваља да буде доказано, а то у мом случају није учињено“.51 Како у конкретном
случају против правоснажне одлуке Окружне комисије у другом степену, сходно
одредбма Закона о одузимању ратне добити није било места жалби, предложено је
утврђивање законитости одлуке, односно примена ванредног правног лека.
У грађи Комисије за утврђивање ратне добити Окружног народноослободилачког/
народног одбора Пожаревац налази се преписка између Среских комисија за
утврђивање ратне добити у срезовима који су припадали Пожаревачком округу и
Окружне комисије. Преписка, али и подаци из три Књиге седничких записника,
пружају сазнања о занимањима лица која су евидентирана као могући ратни добитници.
Социјална структура је веома индикативна у изради и сагледавању економске снаге коју
је затекао Други светски рат на подручју Пожаревачког округа. Статистика занимања
ратних добитника говори и о превасходној грани привређивања у Пожаревачком округу,
посебно самом Пожаревцу, у коме су трговина и занатство, али и угоститељство, били
50 Исто.
51 ИАП, СНО: Комисија за ратну добит, акт од 2. априла 1946, случај Милана Мијатовића,
замљорадника из Бара
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распрострањени у међуратном периоду. Да ли су ови профили занимања и привређивања
били највише погођени прописима о одузимању ратне добити или је структура њиховог
пословања била најподложнија стицању ратне добити и црноберзијанским пословима?
Или су сви привредници, који су се налазили изван оквира „ситних људи“ представљали
могућу опасност за реафирмацију старог, прокуженог, неправедног и експлоататорског
друштвеног система? О имовном статусу као критеријуму за проглашавање привредника,
банкара или занатлије за ратног добитника, речито говоре и јавне расправе на седницама
Окружне комисије за утврђивање ратне добити. Наиме, у мањем броју случајева, који
су углавном третирали индустријалце, имућније породице у Пожаревцу и другим
окружним варошима, појављивали су се као заступници пожаревачки адвокати, међу
којима и Божа Тадић. У таквим случајевима, било је опширнијих, детаљнијих и подацима
значајнијих саслушања сведока, изјава самих ратних добитника али и квалификованих
речи одбране пуномоћника ратних добитника као жалилаца. У већем броју случајева
радило се о нижој вредности новчаног богаћења за време рата, у којим случајевима
је изостало стручно бранилаштво, незнатан број сведока, ако их је било, тако да су
најскромнији трговци тек делимично оспоравали првостепене одлуке, настојећи да
постигну олакшице код уплате утврђене ратне добити. Не може се такође порећи ни
постојање, истина у врло мало случајева, и преиначења првостепене одлуке у корист
жалиоца, односно тако да Окружна комисија утврди да је првостепена среска комисија
погрешно утврдила чињенично стање, те одређено лице огласила ратним добитником,
а доказа да је то лице у рату стекло ратну добит у ствари није било, или нису ваљано
спроведени.
Међу лицима која су од стране Среске комисије за утврђивање ратне добити оцењени
као ратни добитници, а чији су предмети по жалби дошли на јавну расправу код
Окружне комисије, било је „домаћина“ различитих занимања: пекари, абаџије, столари,
књижари, опанчари, кафеџије, мељава брашна, часовничари, трговци, трговачки
помоћници, али и један директор банке, инжењер, баштован, каменорезац, предузимач,
чиновник, бравар, па и цвећарка (Даница, удова Драг. Тошића). Предњачили су
трговци, који су своје своје производе могли продавати по црноберзијанским ценама и
тако се богатили на рачун народних ратних несрећа. Издвајамо један од скоро у целини
сачуваних предмета ратне добити пожаревачког трговца и власника Гвођжарскобакалинске радње Светислава Славе Девића, за чији су случај пред надлежне комисије
изнети подаци о стварном материјалном стању имовине на да 6. априла 1941. године,
у односу на дан 9. маја 1945. године. Према доступним подацима, стварни капитал
Девића почетком априла 1941. године је износио 6.214.615.32 динара, а не како је у
пријави наведено 4.439.837,07 динара. Процењивано је стварно стање имовине на
дан 9. маја 1945. када је роба по попису, непокретности стечене до рата, покретности,
готовине по текућим рачунима, процена имања у Београду, гробнице породичне на
старом пожаревачком гробљу (по процени Градског народног одбора Пожаревац), све
укупно вредело 5.088.572,57 динара, на који начин је констатовано да је било стицања
прихода за време ратних околности односно ратне добити.52
И сва занатлијска занимања, потом кафеџије и власници хотела, ресторана, такође
су били у прилици да самостално продају своје производе и услуге, што је код народних
власти изазивало сумњу у постојање трговинских ратних послова, по повлашћеним а
не строго контролисаним ценама и условима ратне привреде. Занимљиво је да је за
ратног добитника била оглашена и „стављена на расправу“ и једна домаћица, Катарина
52 ИАП, а.ф. Окружни народни одбор Пожаревац, акта Окружне комисије за утврђивање ратне
добити, предмет Славе Девића, од 2. маја 1945.
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53 ИАП, а.ф. Окружни народни одбор Пожаревац, акта Окружне Комисије за утврђивање ратне
добити.
54 ИАП, ОНОП, предмет број 198, од 25. априла 1946.
55 Исто. Акт Комисије при Среском народном одбору за утврђивање ратне добити Кучево, број
12 од 25. априла 1946.
56 Исто. Акт бр. 34, од 31. јануара 1946.
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Давинић из Пожаревца, верујемо из разлога постојања значајне имовине породице
Давинића, из које је потицала. Такође, пожаревачки лекари др Милутин Обрадовић и
др Петар Јаковљевић евидентирани као ратни добитници, али су у јавним расправама
на Окружној комисији за утврђивање ратне добити ослобођени обавезе плаћања ратне
добити. Случај др Петра Јаковљевића је доказно остао недовршен, јер у Записнику са
седнице Окружне комисије нема података на који је начин његов предмет завршен, те
је о његовом статусу као ратног добитника остала непознаница: само је забележена
утврђена ратна добит у вредности од 200.000 тадашњих.53
Занимљив је и случај лекарке у Смољинцу, др Даринке Прокић, чију је жалбу
Комисија за утврђивање ратне добити при СНО у Пожаревцу оценила као „неумесну“.
Истоименој је комисија утврдила ратну добит јер је „за време непријатељске окупације
уз искоришћавање ратних прилика и беде народа“, Прокићева купила млин у Великом
Црнићу и један плац у Аранђеловцу. Како се наплата ратне добити није могла извршити
из покретне Даринкине имовине, а радило се о млину као привредном предузећу,
Срески народни одбор је „издејствовао код овд. суда те је млин са целокупним
земљиштем и инсталацијама већ пренешен на државу“. Одлука по жалби Даринке
Прокић, при Окружној комисији за ратну добит је гласила да се жалба „слободном
оценом одбије и у целости потврди одлука Среске комисије за утврђивање ратне
добити“, јер жалба „ничим није документована, а закључак Среске комисије створили
су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених података и личног сазнања
о раду њеном за време рата“. Поред тога жалба „није благовремена“.54
Среске комисије за ратну добит су достављале Окружној комисији периодичне
извештаје о броју случајева који су пред среском комисијом расправљане, у ком
је финансијском износу пресуђено ратне добити посебно као и на име казне за
неблаговремено поднету пријаву о ратној добити, о наплаћеној ратној добити и о
броју нерешених случајева.55 Почетком 1946. године, референт Окружне комисије
за утврђивање ратне добити је обавестио јавног тужиоца Округа пожаревачког да
је на подручју Среске комисије за утврђивање ратне добити, тако што је за подручје
Пожаревца сачињено предлога о ратној добити за 148 лица, одлука је донета за 145
лица, од чега је 82 оглашено за ратне добитнике у укупном износу од 13.889.725 динара,
док је 63 лица било ослобођено. У Великом Градишту је по предлогу за 10 лица, њих
шест оглашено за ратне добитнике у укупном износу од 694.800 динара, у Голупцу
није било одлуке о ратној добити, а нерешених предмета је било 26, у Жагубици је био
решен један, од укупно пет предмета, док у Жабарима, Петровцу и Кучеву није било
решених предмета ратних добити у периоду до краја 1945. године.56 Према извештају
Комисије за утврђивање ратне добити при Среском народном одбору Жабари, на дан
3. априла 1946. године, учинак рада комисије при овом одбору био можда понајбољи
на територији округа. Списак ратних добитника чији су предмети решени бројао је 99
случајева. Међу њима велики број ратних добитника је био ослобођен од плаћања ратне
добити као земљорадници или ситне занатлије, односно 21 лице је оглашено ратним
добитником и досуђено му је да плати ратну добит. Међу њима је било индустријалаца,
трговаца, шпекуланата, месара, занатлија (који се нису сматрали ситним занатлијама,
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на пример), један ковач и извозник.57 Окружна комисија је сабирала извештаје о стању
решених предмета и прикупљене ратне добити на територији среских комисија у
округу, те их је достављала вишој управној инстанци.
Такође, Окружна комисија за ратну добит је вршила периодичне котроле рада
среских комисија, са циљем да се утврди правилна и ефикасна примена Закона о
одузимању ратне добити, тачно административно вођење евиденција, ефикасно и
брзо евидентирање и процесуирање могућих ратних добитника, спровођење расправа.
Прикупљање података о ратним добитницима је заиста било је веома ажурно, јер су се
у неколико наредних година, судећи по архиви надлежних органа Окружног народног
одбора Пожаревац устројиле и веома брижљиво водиле евиденције о решавању жалби
ратних добитника на „разрезане“ имовинске и финансијске обавезе по том основу и
опредељене казне за процедуралне пропусте односно непријављивање ратне добити.
Према Упутству о примени Закона се види да су своју „народну“ улогу имали и Срески
судови. Они су по писменом предлогу повереника за финансије Среског народног
одбора, били дужни да „донесу одлуку о преносу имовине ратног добитника на државу“
у року од осам дана од пријема предлога. Одлуку о преносу имовине ратног добитника
судови су доносили у „границама утврђене ратне добити и казне, 6%камате на утврђени
износ ратне добити и казне и трошкова пописа процене, обезбеде и преноса уколико
ови трошкови нису били наплаћени у готовини“. На основу одлуке Среског суда,
надлежни Земљишно-књижни суд је у веома кратком року од 3 дана од дана пријема
одлуке о преносу, вршио упис преноса права власништва у корист државне својине.58
Сачуване евиденције о ратним добитницима чији су предмети расправљани пред
Окружном комисијом, у виду књига записника са седница, потврђују да је у периоду од
њеног оснивања и прве седнице одржане 5. децембра 1945. године до 1. априла 1947.
године, када је закључена трећа књига Записника, расправљено 229 случајева ратних
добитника, у оквиру којих се налазе жалбе на првостепене одлуке среских комисија,
као и одлуке у првом степену код равних лица, ратних добитника. Обзиром да се радило
о веома ефикасном и брзом спровођењу евидетирања ратних добитника, а уз чињеницу
да су 1947. године Окружни народни одбори престали да постоје, то верујемо да су
три сачуване књиге записника Окружне комисије за утврђивање ратне добити целина,
односно да је рад ове Комисије у њеном првом и другом степену завршен управо са
редним бројем 229.59
Све три књиге Седничких записника Комисије за утврђивање ратне добити Округа
Пожаревачког су публиковане у овом Зборнику докумената у оригиналу, интегралног
садржаја, захваљујући својој читљивости и уредном вођењу. Правописне исправке,
изузев оних које би читаоца могле довести у материјалну или чињеничну забуну, нису
вршене, већ су назнаке о дилемама, нечитком садржају појединих речи наведене у
фуснотама. Читаоцу је остављена могућност да сам упознаје садржину публикованих
архивских докумената, а истраживачу овог историјског периода могућност да
преиспита своја досадашња сазнања, вредновања, учења.

57 Исто. Списак ратних доботника среза Моравског за које су донете одлуке од стране Комисије
за утврђивање ратне добити при Среском народном одбору у Жабарима, од 3. априла 1946.
58 ИАП, ОНОП, Упутство за извршење Закона о потврди и изменама и допунама Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације од 24. маја 1945. године.
59 ИАП, ОНОП, Седнички записници Окружне Комисије за утврђивање ратне добити.

Историја, каква год била, зарад објективног суда и вредновања, заслужује да буде
доступна јавности и да се не заборави. У контексту тога, период који се вреднује у
једном свом сегменту на основу архивске грађе о евидентирању и гоњењу ратних
добитника, по првим послератним искључивим прописима, са циљем обезбеђивања
средстава за обнову ратом пострадалих крајева у земљи и жртава фашистичког
терора, према својим основним обележјима, увек изнова наводи на промишљања,
захтева ослобађање од идеолошког, објективизира приступ истраживача и однос
према важним и историјски преломним догађајима и периодима. Забелешке из тог
времена свакако и захваљујући временској дистанци, која нас неумитно позива да
увек изнова, представљају нова, можда недовољно, вољно или невољно, несагледана,
неистражена или једнострано схваћена, сазнања којима употпуњујемо „историјске
белине” југословенске државе и њених народа.
Као процес који траје, прошлост није једном за свагда истражена и закључана.
Историји у прилог, и њеном непрекидном истраживању, вагању, поигравању,
вредновању, промишљању, сачувана, подацима бременита архивска грађа пружа увек
нове изазове. Стога, оригинални записи представљају најрелевантније историјске
изворе и сведочанства једног времена, те је домет архивистичког прегнућа утолико
значајнији уколико омогући што бољи приступ и доступност архивске грађе јавности.
У том смислу, високи домети архивистичке теорије и праксе огледају се у објављивању
архивских докумената, стављању на увид јавности писаних историјских сведочанстава,
на којима се темељи свако озбиљно „претраживање”прошлости. А сврха архива „као
чувара историјског памћења” пре свега се огледа у брижљивом сабирању, чувању,
заштити и стручној обради архивске баштине, како би иста могла утемељено
„проговорити” пред истраживачким и корисничким аудиторијем.
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I
СЕДНИЧКИ ЗАПИСНИК
ОКРУЖНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ПОЖАРЕВАЦ
Редни број: 1
Презиме и име ратног добитника: Поповић Војислав
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији: 200.000
- По окружној комисији: 230.000
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Војислав Поповић, трг. по пристанку изјављује: као и показује Комисији све
потребне тр. рачуне о извршеним набавкама робе из ратних година и до сада у радњи
нема никакве робе, и да се црном берзом нијe бавио.
Благоје Стевић: изјављује да је за кућу Војислава Поповића за радну снагу узео
36.000.- – Кућа је довршена после три месеца рада. Сведок је признао за кућу да је
израдио за 120.000.Милосав Жикић: изјавио да је стару кућу у Ратковој улици био купио од доктора
Милосављевића и дао капару од 20.000 и то му исплатио пре рата. Па после куповине
куће у ул. Јошкина бр. 3. уступио Воји Поповићу по цени коју сам ја платио. Признаје
писмено за своје т.ј. за суму од 34.000.
Драгољуб Николић изјавио: ја сам комшија Војислава Поповића он ми је показивао
рачуне и (нечитко) колико је имао робе у радњи.
Жарко Радовановић изјавио: да је он Воја пре у оба имао велику робу у радњи у
вредности од 400.000 и 120.000 д. у готовом, ово је било у 1938.г.
Ђура Карановић изјавио: ја сам вукао песак приликом грађења зграде.
Милован Јовић изјавио: ја сам Воји вукао песак при грађењу зграде, и да је у радњи
имао доста робе.
Божидар Јанковић изјавио: ја сам Воји носио млеко и помагао сам му приликом
инвентарисања радње 1941 год. робе је у радњи било доста у вредности од 400.000.-дин.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, пошто је саслушала
предложене сведоке и извела доказни поступак, решила је да се жалба одбије одлука
Среске комисије прими али и прихвати предлог референта Среске комисије за
ратну добит. Одлука је донета на основу личног сазнања Комисије о раду овог ратног

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Књига 1

33

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

добитника за време рата. Сведоци нису пружили никаквих нових доказа; јер су и они
сами ратни добитници а исто тако ни поднети рачуни нису узети као доказно средство;
а нити књиге пошто нису код надлежне власти потврђене.
Окр. комисија за утврђивање ратне добити одлучује: да се жалба ратног добитника
Воје Поповића, трг.овд. одбије, а одлуку Среске комисије преиначује у толико што
ова комисија усваја предлог среског референта који му је ратну добит одредио на
230.000.-динара.
Ова Комисија при својој одлуци изнела је разлог пошто се богатио недозвољеном
трговином како за време окупације тако и после ослобођења.
Никаквих нових доказа добитник није пружио комисији, јер се позвао на рачуне
који се не могу узети за веродстојне, као ни сведочанства сведока.
Позната је ствар да је овај ратни добитник за време рата немилосрдно искоришћавао беду
и невољу народа, ради увећања своје имовине, држећи се гесла „циљ оправдава средство“.
Са изнетих разлога утврђена му је ратна добит са 230.000 и словима двеста
тридесет хиљада динара.
***
Редни број: 2
Презиме и име ратног добитника: Костић Милорад
Занимање: столар (трговац)1
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
85.000
- По окружној комисији: 50.000

15% казна
12.750
7.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Добитник Костић, трг. овд. изјавио: да је све дугове које је био учинио његов отац
у дин. 70.000 скоро све исплатио, и да за време окупације није купио ништа нити ма
какве оправке вршио, већ је то све купљено пре рата, и према томе црном се берзом
нијсам бавио, сем својим послом на машинама.Сведоке није привео.Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, пошто је саслушала
Милорада Костића, усвојила је делимично његову жалбу, те је утврђену ратну добит од
Среске комисије за утврђивање ратне добити у Пожаревцу снизила на динара 50.000
и казну на динара 7.500 што чини укупно 57.500 и словима педесетседам хиљада и
петстотина. На основу личног знања о његовом раду за време рата, а имајући у виду
објашњење савезног мин. финансија бр. 4376. од 22. XI 1945. год. по коме се предратни
дугови имају обрачунати у односу на федеративни динар 10: према 1. Комисија није у
овом случају могла да примени пропис тачке 3. чл. 2. Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, јер је овај ратни добитник за време рата
радио са машинском радилицом која замењује више људских радних снага.
1 У загради прецртано занимање трговац, у осталом делу записника се појављује „Костић, трг. овд.“
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Презиме и име ратног добитника: Ивковић Живојин
Занимање: зубар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
140.000
- По окружној комисији:
-

15% казна
21.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Према приложеном пуномоћју, заступа га адвокат Божидар Тадић овд. и изјавио:
да остаје при жалби.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија ништи одлуку Среске комисије за утврђивање ратне добити у
Пожаревцу, с тим да се предмет поново узме у разматрање и донесе нова одлука из
следећих разлога:
1) Што Среска комисија није поступила по акту савезног Министар. финансија
одељења пореза бр. 4376. од 22. XI 1945. год. по коме се дугови исплаћени за време
рата имају обрачунати у сразмери 10 југ. дин. према 1. динар Д.Ф.Ј.
2) Што Среска комисија није на лицу места установила вредност купљене собе.
3) Што Среска комисија није узела у поступак акт јавног тужиоца Окр. пожаревачког
О. Н. бр. 164. од 20. X 1945. год. из кога види: да је ратни добитник Живојин Ивковић
куповао веће количине злата на црној берзи, за време непријатељске окупације.

***
Редни број: 4
Презиме и име ратног добитника: Јовановић Ђорђе
приложио таксену марку од 30 дин као пуномоћје
Занимање: месар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
72.630
- По окружној комисији:
72.630

15% казна
10.894
10.894
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***
Редни број: 3

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Ђорђе Јовановић месар овд. изјавио: да приводи адвоката Николу Јовановића да га
по овом предмету заступа овде присутан и полаже суму од динара 30.35
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Гардашевић Драгиша, овд. сведок изјави: да је Ђорђе сам обављао месарску радњу,
без помоћника, и да други посао није обављао сем горњег.
Никола Јејин овд. сведок, изјавио: да му је познато да је Ђорђе узимао с времена на
време помоћну радну снагу.
Мирослав Марковић св. изјавио: да је Ђорђе имао за време окупације једног коња и
кола са прибором. Није му познато да се Јовановић бавио црном берзом.
Павле Несторовић овд. изјавио: Познато ми је да је Ђорђе Јовановић имао пре рата
коња и кола. Не могу да тврдим да ли се Ђорђе бавио црном берзом.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, ОДБИЈА жалбу
ратног добитника, пошто није довољно документована, а закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом и на основу прикупљених података, и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Чланови ове Комисије дошли су до убеђења да се овај ратни добитник за време рата
бавио ценом берзом искористивши ратне прилике и беду народа, те тако увећао своју
имовину.
***
Редни број: 5
Презиме и име ратног добитника: Даница уд. Лазаревић
Занимање: домаћица
- Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
337.000
- По окружној комисији: 337.000
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Даница Лазаревић овд. приводи адв. Велимира Вујачића да је по овом предмету
заступа, који је присутан и полаже таксу за пуномоћје од дин. 30,и изјављује: да је пре
6. IV 1941. имала 100.000 динара.1) Душица Јанковић овд. изјавила је: Познато ми је да је именов. Даница пре 6.
априла имала готовог новца у динари. 100.000.- Изјављујем да се Лаза Лазаревић није
бавио црном берзом.
2) Босиљка Миленковић овд. изјави: сестра Данице, да је Даница имала пре рата
100.000 динара. Није ми познато да се Лазар бавио црном берзом.
3) Јелена Русмировић, овд. изјави: Узимала сам пре рата позајмицу од 70.000 .- од
Данице Лазаревић. Мени није познато да ли је он, Лазар водио црну берзу.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, ОДБИЈА жалбу ратног
добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених података, и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.

Записничар,
Референт
Ж. Др Николић
Љуб. (нечитко)
		
		
		

Чланови,
Душан Елезовић
Н. Ковачевић
Радисав Н. Глишић
Драгутин Јецић

Претседник
Б. Лазаревић

***
Редни број: 6
Презиме и име ратног добитника: Митић Љубомир
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
70.000
- По окружној комисији:
-

15% казна
10.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Добитник Митић Љубомир присутан, изјавио је да је кућа много оцењена у дин
500.000, и каже да има сведока, којему је иста кућа понуђена за 100.000 динара и
да се уопште није бавио црном берзом. Пре рата капитал у радњи износио је 500.000
динара.
1) Сведок Милан Животић изјавио је: у радњи је добитник Митић имао пре рата до
400.000 динара, и да се црном берзом није бавио.
2) Љубисав Миливојевић, содаџ. овд. изјавио је: да је Љубомир Митић водио своју
радњу са сопственом готовином и да се за време окупације није бавио црном берзом.
3) Милосав Жикић овд. изјављује да је кућа коју је купио Љубомир Митић била
њему нуђена за 100.000 динара.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити дошла је до убеђења да се Љубомир Митић трговац из Пожаревца за
време рата није бавио црном берзом и да према томе није увећао своју имовину.
***
Редни број: 7
Презиме и име ратног добитника: Јоцић Љубомир
Занимање: трговац;

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
Закључено са пет решених предмета дана 5. децембра 1945. год. од бр. 1.-5.
Све одлуке су донете једногласно.

Место становања: Пожаревац
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
128.000
- По окружној комисији: 128.000

15% казна
19.200

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Љубомир Јоцић овд. присутан изјавио да добитник подноси Окр. комисији трговачке
рачуне из ратних година на увид.
1) Сведок: Зарија Милосављевић, овд: Познато ми је да је Љубомир Јоцић имао
лагер у радњи од 250.000, а да ли се бавио црном берзом, то ми је непознато.
2) Сведок: Буцић Првослав овд: Познато ми је да је пре рата Љубомир Јоцић имао
добар лагер. Вредност ми је робе непозната. Непознато ми је да се Љубомир бавио
црном берзом.
3) Сведок: Љуба Стевић, (нечитко): Познато ми је да је лагер Јоцића пре рата био
око 200.000, а у 1941. год. скок је цена повећан. Износио је око 300.000 д. као и то
у 1942. год. преко централе набављао је потребну робу. Познато ми је да се Љубомир
није бавио црном берзом.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације Одбија жалбу ратног
добитника пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом и на основу прикупљених података и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Овај се ратни добитник за време рата бавио црном берзом искористивши ратне
прилике, те је исти тако увећао своју имовину.
***
Редни број: 8
Презиме и име ратног добитника: Спасић Крста
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
140.000
- По окружној комисији: 104.000
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Крста Спасић добитник овд. изјавио је: да је зграда превише оцењена у дин. 160.000
као и да се није бавио црном берзом и као такав не осећа се ратним добитником. За
време окупације радио сам све до 1943. год. куповао робу и исту продавао. Вредност
робе у радњи пре 6. IV 1941. год. износила је 105.000 динара.
Сведока није привео.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
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***
Редни број: 9
Презиме и име ратног добитника: Томић Драгољуб
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
76.000
- По окружној комисији: 76.000

15% казна
11.400
11.400

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Драгољуб Томић тргов. овд. изјавио је: да је 1942. год купио једну кућу од слабог
материјала за суму од 89.000 динара. Капитал сам имао пре рата доста добар. Црном
се берзом нисам бавио, за време окупације радио сам, али доста слабо.
1) Сведок: Живојин Радишић овд. изјавио је: да је пре рата био средњег материјалног
стања и да је пре рата вршио продају пасуља и др. артикала за војску. Мене је
непознато да се он бавио црном берзом.
2) Сведок Стевић Љубомир, изјавио је: да је пре рата имао доста приличан капитал.
Није ми познато да се он Томић бавио црном берзом, као и да је пре рата имао и
готовине, као и вршио набавку неког пасуља, ово све пре рата.
3) Сведок Чеда Митић, столар овд. каза: да је имао велики лагер и готовину у својој
радњи пре рата. Црном се берзом није бавио, колико је то мени познато.
4) Сведок Милосав Стојковић пенз. овд. изјавио је да је у радњи пре рата имао доста
прилично робе и да је радио поштено, црном се берзом није бавио.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације Одбија жалбу ратног
добитника пошто није довољно документована, а закључак Среске комисије створили
су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених података и личног сазнања
о раду овог ратног добитника за време рата.
Овај се ратни добитник за време рата бавио ценом берзом, искористивши ратне
прилике те тако увећао своји имовину.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

ратне добити на основу личног сазнања дошла је до уверења да је се Крста Спасић
трговац из Пожаревца бавио црном берзом и да се за време рата обогатио у вредности
104.000 динара. Комисија је имала у виду решење Савезног мин. финансија одељења
пореза бр. 4376 од 22. XI 1945 год. и овом ратном добитнику узела у обзир дуговање
у износу од 40.000 динара, с тим што је дуговање заменила 10. југослов. динара за 1
динар Демократске Федеративне Југославије и скинула то на 4.000 динара.
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***
Редни број: 10
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.
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Презиме и име ратног добитника: Емил Бранштетер
Занимање: опанчар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
200.000
- По окружној комисији: 165.000
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Емил Бранштетер, опанчар овд. изјавио је да пристаје да му се две куће у Пожаревцу
одузму за досуђену ратну добит, но с тим да му остане једна кућа у Банату, и као и то,
новац сам за време окупације зарадио само на поштен начин и купио поменуте две
куће.
1) Сведок Зорка Станковић, домаћ. овд. изјавила је, да је он Емил, за време окупације,
док су моја деца била у логору, мене и остале помагао и издржавао.
2) Сведок Милица Стевић, овд. изјавила је: да је он Емил, док сам ја са децом
помагао, док смо ми били у логору, и да је давао моме мужу вазда прилог за
организацију народног покрета.
3) Миливоје Стефановић овд. изјавио је: скоро 3 године од 1941. до 1943. год. био
сам запослен код Емила, у то се време рата он Емил, није уопште радио за Немце,
нити се са њима дружио, и знам то да су њему Немци једне ноћи дошли у његову
кућу и паре му опљачкали.Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о
одузимању ратне добити и личног признања Бранштетер Емила, дошла је до закључка
да је се именовани бавио црном берзом за време непријатељске окупације. Обзиром
да постоје две процене за кућу у Светосавској улици и то: Градског народ. одбора у
Пожаревцу на динара 60.000 и Среске комисије за утврђивање ратне добити на
динара 95.000, Окружна комисија узела је као реалнију процену Град. народ. одбора,
јер је иста процена извршена путем инжењера и сами чланови Окр. комисије изласком
на лицу места сагласили су се са проценом Град. нар. одбора.
Именовани је казне ослобођен на основу другог става чл. 13. Закона о одузимању
ратне добити, пошто је утврђењем Штаба I тенковске армије команде позадине бр.
487 од 28. VIII 1945.г. доказао да је био спречен да поднесе пријаву у року одређеном
Општим позивом.
Закључено са пет решених предмета дана 6. децембра 1945. год. од бр. 6.-10.
Све одлуке су донете једногласно.
Референт
Записничар,
Ил. Вељковић
Љуб. Дамњановић
		
		
		

Чланови,
Душан Елезовић
Н. Вољачевић Ковачевић
Радисав Н. Глишић
Драгутин Јецић

Претседник
Б. Лазаревић

Презиме и име ратног добитника: Даница уд. Драг. Тошића
Занимање: цвећар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
150.000
- По окружној комисији: 150.000
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутна Даница уд. Драг. Тошића овд. каза: да је мој лагер у радњи износио пре
рата око 200.000 динара. Робу нисам куповала за време окупације, нисам куповала по
максимираним ценама, већ скупље, те сам као такву и продавала, помоћника у радњи
нисам имала, већ сам лично радила са својом кћерком.
Станоје Петковић, столар овд.: Радња је Тошићева за време рата радила цело
време, кад за мање новца дала ми је уд. Драг. Тошића 10.000 динара. У радњи је имао
добар лагер. Да ли је продавала робу по скупљој цени, то ми није познато. Мене је
материјално помагала уд. Даница, као моју породицу.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације одбија жалбу ратног
добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених података и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 12
Презиме и име ратног добитника: Миливоје Јанковић
Занимање: абаџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
280.000
- По окружној комисији: 160.000
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Миливоје Јанковић, абаџија овд. изјавио је: Не сматрам се ратним добитником, јер
сам ја пре 6.IV 1941. имао капитал у својој радњи око 260.000 динара. Путем црне берзе
нисам ништа продавао. На име дуга код Хипот. банке у динарима 123.500 исплатио сам
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***
Редни број: 11
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главни део робе који се био затекао пре 6. IV 1941, нисам за сву робу продавао махом
1941. год.
1) Станиша Тодоровић, зидар овд. изјавио је: Знам да је радња Миливоја Јанковића
имала добар лагер и да ми је давао од ове робе на вересију.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити, пошто је дошла до уверења да се је именовани бавио црном берзом за
време рата и тиме увећао вишак имовине стечене за време непријатељске окупације са
динара 160.000, Комисија је приликом доношења своје одлуке узела у обзир дуговање
које је именовани отплатио и за толико смањио вредност, по одлуци Среске комисије
за ратну добит.
Са изнетих разлога, донета је одлука као у диспозитиву.
***
Редни број: 13
Презиме и име ратног добитника: Сава Арсић
Занимање: обућар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
31.500
- По окружној комисији:
31.500

15% казна
4.725
4.725

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Сава Арсић, обућар овд. изјавио је: Пре 6. априла 1941. г. имао сам у радњи капитал
са алатом око 20.000 дин. Црном се берзом нисам бавио. За време окупације био сам
мобилисан од стране Немаца, а после и Бугара где сам радио на оправци обуће.
1) Сведок: Живојин Аранђеловић, обућ. радник, изјави:
Када сам ја био мобилисан 1940. год., остало је иза мене, у радњи Арсића, око 50
пари изграђених ципела у вредности до 8.000 динара. Да ли се је бавио црном берзом
за време рада није ми познато.
2) Сведок: Вељко Петровић, тел. овд. изјавио је:
Пре 1941.год. возио сам робу по вашарима, ради продаје његове робе. Да ли се бавио
црном берзом, није ми познато.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, Одбија жалбу ратног
добитника пошто није довољно документована, а закључак Среске комисије створили
су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања
о раду овог ратног добитника за време рата.
Овај се ратни добитник за време рата бавио црном берзом искористио је ратне
прилике и беду народа, те тако увећао своју имовину.

Презиме и име ратног добитника: Бошко Пурић
Занимање: бакал.
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
150.000
- По окружној комисији: 150.000

15% казна
22.500
22.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Бошко Пурић, бакал. овд. изјавио је: Стварно сам купио једну кућу у 1942. год. за
дин. 380.000. Не могу се сматрати да сам ја црноберзијанац. По рачунима сам куповао
робу и исту продавао по ценама умереним (нечитко) са потребним процентом. Мој
лагер је износио пре рата око 70.000 динара. На питање председника комисије је
ли био умешан са Пајићем стар. ср. одсека у афери пронађеног дувана који је Пајић
подигао из великопродаје, каза: Дуван је послао Пајић по једноме лицу који сам ја
примио на чување, после тога је дошла фелд жандармерија и дуван одузела. По овј
ствари био сам и ја ухапшен и након 24 х пуштен сам. А Пајић је по овој ствари
отпуштен из државне службе.
1) Сведок: Јован Павловић, каф. овд. каза: Пре рата познато ми је да је радња Бошка
била пуна робе. Да ли је се бавио Бошко црном берзом, непознато ми је. Познајем
га као вредног човека.
2) Сведок: Живко Станковић, бербер. каза: Познато ми је да је пред рат имао 4
радњи робе, а да ли је се бавио недозвољеном трговином, непознато ми је.
3) Милутин Јанковић, бак. овд. каза да је Бошко пред. рат имао пуно робе. Исто ми
није познато да ли се бавио црном берзом.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, Одбија жалбу ратног
добитника пошто није довољно документована, а закључак Среске комисије створили
су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања
о раду овог ратног добитника за време рата.
Овај се ратни добитник за време рата бавио црном берзом продавајући маст и
месо као и дуван како монополисано, тако исто шверц по црноберзијанским ценама
искоришћавајући ратне прилике и беду народа ради увећања своје имовине.
***
Редни број: 15
Презиме и име ратног добитника: Воја Гајић
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***
Редни број: 14

Занимање: индустријалац
Место становања: Пожаревац
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Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
505.000
- По окружној комисији: 505.000

15% казна
75.750
75.750

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Воја Гајић индустријалац овд. изјавио је: Све што сам зарадио и то сам дао народу.
Никакво брашно на црној берзи нисам продавао нити се уопште бавио црном берзом.
Плац је купљен за млин који сам имао намеру да подигнем у Пожаревцу.
1) Сведок: Стеван Мирковић тргов. овд. изјави: Познато ми је Воја Гајић 1941. г.
дошао у радњу Фирме Мирковић и Павловић и запитао мога ортака пок. Миша
Обрадовића да ли да замени своју готовину од 400.000 дин. Да ли је Воја Гајић
продавао брашно по скупљој цени из свога млина није ми познато.
2) Света Симић инжењер овд. каза: Да ли је Воја Гајић продавао брашно по скупљој
цени то ми је непознато. Познато ми је да је Воја Гајић имао у пројекту подизање
једног млина још од 1938 г. било у Пругову или Пожаревцу и да је том приликом
имао обезбеђена финансиска сретства.
3) Сведок: Чеда Марковић, земљ. из Пожаревца каза: Познато ми је да је Воја Гајић
1941 год. имао залихе хране у брашну и житу око 5 вагона. Није ми познато да је
он Воја продавао брашно скупље.
4) Сведок: Живан Миладиновић, мл. рад. из Пругова каза: Познато ми је да је Воја
Гајић 1941 год. имао у лагеру око 5 вагона брашна жита. Осим тога имао је у
млину око 40-50 брава дебелих свиња, а око 11 ком. мршавих. Није ми познато да
ли је брашно продавао скупље.
5) Сведок: Александар Митровић, земљ. из Пољане, каза: Познато ми је да је у млину
Воје Гајића 1941. била залиха хране које у житу и брашну од 4-5 вагона, а да је
од почетка рата до ослобођења радио у млину Воје Гајића. Познато ми је да се
брашно није продавало скупље него по нормираној цени, и знам и то да је Воја
Гајић давао сиротињи брашно и без пара.
6) Рафајло Марић, маш. брав. овд. каза: Радио сам код Воје Гајића стално од 1922. до
1942. Знам то да је имао пољопр. машине 1941 год. и то 3 трактор. 1 кож. вунара 1
дреш и пун магацин круњача.
7) Сведок: Чеда Богосављевић, мек. овд. каза: Исто као под бр. 6. како је изјавио.
Рафајло Марић.
8) Сведок: Александар Николић, столар овд. каза: Познато ми је да је Воја 1940. год.
материјално добро стајао, да је имао пољопр. машинске производе и дреш, чија
се вредност ових пољопривредних машина може ценити на 300.000 динара. По
питању продаје брашна није ми познато да је продавао скупље.
9) Сведок: Ратомир Ђошић, бравар овд. каза: Познато ми је да су руски војници
приликом узимања извесног алата из радње понели са собом и књиге које је
водио Воја Гајић. Када смо покушали да задржимо књиге, они су објаснили да је
(им) требају папири.
10) Влада Николић, дрогер овд. каза: У свему је дао изјаву као сведок под бр. 9. овог
записника. Није ми познато да су то биле званичне књиге.
11) Сведок: Милош Цвијановић, бр. нам. из Пругова, каза: Исто у свему као сведок
бр. 9 и 10 ов. записника.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног

Записничар,
Референт
Чланови,
Ил. Вуковић
Љуб. Дамњановић Душан Елезовић
		
Н. Ковачевић
		
Радисав Н. Глишић
		
Драгутин Јецић
			

Претседник
Б. Лазаревић

(печат)

***
Редни број: 16
Презиме и име ратног добитника: Драгољуб Миљковић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
40.000
- По окружној комисији: 40.000

15% казна
6.000
6.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутни ратни добитник изјави: да се за време рата није бавио црном берзом и да
је радњу отворио за време рата, прво у друштву са Бакаловићем, да не би био отеран
у рудник. Пре тога био је помоћник код браће Симића трг. овдашњих, где је имао
месечну плату од 800 (осам стотина).
Сведок Милан Петровић овд. изјавио је: да је за време рата давао новац на зајам у
више махова именованом Миљковићу.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, ОДБИЈА жалбу ратног
добитника пошто није довољно документована, а закључак Среске комисије створили
су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања
о раду овог ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
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добитника пошто није довољно документована, а закључак Среске комисије створили
су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања
о раду овог ратног добитника за време рата.
Овај је ратни добитник искористио ратне прилике продавајући брашно по
црноберзијанским ценама те тако увећао своју имовину.
Закључено са пет решених предмета дана 8. децембра 1945. год. од бр. 11.-15.
Све одлуке су донете једногласно.
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Редни број: 17
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Презиме и име ратног добитника: Драгољуб Бакаловић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
80.000
- По окружној комисији: 60.000

15% казна
12.000
6.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутни ратни добитник изјави: да је пореску пријаву савесно попунио и да је у
истој увео т.ј. показао право стање своје имовине. Радњу је отворио 15 маја 1942. г. у
заједници са Драгољубом Миљковићем. За време рата није купио никакву непокретну
имовину, од покретне имовине купио је само спаваћу собу што је у пријави и навео.
За време рата набављао је робу од Илије Белосавића и сина, као и од Младена Јовића.
Признаје да је ратни добитник али да је у односу према другима сувише осуђен.
Сведок: Жива Ковачевић овд: Познато ми је да је за време борбе између Немаца
и Руса, радња Бакаловићева од стране Немаца одбивена и опљачкана приликом
повлачења.
Миодраг Бакаловић овд: Да је Бакаловић пре рата био тргов. помоћник, да је за
време рата отворио радњу са њиховим кредитом, да је од њих узимао новац како за
време рата као и данас.
Сведок: Десимир Унгурјановић трг. овд.: Да је Драгољуб Бакаловић приликом
отварања радње добио робу на кредит и да му данас даје на кредит. По потреби давао
му је и новац на зајам.
Сведок: Јелица Васић овд. изјавила је да је Драгољуб Бакаловић за време рата
помагао народноослободил. покрет давајући прилог њој и пок. Бојани Првуловић.
Исто тако слао је пакете борцима народноосл. покрета који су били у логору на Бањици.
Синиша Ристић чинов. изјавио је да је одмах по ослобођењу давао прилог болници,
како у новцу тако и натури и то у више махова.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија размотрила је све списе прикупљене податке, предлог
референта, као и жалбу ратног добитника и пошто је извела доказни поступак дошла
је до убеђења да се је ратни добитник за време рата бавио црном берзом, искористио
ратне прилике и беду народа што је и сам признао на данашњој расправи, те да је на
тај начин увећао своју имовину.
Према оцени Окружне комисије која је донета слободном оценом на основу
личног сазнања и прикупљених података, сходно прописима чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, увећање имовине
као ратне добити износи 60.000, 15% казна – динара 9.000, свега динара 69.000, и
словима шесет девет динара.
Са изнетих разлога усвојена је делимично жалба ратног добитника и донета одлука
као у диспозитиву.

Презиме и име ратног добитника: Живко Рајковић
Занимање: абаџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
60.000
- По окружној комисији: 60.000

казна 15%
9.000
9.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Жика Рајковић овд. изјавио је да себе не сматра ратним добитником, јер
је за време рата купио само једну њиву, док је пре рата имао велику и добро сортирану
радњу. Сву робу је распродао у почетку рата. За време рата није набављао робу нити
се бавио црном берзом.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, слободном оценом се на основу личног
сазнања о његовом раду за време рата, дошла је до убеђења да је жалиоц своју робу
продавао у почетку рата, да се за време рата није бавио црном берзом, те да према
томе није увећао своју имовину.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву, те је ослобођен ратне
добити.
***
Редни број: 19
Презиме и име ратног добитника: Марковић М. Риста и
Гаврило П. Медић
Занимање: трг.
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

30.000
-

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Гаврило Медић овд. који изјављује: Да је радњу отворио за време рата у
заједници са Ристом Марковићем. Сви чланови породице за време рата били су у шуми
као борци Народно ослобод. покрета и то: четири брата и четири сестре од којих су две
погинуле. Исто тако била му је у шуми и мајка. Због таквог рада непријатељ је уништио
сву њихову покретну имовину као и кућу због чега је после ослбођења морао да је
материјално помогне. Себе не сматра ратним добитником и моли да се ратне добити
ослободи. Сведоке није привео, јер сматра да је казао истину.-

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 18
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Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, ОДБИЈА жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом и на основу прикупљених података и личног сазнања о раду
овог ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
***
Редни број: 20
Презиме и име ратног добитника: Сава Павловић
Занимање: кафеџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
40.000
- По окружној комисији: 40.000

казна 15%
6.000
6.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Сава Павловић каф. овд. изјавио је да је за време рата клао свињу и
продавао месо заједно са Јаковом Туфегчићем овд. изјављује да је материјално много
слабији него Јаков Туфегчић, тако да га Јаков може купити за трице.
Сведок Коста Вељковић, зидар, изјавио је: да је штала срушена 1941 год. од
стране немачких коња, који су били у истој смештени, када су се Немци вратили из
Александровца, после борбе са партизанима. Због тога је Сава од немачких власти
ухапшен и одређено му је да шталу мора одмах да подигне. Како је било зимско време,
то није могао одмах да учини, већ је са зидањем штале отпочео фебруара месеца 1942
г. Приликом грађења употребљен је већином стари материјал т.ј. две трећине, док је
једна трећина нови материјал. Овако сазидана штала по одбитку старог материјала
може да вреди 22.000 дин. За време рата, т. ј. али и после ослобођења, ја сам оградио
и двориште Савино и вредност тога износи 5.000 дин.
Станоје Бабић из Пољане изјавио је: Да је за време рата дао на зајам 500 к. цигала
Сави Павловићу ради зидања штале коју ми циглу Сава није ни до данас вратио.
Јаков Туфегџић месар овд. изјавио је: Да је за време рата клао стоку заједно са
Савом, чије је месо продавано народу према ценама које су владале на црној берзи.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став. први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања о раду овог
ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.

Записничар,
Референт
Чланови,
Ил. Вуковић
Дејан Б. Грбић
Воја Стојановић
		
Жив. Степић
		
Душан Елезовић
			

Претседник
(печат)

***
Редни број: 21
Презиме и име ратног добитника: Живојин Петровић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 30.000

казна 15%
4.500
4.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Живојин Петровић трг.овд. изјављује да се не сматра ратним добитником
већ губитником пошто му је имовина за време рата смањена. Новац у суми од 651.000
окупац. динара потиче од продате робе која је продата за време замене окупациских
динара.
Сведока нема.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документаована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом и на основу прикупљених података и личног сазнања о раду
овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 22
Презиме и име ратног добитника: Милош Јокић
Занимање: месар
Место становања: Пожаревац

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Закључено са 5 (пет) решених предмета дана 2-I. 1946.г. и то од бр. 16-20. Сва
решења донета су једногласно.

Утврђена ратна добит:		 казна 15%
- По среској комисији:
37.000
5.550
- По окружној комисији:
37.000
5.550
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Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Милош Јокић изјављује да је са месарском радњом престао да ради 1942 год, када
је отишао да ради као кувар у Хотел „Круну“, коју су држали Немци. Себе не сматра
ратним добитником јер за време рата није се бавио црном берзом, а осим тога је
занатлија који није упошљавао помоћника. За време рата никоме није нажао учинио.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Зак. о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом и на основу прикупљених података и личног сазнања о раду
овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 23
Презиме и име ратног добитника: Владимир Петровић
Занимање: абаџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
50.000
- По окружној комисији: 50.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Владимир Петровић овд. изјавио је да је виноград купио за новац добивен
за продату робу коју је пре рата имао у својој абаџијској радњи. За време рата није се
бавио црном берзом, већ је робу продао према тада одређеним ценама.
Сведоке није привео.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања о раду овог
ратног добитника за време рата.***
Редни број: 24
Презиме и име ратног добитника: Коста Стојановић
Занимање: кафеџија
Место становања: Пожаревац

50

казна 15%
7.500
7.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Коста Стојановић овд. изјаљује да је за време рата купио три куће од
којих му је једна одузета као јеврејска. Пре рата погађао је кућу у Јошкиној ул. бр. 2. од
Милутина Обрадовића из Кр. Дола, али како није дошло до погодбе, то је новац у суми
од 100.000 дин. депоновао код I Пожаревачке занатске банке.
Изјављује да је за време рата боље радио него „Круна“ и „Гранд Хотел“. Пре рата
куповао је вино на балоне.
Милутин С. Богић из Кр. Дола изјављује да је Коста пре рата хтео од њега да купи
кућу и нудио му капару од 60.000 динара, али новац он није видео пошто он кућу није
хтео да прода пре него што нађе, т.ј. испадне му прилика да купи кућу у Београду.
Драгољуб Петровић столар овд. каза да је Коста погађао кућу са Милутином С.
Богићем, којом приликом му је нудио капару од 60.000 динара. Да ли је Коста заиста
имао 60.000 дин. не зна, али верује да је имао.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Зак. о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања о раду овог
ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 25
Презиме и име ратног добитника: Коста и Ћира Тошић
Занимање: пекари
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 30.000

казна 15%
4.500
4.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Ћира изјавио је да је за време рата куповао брашно од млинара Воја
Гајића и Николе Грујичића по ценама које су онда биле одређене.
Изјављује да је на дан 6. априла 1941 год. имао готовог новца динара 30.000 док је
остала готовина била у роби.
На дан 6. априла 1941 год. имали смо на лагеру два вагона брашна, то брашно Немци
приликом доласка у Пожаревац нису нам одузели.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
130.000
- По окружној комисији: 130.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
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није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом и на основу прикупљених података и личног сазнања о раду
овог ратног добитника за време рата.
Закључено са 5 /пет предмета решених дана 3. јануара 1946 год. и то од бр. 20-25.
Сва решења донета су једногласно.			
Записничар,
Референт
Ил. Т. Вуковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 26
Презиме и име ратног добитника: др Милутин Обрадовић
Занимање: лекар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
100.000
- По окружној комисији: 100.000

казна 15%
15.000
15.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан изјави да је из заробљеништва дошао у току месеца децембра 1941
год. Себе не сматра ратним добитником јер је радио нормално, за време окупације
прогањан је од окупаторских власти.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Зак. о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања о раду овог
ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
***
Редни број: 27
Презиме и име ратног добитника: др Петар Јаковљевић
Занимање: лекар
Место становања: Пожаревац
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Чланови,
Душан Елезовић
Живота Степић
С. Павловић
Вој. Стојановић

казна 15%
45.000
45.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан заступник адвокат Живко Харизовић одв. казао је да је др. Јаковљевић
имао пре рата 300.000 динара и да је добро радио као лекар (нечитко) добро пласиран.
Да је наследио велико имање од његовог оца, и да он Јаковљевић није грабио нити пак
народ пљачкао, већ је многу сиротињу бесплатно лечио.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног добитника, пошто
није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови
исте слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања о раду овог
ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлукао као у диспозитиву.
***
Редни број: 28
Презиме и име ратног добитника: Божидар Јовановић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

30.000
-

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Божа Јовановић тргов. овд. изјавио је: Да себе не сматра ратним
добитником, јер се за време рата није бавио црном берзом. Кућу је купио још октобра
месеца 1941 год. из готовине коју је имао. Предочава писмо Централе за текстил од 24.
II 1942 год из кога се види да није био члан Централе за текстил, јер је био са радњом у
ликвидацији.
Робу која му се затекла на лагеру на дан 6. IV продао је у почетку окупације Крсту
Спасић и Љубомиру Јацићу.
Сведок Михајло Ивановић овд: био сам тргов. помоћник код Боже Јовановића 16
год. За сво то време робу је стално куповао за готово, а не кредитом. Вредност робе
пре рата кретала се од 500.000 до 600.000 динара. Пре рата имао је готовог новца
око 500.000. Ово знам зато што је од Павловића и Мирковића био у погодби и за
куповину зграде Окружне банке.
Сведок Драгољуб Дамњановић овд. изјавио је да је био у радњи Божидара Јовановића
од 1.IV 1930 год. све до 12. XI 1940 год, када је мобилисан, а 20. IV 1941 год. заробљен
одакле се вратио 18. IV 1945.г. За време док сам био код њега у радњи вредност његове
робе у дућану била је око 450.000 до 500.000 динара, исто тако имао је и готовог
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Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
300.000
- По окружној комисији: 300.000
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новца 200.000 дин. За време док сам ја био у заробљеништву, материјално је помагао
моју породицу на тај начин што је давао половину моје плате, а ресто је мени исплатио.
Сведок Михајло Михајловић овд. изјављује да је за време рата имао пословне везе и
да је робу куповао за готов новац, а да му је вредност лагера била око 400.000 динара.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, „слободном оценом“, а и на основу личног
сазнања о његовом раду за време непријатељске окупације (непријатељске окупације)
дошла је до убеђења да је жалиоц сву своју робу продао у почетку рата, да за време
рата није био члан Централе за текстил о чему је приложио писмени доказ, да се за
време рата није бавио црном берзом, те да према томе није увећао своју имовину.
Са изнетих разлога Комисија га је ослободила ратне добити.
***
Редни број: 29
Презиме и име ратног добитника: Чедомир Арсић и Милија Јеремић
Занимање: трговци
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
102.000
- По окружној комисији: 60.000

15% казна
15.300
9.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутни Арсић и Јеремић трг. овд.
Чедомир Арсић изјавио је: да је са трговачком радњом отпочео 1938 год у
Сараорцима. У току 1940.г. уортачио сам се са својим зетом Милијом Јеремићем и
отворио заједничку радњу у Пожаревцу. Себе не сматра ратним добитником јер своју
имовину није увећао за време рата. Кућу су купили од продате робе из дућана у ком
су имали вредност робе у износу од 211.912 динара. Пре него што су радњу отворили
продали су своју очевину и то: Чедомир Арсић у Сараорцима, а Милија Јеремић у
Михајловцу.
Сведок Милисав Ђорђевић овд: био сам трг. помоћник код Чеде Марјановића
заједно са Милијом Јеремићем, те ми је познато да је Милија 1937 год. продао своје
имање у Михајловцу за које је добио 45.000 динара. Тај новац унео је Милија у радњу
Чеде Марјановића као тајни оргак где је имао свој известан проценат.
Сведок Љубомир Стевић овд.: Да му је познато да је Чедомир Арсић 1938 год
отворио радњу у Сараорцима коју је касније пренео у Пожаревац, где се уортачио са
Милијом Јеремићем. Познато му је да су пре рата имали у своме дућану вредност робе
до 150.000 динара, а да ли је то био њихов капитал или је пак куповина на кредит, није
ми познато.
Сведок Никола Јовић трг. овд.: Познавао је радњу фирму Јеремић и Арсић која је
пре рата могла да има вредност робе од 140.000 до 160.000 динара. Када су Арсић и
Јеремић 1942 год. купили кућу дао сам им зајам од 60.000 дин, коју су ми суму вратили
1943 год. о току месеца фебруара и марта.

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија размотрила је све списе, прикупљене податке, предлог референта
као и жалбу ратних добитника, а пошто је извела доказни поступак дошла је до убеђења
да су се ратни добитници за време рата бавили црном берзом искористивши ратне
прилике и беду народа те да су на тај начин увећали своју имовину.
Према оцени Окружне комисије, која је донета слободном оценом на основу личног
сазнања и прикупљених података сходно прописима чл. 7. став први Зак. о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, увећање имовине као ратне
добити износи динара 60.000. 15%казна динара 9.000, свега динара 69.000, и
словима: шесет девет динара.
Са изнетих разлога усвојена је делимично жалба ратних добитника и донета одлука
као у диспозитиву.-.
Закључено са 4 /четири решених предмета дана 15. I 1946.г. од бр. 26. до бр. 29.
Сва решења донета су једногласно.			
Записничар,
Референт
Ил. K. Вуковић
Дејан Б. Грбић
		
		

Чланови,
Драг. Јецић
Живота Степић
Душан Елезовић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 30
Презиме и име ратног добитника: Милан Т. Поповић
Занимање: опанчар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
27.000
- По окружној комисији:
-

15% казна
4.050
-

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Милан Т. Поповић, опанчар овд. изјавио је: Себе не сматра ратним добитником јер
своју имовину за време рата није увећао, њиву т.ј. виноград купио је 1942 год од новца
добивеног од продате предратне робе у радњи.
За време рата није се бавио црном берзом. Пре замене новца купио је краву коју
је платио 200.000 дин. окупацијских те је тако приликом замене новца променио
160.000 за које је добио 8.000 дин. Д.Ф.Ј.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању ратне добити
стечене за време непријатељске окупације, „слободном оценом“, а и на основу личног
сазнања о његовом раду за време непријатељске окупације дошла је до убеђења да
жалиоц за време рата није увећао своју имовину иако је купио једну њиву у површини
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Да ли су се за време рата бавили црном берзом није ми познато.
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од 52.67 ари и једну краву. Члановима комисије познато је да је жалиоц пре рата имао
добро сортирану опанчарску радњу и да је вредност робе у истој била много већа него
што износи вредност куповних ствари.
Са изнетих разлога Комисија га је ослободила плаћања ратне добити.
***
Редни број: 31
Презиме и име ратног добитника: Ђорђе Љ. Костић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
150.000
- По окружној комисији: 150.000

15% казна
22.500
22.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Ђорђе Љ. Костић, трг. овд. изјавио је: да је у два маха био осуђиван по 6
месеци на штраф лагер од стране Немаца.
Док се налазио у штраф лагеру куповао је разне намирнице за фирму Бор која га је
узела као свога заступника.
Рачун у износу од око 3.000.000 динара који сам исплатио у Београду није био мој
већ фирме за чији сам рачун новац подигао.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија „слободном оценом“, на основу чл. 7. став. први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 32
Презиме и име ратног добитника: Божидар Милошевић
Занимање: кафеџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
100.000
- По окружној комисији: 100.000

15% казна
15.000
15.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија „слободном оценом“, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 33
Презиме и име ратног добитника: Радивоје Рашковић
Занимање: кафеџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
155.000
- По окружној комисији:
23.250

15% казна
155.000
23.250

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Радивоје Рашковић, овд. присутан, изјавио је: Предочава записник од 21. II 1942 год.
по коме је његов таст Чедомир Спасић уступио јарак Јозефини Нусер – Вајс, а да је он
у кафани био као келнер да би сачувао јарак свога таста.
Себе не сматрам ратним добитником јер за време рата није увећао своју имовину.2
Кућу је купио из уштеђевине, коју је имао од 1936. год.
Сведоке није привео.
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Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутни Божа Милошевић, каф. овдашњи изјавио је: себе не сматра ратним
добитником јер му је имовина сада много мања него што је била пре 6. априла 1941 год.
Трактор је купио 1943 године од Васе Стајића из Трновче за 450.000 окупационих
динара, а за оправку дао је 50.000 динара. Са трактором је мислио да оре земљу разним
лицима, а како му се међувремено нашао купац који му је плаћао за трактор 1.200.000
динара то га је продао Власти Илићу из Божевца. Са Немцима није одржавао привредне
везе, са Ђоком Костићем имао је пословне везе у толико што је Ђока за његов рачун
више пута куповао вино и ракију од разних приватних лица.
1) Сведок: Боривоје Стојановић из Београда, а који је пре рата био момак код Боже
Милошевића: Познато ми је да је Божидар Милошевић пре рата материјално
добро стајао, и да је имао три подрума и да је имао вагон шљивовице.
2) Сведок: Илија Манојловић овд.: Познато ми је да је Божидар Милошевић пре
рата добро стајао. Није ми ништа познато о његовом раду за време рата.
3) Сведок: Љуба Живановић бив. трговац: Познато ми је да је пре рата материјално
добро стајао, и давао ми је више пута новац на зајам, није ми познато да се за
време рата бавио црном берзом.
4) Сведок: Драгић Вићентијевић овд.: Познато ми је да је Божидар пре рата добро
стајао и да је хтео да отвори фабрику ликера.

2 У тексту уочавамо разлике у правопису
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Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија „слободном оценом“, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 34
Презиме и име ратног добитника: Ратибор Лазаревић
Занимање: бравар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
87.600
- По окружној комисији:
87.600

15% казна
-

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Ратибор Лазаревић овд. изјављује да себе не сматра ратним добитником
јер за време рата није увећао своју имовину. За време рата куповао је материјал од
фирме Младена Јовића и Славе Девића који је плаћао по црноберзијанским ценама, па
према томе и он није могао своју робу да продаје по максимираним ценама.
1) Сведок: Станиша Тодоровић овд.: Познато ми је да је отац Ратибора Живко
Лазаревић још пре рата спремио циглу за зидање куће, коју је сазидао за време
рата.
Није ми ништа познато за рад Ратиборов за време рата.
2) Сведок: Живко Лазаревић овд. изјавио је да је кућу зидао он у почетку 1942 год. а
не његов син Ратибор. Кућа није ни до данас потпуно довршена. Са својим сином
Ратибором живи у кућној заједници.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног
добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених података и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Закључено са 5 /пет решених предмета дана 15. I 1946.г. од бр. 30. до бр. 34. Сва
решења донета су једногласно.
Референт
Записничар,
Ил. K. Вуковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Душан Елезовић
Воја Стојановић
Драг. Јецић
Живота Степић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

Презиме и име ратног добитника: Зорка и Милан Стојадиновић
Занимање: дирек. Трг. банке
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
357.782
- По окружној комисији: 357.782

15% казна
53.667
53.667

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутни Зорка и Милан Стојадиновић овд.
Присутан Мила Стојадиновић овд. изваљује: себе не сматра ратним добитником,
јер за време рата није увећао своју имовину. Пре рата Државна хипотекарна банка
изложила је продаји моје непокретно имање, да то имање не би купила друга лица,
ја сам замолио мога пословног пријатеља Коломана Бергмана да те моје некретнине
купи на јавној продаји за мој рачун. О томе сам сачинио и уговор у форми трговачке
коресподенције. Тај уговор ми је затурен приликом ослобођења, у мом је стану
становао један руски ђенерал коме сам био ставио на расположење писаћи сто у ком
се то писмено налазило и исто је свакако затурено када сам све списе био извадио
због стављања на расположењу моме станару реченог стола. Пренос мог имања са
Коломана Бергмана на Војина Гајића извршен је на наваљивање Војина Гајића који
је имао толико пара да није знао шта ће са њима да ради, те је стално досађивао да се
пренос имања на њега изврши.
1) 
Сведок: Драгиша Ђурић овд. изјавио је: Када је била одређена продаја
непокретног имања директора Стојадиновића, тражио је лице које ће то имање
да купи на лицитацији. У тој комбинацији био сам ја као и Коломан Бергман.
Како ја нисам имао новаца, то је решено да имање купи Бергман, с тим када исто
даје из слободне руке и ако добије већу цену од купљене, разлику има да положи
директору. О томе су сачинили и писмено. То писмено ја нисам видео. Али су ми
директор и пок. Коломан рекли да то писмено постоји.
Нису ми познате пословне везе између директора Стојадиновића и Војина Гајића.
2) Сведок: Светислав Миленковић, овд.: Познато ми је да су директор Стојадиновић
и пок. Бергман споразумели да имање купи Бергман а затим из слободне руке
прода и разлику куповне цене т.ј. вишка исплати директору. Не знам да ли су
имали писмени уговор, али у канцеларији како од директора тако и од покојног
Бергмана постоји неки уговор. Нису ми познате пословне везе између директора
Стојадиновића и Војина Гајића.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног
добитника, пошто није ничим довољно документована; закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених података и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
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Редни број: 35
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***
Редни број: 36
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Презиме и име ратног добитника: Милован Н. Рајичић
Занимање: абаџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
100.000
- По окружној комисији: 80.000

15% казна
15.000
12.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Милован Рајичић овд. изјавио је да када се поделио са својим ортаком
имао робе 201.000 дин, а да је на дан 6.IV 1941 године имао на лагеру робе и готовог
новца динара 270.000. Дућан је купио 1943 год. за 300.000 динара.
За време рата добио сам робу од Централе за текстил али у мањој количини.
Сведок: Бранислав Милановић из Касидола: Познато ми је да је Милован Рајичић
пре рата материјално добро стајао и да је у радњи имао капитал око 200.000.Сведок: Милан Динић овд. изјавио је: Месеца марта 1941 год. разговарао сам се са
својим ортаком Милованом Рајичићем којом приликом смо поделили робу у вредности
од динара 400.000 на равне делове, да је њему припало 200.000 као и Рајичићу
200.000. За време рата Рајичић је много боље радио од њега.
Сведок: Војислав Милановић овд. изјавио је да је Милован на дан 6. IV 1941 год.
имао робе око 200.000 динара. Робу је за време рата продавао по пијачним ценама
које су владале.
Сведок: Тихомир Јовановић овд.: Познато ми је да је Милован пре рата имао велики
лагер робе, да је за време рата добро радио, али да је ораха продавао од 1500 до 2000
динара.
Сведок: Чедомир Милановић овд.: Познато ми је да је мој ујак Милован за време
рата већу количину робе однео кући, али када су дошли Немци, они су наредили да се
сва роба врати у дућане, па је и он то учинио.
Сва је та роба касније распродата по боновима.
Сведок: Никола Арсић зет Миливојев: Познато ми је да је већи део робе распродао
1941 год. Остатак робе продао је по боновима пошто је касније био заведен тај систем.
Сведок: Ратомир Обрадовић овд. изјавио је: Познато ми је да је Милован Рајичић
приликом деобе са Динићем изузео свој део робе у вредности од 300.000.Сведок: Владислав Живковић овд. Познато ми је да је Милован Рај(и)чић пре рата
имао добро сортирану радњу. О његовом раду није му ништа за време рата познато.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија размотрила је све списе, прикупљене податке, предлог
референта, као и жалбу ратног добитника и пошто је извела доказни поступак, дошла
је до убеђења да се је ратник добитник за време рата бавио црном берзом, искористио
ратне прилике, те да је на тај начин увећао своју имовину.
Према оцени Окружне комисије коју је донела слободном оценом, на основу личних
сазнања и прикупљених података, сходно прописима чл. 7. Закона о одузимању ратне
добити стечене за време непријатељске окупације, увећање имовине код ратне добити

***
Редни број: 37
Презиме и име ратног добитника: Жика М. Петровић
Занимање: абаџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
130.000
- По окружној комисији: 150.000

15% казна
19.500
22.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Жика Петровић овд. изјављује: себе не сматра ратним добитником јер је
кућу зидао од новца добивеног за продату робу из свое абаџијске радње коју је имао
још од рата. Робу је добивао по максимираним ценама преко Централе за текстил, коју
је такође продавао по максимираној цени на основу бонова.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила, како жалбу ратног добитника, тако исто
и референта Среске комисије ра утврђивање ратне добити у Пожаревцу, као и све
списе, дошла је до убеђења да се је овај ратни добитник за време рата бавио црном
берзом, своју је робу продавао по црно берзијанским ценама, користио ратне прилике
за увећање имовине.
Радећи тако за време рата искористио је ратне пилике и беду народа, за удобан
живот и увећање своје имовине, те је сазидао лепу модерну кућу у Николајевићевој
улици.
По оцени Окружне комисије, која је донета слободном оценом, на основу личног
сазнања и прикупљених података о раду за време рата, сходно прописима чл. 7.
Закона о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, увећање
имовине као ратне добити износи динара 150.000.Са изнетих разлога одбивена је жалба ратног добитника, а делимично усвојена
жалба референта Среске комисије за утврђивање ратне добити.
Закључено са 3 /три решена предмета бр. 34. до бр. 37. Сва решења донета су
једногласно.
Референт
Дејан Б. Грбић
(нечитко)
		
		
Записничар,
Ил. K. Вуковић

Чланови:
Воја Стојановић
Драгутин Јецић
Ж. Степић
С.Н. Јовановић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

износи динара 80.000.- како је то био предложио референт Среске комисије.
Са изнетих разлога усвојена је делимично жалба овог добитника.
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***
Редни број: 38
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Презиме и име ратног добитника: Љубомир Стојановић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
50.000
- По окружној комисији:
-

15% казна
7.500
-

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Љубомир Стојановић овд. изјавио је: Себе не сматра ратним добитником,
јер за време рата није купио никакву покретну нити непокретну имовину. Сада је
много слабијег материјалног стања него пре рата. Пре рата имао је добро сортирану
трговачку радњу у којој је имао вредност робе 450.000 динара.
Сведок: Воја Матић овд. изјавио је да је Љубомир сву своју робу углавном распродао
у току 1941 и 1942 г. по солидним ценама. Другим пословима са трговином није се
бавио.
Драгољуб Стојановић овд. изјавио је: Познато ми је да је Љубомир пре почетка рата
имао добро сортирану трговину у којој је било роба отприлике око 450.000 динара. За
време рата није се бавио црном берзом него је више пута осуђивао разна лица која се
баве црном берзом.
Жика Ивковић овд. изјавио је: Познато ми је да Љубомир за време рата није бавио
црном берзом него да је робу продавао по нормираним ценама.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила сва акта, прикупљене податке, предлог
референта, као и жалбу Љубомира Стојановића, па пошто је спровела доказни
поступак, дошла је до убеђења да код њега не постоји увећање имовине. Жалиоц је пре
рата имао добро сортирану трговину чију је робу распродао за време рата. Новац који
је имао на дан 9. V 1945 год. а који потиче од продате робе из радње износи мање него
вредност робе коју је имао на дан 6. IV 1941 год.
Како за време рата није купио никакву непокретну имовину, Окружна комисија
оглашује га да није ратни добитник.
***
Редни број: 39
Презиме и име ратног добитника: Славко Николић
Занимање: сеизар (нечитко)
Место становања: Салаковац

149.350
149.350

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Славко Николић из Салаковца, изјавио је да себе не сматра ратним
добитником, јер за време рата није увећао своју имовину. За време рата на молбу
својих пријатеља куповао је стоку за друге, а пријатељи су га због тога частили. За
време рата вођен је од стране четника на стрељање у селу Шапине.
Сведок: Драгутин Стевић из села Салаковца изјавио је: Крајем 1944 год. мобилисан
сам и тада је Славко имао 7. дебелих свиња и две јунице. Славко је имање купио када
сам ја био мобилисан и није ми познато колико је то имање платио.
Сведок: Чедомир Стојановић из Салаковца, изјавио је да је Славко за време рата
помагао сину у кафани и радио поље, а да је као сеизар. слабо радио. Познаје га као
доброг човека који је сиротињу за време рата помагао. Није му познато како је Славко
дошао до куповине имања од Ратомира Илића из с. Салаковца.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.***
Редни број: 40
Презиме и име ратног добитника: Милан А. Мијатовић
Занимање: земљорадник
Место становања: Баре
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 30.000

15% казна
4.500
4.500

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Мијатовић из Бара, изјавио је да је (нечитко) жеталицу купио од
добивеног новца за продате две њиве. Себе не сматра ратним добитником, јер за време
рата није увећао своју имовину.
Црном берзом није се бавио, него је само своје соствене производе који су му
преостајали после испоруке (нечитко) продавао по ценама које су онда владале на
пијаци. Нисам се бавио трговином гаса, али пошто ми је од додељеног гаса за мој
трактор остајала извесна количина, то сам исто давао својим пријатељима и Месном
Н. Одбору док сам пак четницима издавао по ниховим налозима.
Сведок: Јован Ацић из Бара изјавио је: Познато ми је да је Милан за време рата
своју земљу сам обрађивао односно радили смо моја и његова породица заједнички.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:
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Није ми познато да је Милан продавао гас. Брашно које је продавао било је његово а
не других људи.
Сведок: Миладиновић Живојин из Бара изјавио је: Познато ми је да је за време рата
купио трактор али да је зато продао две њиве. Није ми познато да је продавао гас.
Сведок Иван Николић каза у свему као и Миладиновић.Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.***
Редни број: 41
Презиме и име ратног добитника: Драгутин Адамовић
Занимање: часовничар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
60.000
- По окружној комисији: 40.000

15% казна
9.000
6.000

Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Драгутин Адамовић овд. изјавио је: Да себе не сматра ратним добитником,
јер је кућу купио од новца добивеног од продате робе из своје часовничарске радње.
Кућу је купио 1944. за динара 1.000.000 окупац. а продао је 1945 год. за динара 60.000
федералних.
Димитрије Живковић овд. изјавио је: Познато му је да је Драгутин за време рата
обављао часовничарску радњу углавном оправка сатова. Није ми познато да је за време
рата куповао злато. Вредност робе у његовој часовничарској радњи пре рата била
200.000 до 300.000 динара.
Жика Живковић овд. изјављује: Није ми познат рад Драгутина за време рата, али
ми је познат његов рад пре рата, да је имао добро сортирану часовничарску радњу коју
је водио 25 година.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија размотрила је све списе, прикупљене податке, предлог
референта, као и жалбу ратног добитника и пошто је извела доказни поступак, дошла
је до убеђења да је ратни добитник за време рата увећао своју имовину искористивши
ратне прилике.
Према оцени Окружне комисије која је донета слободном оценом на основу
личног сазнања и прикупљених података, сходно прописима чл. 7. став први Закона
о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, увећање као
ратне добити износи динара 40.000.-

Закључено са 4. четири решена предмета од бр. 38. до бр. 41.
Сва решења донета су једногласно.
Записничар,
Референт
Ил. K. Вуковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Претседник
Воја Стојановић
Б. Лазаревић
Драгутин Јецић		
Ж. Степић
Ж. Ковачевић
(печат)

***
Редни број: 42
Презиме и име ратног добитника: Димитрије Величковић
Занимање: индустријалац
Место становања: Кисиљево
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
160.000
- По окружној комисији:
-

15% казна
24.000
-

Заступа га Божидар Тадић, адвокат.
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Димитрије Величковић из Кисиљева изјавио је: Да себе не сматра ратним
добитником, јер за време рата није увећао своју имовину. Кућу је зидао зато што се
оделио са својим братом. Кућа је зидана од материјала који је добио од кафане коју је
растурио. За време рата купио је 1/3 куће и магацина у Вел. Градишту. За време рата
прогањан је од стране четника као симпатизер Н.О.П.
Пословне књиге нисмо водили ни пре рата а и све тако ни за време рата. Капацитет
млина је 15000 кг за време од 24 сата (сељачка мељава).
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија поништила је одлуку Среске комисије за утврђивање ратне
штете у Вел. Градишту од 13. XII 1945.г. нр. 60/45, с тим да се предмет поново узме у
рад из следећих разлога:
1. Не види се на основу чега му је прво референт, а касније и сама Среска комисија
признала вредност робе на дан 6.IV 1941.г. у износу од 261.000 као и вересију од динара
20.000 када он то ничим није документовао.
2. Председник Среске комисије приликом састава предлога, признао је да је жалиоц
на дан 6.I V 1941. имао готовог новца у износу од динара 50.000 док му Среска комисија
на својој јавној расправи признаје готов новац у динара 90.000 и на тај начин смањује
ратну добит са динара 2000.000 на дин. 160.000 без икаквог објашњења.
3. Комисија није извршила процену новосазидане зграде у Кисиљеву као и 1/3
купљене куће и магацина у Вел. Градишту.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Са изнетих разлога усвојена је делимично жалба ратног добитника и донета одлука
као у дипозитиву.-
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***
Редни број: 43
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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Презиме и име ратног добитника: Живан Т. Величковић и синови
Занимање: индустријалац
Место становања: Кисиљево
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
300.000
- По окружној комисији:
-

-

Заступа га Божидар Тадић, адвокат.
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Драгољуб Величковић из Кисиљева изјавио је: Да себе не сматра ратним
добитником, јер за време рата није увећао своју имовину. Кућу је зидао од материјала
који је набавио још пре рата. Кућа још ни данас није довршена. Капацитет је млина
20.000 кг за 24 сата.
Милутин Величковић каза да су сви ратни добитници па и (нечитко).Признаје да је
за време рата купио сребрни ејсцаг.
Драгољуб Величковић изјављује пред комисијом да се са њима ради шта се оће и
да се побију.
Миливоје Величковић изјављује да је имао сина Миломира који није хтео
непријатељу да стави своје способности и који је као борац погинуо у Н.О. војсци. Себе
не сматра ратним добитником, јер за време рата није увећао имовину.
Заступник адвокат Божа Тадић, да би се утврдила вредност имања пре и после рата,
ваља проценити имовину у динарима, зграду и то вредност материјала одвојено, а рада
засебно, а од текстилног одељка који врши мин. процену млина са оценом стања млина
и потрошног материјала (нечитко).
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија поништила је одлуку Среске комисије за утврђивање ратне
штете у Вел. Градишту од 13. XII 1945.г. нр. 61/45, с тим да се предмет поново узме у
рад из следећих разлога:
1. Не види се на основу чега му је Комисија признала на дан 6. IV 1941. год. вредност
робе у динар. 743.000 готовог новца и динара 2000.000 и вересије динара 30.000
када постојање тога није ничим документовано, а референт Среске комисије није
извршио детаљан преглед пословних књига жалиоца, а које су књиге морали
водити на основу прописа Закона о порезу и о пословном промету.
Није извршена процена вредности ново сазидане куће у Кисиљеву, као и
2. 
купљеног трактора, од Среске комисије, а како то прописује распис Министарства
финансија Србије бр. 33687 од 5. X 1945.
3. Не види се код којих су новчаних завода улагали новац на интересу и у ком
износу, који се појављује на дан 9-V. 1945 год.
4. Није спроведен поступак око куповине племенитих метала и ако о том постоји
пријава Наде Раденковић из В. Градишта, која је заведена код комисије за
утврђивање ратне добити у В. Градиште, под бр. 6. дана 24. VIII 1945 год.

Презиме и име ратног добитника: Михајло Лозанић
Занимање: опанчар
Место становања: Градиште
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
50.000
- По окружној комисији: 90.000

15% казна
7.500
13.500

Заступа га Божидар Тадић, адвокат.
Ако је добитник присутан шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Михајло Лозанић из В. Градишта изјављује: Себе не сматра ратним
добитником јер за време рата није увећао своју имовину. Кућу је купио 1941 год. и исту
платио 36.000 динара. Кућу је купио од новца од распродатог лагера, који је имао пре
рата. Прилаже уверење Месног н. одбора из В. Градишта да за време рата није обављао
опанчарску радњу. За време рата купио је ¾ циглане и то у заједници са још три ортака.
Привео је сведоке да је пре рата имао велики лагер робе.
Сведок: Борисав Живановић из В. Градишта изјавио је: Да је Михајло Лозанић
ратни добитник пре рата имао добру опанчарску радњу и да је вредност робе била у
истој 100.000 па и више хиљада динара.
Сведок Драгутин Вујичић из Пожаревца изјавио је: Да му је познато да је Михајло
Лозанић пре рата са капиталом добро стајао и да је пре рата имао капитал 300.000 и
то у радњи.
Сведок Драгутин Рајковић из Пожаревца каза: Познато ми је да је Михајло пре рата
имао добру опанчарску радњу. Није ми ништа познато за време рата. Знам само да је
био на принудном раду у Костолцу.
Сведок: Благоје Николић овд. каза у свему као напред испитивани сведоци.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а усваја у целости
образложени предлог као и жалбу референта Среске комисије за утврђивање ратне
добити у Вел. Градишту, с том разликом што му ратну добит утврђује са динара 90.000
јер по Закону о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације,
а према појашњењу Министарства финансија Србије бр.44544 од 3.XII 1945 год. не
може му се признати сума од 25.000 динара као нормална добит, већ се целокупан
вишак имовине у суми од динара 90.000 има сматрати ратном добити.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 44
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***
Редни број: 45
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

68

Презиме и име ратног добитника: Василије Стокић
Занимање: опанчар
Место становања: В. Градиште
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
65.000
- По окружној комисији: 90.000

15% казна
9.750
13.500

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Василије Стокић из В. Градишта изјавио је: Себе не сматра ратним
добитником јер имовину није увећао. Циглу је купио 1942 год. и да му је Немци не би
одузели, озидао је зграду. Зграда је недовршена.
Сведок: Никола Пајкић из В. Градишта изјавио је: Још пре десетак година ступио
сам на рад код ратног добитника и код њега сам био све до 1941 год. материјал је имао
пре рата, сем цигле. Пре рата имао у својој радњи вредност робе око 80.000 динара
најмање.
Сведок: Светислав Милорадовић из В. Градишта изјавио је: Познато ми је да је
ратни добитник пре рата имао у радњи 1.000.000 динара.
Ратни добитник прилаже још већи број рачуна а заступник предлаже да се изврши
процена нове зграде и то одвојено: рад и цигле заједно а остали материјал одвојено.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није довољно документована, а закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених података и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата. Како је Среска комисија
у Вел. Градишту, приликом утврђивања ратне добити признала суму од динара 25.000
као нормалну добит што по прописима Закона о одузимању ратне добити стечене
за време непријатељске окупације није имао право, сходно тумачењу Министарства
финансија Србије бр. 44540 од 3.XII 1945 год. то му се целокупни вишак имовине у
суми од динара 90.000 утврђује као ратна добит.
Закључено дана 29. I 1946. од бр. 42. до 45. са четири решена предмета
Сва решења донета су једногласно.			
Референт
Записничар,
Ил. K. Вуковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Варадинка Антић
Бранка Каровић
Ж. Степић
Душанка Станић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

Презиме и име ратног добитника: Илија Гаузановић
Занимање: трговац
Место становања: Жагубица
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
600.000
- По окружној комисији: 600.000

15% казна
90.000
90.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 47
Презиме и име ратног добитника: Танасије Величковић
Занимање: индустр.
Место становања: Кисиљево
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

-

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошшто је размотрила све списе као и жалбу референта Среске
комисије у В. Градишту, нашла је:
Да је Танасије за време рата сазидао нову зграду у Кисиљеву, купио 1/3 куће
и магацина у В. Градишту и одужио 1/3 предратног дуга свог деде пок. Милана
Величковића, те да према томе није могао бити ослобођен ратне добити.
Са изнетих разлога Окружна комисија је поништила одлуку Среске комисије у В.
Градишту бр. 58/45 и одредила да се предмет поново узме у рад.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 46

69
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***
Редни број: 48
Презиме и име ратног добитника: Душан Дичић
Занимање: опанчар
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 30.000

15% казна
4.500
4.500

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 49
Презиме и име ратног добитника: Живојин Обрадовић
Занимање: столар
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
40.000
- По окружној комисији: 40.000

15% казна
6.000
6.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.

Презиме и име ратног добитника: Радомир Андрејић
Занимање: трговачки помоћник
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
80.000
- По окружној комисији: 80.000

15% казна
12.000
12.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 51
Презиме и име ратног добитника: Стојан и Драгомир Ст. Николић
Занимање: штампар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
100.000
- По окружној комисији: 100.000

15% казна
15.000
15.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 50
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***
Редни број: 52
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Презиме и име ратног добитника: Драгић Илић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

30.000
30.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 53
Презиме и име ратног добитника: Мирко Д. Мијалковић
Занимање: трговац
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
200.000
- По окружној комисији: 200.000

15% казна
30.000
30.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 54
Презиме и име ратног добитника: Видоје Јевремовић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
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-

15% казна
4.500
7.500

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
1. Жалба ратног добитника није ничим документована.
2. Предлог референта Среске комисије за утврђивање ратне добити у Пожаревцу,
реално је сачињен, те је Среска комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу
погрешила што је исти снизила.
3. Молилац је своју радњу отворио за време рата, са којом је добро радио продавајући
разну робу по црноберзијанским ценама и тако је увећао своју имовину.
Са изнетих разлога, Окружна комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу
„слободном оценом“, а на основу прописа чл. 7 став први и чл. 11 Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбила је жалбу ратног
добитника и ратну добит утврдила са дин. 50.000.***
Редни број: 55
Презиме и име ратног добитника: Илија Н. Јотић
Занимање: индустријалац
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
50.000
- По окружној комисији: 100.000

15% казна
7.500
15.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Да се жалба ратног добитника Илије Н. Јотића, индустријалца из Пожаревца одбије,
а одлука Среске комисије за утврђивање ратне добити у Пожаревцу бр. 76. од 18-XII1945 год. преиначи и утврди ратну добит дин 100.000, 15% казна – 15.000, укупно дин.
115.000.Жалба ратног добитника није ничим документована. Из приложених аката види се:
1 . Да је ратни добитник за време рата саградио кућу, у Пожаревцу у Призренској
улици.
2. Да је одужио предратни дуг у износу дин 18.000.3. Да је приликом замене окупациских новчаница примио ДФЈ дин. 16.901.4. Да је у заједници са својим ортаком Љубишом Спасићем лиферовао материјал и
песак Одбору за грађење пута Пожаревац-Костолац, на име чега им је исплаћена
сума од 466.400.5. Да је учествовао у раду око обнове Смедерева, односно да је лиферовао циглу за
обнову Смедерева.
Са изнетих разлога, Окружна комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу
„слободном оценом“, а на основу прописа чл. 7 став први и чл. 11 Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбила је жалбу ратног
добитника, одлуку Среске комисије у Пожаревцу преиначила и утврдила ратну добит
са дин. 100.000.-
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Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 50.000
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Презиме и име ратног добитника: Светозар Врбановић
Занимање: трговац
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
40.000
- По окружној комисији: 70.000

15% казна
6.000
10.500

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Да се жалба ратног добитника Светозара Врбановића, трговца из Пожаревца
одбије, а одлука Среске комисије за утврђивање ратне добити у Пожаревцу бр. 96. од
22-XII-1945 г. измени у толко што се ратна добит утврђује са дин. 70.000, 15% казна
– 10.500, укупно дин. 80.500.1.Жалба ратног добитника није ничим документована.
2. Предлог референта Среске комисије, реално је сачињен и поткрепљен доказима,
те је Среска комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу погрешила што
је исти снизила, јер за то није постојао никакав разлог.
Са изнетих разлога, Окружна комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу
„слободном оценом“, а на основу прописа чл. 7 став први и чл. 11 Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбила је жалбу ратног
добитника, одлуку Среске комисије у Пожаревцу преиначила и утврдила ратну добит
са дин. 70.000.***
Редни број: 57
Презиме и име ратног добитника: Ђура Живојиновић
Занимање: столар
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
120.000
- По окружној комисији: 50.000

15% казна
18.000
7.500

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Да се жалба ратног добитника Ђуре Живојиновића, столара из Пожаревца
делимично уважи, а одлука Среске комисије за утврђивање ратне добити у Пожаревцу
преиначи у толко, што се ратна добит утврђује са дин. 50.000.-

15% казне
„ 7.500.Укупно дин. 57.500.-

Жалба је благовремена, јер је предата 19 – I – 1946 год. а обавест и налог за плаћање
ратне добити уручена је 20 – XII – 1945 г. Из приложених аката и процена, коју је
извршила Среска комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу, види се:
1. Да је Ђура Живојиновић, за време рата, поред столарског заната обављао и
трговину за продају погребних ствари.
2. Да је за време рата купио половну трепезарију од Боре Сретеновића из Пожаревца
3. Д
 а је за време рата довршио своју кућу коју је почео градити 1940.год.
4. 
Да је вредност купљене пролазне трепезарије и извршених радова, ради
довршења ново сазидане куће за време рата на дан 9. маја 1945.г. износила
динара 120.000.5. Да је за време рата смањио вредност робе у својој трговини за продају погребних
ствари за око дин. 70.000.- , што Среска комисија није имала у виду приликом
доношења своје одлуке.
Закључено дана 9 фебруара 1946 год. од бр. 46. до 57. са дванајест решених
предмета.
Сва решења донета су једногласно, на нејавној седници.-			
Записничар,
Референт
Слободанка Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Душанка Станић
Варадинка Антић
Ж. Степић
Бранка Каровић

Претседник
Брана Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 58
Презиме и име ратног добитника: Петар Милосављевић
Занимање: абаџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
30.000
4.500
- По окружној комисији: 40.000
6.000
Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Побија тужбу Љубомира Милосављевића и тврди да је са њиме у завади, због неког
наследства. За време рата купио је од Кирјана 10.000 комада цигаља, док је 20.000.комада купио од Пере Јотића. Сва ова цигла се и данас налази код њега. Хармонику
сам купио од Анке – жене Жике Кариа за дин. 30.000.- а платио сам за оправку дин
2.000.- Та хармоника пре неколико дана одузета је од мене по пресуди С.Н. суда и
враћена ранијем власнику. Кауч као и комбиновани орман купио сам 4 – III – 1943 год.
од фирме „Астра“, трг. намештаја фолира и столар. потреба Бгд. за дин 39.382 окупац.
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динара. Себе не сматра ратним добитником већ губитником и моли да се ратне добити
ослободи. Дуг је исплатио Пожаревачкој задрузи А.Д. Пожаревац још 1927 г. док му је
меница врећена 1937 г.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Жалба је благовремена, како ратног добитника Петра Милосављевића, тако иста и
приватног учесника Љубомира Милосављевића.
Из приложених аката види се, да је ратни добитник за време рата увећао своју
имовину на тај начин што је купио 1 орман и 1 кауч од фирме „Астра“ у Београду, као и
30.000 комади цигаља од Пере и Кирјана у Пожаревцу.
Према оцени комисије, која је донета слободном оценом на основу чл. 7 став први
Закона о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, то
увећана имовина износи дин 40.000.***
Редни број: 59
Презиме и име ратног добитника: Павле Адамовић
Занимање: кафеџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
40.000
6.000
- По окружној комисији: 70.000
10.500
Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Павле изјављује: Себе не сматра ратним добитником, а истовремено
предаје уверење М.Н. Одбора Манастирица бр. 271 о његовом владању за време рата.
Земљу у Манастирици од око 3 хектара, кућу у Пожаревцу ул. Косанчићевој и кафану
у Титовој улици, купио је из готовине коју је имао од пре рата. Истовремено прилаже
уверења црквене општине у Манастирици бр. 2. од 13 – II – 1946 год., Г.Н.О. Пожаревац
бр. 1554/46 грађана општине Манастиричке бр. 272/46. и П.О. С.Н.О. Пожаревац, бр.
5158/46.
Сведок: Миле Грујић, трговац из Пожаревца: Познато ми је да је Павле пре рата био
доброг имовног стања и да је пре рата погађао да купи кућу – локал Ивана Стокића.
Није ми ништа познато о његовом раду за време рата, јер сам био у заробљеништву.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Жалба ратног добитника благовремена је, али није ничим документована. Предлог
референта Среске комисије за утврђивање ратне добити у Пожаревцу, реално је
сачињен, те је Среска комисија погрешила што је исти снизила.
Ратни добитник је за време рата купио 3 ½ хектара земље у Манастирици, кућу у
Пожаревцу – Косанчићева улица и кафану у Пожаревцу у Титовој улици.

***
Редни број: 60
Презиме и име ратног добитника: Димитрије Нинић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
280.000
- По окружној комисији:
400.000

15% казна
42.000
60.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Павле изјављује да себе не сматра ратним добитником јер за време рата
није увећао своју имовину. Не сећам се колико сам примио новца за извршене радове
немачким властима. За време рата ухапшен сам од стране специјалне полиције, која
ме је предала Гестапоу.
Сведок – Добривоје Јовановић: Као помоћник сам код Нинића од 1943 године па до
данас. За сво време рата вршили смо набавку и лиферације за Немачку војску. Нинић
је пре рата имао стаклорезачку радњу, а трговину стакла, порцелана и фарбе отворио
је Нинић за време рата. За време рата роба је продавана грађанству по нормираним
ценама. Роба за време рата није продавана по црноберзијанским ценама.
Сведок Никола Војиновића: Пре рата био сам трговачки путник код Нинића и друге
фирми. Није ми познато колико је износила вредност робе у стаклорезачкој радњи и
радионици Нинића. Знам да је некад добивао по вагон стакла од фабрике.
Није ми ништа познато о његовом раду за време рата.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Жалба је благовремено поднета, али није ничим документована. Из прикупљених
података који су прикључени предмету види се:
1. Да је жалиоц пре рата имао само стаклорезачку радњу у којој је вршио израду
огледала и обављао стаклорезачке послове.
2. Да је за време рата на основу овлашћења Начелства Среза Пожаревачког бр.
4548 од 21 – VIII – 1941, и огласа датог преко Окружног суда у Пожаревцу бр. ФИ.
31/42, 10-IV-42. отворио фарбарску, стакларску и порцуланску радњу.
2. Да је за време рата радио одлично, одржавајући привредне везе са немачким
окупациским властима, којима је вршио разне набавке и радове.
4. Да му је за извршење радова и набавке разним немачким командама и предузећима
исплаћено преко Министарства финансија у Бгду. сума од дин. 10.971.600.-
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Са изнетих разлога, Окружна комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу
„слободном оценом“, а на основу прописа чл. 7. став први и чл. 11. Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбила је жалбу ратног
добитника и утврдила ратну добит са дин. 70.000.15% казне
„ 10.500
			
80.500
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5. Да је за време рата купио кућу у Београду, која према процени чланова Комисије
Извршног Н. Одбора у Бгду, вршеној на дан 9. маја 1945.г. (износи, нап. аут.) ДФЈ.
дин. 290.170.Са изнетих разлога, Окружна комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу
„слободном оценом“ а на основу прописа чл. 7 став први и чл. 11 Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације одбила је жалбу ратног
добитника, а одлуку Среске комисије у Пожаревцу бр. 84/45 изменила и ратну добит
утврдила са дин. 400.000.***
Редни број: 61
Презиме и име ратног добитника: Милорад Димитрија Најдановић
Занимање: земљорадник
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
60.000
- По окружној комисији: 30.000

15% казна
9.000
-

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Милорад Најдановић изјавио је да себе не сматра ратним добитником,
јер је по занимању земљорадник и да је имање обрађивао искључиво сам са члановима
своје породице. За време рата није се бавио црном берзом, него једино земљорадњом.
Спаваћу собу купио сам пре рата од свог бившег командира – официра, а трепезарију
купио сам за време рата од једног цигана чијег се имена не сећам. Кућу сам купио 1944
године, док сам сав потребан материјал набавио пре рата. За зидање куће платио сам
мајстору дин. 120.000, једини материјал који сам набавио за време рата јесте 20.000
комада цигала. У моменту подношења пријаве ратне добити био сам у Ј.Армији.
Сведок – Миливоје Петровић изјавио је: Познато ми је да је Милорад пре рата имао
доста стоке, коју је за време рата распродао. За време рата није се бавио црном берзом.
Сведок – Урошевић Љубомир, изјављује: Познато ми је да се Милорад за време рата
није бавио црном берзом, што јамчим животом. Земљу је обрађивао углавном сам са
члановима своје породице, а с времена на време, употребљавао је и најамну снагу.
Сведок Лука Степић – изјавио је: Познато ми је да се Милорад за време рата није
бавио црном берзом, већ земљорадњом. Он и цела његова породица вредни су људи
тако рећи робови свога имања.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Жалба је благовремено, јер је предата у законском року од 30 дана.
Жалиоц је за време рата купио трепезарију, зидао нову кућу на женином плацу у
Моравској улици.
За зидање куће набавио је за време рата око 20.000 ком. цигала, док је остали
материјал, делимично набавио пре рата, а осим тога добио је нешто материјала од
старе куће коју је срушио.
На овај начин жалиоц је за време рата увећао своју имовину, чији се вишак имао
одузети као ратна добит, јер је стечена продавањем сопствених земљорадничких
производа по црноберзијанским ценама.

***
Редни број: 62
Презиме и име ратног добитника: Никола Јовић
Занимање: трговац
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
40.000
6.000
- По окружној комисији: 40.000
.000
Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 63
Презиме и име ратног добитника: Видомир Лазовић
Занимање: чиновник
Место становања: Пожар.
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 30.000

15% казна
4.500
4.500
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По оцени Окружне комисије која је донета слободном оценом на основу чл. 7
став први и чл. 11 Закона о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске
окупације, на основу личног сазнања и познавања рада овог ратног добитника за време
рата, увећање имовине износи дин. 30.000.Жалиоц је уверењем Штаба XI бригаде IV дивизије I Југослов. Армије доказао да је
у моменту подношења пријаве ратне добити, који је био одређен општим позивом, био
мобилисан у Југословенску Армију, ради чега је ослобођен од плаћања казне сходно
прописима тач.2. чл. 13. Закона о одузимању ратне добити.
Са изнетих разлога донета је одлука и утврђена ратна добит са дин. 30.000.-

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
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Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 64
Презиме и име ратног добитника: Драгутин Величковић
Занимање: индустр.
Место становања: Кисиљево
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
88.000
- По окружној комисији:
-

15% казна
13.200
-

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Жалба ратног довитника као и референта Среске комисије благовремене су.
Из приложених аката види се да је ратни добитник у току рата:
1. Сазидао велику шталу у селу Кисиљево
2. Купио 1/2 магацина и кућу у В. Град.
3. О
 дужио 1/3 предратног дуга свог оца Милана у износу од дин. 113.340 (укупан дуг
је био 340.000)
Међутим, из приложених аката не види се и то:
1. На основу чега је референт Среске комисије признао да је ратни добитник на дан
6 – IV – 41 г. имао робе у вредности дин. 261.000.- готовог новца дин. 50.000.вересије дин. 30.000.- када то није ничим документовано, а нити је извршен
преглед пословних књига које су морале бити вођење по прописима Закона о
порезу на пословни промет.
2. Да је Среска комисије за утврђивање ратне добити у В. Градишту извршила
комисиску процену стечених објеката за време рата.
Са изнетих разлога Окружна комисија на основу чл. 11 Закона о одузимању ратне
добити стечене за време непријатељске окупације, поништила је одлуку Среске
комисије и одлучила као у диспозитиву.

Презиме и име ратног добитника: Милосав Никић
Занимање: терзија и трговац
Место становања: Божевац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
40.000
- По окружној комисији: 40.000

15% казна
6.000
6.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Закључено дана 18 фебруара 1946 год. с тим да је од бр. 58 - 61 одржана јавна
расправа, док је од бр. 62 - 65 одржана нејавна седница, те је тако решено укупно 8
предмета.
Сва решења донета су једногласно, на нејавној седници.Записничар,
Референт
Слоб.Милојковић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Претседник
В. Антић
Б.Лазаревић
Рада Николић
Ж. Степић
(печат Комсије)
Момир П. Луковић

***
Редни број: 66
Презиме и име ратног добитника: Градиштанско електрично индустријско
друштво
Занимање: Место становања: В. Градиште
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
3.000.000
- По окружној комисији: 3.000.000

15% казна
450.000

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 65

Друштво је за време рата добило на име ујма 200 вагона зејтина, који је сав продат
по максимираним ценама
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Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутни: Чедомир Бајкић, члан управе и Веља Ивковић, потпредседник
Градиштанског електричног и индустријског друштва. Пре почетка расправе моле да се
начелно расправи да ли могу друштво заступати, пошто је исто стављено под секвестар
1 – II – 1946 год. Истовремено прилажу препис судског решења о секвестрацији с тим
да је досадањим правним претставницима друштва забрањено ма какво мешање у
пословима друштва. Тражи да се расправа одложи док се ово питање не расправи.
Комисија је размотрила захтев претставника друштва и одлучила да се претрес
настави.
Чедомир Бајкић изјавује да су пословне књиге апсолутно вођене тачно, како пре
рата тако и за време рата. И из њих се може установити апсолутно тачно стање и да
нема потребе да се ратна добит утврђује слободном оценом. Друго додаје јасно је да
једно друштво које има имовину у вредности од дин 20.000.000.- може да заради
осетне суме новаца као нормалну добит, што се види из биланса.
За време рата набављене су две пресе чији је капацитет 60 литара на сат. Обе пресе
приликом секвестрације процењене су са дин 50.000.- и ја се слажем са том проценом.
Фабрику сукна на Пеку почело је друштво да зида почетком 1940 године, која ни до
данас није довршена. Предузеће има две врсте грађевина и то: старе грађевине: млин,
зејтињара, фабрика хартије и картона, оне се налазе на Пеку и до данас нису довршене.
За време рата је извршен мањи део радова, док су главни радови обављени пре рата:
фабрика сукна је делимично монтирана са половним машинеријама, док фабрика
картона и хартије немају машинерије. Електрична централа која је стара грађевина,
такође се налази на Пеку.
Предлаже да се изврши процена инвестиција с обзиром на вредност на дан 9 маја
1945 год. као и да се прибави извештај о замени новчаница.
Веља Ивковић, слаже са са изјавом члана Бајкића и изјављује да предузеће за време
рата није ништа продало на црној берзи.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе, поднету пријаву као и предлог
референта, дошла је до убеђења да је Град. елек. Инд. друштво за време рата увећало
своју имовину искористивши ратне прилике и беду народа.
По оцени Комисије која је донета слободном оценом на основу чл. 7 став први и
чл. 11 Закона о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације,
увећање имовине износи дин. 3.000.000.- (тримилијона) те се ратна добит утврђује у
том износу; 15% казна износи дин. 450.000.- (четиристопедесетхиљада).
Закључено 19 – II – 46 год. с тим да је одлука донета једногласно.
Референт
Дејан Б. Грбић

Записничар,
С. Милојковић

Чланови:
Душанка Станић
В. Антић
Радомир Николић
Момир П. Луковић
					

Претседник
Ненезић (нечитко)

(печат Комсије)

Презиме и име ратног добитника: Живота Стевић
Занимање: баштован
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
50.000
- По окружној комисији: 50.000

15% казна
7.500
7.500

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 68
Презиме и име ратног добитника: Мата Дружијанић
Занимање: кафеџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

227.000
227.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
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***
Редни број: 67
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***
Редни број: 69
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Презиме и име ратног добитника: Даница Ђуре Цветковић
Занимање: индустријал.
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
150.000
22.500
- По окружној комисији: 150.000
22.500
Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 70
Презиме и име ратног добитника: Божидар Јовановић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 119.720

15% казна
4.500.17.958.-

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија размотрила је цео предмет, као и захтев Јавног тужиоца за
Округ Пожаревачки Оп.бр.62/46 па је нашла:
1) Да у смислу објашњења Минист. финансија Србије бр. 3241 од 22 – I – 46 год. има
места обнови поступка јер су три члана комисије, који су решавали овај предмет
и то: Душан Елезовић, Нада Ковачевић и Драгутин Јецић, смењени.
2) Да је жалба референта Среске комисије умесна јер је Божидар Јовановић за
време рата увећао своју имовину.

Закључено дана 25 фебруара 1946 г. с тим да је укупно решено 4 предмета и то од
бр. 67 – 70.Референт
Записничар,
Дејан Б. Грбић Слободанка Милојковић
		
		
		

Чланови:
Бранка Каровић
В. Антић
Момир П. Луковић
Р. Николић

Претседник
Д. Станић		
(печат Комисије)

***
Редни број: 71
Презиме и име ратног добитника: Пожаревачко Рударско друштво Кленовник
Занимање: Место становања: Кленовник
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

6.000.000
-

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Од позватих чланова присутан је једино Драгослав Душманић, апотекар, који
изјављује: Ја сам био члан Управног одбора Пожаревачког Рударског друштва
Кленовник, као претставник Пожаревачке трг. банке, која је била највећи акционар.
Ја лично нисам имао нити имам неку акцију поменутог Друштва. Главни руководиоц
свих послова рудника Кленовник био је Коломан Бергман, а остали чланови управе
били су само фигуранти и морали су потписивати све извештаје, ако нису хтели имати
посла са Гестапоом што их је могло стати главе или затвора.
Није ми познато где се налазе пословне књиге рудника „Кленовник“, које су вођене
за време рата.
За време рата уписано 3.600 ком. нових акција, које је углавном уплатио Бергман,
те је тако он постао најјачи акционар.
Сведок Бранислав Ж. Стефановић, изјавио је: Као благајник и књиговођа рудника
Кленовник налазим се од 1927 год. За време рата био сам благајник, а свима пословима
руководио је лично Бергман или његов лични секретар Хенрих Шутембах. Рудник је за
време рата повећао свој капитал за дин. 1,260.000, уписао нових 3.600 комада акција,
од којих је већи део уписао Бергман. Друштво је за време рата, колико се сећам, у
два маха исплатило тантијеме члановима Управног одбора. Све пословне књига
Пожаревачког рударског друштва налазе се код Пожаревачке трг. банке.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Из приложене пријаве коју је поднео сам ратни добитник види се да је вредност
његове имовине на дан 6 – IV – 41 год. износила дин 119.720.Како Божидар Јовановић није поднео пријаву ратне добити у року одређеном
општим позивом, то му је утврђена казна 15% са дин. 17.958.Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
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Претставник принудне управе односно државне, Јован Митровић предаје рне.
изравнања и рне. губитка и добитка за 1940, 1941, 1942 и 1943 годину, док за 1944 не
постоји, јер Скупштина није одржана. Изјављује да целокупна актива по одбитку пасиве
на дан преузимања рудника од стране државе износи од 2,500.000 динара Д.Ф.Р. са
разлогом што je жичана железница која је сачињавала главну активу демонтирана и
отписана. Предочава књигу скупног пореза на пословни промет, из које се види да је
Друштво за време рата обавило следећи промет:
За 1941 год ( 1- I, до 31 – XII -) дин. 7.435.488,24
За 1942 год ( 1- I, до 31 – XII -) дин. 21,504.056,59
За 1943 год ( 1- I, до 31 – XII -) дин. 27.018.281,07
За 1944 год ( 1- I, до 31 – XII -) дин. 63.056.782,78
			
Свега дин. 119,014.608,68
Сведок Валтер Јозеф: Познато му је да је 1940 год. вођен штрајк којом приликом
су радници тражили од Бергмана повећање плате, али он је изјавио: да плату не може
повећати без питања Управног одбора, већ смањити. Према томе, немогуће је да
чланови Управног одбора не знају ништа о раду рудника за време рата. Бергман је био
груб и осијен према радницима, док је са члановима управе био у добрим односима.
Члан управе Јован Лекић није хтео да присуствује расправи иако је позив
благовремено примио.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила сва акта, предлог референта и пошто је
извела доказни поступак, дошла је до убеђења да је Пожаревачко Рударско друштво
Кленовник, за време рата увећало своју имовину искористивши ратне прилике и беду
народа.
По оцени Окружне комисије која је донета слободном оценом на основу чл. 7
став први и чл. 11 Закона о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске
окупације, то увећање имовине износи дин. 4,000.000.- (и слов. четиримилијона
динара).
Пошто Друштво није поднело пријаву у року одређеном општим позивом, то му се
утврђује и казна са 15% , што чини дин. 600.000.- (шестохиљада динара).
Закључено и потписано дана 5 марта 1946 год. с тим да је одлука донета једногласно.
Референт
Дејан Б. Грбић

Записничар,
Слоб. Милојковић

Чланови:
Претседник
В. Антић
Ненезић (нечитко)
Момир Луковић		
Р. Николић
Д. Станић
(печат Комисије)

Презиме и име ратног добитника: Крста Ђурић
Занимање: месар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији:
ослобођен

15% казна
4.500

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе, предлог референта, као и жалбу
Крсте Ђурића, нашла је следеће:
1. Да је жалба благовремена
2. Да жалиоц није увећао своју имовину преко дин 25.000
3. Да жалиоц за време рата није купио никакву непокретну имовину
4. Да је жалиоц занатлија, а осим тога ратни инвалид.
Са изнетих разлога, донета је одлука као у диспозитиву.
***
Редни број: 73
Презиме и име ратног добитника: Милан Љ. Станојевић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
60.000
- По окружној комисији: 60.000

15% казна
9.000
9.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 72
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***
Редни број: 74
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Презиме и име ратног добитника: Милисав С. Марковић
Занимање: кафеџија
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 30.000

15% казна
9.000
9.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
***
Редни број: 75
Презиме и име ратног добитника: Тодор и Марија Ћурувија
Занимање: кафеџије
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
400.000
- По окружној комисији: 400.000

15% казна
60.000
60.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
У Пожаревцу 11 – марта 1946 год.
Закључено од броја 72 до 75 са четири решена предмета. Све одлуке донете су
једногласно.
Референт
Записничар,
Слободанка Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		

Чланови:
В. Антић
Момир Луковић
Ж. Степић

Претседник
Душанка Станић
(печат Комсије)

Презиме и име ратног добитника: Милан и Јованка С. Марковић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
100.000
- По окружној комисији: 00.000

15% казна
15.000
15.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
***
Редни број: 77
Презиме и име ратног добитника: уд. Даница Цвејић
Занимање: домаћица
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији: 30.000

15% казна
4.500
4.500

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Са изнетих разлога донета је одлука као у диспозитиву.
У Пожаревцу 12 – марта 1946 год.
Закључено од броја 76 до 77 са два решена предмета. Све одлуке донете су
једногласно.
Референт
Записничар,
Слободанка Милојковић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Претседник
Варадинка Антић
Д. Станић
Р. Николић
Ж. Степић
Момир Луковић (печат Комсије)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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***
Редни број: 76
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***
Редни број: 78
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Презиме и име ратног добитника: Властимир Караџић
Занимање: тргов.
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
1,158.150
- По окружној комисији: 700.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Властимир Караџић се не сматра ратним добитником јер за време рата
није увећао своју имовину.
Сву робу коју су имали на лагеру пре рата продали су у току 1941 године и 1942 год.
Од добивеног новца за продату робу купио је у заједници са својим ортаком Јoваном
Лекићем кућу у Београду у Зориној улици. Данас има ½ те куће али зато нема робе
у дућану. А ако комисија сматра да је та кућа ратна добит, он је уступа тј. свој део
држави, а моли да му се због ратне добити не одузима и дедовина.
Изјављује да је кућа у Београду сувише високо процењена и да не вреди више од
дин. 800.00.- односно да јој је та вредност била пре рата.
За време рата примили су мање количине робе од Централе за текстил и исту су
продавали само по боновима.
Сведока нема.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила сва акта, као и жалбу ратног добитника,
нашла је да је ратни добитник, јер је за време рата купио половину куће у Београду,
Зорина ул. бр. 80.- као и једну њиву у Пожаревцу, али да је Среска комисија ратну
добит високу утврдила.
По оцени Окружне комисије која је донета СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, увећање
имовине за време рата износи дин. 700.000.- (седамстотина хиљада), то му се и ратна
добит утврђује у том износу, као и казна у износу од дин. 105.000 (стопетхиљада), због
неблаговремене пријаве.
***
Редни број: 79
Презиме и име ратног добитника: Јован Лекић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
1,158.150
- По окружној комисији: 700.000

90

15% казна
173.722.105.000.-

15% казна
173.722.105.000.-

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила сва акта, као и жалбу ратног добитника,
нашла је да је ратни добитник, јер је за време рата купио половину куће у Београду,
Зорина ул. бр. 80.-, али да је Среска комисија ратну добит високу утврдила.
По оцени Окружне комисије која је донета слободном оценом, увећање имовине
за време рата износи дин. 700.000.- (седамстотина хиљада), то му се и ратна добит
утврђује у том износу, као и казна у износу од дин. 105.000 (стопетхиљада), због
неблаговремене пријаве.
***
Редни број: 80
Презиме и име ратног добитника: Живан Милошевић
Занимање: дашчар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
1,000.000 900.000.- По окружној комисији:
165.000
135.000.Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Живан Милошевић изјављује да себе не сматра ратним добитником и
предочава рачуне као и књиге које нису оверене.
Приговара процена куће да је сувише висока и да иста не вреди више од дин.
400.000.Јула месеца 1943 год. отворио сам гвожђарску радњу у заједници са Чедом
Маричићем. Осим тога, имао сам дашчарску радњу у којој је било око 3 вагона цемента
и нешто бетонског гвожђа, док дасака није било.
Признаје да је за време рада извесну грађу сакрио код Михајла (Мицира, нечитко)
из Смољинца, да му је Немци не би одузели. Те даске су продате за време рата, а тако
исто и бетонско гвожђе, као и цемент.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Јован Лекић изјављује да себе не сматра ратним добитником јер за време
рата није увећао своју имовину.
Члан Управе Пожаревачког рударског друштва Кленовник је од 1932 као
претставник Пожаревачке трг. банке. Са Коломаном Бергманом није имао никакве
везе, али је као члан управе рудника потписивао разне извештаје и рачуне из страха,
јер је Бергман био опасан човек.
Сву робу продали смо у току 1941 и 1942 год. од једног дела продате робе купили
смо кућу у Београду ја и мој ортак у Зориној улици.
На питање референта да ли је лицитирао куповину хотела „Круна“ изјављује да је
то учинио као пријатељску услугу Димитрију Димитријевићу, да би се постигла што
већа цена.
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Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила сва акта, као и жалбу ратног добитника,
нашла је да је ратни добитник, јер је за време рата купио кућу у Београду, али да му је
ратна добит високо утврђена.
По оцени Окружне комисије која је донета слободном оценом, увећање имовине
за време рата износи дин. 900.000.- (деветстотина хиљада), па му се и ратна добит
утврђује у том износу, као и казна у износу од дин. 135.000 (стотридесетпетхиљада),
због неблаговремене пријаве.
У Пожаревцу 13 – марта 1946 год.
Закључено од броја 78 до 80 са три решена предмета. Све одлуке донете су
једногласно.
Записничар,
Референт
Слоб.Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Претседник
Варадинка Антић
Д. Станић
Р. Николић
Ж. Степић
Момир Луковић		 (печат Комисије)

***
Редни број: 81
Презиме и име ратног добитника: Тодор Рајчић
Занимање: тргов.
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
80.000
12.000.- По окружној комисији:
ослобођен
Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Тодор Рајчић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер за време
рата није увећао своју имовину. Кућу је купио за време рата, од новца добивеног за
продату робу. Изјављује да је на дан 6 априла 1941 год. имао робу у радњи у вредности
од дин. 300.000.- о чему је као доказ приложио уверење М.Н.О. у Костолцу бр. 2179.приликом подношења жалбе.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила сва акта, као и жалбу Тодора Рајчића,
нашла је да код њега не постоји увећање имовине преко дин. 25.000.- па га је на основу
слободне оцене огласила да није ратни добитник.

Презиме и име ратног добитника: Божидар Милошевић и Владимир Тимић
Занимање: тргов.
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
80.000
- По окружној комисији: 80.000

15% казна
12.000.12.000.-

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Божидар Милошевић изјављује да себе не сматра ратним добитником,
јер за време рата није увећао своју имовину.
Пре рата имао је две колонијалне радње и то једну у Душановој улици и другу
ортачку у заједници са Владом Тимићем у Краљице Марије трг. За време рата
ликвидирао је радњу у Душановој улици и сада има само ортачку радњу са Тимићем.
Половину куће и плаца, коју половину је купио заједни са ортаком Тимићем, купили
су од новца добивеног од продате робе. Купљене машине за израду корнета и обланду
старе су и од стране комисије су сувише високо процењене.
Наставља се саслушање са Владимиром Тимићем, који изјављује да сву робу коју
смо имали на дан 6 – IV – 1941 г. продали смо у почетку рата тј. у току 2-3 месеца. Ово
се односи на: шећер, сапун, сардине, и др. курент робу, док је преостала роба сурогат.
Себе не сматра ратним добитником и у свему се слаже са изјавом свога ортака.
Сведок Светислав Петровић, изјављује: Познато ми је да је Божа Милошевић одмах
у почетку рата ликвидирао своју радњу у Душановој улици, на тај начин што је већи
део робе распродао, док је мањи пренео у ортачку радњу коју је имао са Тимићем.
За време рата радили су доста слабо, сву робу продавали су по максимираним
ценама.
Сведок Цветко Тимић изјављује: После бомбардовања Бгда, мој брат Влајко отишао
је у војску којом приликом ми је оставио дин. 95.000.- на чување ради издржавања
његове породице уколико се не би он натраг вратио. По капитулацији Југославије мој
се врат вратио из војске и ја сам му том приликом предату ми суму новца, која је била
код мене на чувању, вратио.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације одбија жалбу
ратног добитника, пошто ничим није довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
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***
Редни број: 82
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***
Редни број: 83
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Презиме и име ратног добитника: Светислав Вељковић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
250.000
37.500
- По окружној комисији: 250.000
37.500
Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Света Вељковић изјављује: Себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није увећао своју имовину. За време рата бавио се искључиво продајом
монополских артикала, што је било под јаком контролом. За време рата није се бавио
црном берзом, нити је пак искоришћавао беду и невољу народа, јер није продавао
артикле неопходне за живот. За време рата није купио никакву ни покретну ни
непокретну имовину, а сада му се по Закону о аграрној реформи одузима око 18
хектара земље, тако да је садања његова имовина увелико смањена. Прилаже писмо
Београдске задруге А.Д. од 28. фебруара 1946 год. да за време рата није имао текући
рачун код поменуте задруге. Истовремено прилаже и уверење Н.О. у Баточини да му је
у сврху аграрне реформе одузето 18 хек земље.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, слободном оценом, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације одбија жалбу
ратног добитника, пошто ничим није довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
Закључено од броја 81-83 са три решена предмета 17 марта 1946 год.
Записничар,
Референт
Слоб.Милојковић Дејан Б. Грбић
		
		
		
***
Редни број: 84
Презиме и име ратног добитника: Павле Кекић
Занимање: трговац
Место становања: Жагубица
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Чланови:
Претседник
Варадинка Антић
Душанка Станић
Момир Луковић 		
Ж. Степић
Р. Николић
(печат Комисије)

15% казна
7.500
4.500

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Кекић Павле изјавио је да себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није увећао своју имовину. За време рата није купио никакву непокретну
имовину. Пре замене окупационих новчаница купио је једну краву и 10 комада оваца за
исте је платио дин. 400.000 (четиристотинахиљада – окупационих), што претворено у
ДФЈ. 20.000.- Приликом замене новца добио је дин ДФЈ. 5.000.- На дан 9 – V – имао је
код Поштанске штедионице на штедњи дин. 20.835,55 ДФЈ. Све то представља много
мање у вредности робе коју је за време рата отуђио из свога дућана. Прилаже уверење
М.Н.О у Жагубици бр. 987 од 22 – III – 1946. год да је за време рата од стране Немаца
хапшен и пљачкан.
Сведоке није привео.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
дошла је до убеђења да је ратни добитник, јер је за време рата увећао своју имовину
искористивши ратне прилике, али да му је ратна добит од стране Среске комисије
високо утврђена.
По оцени Окружне комисије, која је донета слободном оценом, на основу чл. 7.
Закона о одузимању ратне добити то увећање имовине износи дин. 30.000.- (тридесет
хиљада), као и 15% казне дин 4.500.***
Редни број: 85
Презиме и име ратног добитника: Миодраг Крчевинац
Занимање: кафеџија
Место становања: Жагубица
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
154.000
- По окружној комисији: 100.000

15% казна
23.100
15.000

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан Крчевинац Миодраг изјавио је да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата није купио никакву непокретну имовину. После ослбођења Србије купио
је у децембру 1944 год. један кино апарат за дин. 700.000.- окупациских. Апарату фале
разни делови који вреде од дин. 30.000.- и пошто нема новаца то до данас није могао
да купи. За тачност ових навода моли да се саслушају Јован Веселин, поручник Ј.А. и
Владо Коцић механичар, оба из Бгда.
Остајем при свему у својој жалби и моли да се ослободи плаћања ратне добити.
Сведоке није привео.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
50.000
- По окружној комисији: 30.000
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Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника,
дошла је до убеђења да је ратни добитник, јер је за време рата увећао своју имовину
искористивши ратне прилике, али да му је ратна добит од стране Среске комисије
високо утврђена.
По оцени Окружне комисије, која је донета слободном оценом, на основу чл. 7.
Зак. о одузимању ратне добити то увећање имовине износи дин. 100.000.- (стохиљада),
као и 15% казне дин 15.000.Закључено и потписано дана 25 марта 1946 год. са два решена предмета и то од
бр. 84-85.
Записничар,
Референт
С.Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		
***
Редни број: 86
Презиме и име ратног добитника: Ђорђе Димитријевић
Занимање: тргов.
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
350.000
- По окружној комисији: 350.000

15% казна
52.500
52.500

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 87
Презиме и име ратног добитника: Никола Грујичић
Занимање: млинар и земљорад.
Место становања: (Пожарев.)
Брадарац
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Чланови:
Претседник
Варадинка Антић
Б. Лазаревић
Бранка Каровић
Момир Луковић		
Ж. Степић
(печат Комисије)

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, СЛОБОДНОМ ОЦЕНОМ, на основу чл. 7. став први Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу
ратног добитника, пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом на основу прикупљених
података и личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 88
Презиме и име ратног добитника: Милорад Најдановић
Занимање: земљорад.
Место становања: Пожар.
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
60.000
9.000
- По окружној комисији:
ослобођен
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе, жалбу као и предлог Јавног
тужиоца Округа пожаревачког, нашла је да је жалиоц земљорадник и да се као такав
у смислу објашњења Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46 год. не може сматрати ратним
добитником (тач. 3. чл. 2. Зак. о одузимању рат. добити), те га је ослободила.
***
Редни број: 89
Презиме и име ратног добитника: Живота Стевић
Занимање: баштован
Место становања: Пожарев.
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
50.000
- По окружној комисији:
ослобођен
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе, жалбу као и предлог Јавног
тужиоца Округа пожаревачког, нашла је да је жалиоц земљорадник и да се као такав
у смислу објашњења Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46 год. не може сматрати ратним
добитником (тач. 3. чл. 2. Зак. о одузимању рат. добити), те га је ослободила.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
110.000
16.500
- По окружној комисији: 110.000
16.500
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***
Редни број: 90
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.
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Презиме и име ратног добитника: Сава Илић и син му Станисав
Занимање: з емљорад.
трговац
Место становања: Божевац
Утврђена ратна добит:		
15% казна
- По среској комисији:
71.000 40.000
6.000.- По окружној комисији:
ослобођен
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу Саве Илића и сина
му Станисава, па је установила да је Сава по занимању земљорадник, који је земљу
обрађивао са члановима породице, те да се у смислу тач. 3. чл. 2. Зак. о одузимању рат.
добити и објашњења Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46 год. не може сматрати ратним
добитником (тач. 3. чл. 2. Зак. о одузимању рат. добити).
Станисав за време рата није ништа купио јер је био у ропству, па према томе није
ни ратни добитник.
На основу предњег Комисија је обојицу ослободила плаћања ратне добити.
Закључено и потписано дана 26 марта 1946 год. са пет решених предмета од бр.
86-90.- Све одлуке донете су једногласно.Записничар,
Референт
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Варадинка Антић
Ж. Степић
Бранка Каровић
Момир П. Луковић

***
Редни број: 91
Презиме и име ратног добитника: „Браничево“ АД
Занимање: проиводња електричне енергије
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
2,000.000
- По окружној комисији: 1,000.000

15% казна
300.000
150.000

Претседник

(печат Комисије)

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и предлог референта,
дошла је до убеђења да је Друштво „Браничево“ за време рата увећало своју имовину
искористивши ратне прилике, па му је ратну добит утврдила слободном оценом са дин.
1,000.000.- (један милијон) као и 15% казна дин 150.000.- (стопедесет хиљада).
***
Редни број: 91
Презиме и име ратног добитника: Пожаревачка штедионица
Занимање: банкарска кредитна установа
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

нема предлога
ослобођен

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Претставник Пожаревачке штедионице Милорад Атанацковић, члан Управе
изјавио је:
Штедионица за време рата није остварила добит да би се могла сматрати ратним
добитником, јер није своју имовину увећала, него напротив смањила.
За време рата није делила дивиденду нити је пак исплаћивала дневнице или
тантијеме, члановима Управног и Надзорног одбора.
Пошто му није све познато до детаља послови у Штедионици, то моли комисију да
се претрес одложи до оздрављења главног књиговође.
Банка није била пре рата под чл. 5. Закона.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила извештај књиговод. стручњака и рне.изравнања, као и рн.- губитка и добитка и пошто је извела доказни поступак дошла је
до убеђења да банка за време рата није увећала своју имовину те зато јој ратну добит
није утврдила, већ је ослободила.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Заступник Друштва инжењер Стевић Живојин изјавио је:
За време рата био сам у ропству и није ми потпуно познат рад друштва
„Браничево“АД за време рата.
Не побијам налаз књиговодствених стручњака Окружне комисије који су извршили
детаљан преглед друштвених књига.
Из извештаја стручњака Окруж. комисије произилази да је друштво ратни добитник.
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***
Редни број: 92
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.
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Презиме и име ратног добитника: Пожаревачка трговачка банка
Занимање: банкарска кредитна установа
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

нема предлога
ослобођен

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Претставници Пожаревачке трговачке банке, Костић Тихомир и Драгослав
Душманић изјављују да банка није ратни добитник јер за време рата није увећала своју
имовину. Банка до данс није још извршила валоризацију, ради чега нису у могућности
да покажу право стање па моле да се расправа одложи док се валоризација не изврши.
Банка има намеру да иде у ликвидацију и у најкраћем времену сазваће се збор
акционара и у том погледу донети одлука.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила цео предмет и саслушала претставнике
банке, одлучила је да се расправа по предмету утврђивања ратне добити одложи, док
банка не изврши валоризацију по својим књигама.
***
Редни број: 94
Презиме и име ратног добитника: Пожаревачка задруга АД
Занимање: Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По среској комисији:
- По окружној комисији:

нема предлога
ослобођен

Ако је добитник присутан, шта је на расправи ратни добитник у својој одбрани дао:
Присутан је претседник Пожаревачке задруге АД др Милутин Обрадовић који је
изјавио:
Банка за време рата није исплаћивала својим акционарима дивиденду нити пак
члановима Управног и Надзорног одбора тантијеме.
Сав добитак за време рата који је банка имала пренела је у следећу год. а ради
покрића свеукупног губитка. Банка за време рата бавила се чисто кредитним
пословима. За време рата није купила никакву непокретну имовину. Пре 6 – IV – 1941.
није била под заштитом чл. 5. Зак. о заштити новч. завода.

Закључено од бр. 91-94 и потписано дана 30 марта 1946 год. са четири решена
предмета и то од бр. 84-85. Све одлуке донете су једногласно.
Пожаревац,
30 – III – 46 год.
Записничар,
Референт
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Момир П. Луковић
В. Антић
Р. Николић
Б. Каровић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 95
Презиме и име ратног добитника: Станко Илић
Занимање: таљигаш
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По среској комисији:
30.000
- По окружној комисији:
ослобођен

15% казна
4.500.-

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца Станка
Илића, нашла је да исти није ратни добитник и ако је у извесној мери увећао своју
имовину, јер увећање исте не представља нарочиту вредност, а он је по занимању
таљигаш.
Са изнетих разлога, ослобођен је од плаћања ратне добити.
***
Редни број: 96
Презиме и име ратног добитника: Војислав Грујић
Занимање: фотограф

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила извештај књиговод. стручњака и рн.изравнања као и рн.- губитка и добитка, па пошто је извела доказни поступак дошла је
до убеђења да (је) Задруга за време рата није увећала своју имовину, те зато јој ратну
добит није утврдила, већ је ослобађа.

Место становања: Пожаревац
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.
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Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
124.000
- По окружној комисији: ослобођен

15% казна
18.600.-

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца Војислава
Грујића, нашла је да се исти не може сматрати ратним добитником у смислу тач. 3 чл.
2 Закона о одузимању ратне добити, јер је по занимању занатлија и није упошљавао
више од једнога помоћника и једног ученика.
Са изнетих разлога, ослобођен је од плаћања ратне добити.
Закључено и потписано дана 26 марта 1946 год. са пет решених предмета од бр.
86-90.- Све одлуке донете су једногласно.-

***
Редни број: 97
Презиме и име ратног добитника: Милан Б. Костић
Занимање: трговац
Место становања: Божевац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По предлогу референта:
100.000
15.000.- По окружној комисији:
ослобођен
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца
Бранислава, сина Милана В. Костића, нашла је да исти исти за време рата није увећао
своју имовину, јер је куповину 2/3 куће у Пожаревцу извршио са новцем добивеним за
продату предратну робу.
Са изнетих разлога, огласила га је да није ратни добитник и ослободила га је
плаћања ратне добити.

***
Редни број: 98
Презиме и име ратног добитника: Илија И. Војиновић
Занимање: кафеџија
Место становања: Петровац

15% казна
6.060.-

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, слободном оценом на основу чл. 7. Зак. о одузимању ратне
добити ОДБИЈА жалбу пошто није довољно документована, а закључак Среске
комисије донели су чланови исте слободном оценом на основу личног сазнања и
прикупљених података.
***
Редни број: 99
Презиме и име ратног добитника: Борис(л)ав Младеновић
Занимање: кафеџија
Место : Пожаревца
Утврђена ратна добит:		
15% казна
- По предлогу референта:
60.400
9.000.- По окружној комисији:
ослобођен
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца, дошла је
до убеђења да Борислав није увећао имовину преко дин. 25.000.- те га је ослободила
плаћања ратне добити.
Машине за производњу сода-воде купио је Борислав после деветог маја 1945 год. и
та куповина не може бити ослонац за плаћање ратне добити.
***
Редни број: 100
Презиме и име ратног добитника: Светислав Девић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По предлогу референта:
3.200.000
- По окружној комисији:
3.200.000

15% казна
480.000.480.000

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, слободном оценом на основу чл. 7 Зак. о одузимању ратне добити
одбија жалбу ратног добитника, пошто није довољно документована, а закључак Среске
комисије створили су чланови исте слободном оценом наоснову личног сазнања и
прикупљених података за време рата.
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Утврђена ратна добит:		
- По предлогу референта:
40.400
- По окружној комисији:
-
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Окружна комисија није могла усвојити жалбу ратног добитника у погледу процене
гробнице, која је била процењена са дин. 800.000.- са разлога што Среска комисија ту
чињеницу није истакла у својој одлуци већ је исту усвојила слободном оценом којом је
приликом предлог референта смањила за дин. 300.000.Закључено и потписано дана 11 априла 1946 г. са шест решених предмета. Све
одлуке донете су једногласно.				
У Пожаревцу, 11-априла 1946. г.
Записничар,
Референт
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Варадинка Антић
И. Николић
Бранка Каровић
Момир П. Луковић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 101
Презиме и име ратног добитника: Драгољуб Миљковић
Место: Пожаревац
Занимање: трговац
Утврђена ратна добит: 		
15% казна
- По предлогу референта:
40.000
6.000.- По окружној комисији:
ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Драгољуб Миљковић, трговац, изјављује, да у свему остаје при својој жалби
и да себе не сматра ратним добитником. Пре рата имао је уштеђених дин. 20.000.које је уштедео као трг. помоћ код Браће Симића. Са тим новцем створио је за време
рата у заједници са Бакаловићем трг. радњу. После извесног времена разортачио се и
сада има сам једну малу бакалску радњу у којој нема робе за дин. 20.000.Сведок Милан Симић изјавио је да је Драгољуб Миљковић пре рата био код њега
трг. помоћ. око 12 год. за које је време уштедео суму од дин 20.000.-,са којим новцем
је отворио радњу за време рата у заједници са Бакаловићем.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила жалбу као и сва акта и пошто је провела
доказни поступак, дошла је до убеђења да Драгољуб за време рата своју имовину није
увећао преко дин. 25.000.- Због тога га је ослободила плаћања ратне добити.

Презиме и име ратног добитника: Видомир Лазовић
Место: Пожаревац
Занимање: чиновник
Утврђена ратна добит: 		
15% казна
- По предлогу референта:
30.000
4.500.- По окружној комисији:
ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Видомир Лазовић, чин. изјавио је да себе не сматра ратним добитником и
у свему остаје при својој жалби. Пре рата продао је женин мираз те га је 6 април 1941
год. затекао готовином у суми од дин 20.000.Поред тога на дан 6 априла 1941 год. имао је и 5 комада дебелих свиња. Моли да се
за доказ својих навода саслуша Сима Јовановић, чин. Н. Окруж. Суда.
Сведок Сима Јовановић изјавио је: Познато ми је да је Видомир Лазовић пре рата
имао готовог новца у износу у дин 20.000.- који је новац добио од продаје жениног
мираза. Поред тога Лазовић је ранио и свиње те га је рат затекао са 5 комада дебелих
свиња. Ово ми је познато зато што је Лазовић још пре рата тражио да купи кућу за
женин мираз. Познато ми је да је Лазовић кућу зидао са члановима своје породице.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила жалбу као и сва акта и пошто је провела
доказни поступак, дошла је до убеђења да Видомир Лазовић за време рата своју
имовину није увећао преко дин. 25.000.- због чега га је ослободила ратне добити.
***
Редни број: 103
Презиме и име ратног добитника: Душан Дичић
Место: Пожаревац
Занимање: опанчар
Утврђена ратна добит:
15% казна
4.500.30.000
ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Душан Дичић, изјавио је да себе не сматра ратним добитником и да
остаје у свему при својој жалби. За време рата отворио је опанчарску радњу у којој је
радио сам са једним шегртом, те као занатлија не долази под удар Закона о одузимању
ратне добити. За време рата купио је половину парцеле бр. 5658 у површини од 43,50
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ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 102
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ари од Цветка Ж. Дичића за дин. 90.000.- окупациски. Ову је њиву купио што је то
његова дедовина.
Кожу сам у почетку набављао од Милана Животића, опанчара, а касније сам
набављао сирове коже, које сам штавио.
Сведок Милан Па(о)повић,3 опанчар изјављује: Душан је радњу отворио за време
рата преко пута од моје радње. За време рата упошљавао је једног ученика, али ми није
познато да ли је имао помоћника.
Сведок Живан Марковић, изјавио је: Познато ми је да Душан за време рата није
упошљавао више од једног ученика који је за време рата постао помоћник.
Разлози који су руководили Комисију за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је провела доказни поступак, донела је одлуку да се
Душан ослободи плаћања ратне добити као самостални занатлија на основу чл. 2. тач.
3. Зак. о одузимању ратне добити односно расписа Мин. Фин. Н.Р.С. бр. 22313/46 год.,
јер за време рата није упошљавао више oд једног помоћника и једног ученика.

***
Редни број: 104
Презиме и име ратног добитника: Петар Милосављевић
Место: Пожаревац
Занимање: абаџија
Утврђена ратна добит:		
15% казна
4.500.30.000
ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Петар Милосављевић, изјављује да себе не сматра ратним добитником
и да остаје у свему при својој жалби. За време рата купио је 30.000 комада цигаља,
један шифоњер и један отоман. Пре рата имао је готовог новца дин. 28.000.- као и
робе у свом дућану од вредности од дин.8.000- Није никакав дуг наплатио за време
рата, јер није имао. Дуг који је имао код Пожаревачке задруге наплатио је још 1927,
док му је меница враћена 1937 год. Међутим, Станишић, директор, вршио је неке
манипулације са дугом по банчиним књигама због чега га је комисија огласила за
ратног добитника.

3 У делу текста се појављује Милан Животић, док у другом делу саслушања Милан Поповић.
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Разлози који су руководили Комисију за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је провела доказни поступак, донела је одлуку да се
Петар Милосављевић ослободи плаћања ратне добити као самостални занатлија на
основу чл. 2. тач. 3. Зак. о одузимању ратне добити односно расписа Мин. фин. Н.Р.С.
бр. 22313/46 год., јер за време рата није упошљавао више од једног помоћника и једног
ученика.
***
Редни број: 105
Презиме и име ратног добитника: Ратибор Лазаревић
Место: Пожаревац
Занимање: бравар
Утврђена ратна добит:		
87.600
-

15% казна
27.600
-

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Ратибор Лазаревић, изјављује да себе не сматра ратним добитником
и да остаје у свему при својој жалби. За време рата није стекао никакву имовину
сем купљене јеврејске куће, која му је одузета. За време рата радио је са једним
помоћником и два ученика. Кућа у улици Узун Мирковој бр. 20. која је сазидана за
време рата својина је његовог оца и не може бити утврђивања ратне добити. На дан
9 маја имао је Д.Ф.Ј. дин 48.000.- али је исти потрошио током ослобађања јер је био
мобилисан у Ј.А.
Сведок Живојин Стефановић изјавио је да Ратибор Лазаревић за време рата радио
са једним помоћником и два ученика. За време рата није се бавио црном берзом нити
је сарађивао привредно са окупатором. Кућа у Узун Мирковој ул. својина је његовог
оца Живка.
Сведок Војислав Миленковић изјавио је да Ратибор Лазаревић за време рата
обављао браварски занат, а да ли је привредно сарађивао са окупатором није ми
познато. Кућу у Узун Мирковој ул. бр.20 зидао је за време рата његов отац Живко, а
ово ми је познато што сам радио столарски занат.
Разлози који су руководили Комисију за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је спровела доказни поступак, утврдила је да кућа у Узун
Мирковој ул. бр. 20 није својина Ратибора, па је утврђену ратну добит смањила са дин.
60.000.- колко износи вредност поменуте куће, те тако сада има да плати дин 27.600.(двадесет седамхиљадашесто).
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Сведок Станиша Тодоровић изјавио је да је Петар Милосављевић радио са једним
помоћником за време рата и да се искључиво бавио послом свог заната.
Сведок Арса Илић изјавио је да је Петар Милосављевић за време рата радио са
једним помоћником и да се икључиво бавио пословима свог заната.
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***
Редни број: 106
Презиме и име ратног добитника: Тодор и Марија Ћурувија
Место: Пожаревац
Занимање: кафеџија
Утврђена ратна добит:		
400.000
200.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутна Марија Ћурувија, изјавила је да себе не сматра ратним добитником и
да остаје у свему при својој жалби. За време рата нису купили никакву непокретну
имовину, него су једну кућу отуђили. Уочи замене новца купили су један вагон вина од
Боже Ђорђевића из Неготина односно Смедовца, али нису га у целости исплатили, већ
су дали само дин. 250.000.- окупационих.
Моли Окружну комисију да је ратне добити ослободи, јер није ратни добитник. За
време рата купила је једно буре гаса од Милорада Бакаловића, чин. Окруж. жељез. да
би помоћу гаса могла да набави животне намирнице. Са Војом Милосављевићем бив.
прет. општине за време окупације није имала никакве послов. везе.
Разлози који су руководили Комисију за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца и пошто
је спровела доказни поступак, дошла је до убеђења да су Тодор и Марија за време рата
увећали своју имовину, али да им је Среска комисија ратну добит нереалну одредила.
По оцени ове комисије која је донета слободном оценом, ратна добит износи дин.
200.000.- (двестахиљада). Поред тога има да плати 15% казну у износу од дин. 30.000
(тридесетхиљада) јер пријава није у року одређеном општим позивом.
Закључено и потписано дана 16 априла 1946 г. од бр. 101-106 са 6 решених предмета.
Референт
Записничар,
Слоб.Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
В. Антић
Р. Николић
Б. Каровић
Момир П. Луковић

***
Редни број: 107
Презиме и име ратног добитника: Петар Милетић
Место: Голубац
Занимање: опанчар
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15% казна
60.000
30.000

Претседник
Б. Лазаревић
(печат Комсије)

Разлози којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила жалбу као и сва акта донела је одлуку
да се Петар ослободи плаћања ратне добити као самостални занатлија на осн. чл. 2.
тач. 3. Зак. о одузимању ратне добити, као и расписа Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46
год.,јер је уверењем М.Н.О. Голубац бр. 716/од 3-IV-46 год. доказао да за време рата
није упошљавао више од једног помоћника и једног ученика.
***
Редни број: 108
Презиме и име ратног добитника: Велимир Стевић
Место: Браничево
Занимање: земљорадник
Утврђена ратна добит:
30% казна
6.000
20.000
-		ослобођен
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија донела је одлуку да се Велимир ослободи плаћања ратне добити
као земљорадник на основу осн. чл. 2. тач. 3. Зак. о одузимању ратне добити, као и
расписа Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46.
***
Редни број: 109
Презиме и име ратног добитника: Живота Лукић
Место: Браничево
Занимање: земљорад.
Утврђена ратна добит:
30% казна
9.000
30.000
-		ослобођен
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија донела је одлуку да се Живота ослободи плаћања ратне добити
као земљорадник на основу осн. чл. 2. тач. 3. Зак. о одузимању ратне добити, као и
расписа Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит:
30% казна
50.000
15.000
ослобођен
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***
Редни број: 110
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Презиме и име ратног добитника: Станоје М. Ђокић
Место: Доња Крушевица
Занимање: земљорад.
Утврђена ратна добит: 		
- По оцени Среске ком.:
50.000
- По оцени Окруж. комисије:		

30% казна
15.000
ослобођен

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија донела је одлуку да се Живота ослободи плаћања ратне добити
као земљорадник на основу осн. чл. 2. тач. 3. Зак. о одузимању ратне добити, као и
расписа Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46.
***
Редни број: 111
Презиме и име ратног добитника: Бранислав Савић
Место: Браничево
Занимање: земљорад.
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окруж. комисије:

30% казна
30.000
9.000
ослобођен

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија донела је одлуку да се Станоје ослободи плаћања ратне добити
као земљорадник на основу осн. чл. 2. тач. 3. Зак. о одузимању ратне добити, као и
расписа Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46.
***
Редни број: 112
Презиме и име ратног добитника: Влајко Јовић
Место: Браничево
Занимање: земљорад.
Утврђена ратна добит:		
30% казна
- По оцени Среске ком.:
20.000
6.000
- По оцени Окруж. комисије:
ослобођен

110

***
Редни број: 113
Презиме и име ратног добитника: Станко К. Дујковић
Занимање: трговац
Место: Голубац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
300.000
- По оцени Окруж. комисије:
45.000

30% казна
45.000
15.000

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца, нашла је
да је за време рата увећао своју имовину а што се види и по томе да је на дан 9-V-1945
год имао код себе и разних новчаних завода готовог новца Д.Ф.Ј. дин 152.939.- али да
му је Среска комисија ратну добит нереално утврдила.
По оцени Окружне комисије увећање имовине као ратна добит износи дин. 100.000
(стохиљада) поред тога плаћа и казну 15% дин 15.000,. (петнаестхиљада), јер пријаву
није предао у одређеном року.
***
Редни број: 114
Презиме и име ратног добитника: Љубомир Мирковић
Занимање: трговац
Место: Голубац
Утврђена ратна добит: 		
30% казна
- По оцени Среске ком.:
31.000
9.000
- По оцени Окруж. комисије:
ослобођен
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца, нашла је
да се исти не може сматрати радним добитником, јер за време рата није ништа стекао,
а повећање непокретне имовине настало је услед тога што је за време рата наследио
од Павла и Марије Урошевић из Голупца, а који то имање нису стекли за време рата.
Са изнетих разлога Окружна комисија га је ослободила плаћања ратне добити.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија донела је одлуку да се Влајко ослободи плаћања ратне добити
као земљорадник на основу осн. чл. 2. тач. 3. Зак. о одузимању ратне добити, као и
расписа Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22313/46.
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Закључено и потписано дана 17 априла 1946 г. од бр. 107-114 са 8 решених предмета.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Записничар,
Референт
Слоб.Милојковић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Претседник
Б. Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 115
Презиме и име ратног добитника: Павловић и Мирковић
Занимање: трговци
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
450.000
- По оцени Окружне комисије:
450.000

5% казна
67.500.67.500

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутни Милорад Атанацковић изјављује да себе не сматра ратним добитником,
јер за време рата није како он, тако исто и фирма Мирковић и Павловић стекла ма
какву имовину одн. да је није увећала. Пре рата имали су велики лагер робе који су за
време рата распродали па су од купљеног новца купили једну кућу у Београду и једну
кућу у Пожаревцу. Поред ове две куће наш ортак пок. Милош Обрадовић купио је само
једну кућу у Београду у Јаворској улици, али то није купила фирма него сам Милош за
свој рачун.
Присутан Стеван Мирковић који се у свему слаже са изјавом свога ортака Милорада
Атанацковића.
Разлози који су руководили Комисију за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7 став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време окупације одбија жалбу ратног добитника, пошто није
ничим довољно документована, а закључак Среске комисије створили су чланови исте
слободном оценом на основу прикупљених података и личног сазнања о раду овог
ратног добитника за време рата.
***
Редни број: 116
Презиме и име ратног добитника: Станојло Новаковић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
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Чланови:
Радомир Николић
Б. Каровић
Момир П. Луковић
Варадинка Антић

5% казна
45.000.30.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Станојло Новаковић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата ни с чим није увећао своју имовину, и у свему остаје при својој жалби.
Истина је да сам пре замене окупацијских новчаница дао новац Божу Ђорђевићу
из Смедовца, да ми набави вино, али он то није учинио него ми је после замене новца
вратио суму од Д.Ф.Ј- дин. 40.000- . За време рата нисам обављао никакву радњу, о
чему сам приложио доказе уз своју жалбу.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе и жалбу, дошла је до убеђења да
је Станојло за време рата увећао своју имовину купујући вино за Немце у заједници са
Јездимиром Шарићем, али да му је ратна добит нереално утврђена. Окружна комисија
утврђује ратну добит са дин. 200.000 (двестахиљада) као и казну од дин. 30.000
(тридесетхиљада).
***
Редни број: 117
Презиме и име ратног добитника: Михајло Л. Стојановић
Занимање: баштован
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По оцени Среске ком.:
30.000
- По оцени Окружне комисије:
30.000

15% казна
4.500 4.500 -

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Михајло А. Стојановић изјављује да себе не сматра ратним добитником
јер је по занимању баштован – земљорадник и да у свему остаје при својој жалби.
Материјал за зидање куће купио је за време рата и то углавном полован. Од Миливоја
Антића купио је једну скелу коју је растурио и од добивеног материјала добио потребну
грађу. За време рата није одржавао никакве везе са Немачком командом и није истина
да је пекао прасе за крајскоманданта. Пре рата имао је прилично стоке коју је за време
рата уновчио и за добивен новац купио је грађу за зидање куће.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7 став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу ратног
добитника пошто није ничим довољно документована, а закључак Среске комисије
створили су чланови исте слободном оценом, на основу прикупљених података и
личног сазнања о раду овог ратног добитника за време рата.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит: 		
- По оцени Среске ком.:
300.000
- По оцени Окружне комисије:
200.000
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***
Редни број: 118
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

114

Презиме и име ратног добитника: Никола Велчановић
Занимање: предузимач
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
15% казна
- По оцени Среске ком.:
50.000
7.500 - По оцени Окр. комисије:		ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Никола Велчановић изјављује да за време рата није ничим увећао своју
имовину и да себе не сматра ратним добитником. У свему остаје при својој жалби.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак дошла је до убеђења да
жалиоц Никола за време рата није увећао своју имовину те га је ослободила плаћања
ратне добити.
***
Редни број: 119
Презиме и име ратног добитника: Петар Давидовић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

100.000
ослобођен

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Петар Давидовић изјављује да себе не сматра ратним добитником јер за
време рата није увећао своју имовину и у свему остаје при својој жалби. Пре рата имао
је велику и добро сортирану трговину са мануфактурном и галантерском робом. Сву
робу продао је за време рата као и кућу у Св.Савској улици док је купио односно данас
је у поседу једне куће у Бгду у улици Стевана Првовенчаног.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак дошла је до убеђења да
жалиоц Петар, за време рата није увећао своју имовину, те га је ослободила плаћања
ратне добити.

Записничар,
Референт
Слоб.Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Радомир Николић
Б. Каровић
Момир П. Луковић
Варадинка Антић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат Комсије)

***
Редни број: 120
Презиме и име ратног добитника: Доста и Драган Радовановић
Занимање: трг.
Место: Голубац
Утврђена ратна добит: 		
- По оцени Среске ком.:
300.000
- По оцени Окр. комисије: 100.000

15% казна
75.000
15.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Драган Радовановић изјављује да себе као и своју мајку не сматра ратним
добитницима јер за време рата ничим нису увећали своју имовину, већ напротив исту
су смањили. Моли да се како он тако и његова мајка ослободе плаћања ратне добити.
Приказује записник општине голубачке вр. 1091 од 10/IV 1945. г. који је сачинио
заступник шефа шум. управе Марко Вељовић као и члан оп. управе Живко Милојковић,
из кога се види да је имао на стоваришту 2.317 м3 разног дрвета. Изјављује да за време
рата није купио никакву ни покретну и непокретну имовину и да за време рата није
продавао дуван и со на црној берзи.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак и размотрила цео предмет
дошла је до убеђења да су уд. Доста и син јој Драган за време рата увећали своју
имовину, али да му је иста од стране Среске комисије нереално утврђена. По оцени
Окружне комисије увећање имовине као ратне добити износи дин 100.000 као и 15%
казна. дин 15.000.
***
Редни број: 121
Презиме и име ратног добитника: Андра Павловић
Занимање: трговац

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Закључено и потписано дана 24 априла 1946 г. са пет решених предмета и то од
броја 115 – 119.

Место: Голубац
115

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
500.000
75 .000
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Андра Павловлић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата није ничим увећао своју имовину него је смањио. Моли да се ослободи
плаћања ратне добити утолико пре што је погођен и Законом о аграрној реформи.
За време рата прогањан је од стране белогардејаца слуге немачког окупатора, јер је
помагао у бекству заробљене црвеноармејце који су били присилно мобилисани у у
Власовљевој армији. За време рата радио је врло слабо.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак пак дошла је до убеђења да
Андра Павловић за време рата није увећао своју имовину, ради чега га је ослободила
плаћања ратне добити.
***
Редни број: 121/1224
Презиме и име ратног добитника: ing. Слободан Крајцер
Занимање: инжењер
Место: Голубац
Утврђена ратна добит:		 30% казна
- По оцени Среске ком.:
200.000
60 .000
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутни: ing. Слободан Крајцер изјављује: Октобра месеца 1941.г. пензионисан
сам и све до 1942 г. живио сам од пензије и обраде свога имања. Да бих могао живети
задужио сам се код београдске задруге са 100.000 окупациских дин. који дуг ни до
данас у целости нисам могао да исплатим. Да бих могао да живим и издржавам своју
породицу почео сам да радим са каменоломом, али ту нисам постигао никакву добит, јер
сам зарадио толико колико је било потребно за моје издржавање као и моје породице.
Сада ми се по Закону о аграрној реформи одузима 12ха земље и данас целокупна моја
имовина не представља вредност, колико сам осуђен да платим ратну добит.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак дошла је до убеђења да
ing. Слободан Крајцер за време рата није увећао своју имовину, ради чега га ослобађа
плаћања ратне добити.

4 Записничар је у оригиналној књизи направио техничку грешку приликом уписивања редних
бројева поред имена ратних добитника, тако да је број 121 уписан два пута заредом.
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Презиме и име ратног добитника: Никола В. Недељковић
Занимање: камењар и кафеџија
Место: Голубац
Утврђена ратна добит:		
15% казна
- По оцени Среске ком.:
170.000
25 .000
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Никола Недељковић изјављује: За време рата радио сам са бифеом, а од
1943 г. и са каменоломом. Камена сам продао свега 5 шлепова и то: 1943 г. 2 шлепа
фабрици шећера Петровград и 2 шлепа Техн. одељ. Пожаревац, 1945 продао сам 1
шлеп фабрици шећера у Петровграду. За време рата нисам купио никакву покретну
ни непоретну имовину једино сам одужио предратне дугове код Држ. хип. банке у Бгду
дин. 182.000,- Пож. штед. дин. 56.000.- и Грађ. Штед. В. Градиште дин. 44.000.- Овај
дуг нисам сав исплатио од зараде већ сам за исплату истог позајмио новац од Животе
Кузмановића окуп. дин. 52.000.- Станка Дујковића окуп. дин 25.000 и Александра
Јацића окуп. дин. 25000. Позајмљени новац до данас нисам вратио. Од стране аграрне
реформе одузето ми је 7 ха земље.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак дошла је до убеђења да
Никола Недељковић за време рата није увећао своју имовину, ради чега га ослобађа
плаћања ратне добити.
Закључено и потписано дана 25 априла 1946 г. са 4 решена предмета и то од броја
119 – 122. Све одлуке донете су једногласно.
Записничар,
Референт
Слоб.Милојковић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Претседник
Варадинка Антић
Б. Лазаревић
Радомир Николић		
Момир П. Луковић
Бранка Каровић
(печат Комсије)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 122/1235

5 Записничар је у оригиналној књизи направио техничку грешку приликом уписивања редних
бројева поред имена ратних добитника, тако да је број 121 уписан два пута заредом.
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Књига 2.
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II
СЕДНИЧКИ ЗАПИСНИК
ОКРУЖНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ПОЖАРЕВАЦ
***
Редни број: 123
Презиме и име ратног добитника: Војислав Живановић
Занимање: трговац
Место: Барич
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.: 300.000
- По оцени Окр. ком.:
45.000

15% казна
50.000
7.500

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
дошла је до убеђења да је исти за време рата увећао своју имовину, али да му је ратна
добит нереално утврђена. По оцени окружне комисије која је донета слободном оценом
увећање имовине као ратне добити износи дин. 50. 000 као и 15% казна дин. 7. 500./
***
Редни број: 124
Презиме и име ратног добитника: Танасије Миловановић
Занимање: земљорадник
Место: Браничево
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.: 300.000
- По оцени Окр. ком.:
90.000

30% казна
50.000
15.000

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
дошла је до убеђења да је исти за време рата увећао своју имовину, продавајући
животне намирнице за дукате и злато, што је и сам у својој жалби признао, али да му је
ратна добит нереално утврђена. По оцени окружне комисије која је донета слободном
оценом увећање имовине као ратне добити износи Дин. 50. 000 као и 30% казна дин.
15. 000,-

Презиме и име ратног добитника: Катарина Давинић
Занимање: домаћица
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
- По оцени Среске ком.: 30.000
- По оцени Окр. ком.:
30.000

30% казна
9.000
9.000

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7 став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу Катарине Б.
Давинић, пошто није ничим документована, а закључак Среске комисије створили
су чланови исте, на основу прикупљених података и личног сазнања о њеном раду за
време рата.
***
Редни број: 126
Презиме и име ратног добитника: Др Даринка Прокић
Занимање: лекар
Место: Смољинац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.: 650.000
- По оцени Окр. ком.:
650.000

30% казна
-

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија слободном оценом на основу чл. 7 став први Закона о одузимању
ратне добити стечене за време непријатељске окупације, одбија жалбу Др Даринке
Прокић, пошто није ничим документована, а закључак Среске комисије створили су
чланови исте, на основу прикупљених података и личног сазнања о њеном раду за
време рата.
Закључено је и потписано дана 27. априла 1946. од бр. 123 – 126. са четири решења
предмета.
Записничар
Референт
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Варадинка Антић
Радомир Николић
Бранка Каровић
Момир Луковић

Претседник:
Б. Лазаревић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 125

(печат Комисије)
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***
Редни број: 127
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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Презиме и име ратног добитника: Жика Петровић
Занимање: абаџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
130.000
19.500
- По оцени Окр. комисије:
60.000
9.000
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Жика Петровић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није ничим увећао своју имовину, па моли да се ослободи ратне добити.
Пре рата имао је абаџијску радњу у којој је имао робе у вредности дин. 110.000,/ Сву
ту робу распродао је за време рата а од добивеног новца за ту робу сазидао је кућу
на женином плацу. Поред тога имао је још и нешто грађевинског материјала који је
набавио пре рата. За време рата није имао ни једног помоћника нити ученика. За
време рата обављао је абаџијски занат док је имао робе а после тога обављао је трговину. Признаје да је за време рата продавао чарапе на црној берзи.
Присутан сведок Јованка Николић изјављује, да када је она била у логору, Жика је
слао пакете. Шта је он радио за време рата није јој познато. Исто тако не зна колико је
Жика имао робе пре рата.
Присутан Новица Живковић изјављује да је за време рата био прогањан, те да се је
склонио у Пожаревцу код Жике. Када је Жика отпочео са грађењем куће позајмљивао
му је новац. Укупно му је дао око дин. 300.000,/ о чему је Жика издао признаницу.
Жика му до данас није вратио новац.
Присутан Стокић Данило изјављује, да је за време рата хапшен од гестапоа и док се
налазио у затвору Жика је помагао њега у намирницама, а његову породицу материјално: Зна да је Жика имао пре рата робе за 100.000 дин. шта је он радио за време рата
није му познато.
Присутан Живојин Лецић изјављује да је Жика 1939 г. био под стечај, а да је у очи
рата имао робе у абаџијској радњи у вредности око 100.000,/ до 120.000 дин.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак, размотрила је поново
цео предмет па је нашла да је жалиоц Жика за време рата увећао своју имовину
искористивши ратне прилике и беду народа, али да му је ратна добит нереално
утврђена.
По оцени ове комисије која је донета слободном оценом увећање имовине као
ратне добити износи дин. 60.000 као и 15% казна дин. 9.000 што чини укупно Дин.
69.000 (шесетдеветхиљада)

Презиме и име ратног добитника: Драгић Илић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
30.000
- По оцени Окр. комисије: ослобођен

15% казна
-

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Драгић Илић изјављује да себе не сматра ратним добитником јер за
време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је мануфактурну радњу у којој
је имао робе за дин. 200.000,/ За време рата купио је један виноград на женино име у
површини 1,20.22 х. који је већим делом у парлогу. Поред тога зидао је кућу за време
рата коју ни данас није завршио потпуно. Приликом зидања куће употребио је стари
материјал.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак, дошла је до убеђења да
Драгић Илић за време рата није увећао своју имовину преко Дин. 25.000,- ради чега
га ослобађа плаћања ратне добити.
***
Редни број: 129
Презиме и име ратног добитника: Даница Цвејић
Занимање: домаћица
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
30.000
- По оцени Окр. комисије: ослобођен

15% казна
-

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутна Даница Цвејић изјављује да себе не сматра ратним добитником. Отац јој
је дао грађу за зидање куће, а исто тако дао јој је исто и новаца. Приликом зидања куће
задужила се код разних лица и тај дуг није ни данас вратила.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је спровела доказни поступак дошла је до убеђења да
даница Цвејић за време рата није увећала своју имовину преко дин. 25.000,/ а да је

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 128
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купљена и новосазидана кућа својина државе ФНРЈ јер је исту купио и зидао њен муж
Цветко коме је исто конфискована као ратном злочинцу.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Закључено и потписано дана 29. априла 1946. г.
Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Претседник:
Б.Лазаревић
(Печат Комисије)

***
Редни број: 1316
Презиме и име ратног добитника: Живота Митић
Занимање: земљорад.
Место: Барич
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. ком.:

400.000
ослобођен

30% казна
-

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет, нашла је да жалиоц није
увећао своју имовину и ако је купио 1/2 трактора за време рата па га је ослободила
плаћања ратне добити.
***
Редни број: 132
Презиме и име ратног добитника: Стеван М. Митић
Занимање: земљорад.
Место: Барич
Утврђена ратна добит:		
30% казна
- По оцени Среске ком.: 400.000
- По оцени Окр. ком.:
ослобођен
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет нашла је да жалиоц Стеван
није увећао своју имовину, јер је трактор купио после 9 маја 1945 г. па га је зато
огласила да није ратни добитник.
6 Недостаје у редоследу број 130.
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Чланови комисије:
Варадинка Антић
Момир Л. Луковић
Бранка Каровић
Радомир Николић

Презиме и име ратног добитника: Живота Кузмановић
Занимање: земљорад.
Место: Шувајић
Утврђена ратна добит:		 30% казна
- По оцени Среске ком.:
80.000
- По оцени Окр. ком.:
ослобођен
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет нашла је да жалиоц Живота
није увећао своју имовину преко Дин. 25.000,/ те га је ослободила повећања ратне
добити.
***
Редни број: 134
Презиме и име ратног добитника: Живота Николић
Занимање: трговац
Место: Барич
Утврђена ратна добит:		 30% казна
- По оцени Среске ком.:
150.000
- По оцени Окр. ком.:
50.000
7.500
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет нашла је да жалиоц Живота за
време рата увећао своју имовину куповином једне вршалице, али да му је ратна добит
од стране Среске комисије претерано високо утврђена, па је исту снизила на дин.
50.000, као и 15% казна дин. 7.500,/ што чини укупно дин. 57.500 (педесетседамхиљада
пет сто).
***
Редни број: 135
Презиме и име ратног добитника: Петар Кекић
Занимање: земљорад.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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***
Редни број: 133

Место: Жагубица
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Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
73.708
- По оцени Окр. ком.:
ослобођен
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет нашла је да жалиоц Петар
није увећао своју имовину за време рата, преко дин. 25.000,/ па га је ослободила
плаћања добити.

***
Редни број: 136
Презиме и име ратног добитника: Јанко Дурлић
Занимање: трговац
Место: Петровац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
800.000
100.000
- По оцени Окр. ком.:
120.000
15.000
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет нашла је да жалиоц Јанко
за време рата увећао своју имовину јер је купио кућу у Бгду, али да је ратна добит
нереално утврђена, пошто је распродао предратну робу. По оцени ове комисије која је
донета слободном оценом увећање имовине износи дин. 100.000 као и 15% казна дин.
15.000,/ што чини укупно дин. 115.000,/ (сто петнаест хиљада).

***
Редни број: 137
Презиме и име ратног добитника: Инж. Драгослав Стојадиновић
Занимање: инжињер
Место: Београд
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.: 258.000
- По оцени Окр. ком.:
219.800

15% казна
38.700
32.970

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет, нашла је да жалиоц Драгослав
за време рата увећао своју имовину, јер је вредност његове чисте имовине на дан 6
априла 1941 г. износила дин. 147.878,/ а на дан 9 маја 1945 г. дин 367.678,/ те да му ратна

Закључено и потписано дана 30. априла 1946 г. са 7 решених преднета и то од бр.
131 - 137. Све одлуке донете су једногласно.
Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Момир Л. Луковић
Бранка Каровић
Радомир Николић

Претседник:
Б.Лазаревић

***
Редни број: 138
Презиме и име ратног добитника: Александар Драгутиновић
Занимање: опанчар
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		
15% казна
- По оцени Среске ком.:
30.000
4.500
- По оцени Окр. ком.:
ослобођен
Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Александар Драгутиновић изјављује да себе не сматра ратним добитником
јер за време рата није ничим увећао своју имовину. Кућу у Драгашевој ул. купио је још
пре рата, али услед насталих тешкоћа пренос је извршен на њега месеца маја 1941 г.
Кош је зидао за време рата са материјалом који је још пре рата набавио. Зидање коша
кошта га дин. 30.000.- Пре рата имао је много робе и радио је са неколико помоћника,
док је за време рата упошљавао само једног помоћника и једног шегрта. Моли комисију
да га ослободи плаћања ратне добити, јер нема из чега исту да плати, пошто данас нема
своју радњу. Сада ради као члан опанчарске задруге.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе, нашла је да жалиоц Александар
Драгутиновић, није ратни добитник, јер је ситан занатлија а да увећање имовине за
време рата не претставља нарочиту вредност, па га је због тога ослободила плаћања
ратне добити.
***
Редни број: 139
Презиме и име ратног добитника: Павле Адамовић

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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добит износи дин. 219.800,/ и 15% казна дин. 32.970 што чини укупно дин. 252.770,/ (дв
естапедесетидвехиљадеседамстоседамдесет дин.).

Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
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Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
40.000
6.000
- По оцени Окр. комисије: 40.000
6.000
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Павле Адамовић изјављује да себе не сматра ратним добитником и ако
је за време рата купио 3 и по ха земље у Манастирици, кућу у Пожаревцу у Косанчићевој ул. и кафанску зграду у Титовој ул. Моли да се ослободи ратне добити и изјављује
да у свему остаје при надзорној жалби Јавном тужиоцу.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу нашла је да је Павле
за време рата увећао своју имовину за дин. 40.000,/ а како је то била утврдила Среска
комисија, па му ратну добит утврђује са дин. 40.000 као и 15% казну дин. 6.000,/ што
чини укупно дин. 46.000,/ (четрдесетшестдинара)
Истовремено ставила је ван снаге своју ранију одлуку бр. 59 од 18-II.46 гд. са којом
је Павлу била повећана ратна добит дин. 70.000,/
***
Редни број: 140
Презиме и име ратног добитника: Чедомир Арсић и Милија Јеремић
Занимање: трговци
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит: 		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
40.000
6.000
- По оцени Окр. комисије: 40.000
6.000
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Милија Јеремић изјављује да себе не сматра за ратног добитника а
исто тако ни свога шурака Чедомира Арсића. Пре рата имали су трговачку радњу у
Пожаревцу у којој су имали робе за дин. 200.000,/ За време рата распродали су робу
из своје радње и купили кућу у Косанчићевој ул.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила сва акта као и жалбу жалиоца Чедомира
нашла је да исти као и његов ортак нису увећали своју имовину преко добити с обзиром
да су овде у питању два физичка лица, па их је ослободила плаћања ратне добити
***
Редни број: 141
Презиме и име ратног добитника: Влада Петровић
Занимање: абаџија
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Место: Пожаревац

15% казна
-

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Влада Петровић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није ничим увећао своју имовину и ако је купио један виноград у површини
од 68.55 ари. Пре рата имао је робе у своме дућану за дин. 180.000,/ коју је робу
распродао за време рата и за добивени новац купио је 1942 г. виноград. За време рата
је удао ћерку и као мираз дао јој је ствари и намештај који је делимично набавио још
пре рата, а остатак је набавио за време рата од добивеног новца за продату робу. Моли
да се ратне добити ослободи, јер није ратни добитник и нема новаца одакле да исту
плати.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Владимира, нашла је
да за време рата није увећао своју имовину преко нормално дозвољене добити од дин.
25.000,/ па га је ослободила плаћања ратне добити.

***
Редни број: 142
Презиме и име ратног добитника: Божидар Јовановић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
30.000
- По оцени Окр. комисије: ослобођен

15% казна
4,5%
-

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Божидар Јовановић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је сортирану мануфактурну
радњу у којој је имао робе за дин. 400.000,/ а поред тога имао је и готовог новца око
дин. 400.000,/ што је пропустио да унесе у својој пријави готов новац кога је имао
код Пож. трг. банке у суми дин. 30.559,/ и то на име свог сина Љубише дин. 27.610,/ и
на име жене Добриле дин. 2.949,/ о чему је приложио извештај Пож. трг. банке од 17
новембра 1945 г. па моли, пошто је то документ, да му се призна као готовина на дан
6 априла 1941 г. За готовину од 400.000, дин. нема доказа јер су документа о замени
новца 1941 г.: са чиме би то могао доказати, пропала о чему има извештај од Мин.
финансија. Новац из Пож. трг. банке подигао је за време рата и данас нема никакав
улог код исте банке. Кућу је купио 6 октобра 1941 г. за дин. 400.000,/ што је доказ да је
имао новаца и да није користио беду народа, јер тада још нису биле тако велике цене
мануфактурној роби. За време рата није набављао робу и свој је рад свео у најмањој
мери о чему као доказ приложио је писмо централе за текстил од 24 II 1942 г.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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Утврђена ратна добит: 		
- По оцени Среске ком.:
50.000
- По оцени Окр. комисије:
-
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Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила цео предмет нашла је да за време рата
није увећао своју имовину преко дозвољене нормалне добити од дин. 25.000,/ па га је
ослободила плаћања ратне добити.
Истовремено ставила је ван снаге своју одлуку бр. 70 од 25. II 1946 г. са којом је
Божидару била утврђена ратна добит са дин. 119.720,/
***
Редни број: 143
Презиме и име ратног добитника: Милан Љ. Станојевић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
60.000
- По оцени Окр. комисије: ослобођен

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Милан Љ. Станојевић изјављује да себе не сматра ратним добитником,
јер за време рата није увећао своју имовину. За време рата купио је две мале кућице
које су подигнуте на општинском земљишту за новац који је добио од продате робе
и живога меса који је имао пре рата. Кош је подигао 1943 г. после поплаве која му је
ранији кош и обор орушила. Приликом грађења коша употребио је стари материјал.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет као и жалбу Милана, нашла
је да код њега не постоји неко нарочито велико увећање имовине па га је као ситног
трговца и малог човека ослободила плаћања ратне добити.
Закључено и потписано дана 3 маја 1946 г. са 7 решених предмета и то од бр. 138 до
143. Све одлуке донете су једногласно.
Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Момир Л. Луковић
Бранка Каровић
Радомир Николић

***
Редни број: 144
Презиме и име ратног добитника: Славко Николић
Занимање: сензал
Место: Салаковац
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15% казна
-

Претседник:
Б.Лазаревић
(печат Комисије)

149.350
80.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Славко Николић, изјављује да му је земља коју је купио од фирме Бајлони
и синови одузета у сврху аграрне реформе, јер о томе није благовремено сачинио код
надлежног суда уговор о куповини и продаји, те моли да се ратне добити ослободи.
Прилаже оверен препис решења Мин. аграр. реформе и колонизације Н.Р.С. 17362/46
гд. од 23- III- 1946 гд. са којом је одбивена његова молба да се земљиште које је купио
од Бајлониа изузме испод аграр. реформе. Остале парцеле које је купио или узео под
закуп нису погођене Законом о аграрној реформи. За време рата купио је спаваћу собу
од једног избеглице који је код мене становао. За време рата клао сам стоку, а месо
сам продавао нашим људима, да би се могли исхранити за време рата. Што се пак тиче
куповине њиве Живка Васића имам да изјавим да ту није по среди уговор о куповини
и продаји, већ уговор о даривању пошто је Живко усинио мог унука Борислава о чему
прилажем уговор потврђен код Ср. нар. суда, Пожаревац, под. пос. бр. Р.65/44.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила сва акта као и жалбу нашла је да је ратна
добит Славку Николићу ранијом одлуком високо одмерена с обзиром на то што
земљиште које је купио од фирме Игњат Бајлони и синови за 886.500,/ окупационих
дин. долази под удар аграрне реформе јер исто није на њега пренето путем купопродајног уговора те сада може само да тражи оштету- накнаду плаћене куповне цене.
Што се тиче куповине непокретног имања од Марка Пантића из Петровца оно је на
њега пренето као његово власништво, док купљено имање од Досте жене Анте Стевића
и Катарине Р. Илић пренето је у виду дугогодишњег закупа.
Са изнетих разлога утврђена му је ратна добит у динара 80.000,/ (осамдесет
хиљада).
***
Редни број: 145
Презиме и име ратног добитника: Мата Дружијанић
Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

227.000
100.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Мата Дружијанић изјавио је: за време рата није увећао своју имовину.
На дан 6-III-1941 год. имао је ракије 10.500. л. и вина 22.000. л. То вино и ракију
је за време рата углавном распродао, а за добивени новац купио је виноград са две
зграде, као и једну њиву од Жике Илића овд. адвоката, а исто тако купио је кућу од
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Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:
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Милице жене Љубише Николића, рођ. Ћирковић. Није истина да сам за време рата
радио са Немцима за њихов рачун, већ је то радио Станојло Новаковић у заједници
са Јездимиром Шарићем. За време рата био сам извесно време у ропству а касније
отеран сам у логор на Бањици, а затим у Француску и концентрациони логор.
Присутан сведок Милосав Петровић изјављује: познато ми је да је Мата на дан
6-IV-41 имао на лагеру око 2 1/2 вагона вина и 11/2 вагона ракије. Ово ми је познато зато
што сам ја његов пашеног.
Присутан Никола Младенов изјављује: није ми познато колики је био лагер робе
Мате. Како пре тако и после рата али знам да се Мата за време рата исправно држао.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет као и жалбу Мате Дружијанића
нашла је да је исти за време рата увећао своју имовину али да му је ратна добит високо
утврђена од стране Среске комисије, па је исту снизила на дин. 100.000 (стохиљада).
***
Редни број: 146
Презиме и име ратног добитника: Светислав Вељковић
Занимање: трг.
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
250.000
- По оцени Окр. комисије: 80.000

15% казна
37.500
12.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Светислав Вељковић изјавио је: Да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата није ничим увећао своју имовину, јер није купио ни покретну и непокретну
имовину. Пре рата имао је у роби уложену готовину од дин. 1. (нечитко).639./ а поред
тога имао је и готовог новца у износу 185.517,/ као и улога на штедњу код банака у
дин. 245.519,/ Данас нема више робе, а целокупна готов. у новцу по губитку фонда за
обнову земље не износи више од дин. 500.000,/ У сврху аграрне реформе одузето му
је 18 хект. земље, па моли да се и због тога разлога ослободи.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као жалбу жалиоца Светислава
нашла је да је исти за време рата као закупник великопродаје дувана за рејон бр. 53
увећао своји имовину, а коју је (нечитко).
Жалиоц није хтео да стави на расположење комисији своје пословне књиге, због
чега му је ратна добит утврђена слободном оценом у износу дин. 80.000,/ као и 15%
казна дин. 12.000,/ што чини укупно дин. 92.000./ (двадесетдве).
Окружна комисија приликом доношења своје одлуке имала је у виду да му је од
стране аграрне реформе одузето 18 хек.
Закључено и потписано дана 6 маја 1946 г. са 3 решена предмета и то од бр. 144 146. Све одлуке донете су једногласно.

130

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Бранка Каровић
Момир Л. Луковић

Претседник:
Б.Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 147
Презиме и име ратног добитника: Јован Лекић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:
-

5% казна
300.000
45.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Лекић Јован изјављује да себе не сматра ратним добитником јер за
време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је у заједници са својим ортаком
Караџићем робу у вредности дин. 4.000.000,/ коју је робу распродао за време рата а
за добивени новац купио је у заједници са својим ортаком једну кућу у Бгду у Зориној
ул. Купљена кућа данас не вреди више од дин. 600.000,/ данас има половину куће али
зато нема робе у бившем своме дућану. Моли да се ратне добити ослободи јер то име
не заслужује.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила сва акта као и жалбу Јована Лекића нашла
је да је исти за време рата увећао своју имовину јер је купио једну половину куће
у Београду док је другу имовину прикрио. Ради правилног утврђивања ратне добити
није ставио комисији на расположење своје пословне књиге које је водио.
Са изнетих разлога Окр. комисија утврдила му је ратну добит слободном оценом у износу дин. 300.000,/ као и казну дин. 45.000: што чини укупно 345.000,/
(тристачетрдесетпетхиљада) (јер је нашла да је ранијом одлуком ратна добит веома
умерена).
Истовремено ставила је ван снаге ранију своју одлуку бр.79, од 13 марта 1946 г. са
којом је ратна добит била утврђена са дин. 700.000,/ и 15% казна 105.000: што чини
укупно 805.000,/.
***
Редни број: 148
Презиме и име ратног добитника: Властимир Караџић
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Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		

Занимање: трговац
Место: Пожаревац
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Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:
-

15% казна
300.000
45.000

Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутан Властимир Караџић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је у заједници са ортаком
Лекићем робу у вредности око дин. 4.000.000,/ коју је робу распродао а за добивен
новац купио је у заједници са ортаком кућу у Бгду у Зориној ул. Купљена кућа данас не
вреди више од дин. 600.000,/ данас има половину куће али зато нема робе у бившем
своме дућану. Моли да се ослободи ратне добити, јер то име не заслужује, а ако држава
жели он половину куће радије поклања.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила сва акта Властимира Караџића нашла је да
је исти за време рата увећао своју имовину јер је купио једну половину куће у Бгду као
и једну њиву у Пожаревцу, док је другу стечену имовину прикрио.
Жалиоц није ставио на расположење комисији своје пословне књиге које је водио
ради чега му је ратна добит утврђена слободном оценом.
Окружна комисија сматра да је ранијом одлуком бр.78, од 13 марта 1946 г. ратна
добит високо одмерена те је исту сада утврдила са дин. 300.000,/ и 15% казна 45.000,/
дин. што чини укупно дин 345.000,- (триста четрдесет пет хиљада).
***
Редни број: 149
Презиме и име ратног добитника: Даница Драг. Тошић
Занимање: цвећарка
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
150.000
- По оцени Окр. комисије: 70.000
Саслушање односно изјаве ратног добитника и сведока:
Присутна Даница Тошић изјављује да за време рата није била црноберзијанка и да
је кућу купила од продате предратне робе и аката као и из готовине коју је уштедела
још пре рата. До сада је на име ратне добити исплатила дин. 69.290,/ а остатак нема из
чега да исплати па моли да се остатка ратне добити ослободи.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила сва акта као и жалбу удове Данице, дошла
је до убеђења да је иста за време рата увећала своју имовину али да је ратна добит од
стране Среске комисије високо била одређена па је исту смањила на динара 70.000,/
/седамдесетхиљада/

Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Бранка Каровић
Момир Л. Луковић
Радомир Николић

Претседник:
Б.Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 150
Презиме и име ратног добитника: Милосав Д. Богдановић
Занимање: трговац
Место: Петровац
Утврђена ратна добит: 		 5% казна
- По оцени Среске ком.:
63.000
9.450
- По оцени Окр. комисије: 30.000
4.500
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет као и жалбу ратног добитника,
нашла је, да је жалиоц за време рата увећао своју имовину, али да му је ратна добит
нереално утврђена па је исту смањила на дин. 30.000 као и 15% казну дин. 4.500,/ што
чини укупно дин. 34.500,/ (тридесет четирихиљаде).
***
Редни број: 151
Презиме и име ратног добитника: Радослав К. Миловановић
Занимање: земљорад.
Место: Ракинац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
30.000
4.500
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет као и жалбу Радослава нашла
је да је исти за време рата увећао своју имовину па га је као ситног земљорадника
са свега 57 ари земљишта ослободила од плаћања ратне добити, сходно објашњењу
Министарства финансија Србије од 19. II 1946 г.
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Закључено и потписано дана 8 маја 1946 г. са 3 решена предмета и то од бр. 147 149. Све одлуке донете су једногласно.
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***
Редни број: 152
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Презиме и име ратног добитника: Миодраг М. Миловановић
Занимање: сензал
Место: Ракинац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
54.000
- По оцени Окр. комисије:
8.100

15% казна
100.000
15.000

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила цео предмет као и жалбу Миодрага нашла је да се исти за време рата поред земљорадње бавио и трговином животних намирница. Да је животне намирнице продавао по црноберзијанским ценама и да је на
тај начин увећао своју имовину. За време рата саградио је две куће за које је материјал делимично набавио пре рата.
Жалиоц је по занимању ситан земљорадник, па га је Окружна комисија у смислу
расписа Мин. финансија Н.Р. Србије бр: 22313 од 19.II 1946 г. ослободила од плаћања
ратне добити.
***
Редни број: 153
Презиме и име ратног добитника: Благојевић Ст. Боривоје
Занимање: месар
Место: Жабари
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
61.100
- По оцени Окр. комисије: 40.000

5% казна
9.165
6.000

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе, као и жалбу Боривоја нашла
је: да се жалиоц Боривоје за сво време рата бавио црном берзом и да је за време рата
увећао своју имовину. Жалиоц је за време рата сазидао нову кућу и купио земљу од
Живана Станојевића и ћерке Чеде ,,Јапанца”.
По основу изложеног, Окружна комисија утврдила му је ратну добит динара
40.000.- и 15% казну 6.000.- то јест укупно 46.000.- (четрдесетшестхиљада/

Презиме и име ратног добитника: Благојевић Ј. Сава
Занимање: месар
Место: Жабари
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
42.100
6.315
- По оцени Окр. комисије: 42.100
6.315
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
Саве Благојевића нашла је да је одлука Среске комисије правилна, јер постоји увећање
имовине. Жалиоц је у току рата сазидао нову кућу чија је вредност на дан 9. V. 1945 г.
износила 150.000,/ жалба није ничим документована због чега је одбачена и одлука
Среске комисије потврђена.
***
Редни број: 155
Презиме и име ратног добитника: Драгољуб О. Јовић
Занимање: земљорад.
Место: Д. Ливадица
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
83.250
- По оцени Окр. комисије: 50.000

15% казна
12.487
7.500

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе, као и жалбу Драгољуба, нашла
је: да се жалиоц Драгољуб за сво време рата поред земљорадње, вршаја и млевења жита
бавио и црном берзом те да је на тај начин увећао своју имовину. За време рата примио
је 3.000.000,/ дин. окупационих за продато жито које је узимао за своје вршалице.
У току рата купио је једну воденицу моравку за 500.000,/ окупационих док је другу
имовину прикрао.
Закључено и потписано дана 10 маја 1946 г. са 5 решена предмета од бр. 150 - 155.
Све одлуке донете су једногласно.
Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Радомир Николић
Момир Л. Луковић
Бранка Каровић

Претседник:
Б.Лазаревић
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***
Редни број: 154

(печат Комисије)
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***
Редни број: 156
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Презиме и име ратног добитника: Видоје Јевремовић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

ослобођен

Разлози којима се добитник руководио, и шта је у своју одбрану рекао:
Присутан Видоје Јевремовић, изјавио је да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата није увећао своју имовину. Пре рата био је пословођа овдашње филијале
фирме ,,Бата”, код које је имао месечну плату дин. 8.000,/ Разном уштедом успео је
да створи готовину преко дин. 100.000,/ од којих само кауција код фирме износила је
дин. 90.000,/ За време рата није набављао никакву робу преко разних централа, већ
једино робу коју је могао набавити на тржишту. Радњу је прво отворио у заједници
са Мирком Мијалковићем и Милошом Димитријевићем са којима се крајем 1942 год.
разортачио и после тога водио сам трговачку радњу.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је расмотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца округа пожаревачког, нашла је да има места ревизији одлуке ове комисије бр.
54 од 9-II-1946 г.
Жалиоц је пре рата имао код фирме ,,Бата” кауцију у износу дин. 68.829,/ па је
комисија стекла убеђење да је могао имати на дан 6-IV 1941 г. већу количину готовог
новца, па га је ослободила плаћања ратне добити.
Уплаћена сума од дин. 10.000,/ не враћа се, јер се је исте одрекао.
***
Редни број: 157
Презиме и име ратног добитника: Милош Фелдић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
30.000
4.500
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Разлози којима се добитник руководио, и шта је у своју одбрану рекао:
Присутан Милош Фелдић, изјавио је себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није купио никакву покретну ни непокретну имовину.

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу, нашла је да жалиоц
Милош за време рата није увећао своју имовину преко дин. 25.000,/ па га је ослободила
плаћања ратне добити. Жалиоц је на рачун ратне добити положио суму од Дин. 17.500
које се је добровољно одрекао у корист фонда за обнову земље, те му се тај износ не
враћа.
***
Редни број: 158
Презиме и име ратног добитника: Велимир Стојановић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казнa
- По оцени Среске ком.:
60.000
9.000
- По оцени Окр. комисије: 30.000
4.500
Разлози којима се добитник руководио, и шта је у своју одбрану рекао:
Присутан Велимир Стојановић изјавио је да себе не сматра ратним добитником,
јер није ничим увећао своју имовину. Пре рата имао је добро сортирану трговину
мешовите робе у којој је имао робе у вредности дин. 437.458,/ Ту робу распродао је
већим делом за време рата и од добивеног новца купио је после ослобођења једну кућу
у Пожаревцу за дин. 400.000,/. Трепезарију коју је набавио за време рата купио му је
таст, као мираз његовој жени.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Велимира нашла
је да је исти за време рата увећао имовину, јер је купио кућу, трепезарију, кухињу
и оградио кућу новом терасом али да му је ратна добит од стране Среске комисије
високо одређена па је исту ова комис. утврдила са дин. 30.000,/ и 15% казне 4.500,/
што чини и укупно 34.500,/ дин. /тридесетчетирихиљада пет стотина./
***
Редни број: 159
Презиме и име ратног добитника: Живојин Обрадовић
Занимање: столар
Место: Пожаревац
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Моли да се ослободи ратне добити, јер је сиромашног стања.
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Утврђена ратна добит: 		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
40.000
6.000
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Разлози којима се добитник руководио, и шта је у своју одбрану рекао:
Присутан Живојин Обрадовић, изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер
је самостални занатлија и за време рата није имао ни једног помоћника нити ученика.
За време рата зидао нову кућу, којом је приликом употребио и један део материјала
који је добио од старе куће. Циглу као и материјал који је био потребан за зидање куће
набавио је у току 1942 год. Признаје да је за време рата куповао даске од Бугара, али
не признаје да је продавао текстил.
Присутан сведок Милан С. Траиловић изјављује: Год. 1940 када сам био у Београду
са службом добио сам писмо од Живојина Обрадовића са којим ме пита да ли желим
да му продам своју кућу у Моравској ул. бр. 23 али како ми иста није била за продају
ја уопште нисам са њим ступио у погодбу. Да ли је он имао новац или не то ми није
познато.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца, нашла је да има места ревизији одлуке ове комисије бр. 79/46 од 9-II-1946 г.
јер је жалиоц Живојин као самосталан занатлија свој посао обављао сам од помоћника
и ученика. Са изнетих разлога комисија га је у смислу тач. 3. чл. 2 Зак. о одуз. рат.
добити, ослободила плаћања ратне добити.
Уплаћена сума од дин. 16.000,/ не враћа се, јер се је исте одрекао у корист фонда
за обнову земље.
***
Редни број: 160
Презиме и име ратног добитника: Божидар Милошевић и Тимић
Занимање: трговци
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
80.000
12.000
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Божидар Милошевић изјавио је да себе као и свог ортака не сматра
ратним добитницима, јер за време рата нису увећали своју имовину. Пре рата имао
је колонијално-бакалску радњу у Душановој ул. а поред тога имао је и ортачку колонијално-бакалску радњу са Тимићем. За време рата ликвидирао је своју колонијалну
радњу а преосталу робу уносио је у ортачку радњу. Сву курентну робу из обе радње
продали су одмах у почетку рата а са добивеним новцем купили су заједнички 1/2 куће
и плаца у Давидовићевој ул. за који су платили дин. 300.000,/ окупационих. Исто
тако купили су ортачки кљешта за израду корнета. Кућу са плацем као и кљешта за

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожаревачког бр 207/46 нашла је да има места ревизији одлуке ове
комисије бр. 82/46 па је исту поништила и ослободила их плаћања ратне добити.
Комисија је нашла да у овом случају не постоји увећање имовине код оба ортака
преко суме од дин. 25.000,/
Из аката и докумената види се да је жалиоц Божидар пре рата имао 2 колониалнобакал. радње и то једну личну и једну ортачку са Владимиром Тимићем. Своју
личну радњу у Душановој ул. распродао је за време рата а са добивеним новцем купио
ортачки са Тимићем половину куће и плаца у Давидовићевој ул. бр. 12.
Уплаћена сума од дин. 10.225 на име ратне добити не враћа се јер су се исте добровољно одрекли у корист фонда за обнову земље.
Закључено и потписано дана 15 маја 1946 са 5 решена предмета од бр. 156 - 160. Све
одлуке донете су једногласно.
Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Радомир Николић
Момир Л. Луковић
Бранка Каровић

Претседник:
Б.Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 161
Презиме и име ратног добитника: Живојин Петровић
Занимање: трговци
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
30.000
4.500
- По оцени Окр. комисије:
ослобођен
Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Живојин Петровић изјављује да себе не сматра ратним добитником јер
за време рата није ничим увећао своју имовину. Садашња његова имовина је мања од
предратне те моли да се ратне добити ослободи. За време рата није купио никакву ни
покретну ни непокретну имовину.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожарев. Он. бр. 192/46 нашла је, да има места ревизији, јер је жа-
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израду корнета купили су 1942 г. у заједници са Милошем Димитријевићем и Мирком
Мијалковићем. Машине су сада власништво моје, мог ортака Тимића и Мирка
Мијалковића где смо власници са по једном трећином.
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лиоц ситан трговац који своју имовину није увећао преко дин. 25.000,/ па га је у смислу
расписа Мин. фин. Н.Р.С. бр. 22333/46 од 19-II-46 г. ослободила плаћања ратне добити.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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***
Редни број: 162
Презиме и име ратног добитника: Љубомир Јацић
Занимање: трговци
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
128.000
- По оцени Окр. комисије: 50.000

15% казна
19.500
7.500

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока
Присутан Љубомир Јацић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је мануфактурно-галантериску
радњу у којој је било робе у вредности дин. 300.000,/ ту робу је продао за време рата.
Са добивеним новцем од продате робе купио је дућан од масе Драгољуба Јаковљевића
као и један плац у површини од 37 ари. Данас има дућан и плац али зато нема робе у
своме дућану. Моли комисију да га ослободи плаћања ратне добити, јер је стар човек и
нема материјалне могућности да исту исплати.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Љубомира Јацића,
нашла је да има места ревизији делимично јер је ратна добит ранијом одлуком високо
одмерена због чега је жалбу делимично уважила и ратну добит утврдила са дин. 50.000
и 15% казну дин. 7.500,/ што чини укупно дин. 57.500 (педесетседам хиљада и петсто).
***
Редни број: 163
Презиме и име ратног добитника: Радивоје Рашковић
Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
155.000
23.500
- По оцени Окр. комисије:
70.000
10.500

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Радивоја Рашковића нашла је да има места ревизији поступка, јер је ратна добит ранијом одлуком
високо одмерена због чега је поднету надзорну жалбу делимично уважила и ратну
добит утврдила дин. 70.000 и 15% казна 10.500, што чини укупно дин. 80.500
(осамдесетхиљадапетсто).
***
Редни број: 164
Презиме и име ратног добитника: Милош Јокић
Занимање: касапин
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

37.000
29.000

-

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Милош Јокић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није увећао своју имовину. Купљени виноград процењен је сувише високо.
По занимању је самостални занатлија, који за време рата није запошљавао ни једног
помоћника нити ученика и као такав не може се сматрати ратним добитником.
Виноград није земљ. књижено пренет на њега и сада има спор са продавцем.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца нашла је да има много места за ревизију поступка око утврђивања ратне
добити, јер је ранијом одлуком ратна добит високо утврђена. Жалиоц Милош је за
време рата увећао своју имовину куповином једног винограда у површини 26.82 ара па
му је Окружна комисија сада утврдила ратну добит дин. 29.000 (двадесетдеветхиљада).

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Радивоје Рашковић изјављује да себе не сматра ратним добитником,
јер за време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је радњу у Пожаревцу у
Шумадијској ул. у којој је имао робе у вредности дин. 126.000,/. Ову радњу држао је у
заједници са Светозаром Рашковићем. За време рата радио је заједно са тастом пок.
Чедомиром Спасићем са којим је држао кафану ,,Српски краљ” а коју су били Немци
реквирирали. За сво време рата није радио за рачун Немаца али је морао да остане
у радњи да спасе намештај. Данас осим купљене куће нема никакве имовине. Моли
да се ратне добити ослободи јер не може да се плати. Приговара да је процена куће
претерано висока.
Присутан сведок Миодраг Арсић изјавио је да је за време рата Радивоје Рашковић
помагао Н.О.П. и да су у његовој кафани одржавали другови везу са кумом. Радивоје
му је једанпут помогао да побегне од немачких шпијуна.
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***
Редни број: 165
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Презиме и име ратног добитника: Гаврило Медић и Риста Марковић
Занимање: трговци
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
60.000
9.000
- По оцени Окр. комисије:
ослобођени
Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Гаврило Медић изјављује да себе као и свог ортака не сматра ратним
добитницима, и ако су за време рата отворили стакларску-порцуланску бакалску
радњу коју и данас имају. За време рата нису купили никакву непокретну имовину.
Радњу су отворили се уштеђеним новцем који су имали пре рата, као и мираза жене
његовог ортака Ристе. Моле да се ратне добити ослободе јер немају могућности да исту
исплате.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу, нашла
је да има места одлуке ове комисије бр. 19/46. Упоређењем њихове имовине на дан
6-IV. Дин. 130.000 на дан 9-V-45 168.500 те се показује вишак од дин. 38.500 како
су пак овде у питању два физичка лица од којих свако има право на нормалну добит
дин. 25.000,/ то се исти не могу сматрати ратним добитницима, јер укупан вишак не
прелази суму од дин. 50.000,/ са изнетих разлога комисија их је ослободила плаћања
ратне добити.
Уплаћена сума од дин. 11.500,/ не враћа се, јер су се исте одрекли у корист фонда
за обнову земље.
Закључено и потписано дана 16 маја 1946 са 5 решених предмета од бр. 161 - 165.
Све одлуке донете су једногласно.
Записничар:
Референт:
Чланови комисије:
Претседник:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
Варадинка Антић
Б.Лазаревић
Радомир Николић
Момир Л. Луковић
Бранка Каровић
(Печат Комисије)
***
Редни број: 166
Презиме и име ратног добитника: Ђорђе Костић
Занимање: трг. помоћ.
Место: Пожаревац
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15% казна
22.500
7.500

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Ђорђе Костић изјављује да себе не сматра ратним добитником јер
за време рата није увећао своју имовину. Кућу није подигао због неке ренте већ да
осигура себи и својој породици кров над главом, па и да има неку ратну добит као
ситан човек треба да буде ослобођен. Пре рата имао је готовог новца дин. 57.000,/ који
је уштедео, а поред тога продао је и женину њиву, коју је добио као мираз. За време
рата помагао је сиротињу.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Ђорђа Костића,
нашла је да је ратна добит ранијом одлуком високо одмерена с обзиром на то што
је ситан грађанин и што је новосазидана кућа од стране среске комисије високо
процењена, па му је ратну добит утврдила са дин. 50.000 и 15% казна дин. 7.500,/ што
чини укупно дин. 57.500,/ (педесетседамхиљада петсто).
***
Редни број: 167
Презиме и име ратног добитника: Милош Димитријевић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

30.000
ослобођен

-

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Милош Димитријевић изјављује да себе не сматра ратним добитником
јер за време рата није увећао своју имовину. Пре рата бавио се куповином и продајом
ракије на велико у селу Томиславцу где је имао уложен капитал од 229.000,/ Купљену
ракију извозио је за Бгд. и за тај посао имао је и сопствени камион. За време рата
створио је колонијално- бакалску радњу са Мирком Мијалковићем коју и данас имају.
Моли да се ратне добити ослободе, јер данас има мање него што је имао пре рата.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца, онбр. 255/46 нашла је да осуђени Милош своју имовину није увећао преко
суме дин. 25.000 па га је због тога ослободила плаћања ратне добити. Из изјаве Луке
Пајевића инд. из В. Плане оверене од стране С. Н. суда у В. Плани дана 16-V-1946 г.
овбр. 22/46 г. да је Милош њему продао свој теретни ауто мобил марке ,,Шеврлет” дана
20-XII-1940 г. за суму од дин. 85.000,/ те да је према томе на дан 6-IV- 1941 г. могао
имати ту суму новца.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
150.000
- По оцени Окр. комисије:
50.000
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***
Редни број: 168
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.
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Презиме и име ратног добитника: Драгољуб Милојевић
Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

50.000
ослобођен

-

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Драгољуб Милојевић изјављује, да себе не сматра ратним добитником јер
ничим није увећао своју имовину. Данашња његова имовина мања је од предратне. Не
признаје да је за време рата радио са Немцима већ са Чесима који су били комунистички
настројени. За време рата подигао је магазу, за коју је употребио стари материјал од
растурене штале и коша. Поред тога продао је око 1200 калупа за опанке за које је
добио дин. 30.000,/
Присутан сведок Живан Мирковић изјављује да је Драгољуб пре рата давао дебеле
свиње по 30-40н ком. у једној партији. Ово зна зато што је Драгољуб своје дебеле
свиње продавао савезу где је он намештеник.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца, Округа пожаревачког, нашла је да жалиоц Драгољуб за време рата није
увећао своју имовину преко дин. 25.000,/ па га је ослободила плаћања ратне добити.
Упоређењем имовине на дан 6-IV-1945 г. и на дан 9-V-1945 г. установљено је да је
његова имовина била и то:
на дан 6-IV-1941 г.
дин. 259 217
на дан 9-V-1945.
дин. 270 430
па се показује вишак
дин. 11.213
Уплаћена сума ратне добити од дин. 19.200,/ (деветнаестхиљада двеста) не враћа
се, јер се је исте добровољно одрекао у корист фонда за обнову земље.
Закључено и потписано дана 17 маја 1946 г. са 3 решена предмета од бр. 166 - 168.
Све одлуке донете су једногласно.
Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Бранка Каровић
Момир Л. Луковић
Радомир Николић

Претседник:
Б.Лазаревић
(Печат Комисије)

Презиме и име ратног добитника: Радосав Р. Ранковић
Занимање: сеоски трговац
Место: Д. Ливадица
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

85.000
30.000

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Радосав Ранковић изјављује да себе не сматра ратним добитником, јер
за време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је доста добро сортирану
мешовитобакалску радњу, чију је робу распродао за време рата. У току рата купио је
пола воденице ,,Моравке” за коју је платио дин. 190.000. окупац. динара. Поред тога
купио је и један стари машински казан. Ову куповину извршио је са новцем добивеним
за продату предратну робу, а осим тога продао је још и два вола и 4 дебела вепра.
Приликом замене окупациских новчаница заменио је дин. 100.000 окупацијских,
па је у замену зато добио Д.Ф.Ј. дин. 5.000./ Лице које је попуњавало пријаву ратне
добити погрешно је ставило да је моја готовина на дан 9 маја била дин. 53.000. Д.Ф.Ј.
Исто тако погрешно је стављено да сам на дан 9-V-1945 имао робу у вредности од дин.
50.000./
Моли да се ослободи ратне добити.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
Радосава нашла је да је именовани за време рата увећао своју имовину, куповином
пола воденице ,,Моравке” и једног половног машинског казана за печење ракије, али
да му је ратна добит од стране Среске комисије у Жабарима високо била одмерена, па
је исту смањила на дин. 30.000,/ (тридесетхиљада).
***
Редни број: 170
Презиме и име ратног добитника: Милоје Милановић
Занимање: земљорадн.
Место: Д. Ливадица
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По оцени Среске ком.:
48.000
7.200
- По оцени Окр. комисије: 30.000
4.500

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 169
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.
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Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Милоје Милановић изјавио је да себе не сматра ратним добитником , јер
је земљорадник а осим тога није увећао своју имовину за време рата. У току окупације
купио је један трактор са дрешом од Жике Живојиновића из Марковца, а за који је
платио дин. 510.000,/ окупац. Сада трактор и дреш вреде дин. 40.000,/ али лице
које ми је попунило пријаву ратне добити ставио је погрешно, да трактор вреди дин.
80.000./ Новац за трактор добио сам за продату моју воденицу ,,Моравку” Радисаву
Ран(ш)ковићу, 1/2 као и његовом оданом сину Владимиру 1/4. Поред тога продао сам у
Београду непознатом лицу 18 ком. дуката, као и 4 ком. дебелих свиња и 40 мет. дрва.
За време рата нисам се бавио црном берзом нити сам пак пшеницу коју сам добио
као ујам од 2 моје вршалице продавао на црној берзи.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу нашла је да
је жалиоц Милоје за време рата увећао своју имовину куповином 1 трактора са дрешом,
али да му је ратна добит, од стране Среске комисије у Жабарима високо одмерена с
обзиром на то да је исти у току рата распродао другу своју покретну имовину, те му је
ратна добит смањена на дин. 30.000./ као и 15% казна дин. 4.500./ што чини укупно
дин. 34.500./ (тридесетчетирихиљадепетсто).
***
Редни број: 171
Презиме и име ратног добитника: Милутин Радојковић
Занимање: земљорадн.
Место: Д. Ливадица
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
- По оцени Окр. комисије:

58.000
ослобођен

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Милутин Радојковић изјавио је да себе не сматра ратним добитником,
јер није увећао своју имовину. У току рата купио је 1/2 садгас мотора од 45 Н.Р. са 4
цилиндера, генератором, и осталим прибором, као и 2 пара камена са шајблоном. Цео
мотор купљен је за дин. 800.000,/ окупационих. а за исту су он и његов ортак платили
дин. 500.000,/ док остатак од дин. 300.000,/ ни до данас нису исплатили. За куповину
мотора продао је 8 ком. дебелих свиња за дин. 580.000,/ окупациских. Најзад је изјавио
да за време рата није више ништа купио, ни зидао као и да се са црном берзом није
бавио.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
нашла је да је жалиоц Милутин за време рата купио половину једног саигла метра
и да је на тај начин увећао своју имовину. Како увећање имовине не прелази суму у
дин. 25.000,/ то се у смислу чл. 1 Закона о одузимању ратне добити не може сматрати
ратним добитком ради чега је ослобођен.

Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Варадинка Антић
Бранка Каровић
Момир Л. Луковић
Радомир Николић

Претседник:
Б.Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 172
Презиме и име ратног добитника: Миливоје Јанковић
Занимање: абаџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
280.000
а који је износ од стране Окружне комисије умањен на 160.000, дана 8-XII-1945.г.
- По оцени Окр. ком.:
160.000
Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Миливоје Јанковић изјавио је:
Не сматрам себе ратним добитником, јер за време рата нисам увећао имовину. Пре
рата имао сам у Пожаревцу добро сортирану абаџијску радњу у којој је било робе у
вредности око 247.000 дин. а како сам то у пријави ратне добити ставио. За време рата
купио сам дуван и два ланца земље, али зато се не могу сматрати ратним добитником,
јер сам распродао сву предратну робу из моје абаџијске радње. Нисам се бавио црном
берзом и нисам искоришћавао беду народа. Тачно је да сам за време рата сакрио
извесну количину робе да ју је Немци не би одузели. Од централе за текстил добивао
сам робу до краја 1943 године и исту сам продавао по нормираним ценама.
Сведок:
Жиле Пајковић - абаџија изјавио је: Познато ми је да је Миливоје пре рата имао
велики лагер робе, а који је распродао за време рата. Робу је продавао по ценама, које
су варирале. Од централе за текстил не знам да је примао робу.
Сведок:
Борисав Стевић - абаџија изјавио је:
Да је Миливоје имао доста робе, коју је сакрио када су дошли Руси. За време рата
Миливоје је радио и имао је много запослених момака. После извесног времена
изјављује да је код Миливоја радио повремено.
Миливоје имао је пре рата велики лагер робе, а шта је са истим урадио непознато
ми је.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Закључено и потписано дана 22 маја 1946 год. са 3 решена предмета од бр. 169 - 171.
Све одлуке донете су једногласно.

147

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

148

Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Окр. пожаревачког нашла је да је у овом случају ранијом одлуком ове комисије бр: 12 од 8-XII-1945 г. ратна добит правилно утврђена и да нема места за обнову
поступка.
***
Редни број: 173
Презиме и име ратног добитника: Ђура Живојиновић
Занимање: столар
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По оцени Среске ком.:
120.000
а који је износ ранијом одлуком Окр. комисије смањен на 50.000
- По оцени Окр. ком.:
ослобођен
Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Ђура Живојиновић изјавио је:
Себе не сматрам ратним добитником, јер нисам увећао своју имовину. Пре рата
имо сам у својој радњи робе за 105.000 динара, коју сам распродао за време рата, и
са добивеним новцем довршио сам своју кућу коју сам почео да градим још пре рата.
Сведок: Аурел Алексић изјавио је: Познато ми је да је Ђура пре рата у својој радњи
имао много робе, док је на дан ослобођења његова радња била скоро празна. Ђура је
кућу зидао још пре рата само ју је довршио за време рата и то мањи део.
Сведок: Вукосава Лунгић, домаћ. изјавила је: Познато ми је да је Ђура своју кућу
подигао још пре рата, а да је исту довршио за време рата и то мали део.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Окр. пожаревачког нашла је да у овом случају има места обнови поступка, јер
је ранијом одлуком ратна добит неправилно утврђена.
Саслушањем сведока Аурела Алексића и Видосаве Лунгић утврђена је да је Ђура
своју кућу сазидао још пре рата, а да је и то мањи део радова извршен за време рата.
Упоређењем имовине на дан 6. априла 1941 г. и 9-V1945 г. није се могло утврдити да
је Ђура за време рата увећао своју имовину преко 25.000,/ дин. те се због тога не може
сматрати ратним добитником.

Презиме и име ратног добитника: Крста и Ћира Тошић
Занимање: пекари
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По оцени Среске ком.:
30.000
4.500
- По оцени Окр. ком.:
ослобођен
Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутни Крста Тошић изјавио је:
Да себе и свог брата Ћиру не сматра за ратне добитнике јер за време рата нису
увећали своју имовину, јер нису купили ништа. Пре рата имали су велику количину
брашна и жита, што су за време рата распродали. Аграрски посао обављали су сами,
без помоћника и ученика, па као самосталне занатлије не долазе под удар Закона о
ратној добити.
Присутан Ћира Тошић, потпуно се слаже са изјавом свога брата Крсте.
Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Крсте и Ћире Тошића нашла је да се исти као самосталне занатлије који нису за време рата упошљавали ни једног помоћника нити ученика, не могу сматрати ратним добитницима, у
смислу тачке 3. чл. 2. Закона о одузимању ратне добити за време непријатељске окупације, па их је ослободила плаћања ратне добити.
***
Редни број: 175
Презиме и име ратног добитника: Милорад Ђорђевић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По оцени Среске ком.:
60.000
- По оцени Окр. ком.:
60.000

15% казне
9.000
9.000

Саслушање односно изјава ратног добитника и сведока:
Присутан Милорад Ђорђевић изјавио је: Да себе не сматра ратним добитником, и
ако је купио један плац у површини од 10 ари као и одужио предратни дуг у износу од
дин. 262.805., јер је за много већу суму распродао своју предратну робу, те је сада у
губитку за 193.000 дин. Пословне књиге није водио, јер нема ортаке.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 174
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Разлози којима се руководила Комисија за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу нашла
је да је одлука Среске комисије у Пожаревцу бр.90/45 правилна, и да нема места за
обнову поступка због чега је жалба одбачена као неумесна.
Закључено и потписано дана 23 маја 1946 год. са четири решена предмета од бр.
172 - 175.
Записничар:
Референт:
С. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Бранка Каровић
Радомир Николић
Момир Л. Луковић
Живота Степић

Претседник:
Б.Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 176
Име и презиме ратног добитника: Милан и Зорка Стојадиновић
Занимање: директор банке
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске ком.:
357.782
53.667
- По одлуци Окр. комисије:
одложено
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Милан Стојадиновић изјавио је:
Себе не сматра ратним добитником јер за време рата није увећао своју имовину.
Како он тако исто и његова жена Зорка. Пре рата имао је код Држ. хип. Банке дуг око
300.000 – дин. због чега му је банка предала на лицитацији непокретно имање које је за
његов рачун купио Коломан Бергман. За време рата један део имања продао је Коломан
Бергман Војину Гајићу за дин 2.500.000.- окупационих. Куповну цену положио је Војин
Гајић на мој текући рачун код Пожаревачке тргов. банке, што је доказ да је имање била
моја својина. Дуг Пожаревачкој тргов. банци у износу од дин. 295.000.- отплатио је у
току рата са новцем који је добио за продато непокретно имање.
Присутна Зорка Стојадиновић у свему се слаже са изјавом свога мужа Милана.
Милан моли комисију да му да дужи рок да прибави потребна документа са којима
ће доказати да није ратни добитник као и да је купљено имање које се водило на
Бергмана његова имовина.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и захтев Милана
Стојадиновића да му се да дужи рок да прибави потребна документа одлучила је:
Да се доношење одлуке о овом предмету одложи за 40 дана за које време дужан
је осуђени Милан да прибави сва потребна документа ради правилног решења овог
предмета.

Име и презиме ратног добитника: Чедомир Васић
Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Срес. Ком.:
30.000
4.500
- По одлуци Окр. ком.:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Чедомир Васић изјавио је да се не сматра ратним добитником јер је ситан
(поштен) човек. У току рата купио је једну малу кућу са 2 1/2 ара плаца од предратне
уштеђевине. Поред тога смањио је и свој лагер пића у кафанској радњи. Моли да се
ратне добити ослободи јер нема материјалне могућности да је исплати.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Ок. бр.:172/46 нашла је да Чедомир за време рата није увећао своју имовину
преко динара 25.500 – па га је ослободила плаћања ратне добити.
Закључено и потписано дана 25 маја 1946 године са 2 решена предмета од броја 176
до 177.
Записничар,
Референт
Вера Стојадиновић Дејан В. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Момир Л. Луковић
Радомир Николић
Живота Степић
Бранка Каровић

Претседник
Б.Лазаревић
(Печат)

***
Редни број: 178
Име и презиме ратног добитника: Божидар Ристић
Занимање: опанчар
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци среске комисије:
35.000
5.250
- По одлуци кружне комисије: 35.000
5.250

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 177

Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Божидар Ристић изјавио је да себе не сматра ратним добитником, јер није
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ничим увећао своју имовину. Пре рата имао је у својој радњи робе око дин. 500.000.
- за време рата није купио никакву потребну и непотребну имовину. Не признаје да је
Видоју Јевремовићу дао зајам од дин. 300.000.
Сведок Миливоје Стефановић изјавио је да је за време рата радио врло кратко време
код Божидара. Зна да је Божидар имао пре рата велики лагер робе који је распродао до
1942 год. па је после тога радио са једним калфићем и једним учеником.
Сведок Драгутин Рајковић изјавио је да је у радњи Божиној у очи рата робе било у
вредности од 150 до 200.000 – динара, а да је имао за вагон шишарки.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца, Округа пожаревачког, нашла је да је Божа за време рата увећао своју
имовину те да је према томе одлука Среске Комисије за утврђивање ратне добити у
Пожаревцу бр. 144/46 од 26 - I -1946 год правилна и по закону основана и да нема
места да се изврши ревизија.
***
Редни број: 179
Име и презиме ратног добитника: Даница Ђ. Цветковић
Занимање: индустријал.
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
150.000
22.500
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутна Даница изјавила је да себе односно свога мужа Ђуру не сматра ратним
добитником јер за време рата није увећала своју имовину. Приказује уложне књижице
код Д.Х.Б. бр. 55565 и 75131, из којих се види да је у току месеца марта 1941 год. подигла
дин. 150.000. - што је доказ да је Ђура на дан 6 априла имао готовог новца дин. 470.000.
– Истовремено прилаже уверење Казненог поправног дома у Пожаревцу бр. 1641 од
2-III-1946 год. из кога се види да је њен муж Ђура у току од 28 марта до 1 априла 1941
год. примио дин. 79.182,70. У току рата није купила никакву покретну и непокретну
имовину. Моли да се ратне добити ослободи у толко пре што јој је у сврху аграрне
реформе одузето око два и по хектара.
Сведок Петковић Глеопатра: За време рата бавила сам се продајом старих ствари
па сам између осталих продавала ствари Данине и њеног мужа Ђуре.
Дана накнадно изјављује да је за оправку млина инвестирала после ослобођења
дин. 54.000.Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожаревачког Ок. бр. 259/46, нашла је да има места ревизији одлуке
ове Комисије бр. 69 од 25 – II – 1946 год.

***
Редни број: 180
Име и презиме ратног добитника: Драгутин Адамовић
Занимање: сајџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
60.000
која је сума одлуком ове комисије бр. 41/46 смањена на дин. 40.000
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Драгутин Адамовић изјавио је да себе не сматра ратним добитником већ
ратним губитником. Пре рата имао је робе у свом дућану за дин. 150 до 200.000.- У
току рата купио је једну кућу за коју је платио дин. 1,000.000.- Ову кућу продао је
после завршетка рата за дин. 60.000 Д.Ф.Ј. Моли да се ратне добити ослободи, јер
нема новца да плати.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надложну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожаревачког Ок. бр. 240/46 нашла је да има места ревизији одлуке
ове комисије бр. 41/46. Осуђени Драгутин имао је пре рата у својој часовничарској
радњи разне робе у већој вредности што је пропустио да унесе у своју пријаву ратне
добити, па је то накнадно учинио на записничком саслушању при овом комисијом.
Окруж. ком. нашла је да у овом случају имовина није увећана преко дин. 25.000.- те га
је ослободила плаћања рат. добити.
***
Редни број: 181
Име и презиме ратног добитника: Божидар Милошевић
Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
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Из поднете пријаве, као и раније прикуљених и накнадно прибављених података,
установљено је да Даница за време рата није увећала своју имовину, због чега је сада
од стране ове комисије ослобођена плаћања ратне добити.
Истовремено стављена је ван снаге одлука ове комисије бр. 69/46 од 25 – II – 1946
год. са којом је била потврђена одлука Среске комисије бр. 117/46 од 21 – I – 1946 год.
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Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске ком.: 100.000
15.000
- По одлуци Окр. ком.:
50.000
7.500
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Божидар Милошевић изјавио је да себе не сматра ратним добитником,
јер за време рата није увећао своју имовину. У току рата није купио никакву покретну
ни непокретну ствар. На примедбу претседника изјављује да је купио један трактор,
који је одмах продао и на истоме зарадио дин. 600.000.- окупационих. Моли да се
ратне добити ослободи, јер је његова имовина на дан 9 маја 1945 год. мања од његове
имовине на дан 6 априла 1941 год. На постављено питање од стране претседника
изјављује да није куповао дукате.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јав.
тужиоца нашла је да има места за ревизију раније одлуке ове комисије, јер му је ратна
добит с обзиром на то да је ситан грађанин високо одмерена.
Жалиоц је за време рата привредно сарађивао са окупатором те је на тај начин
увећао своју имовину коју је вешто прикрио.
Са изнетих разлога утврђена му је сада ратна добит дин. 50.000.- и 15 % казна
7.500.- што чини укупно дин. 57.500-/ педесет седам хиљада петстотина динара./
***
Редни број: 182
Име и презиме ратног добитника: Крста Спасић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Срес. Комис.:
140.000
а који је износ од стране Окр. ком. смањен на дин. 104.000,- По одлуци Окр. комисије: 50.000
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Крста Спасић изјавио је да себе не сматра ратним добитником, јер за
време рата није увећао своју имовину. Пре рата имао је доста робе у своме дућану коју
је распродао у току рата, а са добивеним новцем купио је један дућан у Пожаревцу.
Приговара јер је дућан од стране Градског Одбора сувише високо оцењен, јер има само
два зида. Моли да се ратне добити ослободи, јер не може да је плаћа. На постављено
питање претседника изјавио је, да је био 1939 год. под стечајем.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јав.
тужиоца нашла је да има места обнови поступка јер је ратна добит ранијом одлуком
ове комисије високо одмерена.

Закључено и потписано дана 27. маја 1946 год са 5 решена предмета и то од броја
178 до 182.
Записничар,
Референт
Слоб. Милојковић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Бранка Каровић
Радомир Николић
Ж. Степић
Момир Луковић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 183
Име и презиме ратног добитника: Милован, Сава и Чедомир Ивић
Занимање: млинар земљорад.
Место: Смољинац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци среске комисије:
100.000
15.000
- По одлуци кружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока :
Присутни Чедомир Ивић изјавио је: Себе и свога брата Саву не сматрам ратним
добитницима, јер за време рата нисмо увећали своју имовину. Пре рата имали смо
разне робе и живог (нечитко) у вредности дин. 572.000.- док смо на дан 9 маја 1945
год. имали робе и живог (нечитко) у вредности у дин. 85.000.- У току 1942 год. купили
смо један трактор за дин. 142.000.- као и 1/3 вршалице. У селу Смољинцу имамо млин и
циглану. Млин је за време рата радио стално са извесним прекидом. Капацитет млина
је 1.800 кгр пшеничног и 5.000 кгр кукурузног брашна за 24 сата.
Нисам искоришћавао беду и невољу народа ради увећања своје имовине. Брашно
сам продавао сиротињи и чиновницима по максимираним ценама, а некима сам га и
поклањао. О свему овоме може се комисија уверити саслушањем појединих чиновника
као и сељака из села Смољинац. Да сам ја користио беду и невољу народа, ја бих
приликом замене окупацијских новчаница имао најмање 10,000.000.- а не 3,000.000,
како сам заменио, јер је брашно у 1943 год. било на црној берзи 250-300 динара.
Са цигланом смо радили само у 1942. годи. Свиње смо хранили само за своје
потребе. Пословне књиге нисмо водили.
Сведок: Милан Бошковић, шофер, изјавио је:
Познајем Чеду још од пре рата. Као занатлија био сам за време рата запослен код
Чеде. Знам да је Чеда помогао сиротињу. Брашно је сиротињи давао бесплатно или по
максимираним ценама. Не знам да је Чеда брашно продаво на црној нерзи, али како
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Жалиоц је за време рата купио један локал у Цетињској улици због чега је оглашен
за ратног добитника. Вредност локала високо је процењена према томе и ратна добит
била је високо утвђена.
Са изнетих разлога усвојена је делимично жалба и ратна добит смањена на дин.
50.000.-/ педесетхиљада.
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су трошкови око одржавања млина били велики, верујем да је Чеда извесну количину
брашна продао пекарима по пијачним ценама.
Сведок Душан Ст. Перић изјавио је:
Познајем Чеду као доброг човека који је за време рата помого сиротињу, па међу
њима и мене. Чеда је пре рата има много већу имовину, него данас. Знам да је Чеда пре
рата хранио око 70 комада дебелих свиња.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну молбу Јавног
тужиоца Окр. пожаревачког Ок. бр. 242/46 нашла је да жалиоци за време рата нису
увећали своју имовину па их је ослободила плаћања ратне добити.
***
Редни број: 184
Име и презиме ратног добитника: Емил Бранштетер
Занимање: опанчар
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Срес. ком.:
200.000.која је сума одлуком Окружне ком. бр. 10/45 смањена на 165.000.- По одлуци Окр. ком.:
165.000,Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Емил Бранштетер изјавио је: За време рата купио сам две куће у
Пожаревцу и једну у Баваништу, али зато сам продао своју кућу у Пожаревцу, коју
сам имао пре рата. Купљене куће процењене су од стране Г.Н.О. у Пожаревцу са Дин.
165.000. - па ми је и ратна добит у том износу утврђена. До ове грешке дошло је:
1. што су куће купљене високо процењене и
2.што је моја жена Зора у моме одсуству (ја сам био на војној дужности) погрешно
попунила пријаву ратне добити.
Моја кућа коју сам имао пре рата и коју сам у току рата продао бруто око дин.
50.000, - док је у поднетој пријави погрешно стављено дин 10.000. - Исто тако
погрешно је попуњена пријава у погледу вредности робе и алата на дан 9 маја 1945
год. јер је вредност истога могла да износи највише дин 10.000, - а не дин. 20.000.Ја сам ситан човек – занат. и као такав у смислу тачке 3 чл. 2. Закона о одузимању
ратне добити не могу се сматрати ратним добитником јер циљ закона није био да
погоди ситне људе, већ ратне богаташе који су у великој мери увећали своју имовину.
Ради исплате ратне добити продао сам куће у Пожаревцу, те сам у потпуности
отплатио Дин. 80.000.- па молим Комисију да ме остале ратне добити ослободи. Ако би
пресуђену ратну добит морао у целости исплатити цела моја породица у Пожаревцу,
ја, жена, два малолетна сина и стара мајка од 78 год. нашли би се на улици.
За време рата помогао сам Н.О.П. а што је утврђено исказима сведока на ранијој
јавној расправи.

Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца нашла је да је ратна добит у овом случају ранијом одлуком ове комисије
правично утврђена и да нема места за ревизију.
Са изнетих разлога одбачена је жалба и поново потврђена ранија одлука.
***
Редни број: 185
Име и презиме ратног добитника: Милан Мијатовић
Занимање: земљорадник
Место: Баре
Утврђена ратна добит:		 казна 15%
- По одлуци Среске комисије:
30.000
4.500
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Милан Мијатовић изјавио је: Нисам ратни добитник и ако сам за време
рата купио један трактор и ½ жетелице, јер сам продао око 80 ари земље. Није истина
да сам се за време рата бавио црном берзом и да сам искоришћавао беду народа.
Прилажем уверења 2 грађанина да сам за време рата земљу обрађивао сам и да нисам
стално употребљавао туђу најамну снагу.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца нашла је да има места ревизији, јер је жалиоц по занимању земљорадник, који
је своју земљу сам обрађивао и није стално употребљавао туђу најамну радну снагу, па
га је ослободила плаћања ратне добити.

***
Редни број: 186
Име и презиме ратног добитника: Чедомир Стевић
Занимање: земљорадник
Место: Салаковац
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Сведок Радивојевић Драгутин ијавио је да је Емил Браштетнер у току 1943 год.
помогао Н.О.П. јер је преко њега као политичког руководиоца давао прилог за
партизанске одреде.
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Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
10.000
1.500
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Чедомир Стевић изјавио је: Нисам ратни добит. јер за време рата нисам
увећао своју имовину преко 25.000 дин. Одлуком Среске ком. за утвр. рат. добити са
којом сам осуђен да платим на име ратне добити дин. 10.000.- незаконита је па моли
да се иста поништи. Приликом замене новца заменио сам Дин. 100.000. окупациона.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу нашла је
да је одлука Среске комисије неправилна и незаконита, јер се износ до дин. 25.000 не
може сматрати ратном добити.
Са изнетих разлога поништила је одлуку Среске комисије и жалиоца ослободила
плаћања ратне добити.
Закључено и потписано дана 28 маја 1945 год са 4 решена предмета и то од броја
183- 186.
Записничар,
Референт
Слоб. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Бранка Каровић
Варадинка Антић
Радомир Николић
Момир П. Луковић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 187
Име и презиме ратног добитника: доктор Петар Јаковљевић
Занимање: лекар
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
300.000
45.000
- По одлуци Окружне комисије: 200.000
30.000
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Жика Харизовић, адвокат, по пуномоћју од 1-X-1945 год. изјавио је:
Свога клијента Перу Јаковљевића не сматрам ратним добитником, јер за време
рата није увећао своју имовину. У свему остајем при поднетој жалби Јавном тужиоцу
Округа пожаревачког и молим да се ратне добити ослободи.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јав.
тужиоца нашла је да има места ревизији одлуке ове комисије бр. 27 од 15/1 1946.г.- јер
је иста имовина ратног добитника Петра била и то:

***
Редни број: 188
Име и презиме ратног добитника: Илија Ф. Гаузановић
Занимање: трговац
Место: Жагубица
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
600.000
60.000
- По одлуци Окружне комисије:
90.000
9.000
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Илија Ф. Гаузановић изјављује:
Ја нисам ратни добитник, јер за време рата нисам увећао своју имовину. У поднетој
пријави ратне добити изнео сам тачно списак моје имовине на дан 6-IV-1941 и 9-V1945. У Жагубици имам меш. трговину, у којој сам на дан 6-IV-1941 имао робе у
вредности од 144.000 дин. Ту робу продао сам у току рата, а са добивеним новцем
купио половину куће у Жагубици.
Кућу сам купио 1944 год. заједно са плацем. Процена куће од стране комисије је
и сувише велика. У свему остајем при поднетој жалби и молим да се ратне добити
ослободим, у противном, да се иста смањи на најмањи износ.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу нашла
је да је ранијом одлуком ратна добит претерано високо била утврђена. Накнадном
проценом купљене куће установљено је да је вредност исте на дан 9 V 1945г. била
дин. 170.000, - а не дин. 800.000,- како је то записником процена Среске комисије у
Жагубици од 5 -XII-1945.г. било процењено. Са изнетих разлога а имајући у виду да је
жалиоц ситан грађанин Oкр. комисија утврдила му је ратну добит дин. 60.000 и 15 %
казну дин. 9.000 што чини укупно дин. 69.000 (шесдесет девет хиљада)
***
Редни број: 189
Име и презиме ратног добитника: Мирко Д. Мијалковић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
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на дан 6/4 1941г. дин. 883.355,на дан 9/5 1945г. - 1.083.355 па да према томе вишак 200.000.- који се има одузети
као рат. добит. Поред ратне добити има да плати и 15% казну дин 30.000.

Утврђена ратна добит:		15% казна
- По одлуци Среске комисије:
200.000
30.000
- По одлуци Окружне комисије: 200.000
30.000
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Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Мирко Д. Мијалковић изјављује:
Ја нисам ратни добитник, јер моја имовина на дан 6-IV-1941.год. већа је од моје
имовине на дан 9-V-1945 г.
Пре рата сам био 9 год. руковаоц стовариште Главне набављачке задруге у
Београду са седиштем у Пожаревцу. Почетком 1941 год. отворио сам радионицу
брусева у Пожаревцу, с којом сам престао да радим 1943 год. Месеца новембра 1941
год. откупио сам радњу Чеде Даниловића, а 12-II-42 год. уортачио сам се с Милошем
Димитријевићем и Видојем Јевремовићем. Ја сам у радњу уложио 305.000 дин, а моји
ортаци, сваки по 150.000 дин., али зараду смо делили на равне делове.
После извесног времена дошло је до неспоразума између мене и Видоја, због
зелене голице, те смо се разортачили. Уз поднету пријаву ратне добити, приложио сам
уверење у којем се види да је поднета пријава нетачна.
За време рата сам купио половину плаца и куће у Давидовићевој улици бр. 12 као и
1/3 машина за израду корнета. Молим да се ратне добити ослободим, јер нисам ратни
добитник.
Сведок Милош Димитријевић изјавио је:
Ја сам дана 12-II-1942 год. отворио у заједници са Мирком Мијалковићем и Видојем
Јевремовићем колонијално-бакалску радњу. У радњу смо уложили 600.000 дин и то
сам Мирко 305.000, а ја и Видоје сваки по 150.000 дин. Зараду смо делили на три
равна дела, без обзира на уложени капитал.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожаревачког, нашла је да је ранија одлука ове комисије бр. 53 од 9-II46 год. правилна и на закону основана, те према томе нема места ревизији.
Ратни добитник био је пре рата намештеник Главне набављачке задруге, док
је за време рата отворио радионицу брусева, трговачку радњу у заједници са М.
Димитријевићем набавио машине за израду корнета и теса (теста) са Милошевићем
и Тимићем, где учествује као власник са 1/3, осим тога купио је ½ куће и плаца у
Давидевићевој улици у површине 1,02.73 ха.
Закључено и потписано дана 29 –V- 1946 год. са три решена предмета и то од броја
187- 189.
Записничар,
Референт
Бисерка Стојановић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Бранка Каровић
Варадинка Антић
Радомир Николић
Момир П. Луковић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

Име и презиме ратног добитника: Љубомир и Љубиша Цветковић
Занимање: индустријалци
Место: Ракинац7
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
112.846
16.924
- По одлуци Окружне комисије: 50.000
7.500
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Љубиша Цветковић изјавио је:
Ја и мој брат Љубомир нисмо ратни добитници, јер за време рата нисмо увећали
своју имовину. У току рата, купили смо један полован трактор, вуновлачару, дозидали
(сазидали)8 смо млински оџак 20 мет. висине и сазидали једну шупу где је смештена
вуновлачара. Уочи рата продали смо око 10 хектара земље, а што је да смо уочи рата
имали већу своту готовог новца. Молим да се ратне добити ослободимо, или пак да
се иста сведе на најмањуи износ. Ако се изврши упоређење наше имовине на дан 6
априла 1941 г. и на дан 9 маја 1945 г. видеће се да смо ми за време рата претрпели
губитке и да нисмо остварили никакву добит. –
Напомињем да је све горе наведено учинио мој брат Љубомир, јер сам се ја за време
рата налазио у заробљеништву.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окр. комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу јавног тужиоца,
дошла је до убеђења да су Љубомир и Љубиша за време рата увећали своју имовину,
али да им је ратна добит од стране Среске комисије високо била утврђена, па је исту
смањила на дин. 50.000 – и 15 % казну дин. 7.500.-, што чини укупно 57.500.- (педесет
седам хиљада и петсто.-)
***
Редни број: 191
Име и презиме ратног добитника: Драгутин Радојковић
Занимање: земљорадник
Место: Доња Ливадица
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
- По одлуци Окружне комисије:

30.200
ослобођен

7 Данас Симићево, у општини Жабари, Браничевког управног округа (Пожаревац); Видети више: Јасмина Живковић, Територијална подела Пожаревачког (браничевског) округа, Пожаревац, 2009, 81-87.
8 Нечитко
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***
Редни број: 190
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Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Драгутин Радојковић из Доње Ливадице изјавио је:
Ја нисам ратни добитник и ако сам за време рата купио 2 ланца земље. По занимању
сам земљорадник и за време рата смо сами укућани обрађивали земљу и нисмо стално
употребљавали туђу најамну радну снагу. Новац за куповину земљишта добио сам
продајом своје стоке пошто сам ја узоран сточар, са чиме сам се још пре рата бавио.
Молим да се ратне добити ослободим.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окр. комисија, пошто је размотрила све списе, као и предлоге Јавног тужиоца,
нашла је да се Драгутин Радојковић у смислу тачке 3.чл. 2. Закона о одузимању ратне
добити не може сматрати ратним добитником, па га је ослободила плаћања ратне
добити.
***
Редни број: 192
Име и презиме ратног добитника: Драгутин Милошевић
Занимање: земљорадник
Место: Доња Ливадица
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
- По одлуци Окружне комисије:

45.000
ослобођен

Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Радомир син Драгутинов изјавио је:
Мој покојни стриц Станко купио је почетком 1944 год. 2 хектара и 30 ари земље
од Ранића Милутиновића за дин. 800.000.- окупационих. Земљу је купио ортачки са
мојим оцем Драгутином и другим стрицем Александром, са којима је живео у једној
кућној заједници. Нама кућна заједница броји 14 чланова, а има сада свега 6 хектара
15 ари земље. По занимању смо земљорадници и своју земљу сами обрађујемо, без туђе
најамне радне снаге, јер нас има много у нашој породици, па узимамо туђу земљу у
најам.
Молим да се ратне добити ослободим.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окр. комисија пошто је размотрила све списе, као и предлоге Јавног тужиоца, нашла
је да се Драгутин Милошевић у смислу тачке 3. чл. 2. Закона о одузимању ратне добити,
не може сматрати ратним добитником, па га је ослободила плаћања ратне добити.-

Име и презиме ратног добитника: Никола Јовић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
40.000
6.000
- По одлуци Окружне комисије:
40.000
6.000
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Никола Јовић изјавио је:
Ја нисам ратни добитник, јер за време рата нисам увећао своју имовину. У
току рата отворио сам нирнбершко-галантериску трговину, да не би био отеран на
принудан рад у Бор. Црном берзом нисам се бавио, јер роба коју сам продавао није
била контролисана, већ у слободној продаји. Молим да се ратне добити ослободим и у
свему остајем при својој жалби.
Сведок Иван Миловановић изјавио је:
Ја сам 1943 г. дао Николи Јовићу на зајам дин. 100.000 – да отвори своју радњу.
Тај новац вратио ми је после ослобођења, када сам се ја вратио из логора. Пре рата,
узимао сам новац на зајам од Николе 1.000 – 2.000 –, а неки пут се тај зајам кретао и
до 10.000.Сведок Чедомир Арсић изјавио је:
Ја сам 1942 г. заједно са својим зетом Јеремијом купио кућу, којом приликом сам
узео на зајам од Николе 60.000.-. Тај новац вратио сам 1943 г. када је Никола отворио
своју радњу.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе, као и надзорну жалбу, нашла је
да у овом случају нема места ревизији одлуке ове комисије бр. 62. од 18-II-1946 г. jер је
ратна добит у овом случају правилно утврђена.
Жалиоц је за време рата тј. почетком 1943 г. у доба највеће економске кризе
отворио своју трговинску радњу, са новцем који је зарадио као трг. помоћник код
Милана Марковића - Хомољца, а чију је робу продао на црној берзи.
***
Редни број: 194
Име и презиме ратног добитника: Катарина Давинић
Занимање: домаћица
Место: Пожаревац

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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***
Редни број: 193

Утврђена ратна добит:		 30% казне
- По одлуци Среске комисије:
30.000
9.000
- По одлуци Окружне комисије: 30.000
9.000
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Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Војислав Протић, адвокат као заступник Катарине Давинић изјавио је:
Катарина Давинић није ратни добитник, јер није обављала никакве послове за
време рата. Виноград је купила са својом уштедом као домаћица. Показујем уложну
књижицу Пошт. штед. бр. 569349.- из које се види, да је год. улагала по 20.000.- од 19371940 год. 1941.г. није уложила ништа, јер је купила тај виноград. Новац је предратна,
а не ратна зарада. Нико није искоришћен, нити оштећен. Недостају сви услови ратног
добитника, молим да се ослободи.
Пуномоћје прилажем у препису, а показујем у оригиналу.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе, као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца (дошла) нашла је да је ранија одлука бр. 125 од 27 априла 1946г. правилна те
да према томе нема места ревизији.
На жалбу изложеног, поново је утврђена ратна добит дин. 30.000.- и 30% казна.
					
Свега 39.000- (дин. тридесет девет хиљада)
Закључено и потписано дана истога са пет решених предмета и то од броја 190-194.
Пожаревац 31- мај-1946г.
Записничар,
Референт
М. Стевановић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Спасоје Мирковић
Бранка Каровић
Вера Димитријевић
Вукосава Живковић

Претседник
Стан. Грујић
(печат Комисије)

***
Редни број: 195
Име и презиме ратног добитника: Ђорђе Ђ. Димитријевић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
350.000
52.500
- По одлуци Окружне комисије: 350.000
52.500
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све спис, као и жалбу Јавног тужиоца,
Окрг. поморавског нашла је да је у овом случају ратна добит правилно утврђена, па је
жалбу као неумесну одбила.

Име и презиме ратног добитника: Драгољуб Н. Бакаловић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
а која је сума измењена одлуком Окружне
комисије бр. 17/46 на
- По одлуци Окружне комисије:

80.000
60.000
30.753

15% казне
9.000
4.613

Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
		 Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца, Окр. пожаревачког, нашла је да има места ревизији одлуке ове комисије
бр. 17/46 од 2- I-1946 год., па је поменуту одлуку преиначила у ратну добит утврђену
у износу дин. 30.753.- као и 155 казну дин. 4.6133.- што чини укупно дин. 35.366.- и
словима (тридесет пет хиљадатристашестесетшест).
Окружна комисија приликом утврђивања ратне добити прихватила је пријаву
ратног добитника и ратна добит утврђена како је сам пријавио.
***
Редни број: 197
Име и презиме ратног добитника: Бошко Пурић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
150.000
- По одлуци Окружне комисије: 80.000

15% казне
22.500
12.000

Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожаревачког Ок. бр.33/46 од 16-V-1946 г. нашла је да има места
ревизији раније одлуке ове комисије бр. 14/45 од 8-VI-1945 г. јер је ратна добит
поменутом одлуком високо одмерена. Ратни добитник Бошко Пурић за време рата
увећао је своју имовину куповином једне куће, која је према процени ГНО у Пожаревцу
вредела на дан 9-V-1945 г. дин 80.000, - па му је и ратну добит сада утврдила у том
износу као и 15% казну – 12.000 што чини укупно дин. 92.000 (деведесет двехиљаде).

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

***
Редни број: 196
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***
Редни број: 198
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Име и презиме ратног добитника: Живојин Пигић (Питић)9
Занимање: абаџија
Место: Влаоле
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
70.000
10.500
- По одлуци Окружне комисије: 30.000
4.500
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Живојина, нашла је:
да је Живојин за време рата увећао своју имовину куповином две штрикаће машине,
осим тога сазидао је 1 зграду. Окружна комисија налази да му је ратна добит од стране
Среске комисије високо утврђена, па му је исту смањила на дин. 30.000.- као и 15%
казне – дин. 4.500. - што чини укупно дин. 34.500.- (тридесетчетирихиљадепетсто).
***
Редни број: 199
Име и презиме ратног добитника: Анреја Лукић
Занимање: хлебар
Место: Петровац
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије: 120.000
18.000
- По одлуци Окружне комисије: поништено с тим да се предмет поново узме у рад
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Андреје, нашла је:
да Среска Комисија није утврдила стање имовине жалиоца на дан 6- априла 1941 год.
и на дан 9-V-1945 год.
Исто тако није утврдила да ли је жалиоц за време рата куповао драгоцености или
другу покретну имовину, која се да лако сакрити. Утврђена ратна добит од стране
Среске комисије је 4 пута10 него целокупна његова имовина коју је пријавио у својој
пријави, ради чега је одлука С. комисије поништена с тим да се предмет поново узме
у рад.
Закључено и потписано дана 3-VI 1946, са пет решених предмета и то од бр. 195199. Све одлуке донете су једногласно.
9 Презиме нечитко
10 Нејасно: недостаје реч или индикација шта је Среска комисија утврдила, да ли је утврђена
ратна добит четири пута већа или мања од целокупне имовине ратног добитника.
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Чланови комисије
Претседник
Стан. Грујић
Б. Лазаревић
Спасоје Мирковић
Вера Димитријевић
Вукосава Живковић		
(печат)

***
Редни број: 200
Име и презиме ратног добитника: Николић Н. Драгутин
Занимање: трг.
Место: Ореовица
Утврђена ратна добит:		
- По одлуци Среске комисије:
52.000
- По одлуци Окружне комисије: 52.000

15% казне
7.800
7.800

Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Драгутина, нашла
је: да је жалиоц Драгутин за време рата увећао своју имовину куповином 1 кафане,
те према томе да му је ратна добит од стране среске комисије у Жабарима правилно
утврђена.
Са изнетих разлога одбила је жалбу Драгутина и потврдила одлуку среске комисије
у Жабарима.
***
Редни број: 201
Име и презиме ратног добитника: Јован Марковић
Занимање: трг.
Место: Ореовица
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
49.000
7.350
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу жалиоца Јована
нашла је да исти за време рата није увећао своју имовину иако је купио 1,61 ха земље,
јер је зато смањио робу у његовој трг. радњи. Жалиоц је ситан трговац и сем купљеног
земљишта друге непокретне имовине нема, па га је комисија ослободила плаћања
ратне добити, сходно распису Мин. финансија Србије бр. 22/313 од 19 - II -1940 г.
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Записничар,
Референт
Слоб. Милојковић
Дејан Б. Грбић
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***
Редни број: 202
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Име и презиме ратног добитника: Данило Спасић
Занимање: индустр.
Место: Ореовица
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
40.000
6.000
- По одлуци Oкружне комисије: 40.000
6.000
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошта је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
Данила, нашла је, да је одлука Среске комисије у Жабарима бр. 1 од 26-III-1946 г.
правилна и на закону основана ради чега је исту потврдила а жалбу као неумесну
одбацила. Из приложених аката види се да је ратни добитник за време рата купио у
Ореовици плац у површини од 119 ари те је на тај начин увећао своју имовину.
***
Редни број: 203
Име и презиме ратног добитника: Костадин Ивић
Занимање: земљор.
Место: Жабари
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
27.700
4.165
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Костадина Ивића,
нашла је да се исти као ситан земљорадник са свега 2.47 ари земљишта у смислу тачке 3
чл. 2 Закона о одузимању ратне добити као и расписа Мин. финансија Н.Р.С. бр. 22313
од 19-II-1946г, не може сматрати ратним добитником па га је ослободила плаћања
ратне добити.
***
Редни број: 204
Име и презиме ратног добитника: Стеван Ф. Цвејић
Занимање: земљорад.
Место: Жабари
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Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
Стевана, нашла је да је одлука комисије за утврђивање ратне добити Среза моравског
бр. 5 од 26-III-1946 г. правилно и на закону основана, ради чега је жалбу као неумесну
одбила. Из приложених аката види се да је жалиоц за време рата зидао кућу као и
кош па је на тај начин увећао своју имовину. За време рата бавио се вршајем жита
и печењем ракије а добивени ујам од вршалице продавао је по црноберзијанским
ценама. Поред тога продавао је и другу робу на црној берзи.
Закључено и потписано дана 4. јуна 1946 г. са пет решених предмета од бр. 200 –
204. Све одлуке донете су једногласно.
Записничар,
Референт
Слоб. Милојковић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Претседник
Стан. Грујић
Б. Лазаревић
Вера Димитријевић
Бранка Каровић
Вукосава Живковић		
(печат)

***
Редни број: 205
Име и презиме ратног добитника: Сава Павловић
Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
40.000
6.000
- По одлуци Окружне комисије: 30.000
4.500
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Сава Павловић изјавио је:
Ја нисам ратни добитник јер за време рата нисам ништа купио, а што зна цео
Пожаревац. Шталу сам подигао по наређењу Немаца јер ми се стара штала срушила.
Двориште сам оградио после ослобођења.
За време рата хапшен сам од стране Немаца, а сада место да будем одликован осуђен
сам као ратни добитник. Истина је да сам за време рата клао стоку и месо продавао
својим пријатељима да би имали шта јести, али зато нисам ништа зарадио, па према
томе не могу ни бити ратни добитник. Молим комисију да се ратне добити ослободим
јер немам могућности да је исплатим.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
60.000
9.000
- По одлуци Окружне комисије: 60.000
9.000
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Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је ра(с)змотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожаревачког нашла је да има места за ревизију одлуке ове комисије
бр. 20 од 2 јануара 1946 г. јер да је предметном одлуком ратна добит високо утврђена.
По оцени Окружне комисије вишак имовине као ратна добит износи дин. 30.000.- и
15% казна дин. 4.500.- што чини укупно дин. 34.500.- (тридесетчетирихииљадеипетсто)
***
Редни број: 206
Име и презиме ратног добитника: Коста и Емилија Стојановић
Занимање: кафеџија
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
- По одлуци Окружне комисије:

130.000
130.000

Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Коста Стојановић из Пожаревца изјавио је:
Ја нисам ратни добитник јер моја имовина на дан 9 маја 1945 г. мања је од имовине
на дан 6 априла 1941 год. Кућу у Моравској ул. купио сам у почетку рата са уштеђеним
новцем који сам имао пре 6 априла 1941 године. Јеврејску кућу у Светосавској улици
купио сам 1943(4) године од Државне хипотекарне банке, и та ми је од стране државе
одузета. Трећу кућу у Ивана Косанчића улици бр. 9 купио сам 14 августа 1944 г. од Мил.
Ђорђевића, носача из Београда и ту кућу и данас поседујем.
За време рата радио сам само са кафаном у којој сам издавао и храну. Црном берзом
нисам се бавио и нисам искоришћавао беду и невољу народу. Није истина да су моју
кафану посећивали Немци већ једино Срби. На мојој кафани био је натпис од стране
Немачке команде да је Немцима забрањен приступ у моме локалу.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу Јавног тужиоца
Округа пожаревачког нашла је да у овом случају има места ревизији одлуке ове
комисије бр. 24 од 3 јануара 1946 г. јер је ратна добит правилно утврђена, односно да
иста износи дин. 131.900.- то јест за дин 1940.- више него што је ратном добитнику
утврђена од стране Среске комисије.
Закључено и потписано дана 7. јуна 1946 г. од бр. 205 – 206.
Референт
Записничар,
В.Стојадиновић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Бранка Каровић
Вера Димитријевић
Вукосава Живковић
Сп. Мирковић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

Име и презиме ратног добитника: Димитрије Величковић
Занимање: индустр.
Место: Кисиљево
Утврђена ратна добит: 		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
600.000
75.000
- По одлуци Окружне комисије:
300.000
45.000
Име и презиме ратног добитника: Драгутин Величковић
Занимање: индустр.
Место: Кисиљево
Утврђена ратна добит: 		 15% казна
- По одлуци среске комисије
500.000
75.000
- По одлуци кружне комисије:
200.000
30.000
Обојицу заступа адвокат Божа Тадић
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
1) Присутан Димитрије Величковић изјавио је:
Ја нисам ратни добитник јер за време рата нисам увећао своју имовину а што се
види из поднете молбе при којој остајем у целости.
Присутан Драгутин Величковић изјављује да остаје при жалби, а даљу реч даће
његов заступник Б. Тадић.
Заступник Б. Тадић, након прочитања аката од стране референта Комисије изјави:
1) Димитрије и Драгутин нису звани ни на процену ни на расправу, дакле није им
дата могућност да се бране. Ово се види из самих аката јер у њима нема доказа да
су моји властодавци звати.
2) Пресудом Окружног суда у Пожаревцу КЗП 294/45 од 29 маја ове год. моји
властодавци су осуђени на конфискацију млина баш због привредне своје
делатности за време окупације. Пресуду нисмо добили јер није још израђена,
али прилажем жалбу, коју сам као бранилац изјавио. Конфискација млина
одузима већу имовину него што је ожалбено решење. Како се ради о истој
привредној делатности, то није могуће изрећи две казне. Стога предлажем да се
са пресуђењем ове ствари застане до окончања кривичнога спора КЗП 294/45.
3) Предлажем даље комисији да изађе на лицу места и лично изврши увиђај и
вештачење на лицу места - наравно, ако се не би усвојио предлог на претходне
тачке.
4) 
Да се испитају приведени сведоци: Драгутин Пауновић, Таса (нечитко)
Игњатовић, Богдан Илић, Милан Николић и Аврам (нечитко презиме), на
околност да су моји властодавци уочи рата имали велике количине разне робе а
да по свршетку рата нису имали ту робу.
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***
Редни број: 207
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Комисија одлучује да се претрес настави јер нема места одлагању. Из записника
комисије утврђивање ратне добити при С.Н.О. у В. Градишту од 8. марта 1946.г. Види
се да су жалиоци били позвати на расправу али да нису дошли.
Комисија налази да је њена одлука независна од пресуде Окружног Н. Суда.
Што се пак тиче изласка на лице места у погледу процене новосазидане куће,
Комисија налази да је процена Среске ком. у В. Градишту правилна и да нема потребе
да се изврши нова процена.
Присутни Димитрије и Драгутин остају у свему при својој поднетој пријави и
изјављују да пословне књиге немају јер исте нису били дужни да воде зато што нису
имали годишњи чист приход дин. 100.000.- односно да закон није их обавезивао да
воде трговачке књиге. Касније изјављују да су им књиге које су лично водили уништене
од стране окупатора.
Поред млина имало смо (житоделну)11 трговину у Вел. Градишту као и продав.
брашна у Пожаревцу и у Вел. Градишту, и то све до рата.
Сведок Драгутин Калуповић12 из Тополовника, стар 50 год. изјавио је:
Знам да су браћа Димитрије и Драгутин Величковић уочи рата имали око 300
-320 комада дебелих свиња као и 70 приплодних крмача. Осим тога имали су око 20
вагона жита и 4 вагона мекиња, као и око 6-7 вагона пасуља, кукуруза око 15 вагона
и око 2.000-3.000 конопљиног семена. Ово знам зато што сам пре рата стално, а за
време рата повремено радио код њих. Напомињем да браћа Димитрије и Драгутин као
и синовац Танасије имају велико пољско имање као и 2 вршалице те да су пре рата у
нашем крају најимућнији људи. После сам отишао у ропство одакле сам се вратио око
Спасовдана дана 1941 год. и знам да су Немци нешто узели од поменуте робе док су
остатак робе продали али не знам по којој цени.
Сведок Тома Игњатовић из Тополовника, стар 45 г. (нечитко) способан за
сведочење:
Познато ми је да су Величковићи, браћа Димитрије и Драгутин као и синовац
Танасије имали уочи рата око 300 ком. дебелих свиња, 30 приплодних крмача, кукуруза
око 20 вагона, жита око 7 вагона, мекиња 2 вагона, иверка13 10 вагона, а осим тога
имали су суве паприке већу количину, осим тога имали су већу количину цигле као и
грађе. Ово знам зато што сам до рата 1941 г. радио код њих.
Сведок Богдан Илић из Тополовника стар (недостаје реч), изјавио је да су браћа
Димитрије и Драгутин као и синовац Танасије имали уочи рата око 300 брава дебелих
свиња као и пуне магацине хране у В. Градишту и у Тополовнику, доста дрва у млину,
угаља, црепа и грађе и да су за време рада срушили своју стару кафану, па тај материјал
употребили за зидање куће. Ово све знам зато што сам пре рата радио код њих.
Сведок Милан Николић из Тополовника стар 51 год. изјавио је да је за време рата рата
био председник општине и да зна да су Драгутин, Димитрије и Танасије Величковић
добивени ушур од мељаве пријавили одељењу исхране за град Пожаревац и Вел.
Градиште. Надаље изјављује да му је познато да су пре рада били имућнији него данас.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна омисија пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу и пошто је
спровела доказни поступак нашла је да су жалиоци Димитрије и Драгутин за време рата
увећали своју имовину јер су у заједници са својим синовцем Атанасијем отплатили
11 Нечитко
12 Нечитко
13 Нечитко
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Драгутину дин. 200.000
		
15% казне
30.000
			
Свега
230.000 (двестатридесет хиљада динара
Закључено и потписано дана 12. јуна 1946г. Са једним предметом.
Записничар,
Референт
В.Стојадиновић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Вера Димитријевић
Бранка Каровић
Вукосава Живковић
Ст. Грујић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 208
Име и презиме ратног добитника: Драгољуб, Милутин и Милентије Величковић
Занимање: индустријалци
Место: Кисиљево
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
1.800.000.- 700.000
- По одлуци Окружне комисије:
270.000.105.000
Овлашћују Божу Тадића, адвоката да их на расправи заступа.
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
I Прочитана је одлука Среске комисије у Вел. Градишту, жалба ратних добитника
као и предлог референта Окружне комисије.
Присутни Драгољуб, Милутин и Милентије остају у свему при својој жалби са том
изменом, да за време рата нису купили никакву непокретну имовину. Даљу реч даће за
њих њихов заступник, адвокат Божа Тадић.
Заступник Тадић изјављује:
1. Моји властодавци осуђени су пресудом овдашњег Окружног суда КЗП 294/45. на
конфискацију млина баш због своје привредне делатности и тобожњег богаћења
на рачун беде народа. Том конфискацијом, узето им је много више него што гласи
ожалбена одлука првостепене комисије. Како пресуда КЗП 294/45 није извршна,
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предратни дуг свог покојног оца односно деде Милана у суми од динара 340.000
купили један магацин и дућан у Вел. Градишту и зидали спомен цркву на свом
породичном гробљу. Поред тога Димитрије је зидао велику и модерну кућу у Кисиљеву,
а Драгутин је зидао шталу у Кисиљеву и купио кућу са пекаром у В. Градишту док је
Танасије зидао само шталу у Кисиљеву.
Окружна комисија налази да је у овом случају ратна добит од стране Среске
комисије у В. Градишту високо утврђена, па је исту утврдила и то:
		
Димитрију дин. 300.000
		
15% казне
45.000
			
Свега
345.000 (тристачетрдесетпетхиљада динара)
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то предлажем да се застане са овим пресуђењем до окончања напред наведеног
кривичног процеса.2. Моји властодавци нису позвати на расправу од стране првостепене комисије, а
доказ за позивање је потпис позваног на доставници.3. Предлажем комисији, да изађе на лице места и изврши увиђај са проценом.
Подноси као доказ уверење Месног одб. у Кисиљеву бр. 53/46 и бр. 2064/45, понуду
грађевинара за зидање зграде, и писмо за тр. фирме Стратимировић, Београд и најзад
предлаже да се испитају предложени сведоци: Радосав Срејић, Миле Стојимировић,
Рајко Пајкић и Никола Ђурић, на околност да су моји властодавци у очи рата имали
велике количине робе на лагеру.
Испит сведока:
Радосав Срејић из Бискупља, стар 50 година, несродан, неосуђиван на казну, али
без права гласа. Изјавио је, уочи рата одлазио сам на имање ратних добитника, којом
сам приликом видео да су имали око 7 вагона кукуруза, 4-5 вагона жита, луксузни ауто
и камион, око 200 ком. дебелих свиња, неколико приплодних грла крава и бикова. Не
знам, шта су ратни добитници са поменутом имовином учинили за време окупације,
Млин је стално радио. Није ми познату шта су ратни добитници радили за време
рата, али знам да су на дан 9 маја 1945 г. имали малу количину житу и кукуруза, док
приплодну стоку и остале напред наведене ствари нису имали.
Сведок – Миле Стојимировић из Затоња, стар 40 год, несродан, неосуђиван,
способан за сведочење изјавио је: Уочи рата, одлазио сам у млин ратних добитника
ради мељаве и познато ми је дау имали већу количину жита и кукуруза, како у млину
тако и у магацину у Великом Градишту. Не знам колика је била та количина, али знам
да су имали свој теретни камион са којим су носили кукуруз и жито. Знам да су имали
пред рат око 270 ком. дебелих свиња као и неколико комада приплодних грла крава и
бикова, имали су око 7-8 коња. Млин је за сво време рата радио, сем празником, и када
није било помељара. Не знам шта је било са дебелим свињама које су ратни добитници
имали уочи рата, јер сам ја био мобилисан. Исто тако, не знам шта је учињено са
приплодним грлима крава и бикова, али мислим да су ратни добитници међу собом
поделили. Што се тиче коња, знам да су им исти одузети од стране наше војне команде
1941 г. као и од стране Немаца за време рата. Познато ми је да су браћа Величковићи
имали пре рата око 1,000.000.- дин. дуга. Не знам да ли су браћа Величковићи
нешто за време рата зарадили, али сматрам да је послератна њихова имовина мања
од предратне. Исто тако не знам да ли су ратни добитници за време рата продавали
брашно на црној берзи, али знам да су мени дали на зајам 1942 или 1943 г. 300 кгр
жита, које сам касније вратио. Од имања ја имам 14 хектара земље.
Сведок – Рајко Пајкић из Тополовника, стар 39 година, није осуђиван, способан за
сведочење, изјавио је: Пре рата био сам слуга код ратних добитника, па ми је познато,
да су пред рат имали на лагеру око 12 вагона жита, 20 вагона кукуруза у клипу, 3-4
приплодна бика, око десет крава и око 10 коња, 110.000 ком. цигала, око 250 дебелих
свиња, коју су робу после уласка Немаца продали. Не знам коме су и како продавали
брашно за време рата, јер то и није био мој делокруг рада, јер је о томе водио бригу од
стране надлежних власти постављени комесар.
Заступник одустаје од испита сведока Николе Ђурића, и моли комисију, да његове
властодавце прогласи ратним недобитницима.
У погледу тр. књига ратних добитника, заступник сматра да треба то тражити од
пореске управе надлежне, пошто његови властодавци нису били надлежни да воде књиге.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу и пошто
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***
Редни број: 209
Име и презиме ратног добитника: I Димитрије Петровић
Узима за заступника Б. Тадића, адвоката.
Занимање: индустриј.
Место: Лесковац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије: 150.000
22.500
- По одлуци Окружне комисије: Поништено с тим, да се предмет поново узме у
рад.Име и презиме ратног добитника: II Лазар Алексе Павловића
Заступа га Никола Јовановић, адвокат, по пуномоћју које прилаже.
Занимање: индустриј.
Место: Лесковац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије: 150.000
22.500
- По одлуци Окружне комисије: Поништено с тим, да се предмет поново узме у
рад.Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
I
Прочитана је одлука Среске комисије у Петровцу, као и жалбе осуђених.
Референт предлаже, да се жалбе одбију. Присутни Димитрије у свему остаје при својој
жалби.- А даљу реч даће за њега његов пуномоћник адвокат Б. Тадић.
Заступник Тадић изјави:
Подносим уверење Месног одбора Лесковац, бр. 860/46 за доказ, да су ушури од
млина предавани општини Петровачкој – одељ. за исхрану, и да је млин често био у
дефекту.
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је спровела доказни поступак, нашла је да су жалиоци за време рата увећали своју
имовину, јер су зидали велику и модерну кућу у Кисиљеву, купили трактор са дрешом,
уложили новац код разних банака у суми ДФЈ дин. 100.000.-, исплатили предратни
дуг дин 70.000.Жалиоци нису ни Среској ни Окружној комисији ставили на расположење ради
прегледа своје пословне књиге, из којих би се тачно могло установити стање њихове
имовине на дан 6-IV-1941 г. и на дан 9-V-1945 г., због чега је Окр. комисија принуђена
да се приликом доношења своје одлуке користи слободном оценом.
Окр. комисија налази, да је ипак у овом случају ратна добит од стране Среске
комисије високо утврђена, па је исту смањила на дин. 700.000.-, и 15% казне, дин.
105.000.-, свега дин. 805.000 (дин.осамстотине пет хиљада).
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Предлажем, да се испитају дошавши сведоци: Миодраг Јанковић, Радосав Ивановић
и Станимир Ивановић. Подносим пресуду Окр. суда овдашњег КЗП бр. 253/45, којом
се између осталог утврђује да млин није власништво Димитрија већ његове ћерке
Славкице.
На постављено питање председн. Комисије ратни добитник Димитрије изјављује:
„Кућа коју сам сазидао за време рада дугачка је 12 м и има 3 оделења. За зидање
исте употребио сам материјал срушене шупе као и пре рата набављену циглу. Млин је
оправљем почетком 1945 г. по наређењу власти и оправка ме је стајала око 300.000.окупац. динара. По занимању сам земљорад. и имам око 8 хектара земље.Сведок Станимир Ивановић из Малог Лаола сар 40 год, изјавио је:
Ја сам 1941 г. са још 2 друга надничара зидао кућу ратног добитника Димитрија и за
грађење исте добио сам дин. 8.000.- са храном.
Сведок Миодраг Јанковић из Стамнице, стар 40 год. неосуђиван, изјавио је:
Познато ми је да је Димитрије уочи рата порушио своју стару шупу и почео да зида
по капитулацији 1941 г. просту кућу на истом месту употребивши материјал од старе
зграде и цигле коју је раније набавио. Познато ми је, да је судија-избеглица Костић
по ослобођењу оставио своје неке ствари у залогу код ратног добитника за суму од
100.000.- дин окупационих.
Сведок Радосав Ивановић, стар 40 год., Мало Лаоле, неосуђиван:
Ратном добитнику сам позајмио 30 ком. дасака када је зидао кућу, и те даске вратио
ми је 1946 г. априла месеца.
II Заступник Лазара А. Павловића, адвокат Никола Јовановић подноси на увиђај
и закључак бр. 8124/45 Среске ком. за ратну штету у Петровцу, из кога се види да је
његовом властодавцу досуђена ратна штета на имовини у износу од дин. 513.839.Моли да се његов властодавац ослободи плаћања ратне добити, јер за време рата није
увећао своју имовину. Цео поступак око утврђивања ратне добити од стране Среске
комисије у Петровцу, неправилно је вођен, јер је пропуштено да се утврди стање
имовине на дан 6 априла 1941 г. и на дан 9 маја 1945 г. Надаље изјављује, да се његов
властодавац Лазар за време рата није бавио црном берзом, јер то ничим није доказано.
Напротив, из извештаја М.Н.О. у Лесковцу бр.400/46, види се да је сав ушур добивен
од млина предаван Одељ. за исхрану варошице Петровац. Моли Окружну комисију, да
његовог властодавца ослободи плаћања ратне добити, јер није ратни добитник. Ако
пак комисија ипак нађе да овде постоји нека ратна, да исту сведе на најмању меру.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
I Окр. комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу, нашла је да је одлука
Комис. за утврђивање ратне добити неправилна, јер није извршено упоређење
имовине жалиоца Димитрија на дан 6-IV-1941 г. и на дан 9- IV-1945. На даље, Среска
комисија није извела доказни поступак у погледу сувласништва 1/3 имања, а исто тако
није проверила да ли је учитељ Костић свој намештај продао или дао у залог у жалиоцу
Димитрију.
Са изнетих разлога поништена је одлука Среске ком. у Петровцу, с тим да се
предмет поново узме у рад и поступи по горе наведеним примедбама.
II Окр. комисија, пошто је размотрила све списе као и жалбу нашла је, да је
одлука Среске комисије за утврђивање ратне добити у Петровцу неправилна, јер није
извршено упоређење имовине жалиоца Лазара на дан 6-IV-1941 г. и на дан 9- IV-1945
г. На даље, Среска комисија није проверила изјаву Душана, сина осуђеног Лазара, да је
кућа сазидана од материјала који је набављен још пре рата.
Са изнетих разлога, поништена је одлука Среске комисије у Петровцу, с тим да се
предмет поново узме у рад, и поступи по горе наведеним примедбама.

Име и презиме ратног добитника: Милан П. Загорац и Сретен В. Гајић
Занимање: трговци
Место: Петровац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
33.090
4,063.50
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока
Присутни Загорац изјавио је: да себе не сматра ратним добитником, јер за време
рата није увећао своју имовину преко 25.000 дин. Пре рата имао је готовог новца
око 40.000 дин. са којим је новцем 1942 г. отворио бакалску и стакларску радњу у
заједници са својим ортаком Сретеном В. Гајићем, који је у радњу уложио дин
20.000.- Када се изврши упоређење њихове имовине на дан 6 априла 1941 г. и на дан
9 маја 1945 г. видеће се, да они нису увећали имовину преко 50.000 дин. на коју су
суму имали право, јер су они два физичка лица, од којих сваки има право на нормалну
зараду до дин 25.000.За време рата се нису бавили црном берзом.
Присутан Сретен Гајић у свему стоји при изјави свога ортака Загорца и моли да се
ратне добити ослободе.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе, нашла је да су у овом случају
у питању два физичка лица, од којих сваки има право на нормалну зараду до дин.
25.000.-, што значи да би оба ортака, заједно имала право на зараду до дин. 50.000па како те зараде нема, то се у смислу чл. 1. Закона о одузимању ратне добити не могу
сматрати ратним добитницима.
***
Редни број: 211
Име и презиме ратног добитника: Илија Д. Миладиновић
Занимање: опанчар
Место: Петровац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
- По одлуци Окружне комисије:

22.500
ослобођен
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***
Редни број: 210

Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Илија Д. Миладиновић изјавио је: Ја нисам ратни добитник јер за време
рата нисам увећао своју имовину преко 25.000.-дин., а што је утврдила и сама Среска
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комисија у Петровцу, јер ме је осудила да платим дин. 22.500- док је закон дозволио
нормалну добит до дин. 25.000.Поред тогам ја сам самостални занатлија који, за време рата нисам запошљавао
више од 1 помоћника и једног ученика, те у смислу закона, морам се ослободити
плаћања ратне добити.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу, нашла је
да се Илија у смислу чл. 1 Закона о одузимању ратне добити не може сматрати ратним
добитником, јер за време рата своју имовину није увећао преко суме од дин. 25.000- а
сума од дин. 22.500- не може се сматрати ратном добити.
***
Редни број: 212
Име и презиме ратног добитника: Станислав А. Ђорђевић
Занимање: адвокат
Место: Петровац
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
105.000
15.750
- По одлуци Окружне комисије: 52.000
7.800
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Станислав Ђорђевић изјавио је да у свему остаје при својој жалби и
моли да се ратне добити ослободи јер није ратни добитник. Прилаже уверење М.Н.О.
у Трновчу, да за време окупације није купио никакво непокретно имање у Трновче,
уверење М.Н.О у Жагубици, бр. 2762, да је имање у Жагубици купио 1935 г. и уверење
М.Н.О. у Петровцу бр. 3425, да је његова кућа у којој је била смештена адвокатска
канцеларија, за време рата од стране Немаца реквирирана.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окр. комисија, пошто је размотрила све списе, као и поднету жалбу, нашла је да
је жалиоц Станислав за време рата увећао своју имовину, јер је купио једну кућу у
Петровцу и направио тишлерај и један зид за своју зграду коју је имао још пре рата.
Упоређењем имовине имовине жалиоца на дан 6-IV-1941 г. и 9- IV-1945 г. Окр.
комисија је нашла да увећање имовине износи дин.- 52.000.- па му и ратну добит
уврђује у том износу, као и 15% казну – дин.- 7.800.- што износи укупно дин. 59.800,- /
педесет девет динара оссам стотина/.Закључено и потписано дана 13- јуна 1946 г. са 5 решених предмета и то од бр.
208-212.
Референт
Записничар,
Мил. Стевановић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Бранка Каровић
Вера Димитријевић
В. Живковић
Стан. Грујић

Претседник
Др Лазаревић
(печат Комисије)

Име и презиме ратног добитника: Сава Арсић
Занимање: обућар
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци среске комисије:
31.500
4.725
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Сава Арсић изјавио је:
Себе не сматрам ратним добитником јер за време рата нисам увећао своју имовину
преко 25.000.- дин. Пре рата имао сам разне робе у вредности око 20.000 дин. као и
готовог новца 7.000.- дин. док после ослобођења ту робу нисам имао. Купљене куће за
време рата високо су процењене јер не вреде обе заједно 50.000.-дин. Напомињем да
сам ја самосталан занатлија који за време рата није упошљавао ни једног помоћника
ни ученика, те да у смислу Закона о одузимању ратне добити, не могу се сматрати
ратним добитником.
Сведок Војислав Костић, тргов. помоћ. стар 20 год. изјавио је:
Познато ми је да Сава за време рата није имао ни једног помоћника нити пак
ученика већ је обућарски посао сам обављао.
Сведок Живан Марковић, обућар стар 49 год. изјавио:
Познато ми је да Сава за време рата мије имао ни једног помоћника нити чак
ученика већ је обућарски посао обављао сам.“
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је рас(з)мотила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Округа пожаревачког, нашла је да у овом случају има места ревизији одлуке
ове комисије бр. 13/45.
Жалиоц Сава за време рата обављао је свој обућарски посао без помоћника
и ученика а што је утврђено саслушањем сведока Војислава Костића и Живана
Марковића.
На основу изложеног а на основу чл.1. тач. 3, комисија га је ослободила плаћања
ратне добити као самосталног занатлију.
***
Редни број: 214
Име и презиме ратног добитника: др Милутин Обрадовић
Занимање: лекар
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Редни број: 213

Место: Пожаревац
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Утврђена ратна добит:		 15% казне
- По одлуци Среске комисије:
100.000
15.000
- По одлуци Окружне комисије:
ослобођен
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан др Милутин Обрадовић изјавио је:
Предајем уверење О. суда Београд К329/45 од 13-VI-1946 г. - да је конфискована
имовина коју сам купио од фирме И. Бајлони и синови; предајем уложак бр. 122 да
се купљено имање води као власништво фирме Бајлони и синови, КП бр. 902, кућа са
двориштем улица Цетињска; уверење Н.О.О. П.О. бр. 6635 да нисам као мобилисан
задуживан порезом до 1. новембра 1945 г. - показујем војну књижицу да сам мобилисан
5 априла 1945 г. и уверење Дома народног здравља бр. 471/46 да сам 30-X-1945 г.
са цивилне мобилизације дошао у службу Дома народног здравља у Пожаревцу. Из
поднетих изјава види се да сам јавном службом спречен да лично пријаву поднесем
и да је држава конфисковала плац са кућом коју сам купио за 500.000 дин.- окупац.
У томе више нема ратног увећања моје имовине. Имовина је конфискована фирми
Бајлони због службе непријатељу, а ја нисам куповину обезбедио зато што уговор није
закључен писмено, нити је убележено у јавну књигу а нити се сада може прибележити
у јавну књигу после конфискације.
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је рас(з)мотрила све списе као и захтев Јавног тужиоца
Округа пожаревачког нашла је да у овом случају има места ревизији, пошто је имање
због кога је Милутин осуђен као ратни добитник конфисковано.
Са изложеног комисија га је ослободила плаћања ратне добити с тим да му се
уплаћена сума од динара 38.400 не враћа, јер се је исте добровољно одрекао у корист
фонда за обнову земље.
Закључено и потписано дан 15-јуна 1946 г. са два решена предмета и то од бр: 219-214.
Записничар
Референт
Вера Стојадиновић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Бранка Каровић
Вера Димитријевић
В. Живковић
Стан. Грујић

Претседник
Др Лазаревић
(печат)

III
СЕДНИЧКИ ЗАПИСНИК
ОКРУЖНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ПОЖАРЕВАЦ
Редни број: 215
Име и презиме ратног добитника: Светислав - Слава Девић
Занимање: трговац
Место: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По одлуци Среске комисије:
3.200.000
- По одлуци Окружне комисије: 2.788.428

15% казна
480.000
418.264

Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутни Марјан Кара Јовановић изјавио је:
Ја сам тајни ортак Светислава - Славе Девића од пре рата. Имао сам уложено
капитала око 1.800.00. – дин. колико је имао и Слава док је Живан имао уложено
капитала око 1.100.00.-дин. а Слободан и Алекса око 10.000.-дин. На дан 9 маја 1945.
нисам се сам вратио из заробљеништва па не могу да се изјасним у погледу готовине
која је била по баштама. Сада смо у радњи пет ортака и то Слава, Слободан, и Алекса
Девић, и Живан Кара Јовановић и ја где учествујемо сваки са 20% уложеног капитала.
Купљене зграде у Београду власништво су свих пет ортака у једнакој сразмери само су
земљишно књижно пренете на Славу.
Марјан Кара Јовановић
Присутни Живан Кара Јовановић изјавио је:
Ја сам тајни ортак Светислава - Славе Девића од пре рата. Уочи рата имао сам у
радњи уложено капитала око 1.100.00: дин., док на дан 9 – маја 1945 г. био ортак са 20%
како у радњи тако исто и на купљеној непокретној имовини у Београду и уложеном
новцу код банака.
Живан Кара Јовановић
Ратног добитника Славу Девић заступа по пуномоћју у 25-III-1946 г. син му
Алекса који изјављује: да његов отац Светислав није ратни добитник, када се изврши
утврђивање имовине на дан 6 – априла 1941 год. и на дан 9 – маја 1945 г. Ако би се узела
нова процена комисије јер утврђивање ратне добити у Београду његов би отац Слава
био ратни добитник, а по пријави а не реалног учињеног стања, за динара 479.683.Изјављује да са својим оцем Светиславом и братом Слободаном живи у једној кућној
заједници и да према томе не игра никакву улогу у којој су њих троје сувласници у
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радњи, јер је то једна кућа. Моле да се ратне добити ослободе а у најгорем случају да
се његовом оцу Светиславу утврди ратна добит у износу динара 479.683- јер реално
стање имовине на дан 6. IV 941 је дин. 6.214.615.32, а не дин. 4.608.889. - што сам при
поменутом обрачуну помиње предао на увид.
за Славу Девића
Алек. Девић
Разлози којима се руководила комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и нову процену купљених
некретнина у Београду и сазидане гробнице у Пожаревцу, нашла је да има места
ревизији одлуке ове комисије број: 100/466 од 11 априла 1946 г.
Према изведеном доказном поступку вишак имовине као ратна добит осуђеног
Светислава и његових синова Слободана и Алексе износи дин. 2.788.428, а 15% казна
дин. 418.264.- што чини укупно дин. 3.206.692: /три милиона двеста шест хиљада шесто
деведесет и два динара/ па им је Окружна комисија ратну добит утврдила у том износу.
Окружна комисија није поверовала изјави Марјана и Живана Карађорђевића, да су
они сувласници са по 1/5 купљених зграда у Београду јер то своје тврђење ничим нису
документовали.
Уговор о куповини и продаји гласи лично на Светислава а не на фирму па је
Окружна комисија стекла убеђење да је куће купио Светислав лично за свој рачун.
Закључно дана 15 – јуна 1946 г. са једним решењем предмета и то под бр. 215.
Записничар,
Референт
Вера Стојадиновић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије
Вера Димитријевић
Бранка Каровић
В. Живковић
Стан. Грујић

Претседник
Б. Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 216
Име и презиме ратног добитника: Станко Миладиновић
Занимање: индустријал.
Место: Буровац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
500.000
75.000
- По одлуци Окружне комисије: 150.000
22.500
Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Станко Миладиновић изјавио је:
Ја нисам радни добитник јер за време рата нисам увећао своју имовину а што се
види и из моје поменуте пријаве ратне добити. У току рата купио сам један саусгас
мотор од 50 Х.Р. за коју сам платио 300.000 – дин. окупационих, 1 вуновлачару за
дин. 205.000.- дин, 1 вуновлачару за дин. 185.000.-, 1 малу кућицу у Свилајнцу за дин
18.000.- дин. Биоскоп купио сам ортачки са Јованом Саусом, али сам мој део уступио

Разлози којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе, жалбу ратних добитника и
пошто је спровела доказни поступак дошла је до убеђења, да је жалиоц Станко за
време рата увећао своју имовину, али да му је ратна добит од стране Среске комисије
у Петровцу нереално утврђена.
По одлуци Окруж. комисије која је донета слободном оценом на основу члана 7
Закона о одузимању ратне добити имовине жалиоцу била је и то:
на дан 9 – V 1945 г.
дин. 852.000,
на дан 6 IV 1941 г.
дин. 702.000
према томе власник као ратна добит износ 150.000.15% казна
22.500.Свега 172.500./стоседамдесетдве хиљаде петстотина динара/.
***
Редни број: 217
Име и презиме ратног добитника: Михајло Лозанић
Занимање: опанчар
Место становања: В. Град.
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Среске комисије:
- По одлуци Окружне комисије:
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њему и то одмах после месец дана након извршене куповине.
У току окупације продао сам све свиње наведене у поднетој пријави ратне добити
за дин. 300.000.- окупац., инсталације поквареног млина у Ћовдину за дин. 270.000као и дреш и вршаће машине Јови Илићу у Крепољин за дин. 205.000.- Брашно сам
продавао по разним ценама а најскупље по 40 дин. Моли да се ратне добити ослободи,
јер је његова имовина на дан 9 маја 1945 мања су његове имовине 6 – апр. 1941 год.
Заступник ратних добитника адвокат Никола Јовановић прилаже уверење М.Н.О.
у Буровцу бр. 654/46 и предлаже да се саслушају као сведоци Војин Миладиновић,
Милан Миладиновић и Бранислав Стевић.
Сведок Војин Миладиновић стар 62 год. брат Станка, неосућиван, изјавио је: Да
је његов брат Станко за време рата помогао народ и да своју имовину није увећао, у
току рата продао је дреш, инсталацију поквареног млина у Ћовдину као и 60 комада
дебелих свиња.
Сведок Милан Миладиновић стар 55 год. брат Станка изјавио је: Да је његов брат
Станко за време рата помагао народ и да своју имовину није увећао, у току рата
продавао је дреш, инсталацију поквареног млина у Ћовдину као и око 60 брава
дебелих свиња.
Сведок Бранислав Стевић из Буровца стар 40 година му несродан, изјавио је:
Познато ми је да је Станко за време рата растурио свој млин у Ћовдину и његове
делове распродао. Купљен мотор вреди данас 80.000-100.000.- дин. Брашно сам у
току окупације продавао по 10.- дин. килограм.

ослобођен
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Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Михајло Лозанић изјавио је:
Ја нисам ратни добитник јер за време рата нисам увећао своју имовину, у току
окупације купио сам једну кућу у великом Градишту као у ½ од ¾ циглане. Пре
рата имао сам опанчарску радњу у Великом Градишту у којој сам имао разне робе у
вредности око 200.000 – динара. Ту робу распродао сам у почетку рата и после тога
са радњом више нисам радио. За доказ ових навода приложио сам уверење М.Н.О. из В.
Градишта бр: 415/46 од 28 - јануара. Молим да се ратне добити ослободим јер када се
изврши упоређење моје имовине на дан 6 – апр. 1941 год. и на да 9-маја 1945 г. видеће
се да је моја имовина сада мања него 1941 год.
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца Окр.пожаревачког нашла је да у овом случају има места ревизији одлуке од
комисије бр: 44 од 29 јануара 1946 г.
Из записничког саслушања Борисава Живановића из В. Градишта датог пред овом
Комисијом дана 29 – јануара 1946 г. види се да је осуђени Михајло на дан 6 априла 1941
г. имао у својој опанчарској радњи разне робе у вредности око дин. 100.000.- док су
купљени објекти процењени да вреде на дан 9 – маја 1945 год. дин. 90.000.Упоређем имовине на дан 6 – IV 1941 г. и на дан 9 – V 1945 год. није се могло
установити да у овом случају постоји увећање имовине па је одлука донета да се
ослободи плаћања ратне добити.
***
Редни број: 218
Име и презиме ратног добитника: Станко Дујковић
Занимање: трговац
Место становања: Голубац
Утврђена ратна добит:
- По одлуци Срес. ком.:
- По одлуци Окруж. ком.:

ослобођен

Саслушање ратног добитника односно изјава сведока:
Присутан Станко Дујковић изјавио је:
Ја нисам ратни добитник јер за време рата ничим нисам увећао своју имовину. Када
се изврши упоређење моје имовине на дан 6 - априла 1941 г. и на дан 9- маја 1945 г.
видеће се да сам ја ратни губитник. За сво време рата прогањан сам као присталица
Н.О.П-а и према томе нисам могао развити неку нарочиту привредну делатност
утолико пре што сам извесно време провео у интернацији и логору на Бањици.
Пре рата имао сам мешовиту трговину у Голубцу као и заступство великопродаје
с тим у којој сам имао на дан 6 априла 1941 г. разне робе у вредности дин. 677.950.Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јав.
тужиоца Окр. пожаревачког нашла је да у овом случају има места ревизији одлуке ове
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Закључено и потписано дана 17 – јуна – 1946 закључно са 3 решена предмета од
216 – 218.Записничар,
Референт
Вера Стојадиновић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Бранка Каровић
Вера Димитријевић
Спаса Мирковић
В. Живковић

Претседник
др Лазаревић
(печат)

***
Редни број: 219
Презиме и име ратног добитника: Боривоје С. Ђорђевић
Занимање: трговац, штројач
Место становања: Томиславац (Влашки До)
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Срес. ком.
75.000
11.250
- По одлуци Окруж. ком.: 75.000
11.250
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија прво је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
Боривоја нашла је да је у овом случају ратна добит правилно утврђена, јер је одлука
Среске комисије у Жабарима донета слободном одлуком на основу чл. 7 Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, а на основу
личног знања и познавања рада ратног добитника за време рата.
Жалиоц се за време рата бавио штројењем свиња, трговином брашна, свиња, вина и
ракије, као и другим уносним пословима. Сву робу продавао је на црној берзи и на тај је
начин увећао своју имовину. Са изнетих разлога потврђена је у целости одлука Среске
комисије у Жабарима, а жалба као неумесна и недовољно документована одбијена.
***
Редни број: 220
Презиме и име ратног добитника: Иван Ђорђевић
Занимање: месар
Место становања: Жабари

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

комисије бр. 113/46 од 17 апр. 1946 г. јер је из накнадно прибављених уверења М.Н.О
у Голупцу бр.1030 и 1031 од 21 маја 1946 г. утврђено да жалиоц за време рата није
увећао своју имовину, па да према томе не може бити ратни добитник.
Са изнетих разлога Окруж. комисија ослободила га је плаћања ратне добити.
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Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије: 29.280
4.392
- По одлуци Окруж. комисије: 29.280
4.392
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и жалбу ратног добитника
Боривоја14 нашла је да је у овом случају ратна добит правилно утврђена, јер је одлука
Среске комисије у Жабарима донета слободном оценом на основу чл. 7 Закона о
одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације.
Жалиоц је за време рата купио плац у Соко – Бањи, један кош у Жабарима, луксузни
намештај, неке спаваће (шивеће) ствари као и разно посуђе.
Са изнетих разлога потврђена је у целости одлука Среске комисије у Жабарима, а
жалба као неумесна и недовољно документована одбијена.
Закључено и потписано дана 19 – јуна 1946 г. са два решена предмета и то од броја
219-220.
Референт
Записничар,
Вера Стојадиновић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови Комисије:
Бранка Каровић
В. Димитријевић
Стан. Грујић
В. Живковић

Претседник
Др Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 221
Презиме и име ратног добитника: Милорад Ђорђевић
Занимање: трговац
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
60.000
9.000
- По одлуци Окружне комисије: 60.000
9.000
Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Окружна комисија, пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу нашла
је да је одлука Среске комисија за утврђивање ратне добити у Пожаревцу бр: 90/45
правилна и на закону основана те према томе жалбу Јавног тужиоца Окр. пожаревачког
одбила и одлуку Среске комисије потврдила.
Упоређењем имовине жалиоца, да дан 6 – IV 1941.г. и 9 – V 1945.г. установљено је
да је његова иста имовина била и то:
на дан 6 – IV 1941 г.
дин. 262.500 .на дан 9 – V 1945 г.
„ 322.500.14 Ратни добитник по овом предмету је Иван Ђорђевић, то мислимо да се ради о техничкој
грешци у имену ратног добитника. Случај по жалби ратног добитника Боривоја је решаван
под редним бројем 219.
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Закључено и потписано дана 24 јун 1946 г. са једним решеним предметом.
Записничар
Референт
Вера Стојадиновић Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови комисије:
Бранка Каровић
В. Димитријевић
Стан. Грујић
В. Живковић

Претседник
др Лазаревић		
(печат Комисије)

***
Редни број: 222
Презиме и име ратног добитника: Милош Јовић
Занимање: лецидер
Место становања: Кучево
Утврђена ратна добит:		
- По Одлуци среске комисије: 179.750
- По Одлуци окружне комисије: 179.750

30% казна
53.925
53.925

Разлози којима се руководила Комисије приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и надзорну жалбу Јавног
тужиоца нашла је да је у овом случају ратна добит од стране Среске комисије у Кучеву
правилно и на закону основано утврђена.
Према прикупљеним подацима вредност имовине жалиоца Милана била је и то:
на дан 6 – IV 1941 г.
дин. 335.000
на дан 9 – V 1945 г.
„
514.750
да према томе вишак имовине износи
„
179.750
словима /стоседамдесет девет хиљада седамсто педесет динара/, а 30% казна динара
53.925. - /педесет три хиљаде деветстодвадесетпет/
***
Редни број: 223
Презиме и име ратног добитника: Бора и Миодраг Белосавић
Занимање: трговци
Место становања: Пожаревац

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

те да према томе постоји вишак имовине дин.
60.000
који се има одузети као ратна добит. Поред ратне добити има да плати и 15% казне дин.
9.000.- јер пријаву није поднео у року одређеном општим позивом.

Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По среској комисији:
150.000
22.500
- По окружној комисији: 150.000
22.500
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Разлози којима се руководила Комисије приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу нашла је да
у овом случају нема места ревизији одлуке Среске комисије у Пожаревцу бр. 222 од
18 – III 1946 г. јер је предметном одлуком ратна добит правилно и на закону утврђена.
Жалиоци нису ставили Окружној комисији ради прегледа све своје пословне књиге
из којих би се могло тачно установити стање њихове имовине на дан 6 – IV 1941 г.и на
дан 9 – V 1945 г. као и њихов рад за време рата. Прегледом американског дневника
установљено је да исти није вођен у времену 9 – IV 1941 г. до 31 – XII 1941 год. као и од
1-I 1943 па до данас. Главне књиге као и књиге инвентарне нису предате комисији ради
установљења правог чињеничног стања.
Упоређењем радње жалиоца са сличним радњама као и њиховог знања и познавања
рада жалиоца за време рата од стране чланова Окр. комисије, Окружна комисија је
нашла да су Бора и син му Миодраг за време рата увећали своју имовину у већој мери
него што им је одлуком Среске комисије у Пожаревцу утврђено, али с обзиром да
им је од стране аграрне реформе одузето 12 хектара земљишта, то им ратну добит не
повисује већ у целости потврђује првостепену одлуку.
***
Редни број: 224
Презиме и име ратног добитника: Љубомир Животић
Занимање: трговац
Место становања: В. Лаоле
Утврђена ратна добит:		
- По одлуци Среске комисије:
200.000.- По одлуци Окружне комисије: 100.000.-

15% казна
30.000.15.000.-

Разлози којима се руководила Комисије приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу нашла је
да је жалиоц Љубомир за време рата увећао своју имовину, али да му је ратна добит
од стране Среске комисије у Петровцу високо утврђено па је исту смањила на дин.
100.000.- и 15% казну дин. 15.000.- што чини укупно 115.000.- / стопетнаест хиљада /
Жалиоц је према уговору о куповини и продаји од 18 новебра 1944 г. купио у
заједници са Живојином Гвоздићем од фирме И. Бајлони 3 ха 95 ара и 24 кв. мет.
земљишта за суму од дин. 1.778.580.- окупационих, од ког земљишта припада на његов
део 2 ха 65 ари. Вредност тог његовог земљишта Окружна комисија процењује са 300
дин један ар што чини вредност 79.500.- динара.
Што се пак тиче купљеног непокретног имања у В. Лаолу Окружна комисија слаже
се са проценом Среске комисије на суму од динара 10.000.- Исто тако Окружна
комисија слаже се са проценом вредности зиданих подрума и испечене цигле на
25.000.Окружна комисија није поверовала изјави жалиоца Љубомира да је имао 37 малих
и 2 велика дуката и да је исте дукате продао а да је са добивеним новцем купио имање
од фирме Бајлони.

Записничар,
Референт
В.Стојадиновић
Дејан Б. Грбић
		
		
		

Чланови:
Вера Димитријевић
Сп. Мирковић
Стан. Грујић
В. Живковић

Претседник
др Лазаревић

***
Редни број: 225
Презиме и име ратног добитника: Риста Јанковић
Занимање: кафеџија
Место становања: Петровац
Утврђена ратна добит:		 30% казна
- По одлуци Среске комисије:
375.000
112.500
- По одлуци Окружне комисије: 375.000
112.500
Разлози којима се руководила Комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу утврдила
је да је жалба неблаговремено поднета због чега је исту одбила и у целости потврдила
Одлуку комисије за утврђивање ратне добити при С.Н.О. у Петровцу бр. 10/46 од 6 –
VIII – 46 год.
***
Редни број: 226
Презиме и име ратног добитника: Танасије Величковић
Занимање: индустријалац
Место становања: Кисиљево
Утврђена ратна добит:		 15% казна
- По одлуци Среске комисије:
114.000
17.100
- По одлуци Окружне комисије: 114.000
17.100
Разлози којима се руководила Комисија приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је је размотрила све списе као и поднету жалбу нашла је
да је одлука Среске комисије у Вел. Градишту бр. 48,49 и 60/45 правилна и по закону
основана због чега је жалбу одбила а одлуку потврдила.
Жалиоц је за време рата отплатио 1/3 предратног дуга свог деде пок. Милана
у износу од дин. 113.333.-, сазидао једну шталу у Кисиљеву и купио 1/3 магацина и

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Закључено и потписано дана 3 – VII 1946 г. са 3 решена предмета и то од броја 222
до 224.
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дућана у Вел. Градишту због чега је од стране Среске комисије у Вел. Градишту осуђен
да плати ратну добит:
Дин. 114.000.- и 15% казна
„ 17.100.Закључено и потписано дана 6 августа 1946 год. са два решена предмета.
Записничар,
Референт
Слоб. Милојковић Дејан Б. Грбић
		
		

Чланови Комисије:
Стан. Грујић
В. Живковић
В. Димитријевић

Претседник
др Лазаревић
(печат Комисије)

***
Редни број: 227
Презиме и име ратног добитника: Др Димитрије Белосавић
Занимање: лекар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По одлуци Среске комисији:
250.000.- По одлуци Окружне комисије:
161.100.-

15% казна
37.500
ослобођен

Разлози којима се руководила Комисије приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и поднету жалбу односно
законску интервенцију јавног тужиоца Округа пожаревачког, нашла је да је др
Димитрије за време рата увећао своју имовину за дин 161.100. – јер је његова имовина
на дан 6 – IV 1941 г. била динара 138.689.- а на дан 9 маја 1945 г. динара 299.789.Казне је ослобођен јер је у времену када је требао поднети пријаву ратне добити
налазио на војној дужности код Југословенске Армије.
***
Редни број: 228
Презиме и име ратног добитника: Петар Хоменко
Занимање: зубар техничар
Место становања: Петровац
Утврђена ратна добит:		
- По одлуци Среске комисије:
91.597
- По Одлуци окружне комисије:
60.000

15% казна
13.739,55
9.000

Закључено и потписано 31 марта 1947 год. са два решена предмета.
Записничар,
Референт
Вера Марковић
Дејан Б. Грбић
		
		
(печат Комисије)

Чланови комисије:
Војислав Живковић
Спасоје Мирковић
Стан. Грујић
Вера Димитријевић

Председник
Др Лазаревић

***
Редни број: 229
Презиме и име ратног добитника: Др. Петар Јаковљевић
Занимање: лекар
Место становања: Пожаревац
Утврђена ратна добит:		
- По среској комисији:
200.000
- По окружној комисији:
200.000

15% казна
30.000
ослобођен

Разлози: Којима су се руководили чланови Комисије за утврђивање ратне добити:
Закључено и потписано дана 1 априла 1947 г. са 1 решеним предметом
Записничар,
Референт
Чланови комисије:
Вера Марковић Дејан Б. Грбић
В. Живковић
		
Спаса Мирковић
		
Вера Димитријевић
			

Претседник
др Лазаревић
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Разлози којима се руководила Комисије приликом доношења своје одлуке:
Окружна комисија пошто је размотрила све списе као и законску интервенцију
Јавног тужиоца Округа пожаревачког нашла је, да је Петар Хоменко за време рата
увећао своју имовину и то
1) за купљену млекару
динара 20.000,2) за приновљени алат и клавир „
22.000,3) за купљено покућанство
„
18.000,укупно динара 60.000,док се пак за обављани промет у току рата у суми од динара 31,549 (нечитко) ослобађа,
јер је за исту суму зарачуната добит на купљене објекте.
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А
Адамовић Драгутин, часовничар 64, 153,

Валтер Јозеф 86

Адамовић Павле, кафеџија 76, 125, 153,

Васић Јелица 46,

Алексић Аурел 148

Васић Живко 128,

Андрејић Радомир, трговачки помоћник 71

Васић Чедомир 151,

Антић Варадинка, Варадина (В.), члан
Окружне комисије за утврђивање ратне
добити 18, 68, 75, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 92,
94, 96, 98, 101, 102, 104, 108, 112, 115, 117,
119, 122, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 135,
139, 142, 144, 147, 158, 160

Велчановић Никола 114,

Аранђеловић Живојин, обућарски радник 42
Арсић Чедомир, трговац 54,125,126,163,
Арсић Миодраг 141

Величковићи (браћа) 174
Величковић Димитрије 65, 171, 171
Величковић Драгољуб 66, 173,
Величковић Драгутин 80,171, 172,
Величковић Т. Живан и синови 66
Величковић Милан 69
Величковић Милентије 173
Величковић Миливоје 66,

Арсић Никола 60,
Арсић Сава, обућар 42, 179,
Атанацковић Милорад, трговац 112,
Ацић Јован 63

Величковић Миломир 66
Величковић Милутин 66, 173
Величковић Танасије 69, 172, 189
Вељковић Коста, зидар ...48
Вељковић Светислав 94, 130, 146

Б

Вељовић Марко 115

Бабић Станоје 48

Веселин Јован 95

Бајкић Чедомир 82

Вићентијевић Драгић 57

Игњат Бајлони 128,129, 180, 188,

Војиновић И. Илија 102

Бакаловић Драгољуб, трговац 45, 46, 165

Војиновић Никола 77

Бакаловић Миодраг 46, 104,

Вољачевић Н. (нејасно) 37, 40, 45,

Бакаловић Милорад 108

Врбановић Светозар, трговац 74,

Белосавић Димитрије 190

Вујачић Велимир, адвокат 36

Белосавић Илија 46

Вујичић Драгутин 67

Белосавић Миодраг 187

Вуковић И. (К) Ил 49, 45, 49, 55, 58, 61,
65, 68,

Бергман Коломан 59, 85, 86,91, 150,
Благојевић Ст. Боривоје 134,
Благојевић Ј. Сава 23,24, 135,
Богдановић Д. Милосав 133
Богић Милутин....51
Богићевић С. Милутин, чиновник
предузећа ОНОМАГ...18
Бошковић Милан, шофер 155
Бранштетер Емил 40, 156,
Буцић Првослав 38

Г
Гајић Воја (Војин), индустријалац
(млинар) 43, 44, 51, 59, 150,
Гајић В. Сретен (Срета) 177,
Гардашевић Драгиша 36
Гаузановић Ф. Илија, трговац 69, 159,

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

В

Гвоздић Живојин 188
Глишић Н. РАдисав, абаџијски радник
18,37,40,45
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Грбић Б. Дејан, референт за ратну добит
18,49,52,55,58,61,65,68,81,82,85,86, 88,
89,92, 94, 96, 98,101, 102,104, 108,112,115
,117,119,122,125,128, 129,130,131,133, 135,
139, 142, 144, 147, 150, 151, 155,158, 160,
164,167,169,170, 173,178,180,182,185,186,18
7,189, 190,191
Грујић Војислав, фотограф 101
Грујић Миле, трговац 76
Грујић Станиша, просветни референт
ГНО Пожаревац .8,164,167,169,173,178,180
,182,186,187,189,190,191,
Грујичић Никола, млинар и земљорадник
51,96, 195
Д
Давидовић Петар, трговац 114
Давинић Б. Катарина, домаћица 26, 119,
163,164
Дамњановић Драгољуб 53
Девић Светислав Слава, трговац 26, 58,
103, 181,182
Девић Алек. 182
Динић Милан, абаџија 60, 91
Димитријевић Вера 164, 167, 169, 170, 173,
178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 190, 191,
Димитријевић Димитрије 91
Димитријевић Ђ. Ђорђе, трговац 96, 164
Димитријевић Милош, трговац 136, 143,
160
Дичић Душан, опанчар 70, 105
Дичић Ж. Цветко 106
Дружијанић Мата, кафеџија 83, 129,130
Дујковић К. Станко, трговац 111, 184
Дурлић Јанко, трговац 124
Душманић Драгослав, апотекар 85, 100
Ђ
Ђокић М. Станоје, земљорадник 110,
Ђорђевић Божа 108, 113,
Ђорђевић С. Боривоје, трговац, штројач 185
Ђорђевић Иван, месар, 186,
Ђорђевић Мил., носач 170

Ђорђевић Милисав, трговачки помоћник 54
Ђорђевић Милорад, трговац 149,
Ђорђевић Станислав, адвокат 178,
Ђошић Ратомир, бравар 44,
Ђурић Драгиша, председник ОНО
ПОжаревац 18, 59,
Ђурић Крста, месар 87,
Ђурић Никола 174
Елезовић Душан, учитељ 18, 37, 40,45,
49,52,55, 58, 84
Ж
Живановић Борисав 67, 184
Живановић Војислав, трговац 118
Живановић Љуба, бив. трговац 57
Живковић Вукосава (В.), начелник
општег одељења ОНО-а Пожаревац 18,
164,167,169, 170,173,178, 180, 182, 185,
186,187,189,190,191,192
Живковић Владислав 60,
Живковић Димитрије 64
Живковић Жика 64, 146,
Живковић Новица 120
Живојиновић Ђура, столар, 74, 75, 148
Животић Љубомир, трговац 188
Животић Милан, опанчар 37, 106
Жикић Милосав 33,37
И
Ивановић Љуборад, власник радионице
за прераду коже 22
Ивановић Михајло, трг. помоћник 53
Ивановић Радосав 176
Ивановић Станимир 176
Ивковић Веља, потпредседник Гради
штанског електричног друштва а.д. 82
Ивковић Живојин (Жика) 35,62
Илић Арса 107
Илић Богдан 171,172
Илић Власта 57
Илић Драгић (Драги), трговац 72, 121

Јовић Милован 33

Илић Р. Катарина 129

Јовић Милош, лецидер 187

Илић Ратомир 63

Јовић Младен 46, 58

Илић Сава, земљорадник, трговац 98

Јовић Никола, трговац 54, 79, 163

Илић Станисав, 98
Илић Станко, таљигаш 101, 102
Илић Живота, рачунски контролор
Финансијског одељења ОНО-а
Пожаревац 18

Јокић Милош, месар (касапин) 49,50, 141
Јотић Н. Илија, индустријалац 73
Јотић Пера 75
Јоцић Љубомир, трговац 37, 38

Илић Жика, адвокат 129
К
Ј

Карановић Ђура 33,

Јанковић Душица 36,

Караџић Властимир,трговац 90, 131,132

Јанковић Миливоје, абаџија 41, 42,147,

Кара Јовановић Живан 181

Јанковић Милутин, бакалин 43
Јанковић Миодраг 176
Јанковић Риста, кафеџија 189,
Јаковљевић Драгољуб 140
Јаковљевић др Петар, лекар 26,52, 53,
158, 191
Јацић Александар 117
Јацић Љубомир, трговац 53,140,
Јевремовић Видоје, трговац, сувласник
колонијално-бакалске радње 72, 136, 152,
160
Јејин(а) Никола 36,
Јецић Драгутин (Драга), обућар 18, 40,
45, 55, 58, 61, 65, 84

Кара Јовановић Марјан 181
Кари Анка (жена Жике) 75
Каровић Бранка (Б.), чиновник одељења
за индустрију ОНО-а Пожаревац 18, 68,
85, 96, 98, 101, 102, 104, 108, 112, 115, 117,
119, 122, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 135,
139, 142, 144, 147, 150, 151, 155, 160, 164,
169, 170, 173, 178, 180, 182, 185, 186, 187,
Кекић Павле, трговац 94,95,
Кекић Петар, земаорадник 123
Ковачевић Жива 46
Ковачевић Нада, члан Окружне комисије
за ратну добит 18, 65,84,

Јеремић Милија, трговац 54,125, 126

Костић Војислав, трг.помоћник 179

Јовановић Божидар (Божа), трговац 53,
84, 85, 127,

Костић Б. Милан, трговац 102,

Јовановић Добривоје 77
Јовановић Ђорђе, месар 35, 36

Костић Љ. Ђорђе (Ђока), трговац 56, 57,
142, 143,

Јовановић Никола, адвокат 35, 175, 176,
183

Костић Тихомир, представник
Пожаревачке трговачке банке 100

Јовановић С.Н., члан Окружне комисије
за утврђивање ратне добити 61
Јовановић Сима, чин. Народног
окружног суда 105, 106

Костић Милорад, столар, трговац 34

Костић (судија-избеглица) 176
Костић, учитељ 176
Коцић Владо, механичар 95

Јовановић Тихомир 60

Крајцер Слободан, инжењер 116

Јовић Влајко, земљорадник 110

Крчевинац Миодраг, кафеџија 95

Јовић О. Драгољуб, земљорадник 135

Кузмановић Живота, земљорадник 117, 123
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Илић Јова 183
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Лазаревић Даница (удова Лазе
Лазаревића), домаћица 36
Лазаревић Братислав (Брана, Б.),
председник Окружне комисије за
утврђивање ратне добити 18, 37, 40, 45,
52, 55, 58, 61, 65, 68, 75, 81, 96, 98, 101,
102, 104, 108, 112, 115, 117, 119, 122, 125,
128, 129, 130, 131, 133, 135, 139, 142, 144,
147, 150, 151, 155, 158, 160, 167, 169, 170,
173, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 189, 190, 191
Лазаревић Живко 58
Лазаревић Лаза 36
Лазаревић Ратибор, бравар 58,107,
Лазовић Видомир, чиновник 79, 105, 106,
Лекић Јован, трговац 86, 90, 91, 131, 132
Лозанић Михајло, опанчар 67, 183, 184
Лукић Андреја, хлебар 166
Лукић Живота, земљорадник 109
Луковић П. Момир, члан Окружне
комисије за утврђивање ратне добити 18,
81, 82, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 96, 98, 101,
102, 104, 108, 112, 115, 117, 119, 122, 125,
128, 129, 130, 131, 133, 135, 139, 142, 144,
147, 150, 151, 155, 158, 160
Лунгић Вукосава, домаћица 148
Љ
Љуб (нечитко) 37, 40,45
М
Марић Рафајло, машин-бравар 44
Маричић Чеда, сувласник гвожђарске
радње 91
Марјановић Чеда 54
Марковић Вера, записничар Окружне
комисије за ратну добит 191,
Марковић Чеда
Марковић Јован, трговац 167
Марковић С. Јованка, трговац 89
Марковић С. Милан – Хомољац, трговац
89, 163
Марковић С. Милисав, кафеџија 88
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Марковић Мирослав 36
Марковић М. Риста, трговац 47, 142
Марковић Живан, обућар 106, 179
Матић Воја 62
Медић П. Гаврило, трговац 47, 142,
Мијалковић Д. Мирко, трговац 72, 136,
139, 143, 159, 160,
Мијатовић А. Милан, земљорадник 25, 63,
157
Миладиновић Војин 183
Миладиновић Живан 44
Миладиновић Живојин 64
Миладиновић Д. Илија, опанчар 177
Миладиновић Милан 183
Миладиновић Станко, млинар,
индустријалац 23, 182,
Милановић Бранислав 60
Милановић Војислав 60
Милановић Чедомир 60
Милановић Милоје, земљоадник 145, 146
Миленковић Босиљка 36
Миленковић Војислав 107
Миленковић Светислав 59
Милетић Петар, опанчар 108
Миловановић Иван 163
Миловановић Миодраг, сензал 134
Миловановић К. Радослав, земљорадник 133
Миловановић Танасије, земљорадник 118
Милојевић Драгољуб, кафеџија 144
Милојковић Живко, члан оп. управе 115
Милојковић Слободанка (Слоб.),
записничар Окружне комисије за ратну
добит 81, 82, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 96, 98,
101, 102, 104, 108, 112, 115, 117, 119, 122,125,
128, 129, 130, 131, 133, 135, 139, 142,144,
147, 150, 155, 158, 167, 169, 190
Милорадовић Светислав 68
Милосављевић Воја, бивши председник
општине „за време окупације“ 108
Милосављевић (доктор) 33
Милосављевић Зарија 38
Милосављевић Љубомир 75, 76

Н
Најдановић Димитрија Милорад,
кафеџија 78, 97
Недељковић В. Никола, камењар и
кафеџија 117,
Ненезић (име нечитко), председник
Окружне комисије за ратну добит 82,
Несторовић Павле 36
Никић Милосав, терзија и трговац 81
Николић Александар, столар 44
Николић Благоје 67
Николић Влада, власник дрогерије
(„дрогер“) 44
Николић Драгољуб 33

Николић Н.Драгутин, трговац 167
Николић Ст. Драгомир, штампар 71
Николић Ст. Стојан, штампар 71
Николић Иван 64
Николић Јованка 120
Николић Љубиша 129
Николић Милан 171, 172
Николић (дев. Ћирковић) Милица 129,
Николић др Ж., записничар Окружне
комисије за ратну добит 37
Николић Живота, трговац 123
Николић Радомир (Рада, Р.), члан
Окружне комисије за утврђивање ратне
добити 18, 81, 82, 85, 86, 89, 92, 94, 101,
104, 108, 112, 115, 117, 119, 122, 125, 128,
129, 130, 133, 135, 139, 155, 158, 160, 147,
150, 151, 142, 144
Николић Славко, сензал 62, 63, 128, 129
Нинић Димитрије, трговац 77
Новаковић Станојло, трговац 112, 113, 129
Нусер Вајс Јосефина 57
О
Обрадовић Живојин, столар 70, 137, 138,
Обрадовић Милош (Миша) 44, 112,
Обрадовић др Милутин, лекар 26, 51, 52,
100, 179, 180, 214
Обрадовић Ратомир 60
П
Пајић (А.) 43
Пајкић Никола 68
Пајкић Рајко 174
Павловић Андра, трговац 115, 116,
Павловић Јован, кафеџија 43,
Павловић Алексе Лазар, индустријалац
175, 176,
Павловић Сава, кафеџија 48, 169
Павловић Сава, трговац 49
Павловић С., члан Окружне комисије за
утврђивање ратне добити 52
Павловић и Мирковић фирма 44, 53, 112
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Милосављевић Петар, абаџија 75, 76, 106,
107
Милошевић Александар 162
Милошевић Божидар (Божа), кафеџија
56, 57, 153, 154,
Милошевић Божидар, трговац 93, 138, 160
Милошевић Драгутин, земљорадник 162
Милошевић Живан, дашчар 91
Милутиновић Ранић 162
Миљковић Драгољуб, трговац 45,46, 104,
Мићић Љубомир, трговац 37
Мирковић Живан 144
Мирковић Спасоје (Спаса, Сп., С.), члан
Окружне комисије за утврђивање ратне
добити 18, 164, 167, 170, 185, 189, 191
Мирковић Стеван, трговац 44, 112
Мирковић Љубомир, трговац 111
„Мирковић и Павловић“ Фирма 44, 53, 112
Митић Живота, земљорадник 122
Митић (Милић) Чеда, столар 39,
Митић М. Стеван, земљорадник 122
Митровић Александар, земљорадник 44
Митровић Јован, представник принудне
управе 86
Михајловић Михајло 54
Младенов Никола 129
Младеновић Борис(л)ав, кафеџија 103
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Пантић Марко 129
Перић Ст. Душан 156
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Петковић Глеопатра 152
Петковић Станоје, столар 41
Петровић Вељко 42
Петровић Владимир (Влада), абаџија 50,
126
Петровић Димитрије, индустријалац 175
Петровић Драгољуб, столар 51
Петровић М. Жика, абаџија 61, 120
Петровић Живојин, трговац 49,139
Петровић Милан 45
Петровић Миливоје 78
Петровић Милосав 129
Петровић Светислав 93
Поповић Војислав, трговац33,
Поповић Т. Милан, опанчар 55, 106
Прокић др Даринка, лекар 27, 119
Пурић Бошко, бакалин, трговац 43, 165
Р
Радовановић Жарко 33
Раденковић Нада 66
Радишић Живојин 39
Радовановић Драган, трговац 115
Радовановић Доста, трговац 115
Радојковић Милутин, земљорадник 146
Радојковић Драгутин, земљорадник 161,
162
Рајичић Н. Милован, абаџија 60
Рајковић Драгутин 67, 152,
Рајковић Живко, абаџија 47
Рајчић Тодор, трговац 92
Ранковић Р. Радосав, сеоски трговац 145
Рашковић Радивоје, кафеџија 57, 140, 141
Рашковић Светозар 141
Ристић Бижидар, опанчар 151
Ристић Синиша, чиновник 46
Русмировић Јелена36
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С
Савић Бранислав, земљорадник 110
Симић Милан 104
Симић Света, инжењер 44
Симићи, трговци из Пожаревца 45, 104
Спасић Данило, индустријалац 168
Спасић Љубиша, лиферант, ортак Илије
Јотића 73
Спасић Чедомир, сувласник кафане
„Српски краљ“ 57, 141
Спасић Крста, трговац 38, 53, 154
Стајић Васа 57
Станић Душанка, члан Окружне комисије
за утврђивање ратне добити 18, 68, 75, 82,
89, 92, 85, 86, 88, 94
Станишић, директор Пожаревачке
задруге за узајамну помоћ и штедњу 106
Станковић Зорка, домаћица 40
Станковић Живко, берберин 43
Станојевић Живан 134
Станојевић Љ. Милан, трговац 87, 127, 128
Стевић Анта 129
Стевић Благоје 33
Стевић Борисав, абаџија 147
Стевић Бранислав 183
Стевић Велимир, земљорадник 108
Стевић Доста (жена Антина) 129
Стевић Драгутин 63
Стевић Милица 40
Стевић Љуба (Љубомир) 38,39,54
Стевић Живота, баштован 83,97
Стевић Живојин, заступник Друштва
„Инжењер“ 99
Степић (Жив) Живота, члан Окружне
комисије за утврђивање ратне добити 15,
49, 52, 55, 58, 61, 65, 68, 75, 81, 88, 89, 92,
94, 96, 98, 102, 150, 151,1 55
Стевић Чедомир, земљорадник 157, 158
Степић Лука 78
Стефановић Ж. Бранислав 85
Стефановић Миливоје 40, 152
Стефановић Живојин 107

Т
Тадић Божидар (Божа, Б.), адвокат 26, 35,
65, 66, 67, 171, 173, 175
Тимић Владимир (Влајко), трговац 93,
138, 139, 160
Тимић Цветко 93
Тодоровић Станиша 42, 58, 107
Томић Драгољуб, трговац 39
Тошић Даница, удова Драг., цвећар 26,
41, 132
Тошић Коста, пекар 51, 149
Тошић Ћира, пекар 51, 149
Траиловић С. Милан 138
Туфегчић Јаков 48

У
Унгурјановић Десимир, трговац 46
Урошевић Љубомир 78
Урошевић Марија 111
Урошевић Павле 111
Ф
Фелдић Милош, трговац 136
Ч
Чеда „Јапанац“ 134
Ћ
Ћурувија Тодор, кафеџија 88, 108
Ћурувија Марија, кафеџија 88,108
Х
Харизовић Живко (Жика), адвокат 53, 158
Ц
Цвејић Даница, домаћица 89, 121
Цвејић Ф.Стеван, земљорадник 24, 25, 168
Цветковић Ђ. Даница, индустријалац 84,
152
Цветковић Ђура, индустријалац 84
Цветковић Љубиша, индустријалац 161
Цветковић Љубомир, индустријалац 161
Цвијановић Милош 44
Ш
Шарић Јездимир 113,129
Шутембах Хенрих, лични секретар
Коломана Бергмана 85
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Стојановић Бисерка, записничар
Окружне комисије за ратну добит 160
Стојановић Боривоје 57
Стојановић Велимир, трговац 137
Стојановић Војислав (Воја), члан
Окружне комисије за утврђивање ратне
добити 18, 49, 52, 58, 61, 65,
Стојановић Драгољуб 62
Стојановић Емилија, супруга Косте
кафеџије 170
Стојановић Коста, кафеџија 50, 51, 170
Стојановић Љубомир, трговац 62
Стојановић Л. Михајло, баштован 113
Стојановић Чедомир 63
Стојадиновић Вера (В.) записничар
Окружне комисије за ратну добит 151,
170, 173, 180, 182, 185, 186, 187, 189,
Стојадиновић Драгослав, инжењер 124
Стојадиновић Зорка, супруга Милана
Стојадиновића 59, 150
Стојадиновић Милан, директор
Пожаревачке трговачке банке 59, 150
Стојковић Милосав 39
Стокић Василије, опанчар 68, 209
Стокић Данило 120
Стокић Иван 76
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ИЛУСТРАЦИЈЕ

Оглас трговине
Јована
ЛекићаЛекића
и Властимира
Караџића, у Пожаревцу,
Оглас
трговине
Јована
и Властимира
Караџића,
процесуираних као ратни добитници 1945. године (ИАП, Грађанин, бр. 83, 1936)

у Пожаревцу, процесуираних као ратни добитници
пред Комисијом за утврђивање ратне добити Округа
пожаревачког (ИАП, Грађанин, бр. 83, 1936)
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О примени Закона о ратној добити, 1945.
(ИАП, Збирка периодике, Реч народа, година I – бр.23, 1945)
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Позив Окружног народног одбора округа Пожаревачког правним лицима на
територији округа да поднесу пријаве о својој добити за време Другог светског рата,
1945. (ИАП, ОНОП)
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ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Извештај Среског народног одбора Голубац о постављању чланова комисије за
утврђивање ратне добити при том среском одбору, 1945. (ИАП,ОНОП)

Нечувена саботажа – мишљење народа о ратним добитницима; штампани исечак из
новина, пронађен у предмету ратне добити расправљане пре Окружном комисијом за
ратну добит (ИАП, ОНОП, 1946)
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Поглед на зграда Окружног начелства Округа Пожаревачког, у коме се некада као
и данас, одвијао рад окружних управних и градских локалних самоуправних органа
(ИАП, ДЗБ Танасија Бате Димитријевића)
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Извод из Пријаве ратне добити стечене за време окупације, 1945. (ИАП,ОНОП)
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ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Из Пријаве ратне добити - реферат са предлогом референта за ратну добит
и одлука Комисије, 1946. (ИАП, ОНОП)
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Обавештење о постављању чланова Комисије за утврђивање ратне добити при
Окружном народном одбору (други сазив), 1945. (ИАП, ОНОП)

Функција чланова комисија за утврђивање ратне добити је почасна,
мишљење Министарства финансија Србије, 1945. (ИАП, ОНОП)
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Моравска трговачка банка Жабари, у поступку утврђивања ратне добити, 1945.
(ИАП, ОНОП)
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Извештај Комисије за утврђивање ратне добити Округа пожаревачког о раду
подручних (среских) комисија за ратну добит, 1945. (ИНО, ОНОП)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Мишљење Месног народноослободилачког одбора о стицању ратне добити Ивана
Ђорђевића из Жабара, 1946. (ИАП, ОНОП)
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Извод из књиге Седничких записника Комисије за утврђивање ратне добити округа
Пожаревачког - случај Василија Стокића, опанчара из Великог Градишта, 1946,
страна 1. (ИАП, ОНОП)
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Извод из књиге Седничког записника Комисије - случај Василија Стокића из
Великог Градишта, 1946, страна 2. (ИАП, ОНОП)
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Молба ратног добитника Петра Милосављевића, абаџије из Пожаревца, којом тражи
да му Комисија за утврђивање ратне добити одобри исплату исте у ратама, 1946.
(ИАП, ОНОП)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА8 ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАТНЕ ДОБИТИ
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Стеван Мирковић, угледни пожаревачки
трговац и добротвор, оглашен за ратног
добитника по Закону из 1945.
(ИАП, ДЗБ Танасија Бате Димитријевића)

Милорад Атанацковић и Божидар Милошевић, угледни пожаревачки трговци
и чланови Управе Пожаревачке трговачке омладине 1929-1930. године, као
ратни добитници (ИАП, ДЗБ Танасија Бате Димитријевића)
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Записник о прегледу књига и евиденције I Пожаревачке занатске задруге за кредит и
штедњу С.О.Ј., ради утврђивања ратне добити, 1946, страна 1 (ИАП, ОНОП)
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Записник о прегледу књига и евиденције I Пожаревачке занатске задруге за
кредит и штедњу С.О.Ј., ради утврђивања ратне добити, 1946, страна 2.
(ИАП, ОНОП)
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Одлука Окружне комисије за утврђивање ратне добити по жалби ратног добитника
Лазара Алексића Павловића, индустријалца из Лесковца (Петровац) о поништењу
првостепене одлуке, 1946. (ИАП, ОНОП)
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Списак ратних добитника из Жагубице, којима је по поднетим жалбама одређена
јавна расправа пред Окружном комисијом за утврђивање ратне добити, 1946.
(ИАП, ОНОП)
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Закључак Среског суда у Пожаревцу о дозволи укњижбе заложног права на имовини
Пожаревачког рударског друштва А.Д. Кленовник, а по основу ратне добити, 1946.
(ИАП, ОНОП)
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ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ 1944-1947.

Преписка између Комисије за утврђивање ратне добити при среском народном
одбору Пожаревац и Комисије за утврђивање ратне добити округа Пожаревачког,
1946. (ИАП, ОНОП)
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Пожаревац у првим деценијама социјалистичке изградње – детаљ са Трга ослобођења
(некада Краљев трг), (ИАП, ДЗБ Танасија Бате Димитријевића из Пожаревца)

Председник СФРЈ Јосип Броз Тито у посети Пожаревцу, прва деценија после
ослобођења (ИАП, ЗБФ, поклон Драгане Ивошевић)
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Решење Окружног суда у Пожаревцу о одбијању жалбе ратног добитника Данила
Спасића, млинара из Ореовице (Жабари) на одлуку Среског суда о Жабарима,
оценивши је у свему „као неумесну“, 1947. (ИАП, ОНОП)
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Необјављени извори – архивска грађа
Историјски архив Пожаревац (ИАП)
1. Архивски фонд Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947 (ОНОП)
2. Архивски фонд Историјски архив Пожаревац, 1948- (ИАП)
Објављени извори
Прописи
1. Краљевина Југославија
1.1. Уредба са законском снагом о изменама и допунама о ликвидацији земљорадничких
дугова, од 25. септембра 1936, Службене новине Краљевине Југославије – додатак
042/1937, додатак 068/1937, 194/1939.
2. Демократска/Федеративна Народна Република Југославија
2.1. Устав ФНРЈ, Службени лист ФНРЈ, бр. 86/1946.
2.2. Закон о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, Сл.
лист ДФЈ бр. 36/1945.
2.3. Закон о оснивању фонда за обнову земље и помоћ пострадалим крајевима, Службени
лист ДФЈ, бр.39/1945.
2.4. Општи закон о народним одборима, Службени лист ФНРЈ бр. 43/1946.
3. Народна Република Србија
3.1. Устав Народне Републике Србије, Службени гласник НРС, бр. 3/1947, 26/1947 –
исправка
Закон о административно-територијалној подели Народне Републике Србије,
3.2. 
Службени гласник НРС, бр. 28/1945.
Образложења, говори, чланци, тумачења
 роз, Јосип, Образложење општег закона о народним одборима, у: „О народним
1. Б
одборима“, Београд, 1946
2. Кардељ, Едвард, Пијаде Моша, О народним одборима, Београд, 1947
3. П
 ијаде, Моша, Народни одбори као органи народне власти, говор одржан на
заједничкој седници оба дома Народне скупштине ФНРЈ, 18. маја 1946, објављен у:
„О народним одборима“, Београд, 1946
4. Пијаде, Моша, Изабрани говори и чланци, 1948-1949, Београд, 1948
5. Општи закон о народним одборима, Збирка закона ФНРЈ бр. 50, издање Службеног
листа ФНРЈ, Београд, 1947.
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6. Ljubenović Svetozar, Lemberger Vlado, Povodom formiranja oblasti i osnivawa oblastnih
narodnih odbora, u: „Narodna država“, br. 1-8, Beograd, 1949.
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Зборници докумената/архивске грађе
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2. 
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2. 
Живковић Јасмина, Наташа Милошевић Дулић, Општенародна имовина у
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архив Пожаревац, Пожаревац, 2011.
3. 
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ЕДИЦИЈА „ЗБОРНИЦИ ДОКУМЕНАТА“ (2011 - )1
У оквиру едиције „Зборници докумената“ Историјског архива Пожаревац, у периоду
од 2011. до 2020. године, објављени су следећи наслови:
8. 
Записници са седница Комисије за утврђивање ратне добити Окружног
Народног Одбора Пожаревац, 1944-1947, Зборник докумената 8, приређивач: др
Јасмина Живковић, Историјски архив Пожаревац, Пожаревац, 2020.
7. Пожаревачки Протопрезвитерат 1836-1888, Зборник докумената 7 (поводом
обележавања 10 година од потписивања Протокола о сарадњи између Историјског
архива Пожаревац и Епархије браничевске Српске Православне Цркве), приређивач:
Наташа Милошевић Дулић, Историјски архив Пожаревац у сарадњи са Епархијом
браничевском Српске Православне Цркве, Пожаревац, 2020.
6. Деловање народноослободилачких јединица на територији Србије и
Пожаревачког округа у Другом светском рату – одабрана документа, Зборник
докумената 6 (поводом обележавања 75 година од победе над фашизмом у Другом
светском рату), приређивачи: др Јасмина Николић и др Маријана Мраовић,
Историјски архив Пожаревац и Војни архив Министарства одбране Републике
Србије, Пожаревац, 2020.
5. 
Извештаји и наредбе Недићеве „Владе народног спаса“ за округ Пожаревачки,
1943-1944 – том II, Зборник докумената 5, приређивачи: др Јасмина Николић и
др Маријана Мраовић, Историјски архив Пожаревац и Војни архив Министарства
одбране Републике Србије, Пожаревац, 2019.
4. Извештаји и наредбе Недићеве „Владе народног спаса“ за округ Пожаревачки,
1941-1942 – том I, Зборник докумената 4, приређивачи: др Јасмина Николић и др
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ

1 Идејни творац, покретач, оснивач и први главни и одговорни уредник едиције „Зборници
докумената“ је др Јасмина Николић, директорка Историјског архива Пожаревац.
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