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Вишегодишњи рад Историјског архива Пожаревац на прикупљању и
обради архивске грађе резултирао је публиковањем значајне грађе за завичајну историју, традицију и културу. Објављивањем архивске грађе омогућена је првенствено заштита оригиналних докумената, дата могућност
приближавања архивске грађе и другим читаоцима а не само научним
радницима и истраживачима и подстакнут је интерес за коришћење архивске грађе у научне, књижевне, публицистичке и друге сврхе.
Објављивање докумената као мултидисциплинарних извора сазнања
није од посебног значаја само за историографију, већ и за многе друге научне дисциплине. Водећи издавачки пројекти Историјског архива Пожаревац јесу едиције „Зборници докумената“ и „Научноинформативна средства
о архивској грађи“, раде се по основним методолошким начелима о издавању архивске грађе у циљу очувања њене целовитости и аутентичности,
са предговором, напоменама приређивача, основним текстом архивске
грађе, научним апаратом, индексима личних имена, тема и географских
назива.
Едиција „Зборници докумената“ Историјског архива Пожаревац утемељена је 2011. године објављивањем првог наслова „Књажеска канцеларија, Двор и породица књаза Милоша у Пожаревцу, 1825-1839. године“.
Године 2013. публикован је други зборник у овој едицији - архивска грађа
из збирке „Књажеска канцеларија“ Архива Србије у Београду, под називом
„Нахијски суд Пожаревац, 1821-1839.“ Едиција је настављена 2015. публиковањем дела архивске грађе из фонда „Окружни народни одбор Пожаревац,
1944-1947“ Историјског архива Пожаревац у Пожаревцу под насловом „Записници са седница органа Окружног Народноослободилачког и Народног
одбора Пожаревац 1944-1947.“ који је пред уваженим читаоцима. Објављивањем дела садржаја овог фонда научној, стручној и широј јавности омогућавамо истраживања догађаја из савремене завичајне историје. Јавности
се презентује документација као изворна грађа за даља истраживања, научно презентују коментари и регистри ради стицања слике о организацији
и функционисању народне власти у преломном периоду последње ратне
године и непосредно по ослобођењу када су се постављали темељи нове
државне организације, економског и социјалног система суштински различитог од претходног.
У овом зборнику публиковани су записници са седница Скупштине –
пленума и Извршног одбора Окружног Народног одбора за Округ Пожаревачки – тачније, сачуван је само један записник са седнице Пленума овог
Одбора, одржане 15. и 16. јуна 1946. године, на којој је „изведен биланс рада
и успешног функционисања народне власти у Округу“. Такође, објављује
сешездесет записника са седница Извршног одбора Окружног народног одбора Пожаревац – сачувана је једна књига записника у оригиналу/рукопису, за период од 8. децембра 1944. до 31. децембра 1946. године, као и
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записници Координационог одбора Окружног народног одбора Пожаревац за 1946. годину – сачувана је једна књига записника у оригиналу, са одржаних четрнаест седница овог одбора,
а чији је задатак, иначе, био да спречава развој шпекулација на пијацама и тржницама у округу, уређује политику снабдевања и политику
цена животних намирница на територији Округа, у циљу њиховог правилног распоређивања и доступности и најсиромашнијим слојевима становништва, те смо, из тих разлога, сматрали оправданим објављивање
преписа сачуваних записника о раду овог стручног, помоћног тела Окружног народног одбора Пожаревац, у области пољопривреде, занатства, задругарства, уређења цена и сл.
Текст изворних докумената доноси се у оригиналној графији и језику.
Скраћенице су дате у изворном облику, изворна интерпункција доследно
је сачувана. Оштећени делови односно фрагменти докумената који недостају обележени су фуснотама. Поједине а очигледне грешке настале
испуштањем слова, исправљене су стављањем испуштеног слова на одговарајуће место.
Сачувани записници ових пожаревачких одбора, у периоду од 1944. до
1947. године,презентовани су хронолошким редоследом, а ради што боље
прегледности сваки појединачно има своју нумерацију и сигнатуру испод
које се налази садржај документа. Приликом преписа трудили смо се да
буде задржана изворна форма документа, а како би се стекао увид у аутентични изглед грађе и језик.
Дакле, структура трећег зборника докумената „Записници са седница органа Окружног Народноослободилачког и Народног одбора Пожаревац 1944-1947.“ садржи текст изворних 75 записника са напоменама
приређивача, именски и географски регистар, краћу студију приређивача
зборника, Јасмине Живковић, Мср, под називом „Окружни народни одбор
Пожаревац, 1944-1947“, као и илустрације/изводе из пожаревачког недељника „Реч народа“ и одлуке/изводе из записника који су публиковани у
зборнику докумената.
Едиција „Зборници докумената“ и трећи наслов у њој, даје допринос
неговању завичајне историје, подстицај за проучавање историје пожаревачког краја, допринос заштити и коришћењу културног наслеђа, допринос промоцији архивске грађе као културног добра и унапређења струке.
За успешно извршење наше племените намере публиковања архивске
грађе у оквиру едиције „Зборници докумената“ и објављивање треће публикације унутар ње, захваљујемо Граду Пожаревцу.
У Пожаревцу,
Децембар 2015. године

Главни и одговорни уредник
Др Јасмина Николић, директор
Историјског архива Пожаревац

ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР
ПОЖАРЕВАЦ, 1944-1947.

1	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, 26-28.
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зградња „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,
садржала је истовремено револуционарне промене у погледу политичког,
економског и социјалног уређења земље. Са гледишта Комунистичке
партије Југославије, стари апарат власти је морао, и могао, без икакве
посебне процедуре, 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 Југославији, објективно није могло пронаћи ослонац за
оживотворење својих постулата.
Због тога се већ 1941. године, са израженијим успесима народноослободичаког покрета, наметнуло питање организације извесних облика власти, њихова форма и структура, као органа са одлучујућом улогом у реализацији народне, ослободилачке борбе. Нови органи власти су
по људским капацитетима који су их сачињавали, као и по својој форми и
организацији деловања плански „морали бити спуштени у народ“, знатно
различити од свих облика предратних органа власти. Стога је врх Комунистичке партије, као одлучујући фактор политичког система који се градио у рату и постао легитиман по ослобођењу, одлучно одбацивао теорију
о спонтаном постанку народноослободилачких одбора, а коју су заступали
поједини припадници грађанског слоја, јер није одговарала „историјским
чињеницама“.1]
Теорија „спонтаности“ народног устанка, самим тим и настанка органа власти као последице народноослободилачке борбе, по нашем мишљењу је имала за циљ да зачетке будуће народне цивилне и војне власти
подведе под одредницу неформалног, непризнатог и самоорганизованог
народног покрета, који није утемељен у постојећим законским оквирима
и нема државотворни карактер. У ратним околностима државни интегритет Краљевине Југославије доживео је потпуну политичку, економску
и социјалну девастацију, а територија здушно подељена између окупационих снага, које су на окупираном подручју устројиле своју војну и цивилну власт. Додатно је у Србији била формирана колаборационистичка
српска влада, која је са своје стране настојала да васпостави државну власт
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по угледу на Краљевину Србију, негирајући сваки државно
правни идентитет и суверенитет Краљевине Југославије. У
таквим околностима, додатно оптерећеним чињеницом ратних
страхота и историјски поновљених страдања народа на овим подручјима, издвојила се и енергичном стратегијом убрзано освајала власт
дисциплинована Комунистичка партија Југославије. Она је у томе успешно
користила чињеницу постојања партизанског покрета и народноослободилачке борбе против окупаторских јединица, на који начин је придобила
народне масе не само за отпор окупационим снагама, већ и за своју визију
система власти после ослбођења. Елементи те власти стварали су се упоредо са бобрама партизанских јединица, путем организовања народноослободилачких одбора.

Народноослободилачки одбори
као темељ државне и народне власти

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

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.2] 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“. Народноослободилачки одбори нису одмах добили карактер органа власти, али је
њихов задатак, као „привремених носиоца власти обухватао све функције
власти на датом подручју, изузев оних које су, у ратно доба, представљале
компетенције војне управе“.3]
Питање народноослободилачких одбора нашло се на дневном реду саветовања у Столицама, 1941. године. Тада је поред војних питања, био истакнут значај организационе унификације органа власти, у зачетку. Већ од
јула 1941. године на терену, како на ослобођеним и полуослобођеним, тако
и у неослобођеним крајевима, све је више било основаних народноослободилачких одбора: од сеоских, општинских, среских, до градских, окружних
и највиших, земаљских. 4]
Фочански прописи, донети у фебруару 1942. године, представљали су
прву кодификацију одредаба о раду, задацима и организацији народноослободилачких одбора, квалификованих као „привремени органи“ власти.5]
Врховни штаб Народно-ослободилачке војске је у Фочи издао два доку-

2	Општи закон о народним одборима, Збирка закона ФНРЈ бр. 50, издање Службеног
листа ФНРЈ, Београд 1947.
3	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, 28.
4	Б. Петрановић, Историја Југославије, I-III, Beograd, 1978, 280.
5	Б. Петрановић, Историја Југославије, 286.

6	Исто, 311.
7	Исто, 35-36.
8	Бранко Петрановић, Историја Југославије, 279.
9	Исто.
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мента о задацима и организацији народноослободилачких
одбора - први под називом Задаци и устројство народноослободилачких одбора и други, опширнији под називом Објашњења и
упутства за рад народноослободилачких одбора у ослобођеним крајевима. Према првом пропису, народноослободилачки одбори су дефинисани као „борбени органи који служе народноослободилачкој борби“, у
које је требало бирати све „честите родољубе који су се примером и делом
показали“, без обзира на политичко уверење, веру и народност.6]
Према Фочанским прописима, народноослободилачки одбори, па и окружни на својој територији, били су „носиоци власти ослобођеног народа“,
који треба да предузму неопходне мере за уредно снабдевање народноослободилачке војске. Основни задаци окружних народноослободилачких
одбора били су старање о реду и безбедности у округу, тесна сарадња
са војним властима, „гоњење шпијуна, издајника, плаћеника“, као и борба
против саботера, крађе, разбојништва, пљачке. Посебан значај се придавао организацији исхране становништва, нарочито сиромашног
становништва и незбринутих породица „палих и мобилисаних бораца и
избеглица“, а у вези тога и строгом надзору у циљу спречавања недозвољеног извоза хране и стоке са свог подручја, односно управљању целокупном привредом (производњом и трговином). За остварење својих задатака,
народноослободилачки одбори су путем прикупљања прилога од народа
у новцу, храни или одећи, образовали својеврсне народноослободилачке
фондове.7]
Седам месеци после Фочанске кодификације, у августу 1942. године,
највиши орган КПЈ је донео одлуку о преименовању привремених народноослободилачких одбора у сталне. Проглашавањем народноослободилачких одбора за сталне органе власти изражавало се схватање о постојању
потенцијалне државне организације, у којој су значајно место заузимали
окружни одбори, али којој је тада још увек недостајао централни народноослободилачки одбор као највише извршно тело.
У почетку су народноослободилачки одбори, свих нивоа, па и окружни, имали двојаку функцију. То су најпре били „борбени органи народног
устанка“, коју функцију су могли да остварују на неослобођеним територијама, док су као органи власти могли да се остваре само на ослобођеним
територијама. На тим подручјима се наметала потреба организације народноослободилачких одбора као „жаришта народне борбе“, што је доносило са собом и обавезно прихватање функција органа власти. У таквим
условима, народноослободилачки одбори су доносили одлуке и упутства,
решавали међусобне односе грађана, установљавали права и заснивали
обавезе, прописивали правила понашања, организовали помоћ партизанским одредима, бранили зачетке новог поретка.8] Стога није погрешно схватање које се у литератури појављује да су народноослободилачки одбори
од свог оснивања функционисали као основни органи државне власти.9]

Дуализам функција народноослободилачких одбора и
нејасна разлика између војног карактера и функција народне
власти, нормативно и практично је трајала до Другог заседања АВНОЈ-а 1943. године, када су народноослободилачким одборима дате
искључиво функције органа народне власти.10]
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Као основни органи народни власти и темељ новог политичког система на коме се заснивала државна организација југословенске државе
после 1945. године, 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. Они су се
развили из „масовних борбених органа најширих народних маса, из народноослободилачких одбора“, и сматрани су једном од „темељних тековина
народноослободилачке борбе“.11]
Први Устав Федеративне Народне Републике Југославије (1946) је
утврдио да „сва власт произилази из народа и припада народу“. У складу
са тиме „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 тековина те борбе“.12] У основним начелима Устава посебно је било истакнуто да су народни одбори највиши
органи државне власти у односима локалног значаја на својој територији.
На основу савезног Устава, 1947. године је био донет Устав Народне Републике Србије, који је, у члану 119. прописао да су „органи државне власти
у административно-територијалним јединицама народни одбори“, као и
да се „народни одбори образују за подручја административно-територијалних јединица: места (села и мањих градова), градова, градских рејона, срезова и округа“.13]
На овим принципима и другим начелним одредбама Устава заснован
је текст Општег закона о народним одборима, који је проглашен Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 21. јула 1946. године.14] Доношење
Општег закона је било образложено потребом даљег учвршћивања и ра-

10	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.
11	Исто
12	Устав ФНРЈ, Сл. лист ФНРЈ, бр. 10 /46. Е. Кардељ, М. Пијаде, О народним одборима,
Београд, 1947, 23.
13	Јасмина Живковић, Територијална подела Пожаревачког (Браничевског) округа, Пожаревац, 2009, 79.
14	Објављен у Службеном листу ФНРЈ бр. 43/1946.

15 Општи закон о народним одборима, Службеном листу ФНРЈ бр. 43/1946
16	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.
17	Бранко Петрановић, Политичке и правне прилике за време Привремене владе ДФЈ,
Београд, 1964, 108.
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звоја 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, како би се могле 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.15] Моша Пијаде је писао да су се народни одбори у току рата „у толикој мери оправдали и потврдили као органи државне власти, да је било постало уопште немогуће ма и замислити
неки други систем организације власти“ у Југославији. Стога је, по мишљењу овог високог функционера КПЈ, било оправдано да годину дана после потпуног ослобођења земље, а скоро пет година после оснивања првих
народно-ослободилачких одбора,16] буде постављен законски норматив на
коме ће почивати не само рад нових органа народне и државне власти већ
и читав државни и друштвено политички систем у Југославији.
Тако је организационо и функционално усавршавање народноослободилачких одбора започето у току рата, настављено после ослобођења. Њихово систематско уобличавање на једном вишем правно-техничком нивоу
дошло је до изражаја уставним регулисањем народних одбора и доношењем Општег закона о народним одборима 1946. године.17]
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 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, значи 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.18]
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Основна начела Општег закона о народним одборима су предвидела
окружне народне одборе као органи државне власти, преко којих је народ вршио своју власт у окрузима као админстративно-територијалним
јединицама. Истовремено су окружни народни одбори представљали највиши орган државне власти „у односима локалног значаја“ на својој окружној територији, остварујући у оквиру ње задатке од општег значаја. Окружни народни одбори, као и народни одбори других нивоа су дефинисани као представнички органи, изабрани на темељу општег, једнаког и
непосредног изборног права, тајним гласањем. Они су вршили власт и доносили, у оквиру своје надлежности, опште прописе на основу Устава ФНРЈ
и устава федералних јединица, затим савезног и републичких закона односно општих прописа виших органа државне власти и државне управе.
Имали су право да расправљају сва питања из надлежности виших органа
државне власти и да подносе своје предлоге, а у спровођењу општих и локалних, окружних задатака били су дужни да се ослањају на иницијативу
и „широко учешће народних маса и на организацију радног народа“.
Општи закон је такође предвидео да се народни одбори оснивају на подручју административно-територијалних јединица, и то места (села, мањих
градова), градова котара, округа односно области. Из текста Општег закона
види се извесно функционално поистовећивање округа и области као територијалних јединица, док је законодавним ингеренцијама република,
као федералних јединица, било остављено како ће се уредити административно-територијална подела. Окружни народни одбори су се оснивали за
подручје округа. Оснивање обласних народних одбора предвиђало се као изузетак за подручја која представљају „шире пространство од једног округа, а
чине историјску, економску и културну целину“. Округ је према Општем закону обухватао „више котара који сачињавају једну природу и економску целину“, док је према релевантним законима Републике Србије округ чинило
више срезова, са припадајућим месним одборима. Седиште окружног одбора се налазило у месту које је сматрано „животним центром округа“. Истовремено је окружни народни одбор био непосредно надређен орган државне
власти котарским народним одборима, градским и среским народним одборима на свом подручју, који имају степен котарског народног одбора.19]
Окружни народни одбори су имали законом утврђене надлежности
и делокруг рада. Оне су најпре биле општег типа, односно „темељни за-

18	Јосип Броз, Образложење општег закона о народним одборима, у: „О народним одборима“, Београд, 1946, 12-13.
19	Општи закон о народним одборима, Службени лист ФНРЈ бр. 43/1946.
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даци“, који су обухватали подстицање и организовање непосредног учешћа народних маса у државној управи, спровођење
националне политике учвршћивања „братства и јединства равноправних народа ФНРЈ“, сузбијање било каквих привилегија на основу „ружења“, положаја, имовинског стања, степена образовања, као и
сваког промовисања националне, верске и расне мржње и раздора. Ови органи власти су спроводили политику „савеза радног народа града и села“
као и организовање „широких народних маса“ у обнови и привредној изградњи земље. Њихови основни задаци тицали су се свих области живота
у округу, као територији за коју су образовани. Ту су се налазили посебно
област образовања и искорењивања неписмености, заштита народног
здравља и подизање здравствене свести народа, брига о малолетним лицима, школској деци, инвалидима, правилан физички одгој омладине, помоћ и надзор над фискултурним организацијама, старање о томе да жене
стварно уживају равноправност са мушкарцима у свим областима живота
и рада. Посебно се издвајала активност народних одбора у спровођењу
уставног начела о одвојености цркве од државе, као и о слободи верских
заједница, чије се учење није противило Уставу. Заштита и чување грађанских слобода и демократског уређења ФНРЈ утврђених Уставом, старање
да сви државни органи, установе и грађани на њиховом подручју придржавају Устава, закона и других општих прописа, као и спровођење свих
прописа, наређења и смерница виших државних органа, сврставали су окружне народне одборе у органе државне власти.
Поред општих или темељних задатака, народни одбори су Општим
законом добили посебан круг права и обавеза. Чланом 29. Општег закона,
окружни народни одбор је био „нарочито надлежан“ за непосредно старање и надзор над спровођењем општих задатака државне управе и политике Савезне владе и Владе Републике на чијем се подручју налазила
територија тог округа, старање о службеничком кадру, остваривању
плана, руковођење и општу контролу над индустријом, шумарством,
грађевинарством, трговином и радним односима, уколико ове области
нису биле у надлежности непосредно виших органа власти. Не мањи значај се придавао обезбеђивању државне сигурности, подизању општег нивоа културе и надзору над средњим школама, као и спровођењем избора
односно учешћу народних маса у државној управи.
У складу са овим посебним задацима, Општи закон је по областима
побројао послове окружних народних одбора. Групе послова су се односиле на област планирања (доношење и рализација окружног привредног
плана, одобравање планова нижих административних управних органа),
пољопривреде и шумарства (учешће у спровођењу аграрне реформе, управљање окружним пољопривредним добрима, великим сточним станицама, ергелама). Одељак индустрије и обрта је обухватао управљање државним индустријским предузећима по одлукама Президијума републичке
скупштине, издавање дозвола за рад приватним и задружним, индустријским и обртним предузећима, као и радњама, утврђивање задатака
овим предузећима у извршавању привредног плана. Знатан број задатака
окружни одбори су добили у области грађевинарства и комуналног газдин-
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ства: оснивање и управљање окружним грађевинским предузећима, одобравање регулација и парцелација насеља, изградња
пловних путева и хидротехничких објеката окружног значаја, регулација река, токова, изградња и одржавање окружних путева, изградња лечилишта и бања, сарадња на унапређењу железнице у округу.
У делокругу трговине налазили су се организација унутрашњег тржишта у округу, израда планова за снабдевање округа, оснивање и руковођење окружним трговачким предузећима, дозволе за рад трговачких
радњи, контрола приватне и задружне трговине, прописи о организацији
сајмова у округу, одређивање цена артиклима на темељу општег ценовника
контроле цена, доношење прописа за одређивање висине накнаде за обртничке транспортне и сличне услуге, организација откупа намирница и
индустријских сировина у округу, оснивање и управљање предузећима за
окружни месни саобраћај, транспортних и саобраћајних предузећа у округу, организација систематске борбе против шпекулације и давање упутстава котарским и градским народним одборима у том смислу. У вези ове
надлежности, у појединим окружним одборима су формирани Координациони одбори, чији је основни задатак био регулисање политике цена
у продаји животних намирница, спречавање шпекулације и спровођење
свих прописа из ове области на територији округа.20]
Финансијске надлежности су обухватале израду и доношење окружног буџета, располагање основним и обртним средствима привреде
окружног значаја на основу одобреног финансијског плана, управљање
финансијским пословима својих предузећа и установа, контрола финансијског пословања и извршења буџета месних, градских и котарских народних одбора, прописивање окружних дажбина, разрезивање одређених
облика пореза, надзор над радом кредитних установа у округу, оснивање
и управљање окружних штедионица и сличних кредитних установа, уз
одобрење виших државних органа. Окружни народни одбори су почев
од 1. јула 1945. године добили право да реализују предрачуне расхода и
прихода из сопствене надлежности, па је Влада НРС покушала да устроји
једонообразно рачуноводствено-благајничко пословање. То се постигло
доношењем Упутства окружним и среским народним одбора о извршавању
предрачуна расхода и прихода из сопствене надлежности, средином 1945. године,21] према коме је било тачно предвиђено финансијско пословање окружних народних одбора и поступање финансијског одељења ових органа.
Активност окружног одбора у области радних односа је била знатно
мање заступљена. Истицала се општа контрола над радом установа социјалног осигурања, предузимање мера за подизање и оспособљавање
квалификоване радне снаге, у том смислу оснивање и финансирање интерната за ученике у привреди, предузимање мера за побољшање животних и
културних прилика радника и сеоског становништва. У домену просвете је
био предвиђен надзор над спровођењем опште обавезне основне наставе,
над основном, општом и стручном средњошколском наставом, оснивањем
и радом окружних позоришта и других културних и просветних установа.

20	ИАП, ОНО, Књига записника Координационог одбора Окружног народног одбора
Пожаревац, 1946.
21 Службени гласник Србије, бр. 19/1945.

22	Општи закон о народним одборима, објављен у Службеном листу ФНРЈ, бр.43/1946,
издање Службеног листа ФНРЈ, Београд, 1947, 25.
23	Исто, 33.
24	Б. Петрановић, Политичке и правне прилике за време Привремене владе ДФЈ, 109. Б.
Петрановић наводи да су Извршни одбори народних одбора имали карактер наредбодавног органа, који је радио у оквиру закона, наредаба виших одбора и закључака свог одбора.
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У области народног здравља и социјалног старања надлежност окружног одбора се манифестовала кроз оснивање
и управљање радом окружних санитетских установа као што су
болнице, лечилишта, организацију активности у сузбијању епидемија у округу, контролу над радом месних, градских или котарских
здравствених установа.
Друге области у делокругу окружних области су подразумевале правилно организовање и рад органа државне управе, установа и предузећа у
округу, службеничка питања у окружном одбору и окружним установама,
избор и разрешење судија и судија поротника окружног суда, изборна питања у округу, дозволе за кретање, администрација и вођење административног поступка у пословима своје надлежности.22]
Окружни народни одбори су своја законом утврђена права вршили у
својству највиших органа државне власти, у округу као административнотериторијалној јединици на којој се простирала њихова надлежност. Ту
власт су окружни одбори вршили непосредно на скупштини својих одборника, изабраних у складу са одредбама Општег закона о устројству
и изборном реду народних одбора. Као највиши орган власти у округу,
Скупштина (Пленум) окружног народног одбора је обављала тачно утврђену законодавну функцију, доносила одлуке, расписивала изборе у нижим
органима народне власти, расправљала о извештајима свог извршног органа, као и о другим питањима од интереса за подручје своје надлежности.
Одборници су на првој, конститутивној седници окружне скупштине
полагали заклетву којом су се обавезивали да ће „својом чашћу и чашћу
свог народа, верно народу служити, придржавати се Устава и закона, чувати и бранити демократске тековине ослободилачке народне борбе остварене у народној власти“, као и да ће своју дужност вршити „савесно и
одано улажући све своје снаге за напредак и благостање свога народа и Федеративне Народне Републике Југославије“. Одборничка служба је била почасна и „по правилу бесплатна“, а изузетно су одређену накнаду могли да
примају само одборници који су руководили одељењем или одсеком, под
условом да су „вршењем дужности у народном одбору“ били заузети толико да се нису могли бавити својим редовним занимањем.23]
Народни одбори су као органи државне власти на свом подручју обједињавали и законодавну и извршну (управну) функцију. Други вид дате
им власти, окружни одбори су остваривали преко својих извршних, управних органа, које је бирала и разрешавала окружна скупштина. Извршни
одбори су представљали једно „уже тело“, које је поред извршне, обављало
и наредбодавну функцију народног одбора,24] као и све оне послове из надлежности конкретног народног одбора, који нису законом или другим
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прописом били стављени у искључиву надлежност самог народног одбора. Извршни одбор Окружног народног одбора је
биран на нивоу округа и одговарао је за свој рад Окружном одбору.
Извршни одбор су чинили председник, потпредседник, секретар и
чланови. Број чланова се одређивао према норми коју је прописивао закон републике на чијој територији се предметни округ налазио, а сходно
бројном саставу тог народног одбора, обиму и сложености послова које је
обављао.
Извршни одбор Окружног народног одбора је извршавао све одлуке, наредбе, упутства и решења свог одбора, као и уредбе, правилнике, упутства,
наредбе и решења виших органа државне управе. Извршни одбор је такође
доносио обавезујуће наредбе општег значаја, упутства и решења. Наредбе
Извршног одбора су имале за циљ спровођење одлука народног одбора, а
доносиле су се и на темељу овлашћења закона, других општих прописа виших државних органа и овлашћења народног одбора. Задатке и послове из
своје надлежност, извршни одбор као извршни и управни орган, обављао је
„као целина“ и колективно руководио свим гранама државне управе. У зависности од степена организације одбора, разликовала се структура ових извршних органа. Тако је окружни народни Изврши одбор имао у свом саставу
одељења односно одсеке за непосредно руковођење појединим гранама управе. На челу одељење су се налазили чланови Извршног одбора, као повереници за поједине области управе. Према чл. 63. Општег закона о народним
одборима, у обласним, окружним и градским народним одборима са степеном округа, образовала су се одељења по следећој шеми:
Одељење за привреду

1.
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Одсек
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пољопривреда

грађевина

шумарство

индустрија

2.

Одељење за финансије

3.

Одељење за просвету

4.

Одељење за социјално старање и народно здравље

5.

Одељење за радне односе

6.

Одељење за опште послове

7.

Одељење за унутрашње послове

обрт

25	У градским народним одборима са степеном окружног народног одбора могла су
постојати и одељење за комунално газдинство. Општи закон о народним одборима,
Службеном листу ФНРЈ бр. 43/1946, издање Службеног листа ФНРЈ, Београд, 1947,
37-39.
26 Исто, 37-38.
27	Општи закон о народним одборима, објављен у Службеном листу ФНРЈ бр. 43/1946,
издање Службеног листа ФНРЈ, Београд, 1947, 40, 45.
28	Бранко Петрановић, Политичке и правне прилике за време Привремене владе ДФЈ,
109.
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У саставу Извршног одбора Окружног народног одбора
могле су се оснивати комисије којима су били поверени поједини послови у домену привреде и управе (као што је на пример
Планска комисија или Комисија за утврђивање ратне добити).25]
Општи закон о народним одборима је предвидео могућност да
се уредбом владе ФНРЈ могу при окружним одборима оснивати посебна
одељења и одсеци „општесавезних“ министарстава који су били подређени
непосредно тим министарствима. У том смислу, због значаја унутрашње
и државне безбедности, била је посебно издвојена могућност оснивања
одељења за државну сигурност при окружном народном одбору, које је
у свом раду било непосредно потчињено Министарству унутрашњих
послова ФНРЈ.26]
Однос између народних одбора различитог степена је био такође регулисан Општим законом. У хијерархијској организацији државне власти,
органи народних република и аутономних покрајина, као и народни одбори највиших нивоа власти су прописивали смернице, пружали помоћ
и вршили општи надзор над радом свих нижих народних одбора на њиховој територији. Хијерархијска дисциплина се преносила и на ниже органе власти у републици Србији. Тако је окружни односно обласни нродни
одбор имао прво да распусти сваки нижи народни одбор и разреши дужности поједине одборнике, уколико је њихов рад био у „очигледној супротности са Уставом и законом“.
Рад извршних одбора и осталих органа управе морао је бити „успешан,
брз, јефтин и изведен са што мање радне снаге и времена“, био је изричит
Општи закон о народним одборима, у оквиру одељка „правила за административни рад“ органа власти. У том смислу су окружни народни одбори
за обављање административних и стручних послова ангажовали службенике, који су били под управом извршних одбора. Делокруг и овлашћења
службеника су била прецизирана Статутом окружног народног одбора, с
тим што се непосредно примењивала законска одредба по којој државни
службеници у окружном народном одбору, изабрани за чланове Извршног
одбора, нису могли обављати своје дотадашње службеничке дужности
за време трајања мандата у Извршном одбору.27] У циљу спречавања бирократизације извршних органа народних одбора и њиховог стручног апарата, извршни одбори су морали да раде на основу закључака и смерница
одбора као целине.28]
Општи закон о народним одборима је био у непосредној примени у
погледу надлежности, устројства, међусобних односа, административног
рада и пословања народних одбора на територији читаве ФНРЈ, све до тре-
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нутка када су народне републике, на темељу и оквиру њега,
донеле законе о народним одборима за своју територију. Из архивске грађе Окружног народног одбора Пожаревац видимо да посебан закон о народним одборима за Републику Србију није донет до
1947. године, до када се непосредно примењивао Општи закон о народним одборима.29]
Народни одбори нису били органи самоуправе у смислу предратне јуристичко-техничке огранизације, већ органи јединствене државне власти
у којима је остварено начело самоуправљања. Управо чињеница да није постојала јасна одвојеност државне од самоуправне власти у функционисању
народних одбора, по Б. Петрановићу је негативно утицала на рад народних одбора. Народни одбори су по свом положају и карактеру били органи
државне власти, највиши на свом подручју, који су кроз своју надлежност
изражавали народни суверенитет.30] Јован Ђорђевић је сматрао да је у народним одборима био решен историјски сукоб између самоуправе и централне власти, превазиђена „политичка контрадикција између тежњи
народа да управљају својим пословима и притиска централног државног
апарата да наметне своју бирократску диктатуру свим пословима народног живота за рачун мањинских експлоататорских класа“.31]

Окружни народни одбор
Пожаревац, 1945-1947.
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Покушаји да се на територији Пожаревачког округа образују народноослободилачки одбори уочавају су још у току 1941. године, када је скоро
свако село имало свој Националоослободилачки комитет. Рад на образовању најпре месних народноослободилачких одбора, а потом и окружног,
интензивирао се почетком 1942. године. У сачуваној преписци између Покрајинског комитета и партијских активиста на територији Пожаревца,
врло често се помињала иницијатива и потреба за образовањем окружног народноослободилачког одбора за округ пожаревачки.32] Народноослободилачки одбор у Пожаревцу је већ постојао и радио „у илегали“, иако
град није био ослобођен, тако да је у току 1942. године било више иницијатива да он прерасте најпре у Срески, а затим у Окружни народноослободилачки одбор.33]
У архиви народноослободилачког покрета и фондовима Комунистичке партије Југосалвије, налази је више значајних писаних сведочан-

29	ИАП, ОНО, Књига записника са седница Извршног одбора Окружног народног одбора за округ Пожаревачки, 1944-1945.Нови Општи закон о народним одборима је био
донет 6. јуна 1949. године.
30	Петрановић, Политичке и правне прилике за време Привремене владе ДФЈ, 111.
31	Јован Ђорђевић, Значај закона о народним одборима, у: „Архив за правне и
друштвене науке“, 1-6, Београд, 1946.
32	Саша Марковић, Концепција структуирања окружног Народноослободилачког одбора Пожаревац, у: „Браничево“, бр. 3-4, Пожаревац, 1987, 39-41.
33	Предраг Јевремовић, Окружни народноослободилачки одбор Пожаревца, у: „Браничево“, бр. 3-4, Пожаревац, 1987, 51-55.

34	Саша Марковић, Концепција структуирања Окружног народноослободилачког одбора Пожаревац, у: „Браничево“, бр. 3-4, Пожаревац, 1987, 41.
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става, међу којима издвајамо писмено обавештење ширег
круга војних и политичких кадрова, датирано с почетка 1943.
године, о намери и покушајима да се у Пожаревцу образује Окружни народноослободилачки одбор. На седници одржаној у периоду
од 21. до 25. јануара 1943. године у Малом Црнићу, биро Окружног комитета Пожаревца је истакао „најхитнију потребу“ формирања Окружног народноослободилачког одбора у Пожаревцу. Према записнику са седнице,
већ је било предложено више од две трећине чланова будућег ОНО-а. Међу
њима су се налазили: Рада Марковић, адвокат из Пожаревца, Жика Брдарски, опанчарски радник и секретар МК КПЈ Пожаревац, Будимир Стојановић, земљорадник из Великог Села, инжењер Петар Суботић из Београда,
Лазар Стругар, свештеник из Брежана, Младен Дулић, земљорадник из
Брежана и Бранислав Стојановић, члан ОК КПЈ Пожаревац.34]
Други покушај да се конституише Окружни народноослободилачки
одбор Пожаревац забележен је крајем октобра 1943. на иницијатву секретара Окружног комитета Божидара Димитријевића Козице. Делотворнији
рад на организовању Окружног народноослободилачког одбора је почео
одмах по ослобођењу Пожаревца 15. октобра 1944. године, на иницијативу
Окружног комитета КПЈ. На оснивачки састанак, заказан за 7. децембар
1944. године, били су позвани делегати из свих месних народноослободилачких одбора Пожаревачког округа, најмање „по двоје из сваког насеља“.
Оснивачка скупштина је одржана у згради Дома тровачке омладине, у којој
је после рата био смештен Омладински дом, касније Дом културе, а данас
Политехничка школа. У присуству више од 600 делегата, на Скупштини
је извршен избор првог сазива Извршног одбора Народноослободилачког
одбора округа пожаревачког. Одбор је смештен у згради некадашњег Окружног начелства, а једна од првих активности односила се на установљавање служби, односно повереништава Одбора.
За првог председника је изабран професор Драгољуб Ђурић из Петровца, а за секретара столарски радник Александар Трајковић – Саша.
Образовани су следећи реферати: за просвету, унутрашњу управу, обнову, исхрану, народно здравље, саобраћај и грађевину, финансије, привреду и социјалну политику. На првој, конститутивној седници Извршног
одбора Народноослободилачког одбора за округ пожаревачки, која је одржана 8. децембра 1944. године, изабрано је Председништво, које су чинили
председник, два потпредседника и секретар Извршног одбора. У Одбор је
изабрано и четрнаест чланова. На истој седници је извршена подела „рада
по референтствима“, тако да је повереник за просвету постао Владимир Пешић, који је обављао и функцију првог потпредседника Извршног одбора.
За другог потпредседника Извршног одбора је изабран Буда Стојадиновић
Љути, земљорадник из Великог Села, истовремено добивши референтство
за унутрашњу управу. Боривоје Марковић је постављен за послове обнове,
Милутин Костић за исхрану, а Трифун Марковић за трговину и индустрију. Учитељ Душан Цојкић је преузео ресор повереништва за социјалну
политику. Место повереника за финансије је било поверено Живку Ђ. Ди-

митријевићу, економу, док је Милорад Бакочевић, геометар,
преузео повереништво саобраћаја и грађевине. Др Хранислав
Лазаревић је постављен за повереника за народно здравље.35]
На другој седници Извршног народноослободилачког одбора
одржаној 15. децембра 1944. године, формирана су следећа одељења:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ
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АРХИВА
ПРИВРЕДНО ОДЕЉЕЊЕ
ТРГОВИНСКИ ОТСЕК
ОТСЕК ЗА СЕКВЕСТАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО ОДЕЉЕЊЕ
ЗДРАВСТВЕНО ОДЕЉЕЊЕ
СОЦИЈАЛНО ОДЕЉЕЊЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСХРАНУ
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ЕКОНОМАТ
КОМИСИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА
ПРЕТСЕДНИШТВО
Међутим, то није била коначна организациона шема Извршног одбора,
а у наредном периоду су се одељења и одсеци гранали и умножавали. Тако
се у грађи фонда наилази на одељење за опште послове са отсецима за
цене, архиву, народну имовину и персонална питање. Поред овог одељења,
постојало је у наредном периоду одељења за финансије, пољопривреду, шумарство, просвету, индустрију и рударство, трговину и снабдевање, за рад
и радне односе, за социјално старање и народно здравље, привреду, сао35	ИАП, ОНО Књига записника са седница ОНО Пожаревац, 1944-1946. Предраг Јевремовић, Окружни народноослободилачки одбор Пожаревца, у: „Браничево“, бр. 3-4,
Пожаревац, 1987, 56-57.

36 ИАП, белешка о фонду, Досије фонда „Окружни народни одбор Пожаревац, 19441947“
37 ИАП, ОНО 1944 IV 82
38 ИАП, ОНО 1946 VI 154
39 ИАП, ОНО, Книга записница са седница Координационог одбора Окружног народног одбора пожаревац, 1946.
40 ИАП, ОНО 1946 VI 154.
41 Службени гласник НРС, бр. 28/1945.
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браћај и грађевинарство, за исхрану, управу народних добара, председништво, окружна изборна комисија, инспекторат
контролне комисије.36]
Просветно одељење при Окружном народноослободилачком
одбору Пожаревац је основано на основу акта Министарства просвете
РС, пов. бр. 8. од 29. децембра 1944. године ради „координације, што боље
сарадње и јединственог једообразног решавања просветних проблема у
Србији“. На челу просветног одељења при округу налазио се окружни просветни референт, који је истовремено био члан окружног народноослободилачког одбора, задужен за питање просвете. Просветно одељење је
затим подељено на три одсека: одсек за народно просвећивање, одсек за
школу и персонални одсек. На челу одсека налазили су се шефори одсека
са потребним бројем особља. У одсеку за школе обавезно је постављан по
један учитељ и професор. Од њих, један је обављао послове шефа одсека, а
критеријум за постављање је била стручна способност, моралне квалификације и оданост „народноослободилачком покрету“. У одсеку за народно
просвећивање могла су шефовати лица која су „најбоље одговарала задацима по овом сектору“, док је у персоналном одсеку то је могло бити лице
„по могућству из просветне струке, али врло блиско народноослободилачкој борби“.37]
Већ у првој половини 1945. године извршена је подела на одсеке и
међу другим одељењима при Окружном народном одбору. Према акту од
22. маја 1945. године одељење за трговину и снабдевање је имало следеће
одсеке: одсек за трговину, одсек за снабдевање, одсек за цене, одсек за контролу цена, као и лица задужена за архиву и преписе.38] Из сачуване архивске грађе сазнајемо да је у току 1946. године при Окружном народном одбору постојао Координациони одбор, са задатком координације на нивоу
округа у регулисању и контроли цена животних намирница, сузбијању
шпекулације, одлучивању у погледу извоза и формирању цена животних
намирница.39] Истовремено су при Одељењу за рударство и индустрију
ОНО-а Пожаревац постојали одсеци за индустрију, рударство, занатство и
стручну наставу, док су у оснивању били одсек за привредну статистику и
одсек за државна индустијска предузећа.40]
Први послератни прописи су прописали нову административну-територијалну и управну поделу ФНРЈ, као и њене федералне јединице Народне
Републике Србије. 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.41]
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Према статистичким подацима сачуваним у архивској
грађи Окружног народног одбора Пожаревац, овај одбор, са седиштем у Пожаревцу, био је непосредно виши управни орган у односу на Градски народни одбори за град 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).42]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.
Период од ослобођења земље до 1947. године, односно до укидања
округа у априлу 1947. сматра се првом етапом административно-територијалне и управне организације у послератном периоду, када је „актуелна
власт трагала за бољим облицима организације власти у датим приликама“. Први период се препознаје управо по чињеници појачане активности
окружних народних одбора који су вршили, поред својих надлежности, и
функције руковођења и надзора над радом среских одбора.43]
Одмах по устројству рада, посебна пажња је била посвећена функционисању Окружног народног одбора Пожаревац, који је на основу Општег закона о народним одборима престао да буде Народноослободилачки одбор.
Строго се водило рачуна о разграничењу надлежности, о поступку доношења појединих одлука. Одредбе Општег закона о народним одборима, као
и подзаконски прописи на основу којих су радили народни одбори, су се
стриктно примењивали. Извршни одбор је имао своја законом одређена
овлашћења, а скупштина своје место и улогу. Према упутствима и правилницима из области финансијског и рачуноводственог пословања, Окружни
народни одбор Пожаревац је на скупштини усвајао свој буџет, а одлуке о
употреби средстава из буџете, дотацијама, њиховом „вирманисању“ доносиле су се на седницама Извршног одбора.44]
Једна од комисија, основана при Окружном народном одбору округа
Пожаревачког нешто касније од других стручних тела, била је Комисија за
молбе и жалбе, са задатком да исте прима, разматра и прослеђује надлежним органима на решавање, као и Комисија за утврђивање ратне добити.
Окружни народни одбор Пожаревац је за све послове и задужења имао 35
службеника. Из извештаја о раду Одбора сазнајемо да је одбор „часно извршавао постављене задатке“.45] Кадровска структура и социјални састав
народних одбора били су један од елемената оспоравања стручности и њиховог знања од стране грађанске опозиције, која је у првим годинама после ослобођења енергичније изражавала своја политичка виђења новог

42 ИАП, ОНО, 6167/46, Списак свих народних одбора на територији Народне Републике Србије према стању почетком 1946. године.
43 Ј. Живковић, Територијална подела Пожаревачког (Браничевског) округа, 82.
44 ИАП, ОНО, Књига записника са седница Извршног одбора ОНО Пожаревац, 19441946.
45 Предраг Јевремовић, Окружни народноослободилачки одбор Пожаревца, у: „Браничево“, бр. 3-4, Пожаревац, 1987, 58.

46 Б. Петрановић, Политичке и правне прилике за време Привремене владе ДФЈ, 110-112.
47 Ј. Живковић, Територијална подела Пожаревачког (Браничевског) округа, 83.
48 С. Љубеновић, В. Лембергер, Поводом формирања области и оснивања обласних народних одбора, у: „Народна држава“, Београд, 1949, 6-7.
49 ИАП, НОС З Кучево, П.О. бр. 2197. од 18. јуна 1947.
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државног уређења. Народни одбори су окупљали раднике,
сељаке, делимично средњи грађански слој који је прихватио
програм народноослободилачког фронта.46]
Округ као територијална јединица је укинут 1947. године, када
је донет нови Закон о административно-територијалној подели НРС,47]
а на основу тога је престао и мандат окружним народним одборима као
локалним органима државне власти. На тај начин, између среских и централних органа државне власти више није било посредника. О томе су савременици укидања окружних одбора записали:
„Окружни народни одбори који су у периоду обнове одиграли велику
улогу у организовању власти, политичког и привредног живота у срезовам и учвршћењу нижих органа државне управе, нису више у новим, сложенијим условима социјалистичке изградње могли да пруже срезовима
потребну помоћ“, већ су „постепено постајали кочница рада среских народних одбора и њиховог осамостаљивања, ометајући бржу оперативу и постајући излишан посредник између органа државне управе у центру и на
терену. Окружни народни одбори нису ни по свом саставу (по руководећим
кадровима и персоналној структури појединих одељења) били у стању да
пруже стварну помоћ среским народним одборима, да буду њихово политичко и привредно руководство у пуној мери, нити су из истих разлога,
могли да приме на себе неке важније компетенције, из делокруга републичких органа. Пошто су испунили своју улогу, окружни народни одбори су били укинути, а републички органи су се директно повезали са срезовима.“48]
Поводом административне и управне реорганизације у Србији 1947.
године председник Владе НРС је прописао Упутство о начину ликвидације
Окружних народних одбора и среских народних одбора чија подручја нису предвиђена као посебне административне јединице. Према Упутству, окружни
народни одбори престају са радом као органи народне власти и државне
управе на дан који одреди Комисија за ликвидацију тог народног одбора,
а најкасније на дан 30. јула 1947. године. Комисија за ликвидацију је требало да организује да до престанка рада окружног народног одбора буду
завршени сви текући послови и да ликвидације не изазове прекид или закашњење у извршењу привредних планова и других задатака окружног
народног одбора који се ликвидира, нити органа на које се пословање тог
одбора односно управљање установама и предузећима укинутог народног
одбора. Комисију за лквидацију окружног народног одбора посебним решењем је именовао председник Владе НРС.49]
Тумачење Упутства и његова примена на Окружни народни одбор
у Пожаревцу је значила да су сви свршени предмети из 1947. године, као
и они у раду некадашњег Окружног одбора били предати у надлежност
Градском одбору града Пожаревца односно Среском одбору за срез Пожа-
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ревац, с обзиром на место седишта некадашњег округа. Архива свршених предмета из 1945. и претходних година предата
је у надлежност, на чување Градском одбору града Пожаревца. По
истој методологији, скоро сва документација, имовина и предмети
Окружног одбора је предата је или Градском народном одбору или Среском народном одбору за срез Пожаревац, о чему је сачињаван посебан
записник. Примера ради, када се радило о преузимању права и обавеза управљања установама, предузећима и имовином Окружног народног одбора
Пожаревац, у надлежност Градског народног одбора Пожаревац предата су
окружна грађевинска, трговачка, индустијска предузећа, затим Окружна
штедионица, Пожаревачка гимназија, остале школе и просветне установе са подручја града Пожаревца, окружне болнице, диспанзери и окружне социјалне установе са подручја града. Зграде које је користио Окружни
народни одбор су такође предате на управљање Градском одбору Пожаревац. Поједине окружне установе чији се рад вредновао на нивоу националног и државног интереса постале су брига виших држваних органа
власти.50]
Оснивањем области као нових административно – територијалним
јединицма, са много већом територијом од окружних, надлежност некадашњих окружних одбора прешле су на обласне народне одборе.51] Сходно
томе, територија некадашњег Пожаревачког округа потпала је у надлежност области београдске, а све управне и самоуправне ингеренције Окружног народног одбора Пожаревац, укинутог 7. априла 1947. године, 52] а
„најкасније 30. јула 1947.“,53] прешле су на Обласни одбор Области београдске.

О архивском фонду

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Архивски фонд „Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“ се
чува у Историјском архиву Пожаревац. 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. У Досијеу фонда постоји забелешка да су грађу Окружног
народног одбора Пожаревац у Архив пренели ученици пожаревачке гимназије. Фонд је уведен у Књигу пријема архивске грађе под редним бројем

50 ИАП, НОС З Кучево, П.О. бр. 2197. од 18. јуна 1947.
51 Закон о подели територије народне републике Србије на области, Службени гласник
Народне Републике Србије, бр. 23/1949. Ј. Живковић, Територијална подела Пожаревачког (Браничевског) округа, 80.
52 Предраг Јевремовић, Окружни народноослободилачки одбор Пожаревца, у Браничево, 3-4, Пожаревац, 1987, 58.
53 Период од доношења одлуке о укидању Окружних народних одбора односно
Упутства о начину њихове ликвидације, може се сматрати „прелазним периодом“,
који је трајао до 30. јула 1947. године, а који се период сматрао довољним да се изврши разграничење функција и надлежности некадашњих окружних одбора, и
њихово преузимање од стране других државних органа. Због тога у грађи фонда
Окружни народни одбор Пожаревац наилазимо на документа о раду одбора и у
периоду од 7. априла до 30. јула 1947. године.

54
55
56
57

ИАП, службене евиденције Одељења заштите архивске грађе у архиву (депо).
ИАП, Досије фонда „Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“
Моша Пијаде, Предговор издању „О народним одборима“, Београд, 1946, 5.
ИАП, досије фонда „Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“
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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.1.5.1.54]
Одмах по пријему фонда приступило се његовом сређивању. То
је представљало императив, с обзиром на значај грађе ограна управне
делатности, највишег у рангу на територији Пожаревачког (Браничевског)
округа. Данас се фонд налази у регистратурски сређеном стању, за исти
је урађен Сумарни инвентар као научно -обавештајно средство.55] Грађа
фонда је у добром стању очуваности и представља значајан историјски извор за проучавање управне организације и рада локалних органа управе (и
самоуправе) у Србији непосредно после Другог светског рата.
О важности документације настале радом окружних одбора и потреби њеног прибирања и чувања, говорио је Моша Пијаде приликом
процедуре усвајања Општег закона о народним одборима. Он је истакао неодложну потребу да се у „целој земљи приступи брижљивом сакупљању
свих података и материјала за једну опсежну историју развитка народних
одбора као органа власти, а исто тако и за историју народно-ослободилачких одбора на неослобођеним територијама“. Од значаја се сматрао сваки,
и најбезначајнији документ, наредба или било какав други писмени документ, затим сведочанства самих чланова одбора из ратног периода, чији је
важност за историју веома велика због чега треба да буду „брижљиво сакупљани и чувани“. Нарочито је требало да одбори са „дужом историјом“
уреде посебне архиве са „документима из ратног периода свога развитка“.
Од посебног значаја су били подаци о делатности народних одбора на „разним пољима“, затим подаци о „самим људима који су радили у одборима“,
нарочито о одборницима који су погинули вршећи своју дужност народних представника.56] Оно што архивски посленици уочавају пажљивим
читањем исказа некадашњег партијског руководиоца и савременика стварања новог, народног система власти, јесте селективни приступ очувању
архивске документације. Чини се да су од значаја за историју представљала
само писана сведочанства везана за народноослободилачку борбу и образовање нових органа власти, што је неприхватљиво са гледишта објективног критеријума о изучавању историјских догађаја, појава, личности.
Према извештајима о пословима на сређивању фонда, сматра се да је
грађа Окружног народног одбора Пожаревац сачувана у количини од око
80%. Сачуване књиге фонда су деловодни протоколи, регистри, посебни
деловодни протоколи одељења за финансије, здравље, шумарство, књиге
евиденције просветног одељења, Дневник касе, Књига прихода и расхода
одељења за финансија, Контролних особља одељења индустрије и рударства, Књига контрола плата службеника ОНО-а, Књига записника са
седница Извршног одбора ОНО-а, Књига записника са седница Координационог одбора ОНО-а, Књиге евиденице о лицима ратним добитницима.57]
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Архивска грађа је разврстана по следећим одељењима:
Одељење за опште послове, Персонални одсек, Одељење народне имовине, Одсек за цене, Општа архива, Одељење за финансије, Одељење за пољопривреду, Одељење за шумарство, Одељење
за просвету, Одељење за индустрију и рударство, Одељење за трговину и снабдевање, Одељење за радне односе, Одељење за социјално старање и народно здравље, Одељење за привреду, Одељење за саобраћај и грађевине, Одељење за исхрану, Управа народних добара, Председништво, Окружна изборна комисија, Инспекторат контролне комисије.
Платни спискови службеника Окружног народног одбора су издвојени и
припојени Збирци платних спискова, која је образована у првим годинама
рада на основу одлуке тадашње Стручног савета Архива.58]
Међу најзначајнијом архивском грађом фонда налазе се малобројно
сачувани записници са седница скупштине – пленума и Извршног одбора
Окружног народног одбора за округ Пожаревачки. Тачније, у грађи фонда
пронађен је само један записник са седнице пленума ОНО-а, одржане 15.
и 16. јуна 1946. године. На основу записника са седница Извршног одбора
Окружног народног одбора види се да је припреман материјал за седницу
Треће окружне скупштине која је одржана 9. јуна 1945, године, као и за седнице окружне скупштине одржане 3. октоба и 7. децембра 1945. године.59]
Увидом у периодику која је објављивана на територији Пожаревачког округа после 1945. године, утврдили смо да је лист „Реч народа“ у току 1945.
године објављивао записнике односно извештаје са седница Пленума Окружног народног одбора Пожаревац.60] Исти лист је 14. децембра 1945.
године објавио чланак – извештај са Пете редовне скупштине ОНО-а Пожаревац, на којој је „изведен биланс досадашњег рада“. Скупштина је обележила годишњицу рада Одбора и „успешног функционисања народне власти
у округу“. Рад Одбора је представљен афирмативно, уз потврду извештаја
свих одељења, за које је оцењено да су своје задатке реализовали по плану
и у интересу изградње народне власти.61] Последња седница Пленума Окружног народног одбора Пожаревац је, према објави у листу „Реч народа“
одржана 12. и 13. фебруара 1947. године. Седница је држана по редовном
дневном реду, у два дана, јер је до прекида рада дошло због опасности од
изливања реке Мораве, због чега су сви одборници дежурали на насипу
реке, како би спречили поплаву.62] Према чланку објављеном у листу „Реч
народа“ од 19. септембра 1947. године, говори се о „бившем округу пожаревачком“,63] на који начин можемо потврдити да је Окружни народни одбор
Пожаревац по датом Упутству и у остављеном коначном року престао да
постоји и ради.

58 ИАП, досије фонда „Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“
59 ИАП, ОНО П, Књига записника са седница Извршног добора ОНО-а Пожаревац, за
период 1944-1946.
60 Реч народа, бр. 13. од 16. јуна 1945, бр. 29. од 12. октобра 1945,  бр. 38. од 14. децембра 1945.
61 Реч народа, бр. 38. од 14. децембра 1945.
62 Реч народа, бр. 99. од 22. фебруара 1947.
63 Реч народа, бр. 118. од 19. септембра 1947.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

29
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

Други по значају историјски извор представљају записници са седница Извршног одбора Окружног народног одбора Пожаревац. Сачувана је једна књига записника у оригиналу
– рукопису, за период од 8. децембра 1944. до 31. децембра 1946. године. Из записника се види да је у периоду од 8. децембра 1944. до 24.
априла 1945. године званичан назив овог окружног органа власти био Окружни народно ослободилачки одбор за округ Пожаревац. У каснијем периоду, све до ликвидације, функционисао је под именом Окружни народни
одбор Пожаревац, што је било очекивано, с обзиром да су окружни народни
одбори преузели ингеренције окружних народноослободилачких одбора,
као својих правних претходника. Књига записника садржи укупно 60 записника, за наведени период, у коме су седнице Извршног одбора ОНО-а
одржаване седмично, петнаестодневно или месечно. На седницама Извршног одбора су се доносиле одлуке значајне за организацију и функционисање народне власти у преломном периоду последње ратне године и непосредно по ослобођењу, када су се легислативно и стварно постављали
темељи нове државне организације, економском и социјалног система квалитативно различитог од претходног. Стога записници Извршног одбора
Окружног народног одбора Пожаревац представљају историјски извор првог реда, због чега заслужују да буду публиковани и лакше доступни истраживачима, али и свим другим лицима заинтересованим за догађаје из
савремене завичајне историје.
У грађи фонда Окружног народног одбора Пожаревац пронађена је и
Књига записника Координационог одбора Окружног народног одбора Пожаревац за 1946. годину. Прва и конститутивна седница Координационог
одбора је одржана 8. јула 1946. године, на којој су биле утврђене дужности
овог тела, његова организација и функционисање. Задатак Координационог одбора је био да спречава развој шпекулација на пијацама и тржницама
у округу, евидентиране шпекуланте пријављује Окружном одбору, уређује
политику цена животних намирница на територији округа и доноси одлуке о томе, координира са окружним народним властима. Одбор је утврдио
динамику свог рада која се огледала у састанцима „што чешће“, што је донекле било разумљиво имајући у виду потребу да се на јединствени начин
уреде снабдевање и ценовници основних животних намирница у округу.
Немаштина је односила данак међу становништвом у месецима и првим годинама после рата, велики број људи је зависио од правилног, солидарног и
јединственог система набавке и расподеле хране. Планска политика се огледала и у тој области живота, а тело које је координирало и спроводило
такву политику у округу био је управо Координациони одбор.
Према општим прописима о устројству окружних одбора, није постојала обавеза оснивања координационих одбора при окружним народним одборима. Индивидуалне специфичности, околности и потребе у
окрузима су, међутим, то налагале, тако да се на Координационе одборе
у народу благонаклоно гледало, као на покушај стабилизације и уређења
тржишта, са циљем да се приноси неопходни за свакодневни живот и
обнову институција у земљи сачувају, правилно распореде и постану
доступни и насиромашнијим слојевима становништва. Према грађи Ок-
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ружног народног одбора Пожаревац, Координациони одбор
је постојао и при Окружном народног одобору у Нишу, чији је
представник био члан Координационог одбора у Пожаревцу.64] Остали чланови Одбора су углавном долазили из привредне сфере, тако
да Координациони одбор можемо квалификовати као стручно, помоћно
тело Окружног народног одбора у области привреде, пољопривреде, занатства, задругарства, уређења цена.
Књига записника Координационог одбора ОНО-а садржи укупно 15
записника, што значи да је исто толико седница одржано у 1946. години,
односно у периоду од оснивања Одбора 8. јула 1946. до 31. октобра 1946.
године. Иако се Координациони одбор по значају свог рада и одлучивања
не може сврстати у ранг Извршног одбора, сматрали смо оправданим да
у оквиру ове публикације архивске грађе објавимо преписе сачуваних записника о раду Координационог одбора Окружног народног одбора. У тој
намери нас је охрабрила чињеница значаја проблематике коју је Координациони одбор ОНО-а расправљао, временски оквир рада Одбора, у коме је
снабдевање становништва животним намирницама било од виталног значаја за новоформиране органе власти, фрагментарно сачувана документација о раду овог тела, као и сазнање о томе да је Окружни народни одбор
Пожаревац био један од оних одбора који су у првим послератним годинама образовали овакво стручно тело, које је активно и одговорно радило
све време свог постојања.
Записници су публиковани у изворном облику, при чему нису вршене
језичке и стилске корекције. За сваку нечитку, нејасну или непотпуну реч
у изворном записнику, назначене су напомене у фуснотама. Евентуалне вршене исправке у тексту записника односе се искључиво на очигледне граматичке грешке, које би, уколико нису исправљене, могле довести у забуну
читаоца у погледу смисла текста који се ставља на увид.
Грађа фонда Окружни народни одбор Пожаревац садржи и друга значајна документа која свакако заслужују да буду објављена у некој од наредних, тематских публикација Историјског архива Пожаревац. Посебно
указујемо на постојање књига евиденције лица ратних добитника, у виду
Записника са седница окружне Комисије за утврђивање ратне добити, у
периоду од 1945. до 1947. године. Због своје спефицичне, осетљиве проблематике, количине сачуване документације и значаја за изучавање дела
историје, око кога и данас постоје недоречености, спорења и, не ретко,
међусобног оптуживања, оправдано би било сабрати ова сведочанства и
објавити их у неком од наредних зборника архивских докумената фонда
„Окружни народни одбор Пожаревац, 1944-1947“. Историја, каква год била,
зарад објективног суда и вредновања, заслужује да буде доступна јавности
и да се не заборави.
Јасмина Живковић Мср,
виши архивист
приређивач
64 ИАП, ОНО, Књига записника Координационог одбора ОНО-а, 1946. година.

Извод из листа „Реч народа“ бр. 6. од 01.04.1945.
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Извод из листа „Реч народа“ бр. 29. од 12.10.1945.

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОРГАНА
ОКРУЖНОГ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ
И НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ, 1944-1947.

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ НАРОДНОГ ОДБОРА ОКРУГА ПОЖАРЕВАЦ

са VI Пленума Окружног народног одбора у Пожаревцу одржаног на дан
15 и 16 јуна 1946 год. са следећим дневним редом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Избор радног претседника и записничара
Извештај о раду Извршног одбора ОНО у Пожаревцу
Буџет прихода и расхода за 1946 год. Окружни и збирни Срески
Дискусија
Општи закон о народним одборима
Дискусија
Оставка одборника Мите Обрадовића, повереника за финансије
ОНО
8. Давање поверења Извршном одбору
9. Дискусија – разно, избор одборника за пољопривреду

Скупштина је почела 15 јуна у 10 часова.
По закону о Народним одборима изабран је за радног председника
друг Александар Трајковић – Саша, одборник Окружне народне скупштине
а за записничара друг Милован Бакочевић.
На скупштини је присутно 84 одборника – од 109.
Верификационом одбору поднесено је 38 пуномоћја, за које је одбор
нашао да су сва исправна. Имена одборника Окружне народне скупштине
су следећа:

1. Петрика Трифуновић из Старчева, 2. Јован Николић из Кобиља, 3. Недељко Милошевић из Човдина, 4. Чеда Видуљевић и Бусара, 5. Будимир Петровић из Добрња, 6. Драгољуб Ђорђевић из Мелнице, 7.
Властимир Перић из Великог Лаола, 8. Нешић Љубица из Орешковице,
9. Чедомир Ђурић из Дубочке, 10. Милан Стевановић из Великог Поповца, 11. Милан Лепић из Каоне, 12. Ратомир Рајић из Дубоке, 13. Света
Милорадовић из Кучева, 14. Драгољуб Јовановић из Волује, 15. Бранка
Николић из Нереснице, 16. Драгутин Флорић из Влаола, 17. Антоније Голубовић из Лазнице, 18. Игњат Васић из Близнака, 19. Милија
Здравковић из Медвеђице, 20. Стојан Ђурић из Рибара, 21. Драгутин
Илић из Драговца, 22. Милосав Исаковић из Топонице, 23. Властимир
Павловић из Божевца, 24. Љубица Милојевић из Лучице, 25. Радосав
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Миленковић из Батуше, 26. Јован Ђерић из Пожаревца,
27. Милош Милошевић из Набрђа, 28. Борисав Дамњановић из Дрмна, 29. Боривоје Јосић из Десине, 30. Бора Пантић
из Пожежене, 31. Милутин Миљковић из Камијева, 32. Драгољуб
Живојиновић из Кусића, 33. Језда Јовић из Бискупља, 34. Брана Јовић из Великог Градишта, 35. Влада Бошковић из Жабара, 36. Брана
Радовановић из Ракинца, 37. Даринка Трифуновић из Александровца,
и 38. Костадин Јовановић из Тићевца.
После овога, сви присутни одборници су по чл. 40. Општег закона
о народним одборима положили заклетву, а како је поменути закон
изашао после прошле скупштине, то су заклетву положили и сви чланови Извршног НО.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

2. Извештај о раду Извршног одбора ОНО који даје друг Богољуб Стојадиновић – Тина, обухвата углавном цео рад одбора. С целим рефератом
упознати су сви чланови скупштине пошто је претходни био послат
свим одборницима да га благовремено прочитају.
Извршни одбор давао је помоћ СНО и у раду се је ослањао на сарадњу Народног фронта, Народне омладине и Синдиката и сви нарочито важни послови решавани су у договору са организацијама. Као
пример наводи се прикупљање прилога у износу од 1.300.000 дин. за
довршење окружне болнице. Откуп пшенице извршен је у потпуности,
а откуп кукуруза 80%.
У испуњењу задатака било је грешака код појединих народних одбора који се нису довољно заложили да се откуп у потпуности изврши.
Углед народних одбора знатно је порастао и народ у њима осећа
своју власт, иако су појединци чинили грубе грешке. Народ активно
учествује у извршењу постављених задатака, а има и покушаја реакције да својом пропагандом омета рад.
Као крупан задатак који је наша власт имала да спроведе био је закон о аграрној реформи, који су наши одбори решили у року од шест
месеци.
У раду комисије за ратну добит било је грешака. Сума осуђених ратних добитника на пр. у Пожаревцу и Голупцу превазишла је целокупан иметак осуђених, али поред тога свега питање ратних добитника
у принципу је правилно решено.
За побољшање рада у МНО одржани су курсеви за службенике
МНО, јер још увек по селима има старих деловођа који рад по МНО и
предузете су све мере да се они уклоне.
У овој години израђен је план за грађевинске радове који је већ на
путу остваривања. У том послу постигнути су доста добри резултати.
Просветне прилике су се знатно измениле и проценат похађања
школа је 96% у целом округу. У описмењавању старији од 45.000
неписмених, оспособљено је 5.000. То је један врло важан задатак који
треба да се реши.
У решавању здравствених питања није се много постигло. Разлог
је томе врло мали број лекара међу којима има и таквих који се недовољно залажу и не пружају довољно санитетске помоћи народу.
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У округу више умире него што се рађа.
У пољопривреди није било неког одређеног плана и
није искоришћено унапређивање пољопривреде. Није се
успело са проширењем неких нових култура а исто тако ни
трактори нису искоришћени у довољној мери. Предлаже се да се
организује пољоривредна изложба на којој ће најбољи одгајивачи
бити награђени. Исто так треба по селима организовати предавања
из области пољопривреде.
Одлучено је да се у индустрији више уради. У Братинцу се израђује
Кланица и то у првом реду за ситну стоку. У пројекту је и једна већа
сушара за воће, како би се ово могло што рационаније искористити.
У округу је убрано око 80% пореза до марта. Ово је извршено без
икаквих репресивних мера, сем у Пожаревцу према неким шпекулантима који нису хтели да плате. Питање црне берзе и шпекулације
више није толико актуелно, јер је привреда већ подигнута до тог степена да се прелази на нову наредбу о откупу житарица. И овом мером
власт хоће да заштити и помогне економски слабије сељаке.
Одбор је сарађивао са Одељењем унутрашњих послова. Милиција
је већ сада знатно организованија и нема више оних крупних грешака
које су се раније појављивале.
По завршеном реферату дискутовали су претставниви из свих
срезова и износи проблеме који се у њиховим срезовима појављују.
Одборници из Хомоља предлажу набавку расних врста свиња и говеда за приплод и проширење пута Жагубица-Лазница. У пожаревачком срезу предлаже се исушење 2.000 ха земље које Млава плави. У
расмком срезу оправка пута: Гарево, Чешљева Бара, Мало Градиште,
Смољинац. Одборници из млавског среза предлажу да би требало
обезбедити један камион или аутобус од Петровца за Велику Плану.
За дискусију се је пријавио друг Јован Веселинов, министар Нар. Вл.
Србије, који је одобрио извештај секретара. Задржао се је на општим
смерницама наше привредне политике у обнови и изградњи земље.
Говорећи о условима које имамо и о помоћи коју нам пружају наши
пријатељи, да постанемо привредно и политички јаки, подвукао је
значај уговора који је друг Тито закључио у Москви, а на тај начин ми
ћемо очувати нашу независност о оних који хоће да нас привредно
потпомогну али да нам узму све. Држава је примила на себе многе
функције и можемо рећи да је народна власт испунила свој задатак и урађено је врло много у индустрији и саобраћају. У пољопривреду је убачено много више машина него што смо пре имали и са свих
страна се обнављамо и уздижемо. Народна власт је имала у својим
рукама контролу цена и наша привреда се развија правилно. Успело
се је да се равнотеже цена фабричких и пољопривредних производа.
Несклад који је био у прво време погодио сељаке, али друкчије и није
могло бити. Свест радника и повезивање фабрика непосредно са сеоским задругама послужиће снижењу цена и појефтињавању робе. Завршујући своје излагање о ценама друг Веселинов је констатовао да
политика цена коју проводи наша влада има за циљ да заштити инте-
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ресе сељака и да спречи опадање земљорадничким производима као што је то раније било.
Затим је говорио о значају задругарства и подвукао да се у
целој земљи врши масовно уписивање у задруге. Да би задруге
одговориле своме задатку, потребно је испунити следећа три услова: 1. да задруге буду објекат богаћења у рукама појединаца, 2. да
кроз њих не провејава тенденција политичког застрањивања и 2.
треба задруге учинити истинским посредницима између произвођача
и потрошача. Задруге не смеју да гомилају новац и да га чувају, већ да
новац улажу у производне сврхе, да га инвестирају. Дотакавши се узгред проблема кадрова констатовао је да у нашој земљи има и таквих службеника који још нису схватили свој положај који се заузима
ради стварног служења народу, а не ради личног богаћења. Питање
кадрова решиће се на тај начин што ће млади кадрови да замене старе
и с друге стране што ће се стари службеници преоријентисати и приближити данашњици.
На крају је говорио о суђењу Дражи Михајловићу и о неправилном
ставу западних савезника према нашим оправданим захтевима за
Трст и Јулијску крајину.
Заседање скупштине је прекинуто с тим да се настави у 16 часова.
После подне јавило је се више одборника за дискусију који су углавном сви говорили о приликама и потребама у својим срезовима.
Друг Светислав Стефановић, пуковник ЈА, говорио је о успесима
који су о сада постигнути у Округу и указао је на недостатке који се
појављују у раду наших Народних одбора.
Народни одбори нису у већини на оној висини на којој би требало
да буду тј. не одговарају свакодневним потребама које искрсавају. У
одборима нема правилног држања према народу. Тај однос је често
груб, наредбодавски.
Одбори још увек пате од неекспедитивности. Одборима треба посветити много више пажње и треба их учинити истинским носиоцима
народне власти. Чланове одбора треба политички и стручно уздизати. Потребно је код Одбора развијати више самосталности, више
самоиницијативе. На крају се осврнуо на значај који добровољни рад
игра у обнови и изградњи земље. Наш задатак треба да буде поред
руковођења колективним радом и оспособљавање и стручно издизање службеника МНО, како би ови достојно извршили задатак који
им је поверен.
Затим је друг Богољуб Стојановић – Тина упозорио на већу будност према саботерима и народним непријатељима. Осврнувши се на
предлог о регулацији Млаве, рекао је да су за то потребна огромна материјална и техничка средства, и да је то замашан посао за који је потребна већа организованост.

3. Реферат по овој тачци дао је друг Мита Обрадовић, повереник финансија ОНО. Код састављања буџета руководило се је штедњом која је
често била и претерана, тако да су њом били погођени административни службеници МНО. Да би се поправио положај ових службеника

5. Скупштина је уважила оставку одборнику Мити Обрадовићи поверенику за финансије, коју је овај поднео из породичних разлога.

6. Цела Скупштина је одобрила рад Извршном одбору и поново му дала
поверење с тим да не треба вршити никакве промене.

7. Кад је са последњом тачком дневног реда изабран за повереника
пољопривреде друг одборник Бора Живковић из Ракинца, претседавајући Александар Трајковић, констатујући претходно да се нико не
јавља за дискусију, закључио је скупштину с напоменом да ће се следећа скупштина заказати писменим путем преко Извршног одбора
ОНО.
Скупштина је завршена у 9 и по часова.
Смрт фашизму слобода народу.
Секретар,						
Претседник,
Б. Стојановић						
Д.Б. Ђурић
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4. Друг Ратко Дабић, повереник грађевина, говорио је о значају
Општег закона о народним одборима и истакао велику разлику
између старих закона у бившој Југославији и новог закона. Затим се
је прешло на читање и објашњавање најважнијих чл. Општег закона о
народним одбора.
Скупштина је после тога прекинула рад и заказан је наставак за 16
јуни у 7 ч. ујутро.
За дискусију и по тач. 3 и 4 дневног реда јавило се је више одборника. Они су истицали значај буџета у сређивању прилика у нашој земљи и у исто време износили грешке код самог састављања
буџета. Друг Мита Обрадовић повереник финансија, дао је потребна
објашњења у погледу смањења појединих позиција у буџету. Признаје
да је било појединих грешака и пропуста приликом састављања. После тога је дискутовало још неколико одборника по једном и по другом питању.
На крају дискусије узео је реч друг Богољуб Стојановић Тина, секретар ОНО. Објашњавајући зашто је буџет релативно тако мали наводи
као разлог приходе државних предузећа који још нису задовољавајћи
и да чине само једну трећину од укупног прихода. Констатујући да је
особље МНО врло слабо плаћено, изјављује да су предузете мере да се
у будуће сви службеници МНО исплаћују по уредби. Тешкоће око исплате решиће се и на тај начин што ће мања села да се групишу у један одбор који ће руководити целокупним пословањем на територији
тих села.
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тражена је од претседништва да даде дотације. Буџет
износи 45.458.252 дин.
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Извод из листа „Реч народа“ бр. 99. од 21.02.1947.

ЗАПИСНИЦИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ

са седнице Извршног Народноослободилачког одбора
за округ пожаревачки,
одржане 8. децембра 1944.г. у Пожаревцу, са дневним редом:
Конституисање Извршног Народно ослобод. одбора
за округ пожаревачки

Отварајући ову прву седницу новоизабраног Извршног Народно ослободилачког одбора за округ пожаревачки, претседник констатује пред члановима да су у Одбор изабрани ови чланови, и то:
1 у Претседништву
За претседника
ппретседника
			
секретара		
2 у Одбору

другови: 		
			
			
			
		
5.
			
			
			
			
			
		
10.
			
			
			
			

Драгољуб С. Ђурић, професор, из Петровца
Владимир Пешић, учитељ, из Петровца
Буда Стојадиновић – Љути, земљ. из В. Села
Александар Трајковић, стол. радник у Петровцу

Трифун Мојковић, инд. из Петровца
др Хранислав Лазаревић, лекар из Пожаревца
Милутин Костић, економ из Добре, срез голубачки
Боривоје Мирковић, економ из Жабара
Душан Цојкић, учитељ у Сувом Долу
Милорад Бакочевић, геометар из Голупца
Живко Ђ. Димитријевић, економ из Батуше, срез пожарев.
Брана Стојановић, економ из Брежана
Крста Ненезић – Пера, Жабари
Милан Петровић, секретар М.Н.О.О. у Петровцу
Мита Обрадовић, трговац из Вел. Градишта
Ратко Петровић, земљ. из Брзохода
Света Ненадовић, трг. из Кучева и
Бранко Стојановић из Малог Црнића
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По питању поделе рада по референтствима, донета је
одлука да се референтства овако поделе:
За просвету 		
- Владимиру Пешићу, учитељу
унутрашњу управу - Буди Стојадиновићу, економу
обнову			
- Боривоју Мирковићу, економу
исхрану		
- Милутину Костићу, економу
народно здравље
- др Храниславу Лазаревићу, лекару
саобраћај и грађевине - Милораду Бакочевићу, геометру
финансије		
- Живку Ђ. Димитријевићу, економу
привреду		
- Триши Мојковићу
социјалну политику - Душан Цојкић, учитељ

Остали одборници нису овога пута добили посебне дужности – референтства, али им је стављено до знања да буду приправни да га прихвате
чим и ако то развој послова у овоме Одбору буде тражио.
После овога настала је дискусија по питању пословања у појединим
референтствима, из којих су чланови – референти били упознавани са делокругом и дужностима у њима.
Овим је дневни ред био исцрпљен, па је седница закључена, а идућа заказана за 15 децембар т г. на којој ће се извршити избор чиновничког апарата.
Смрт фашизму – слобода народу!

Секретар,						
А. Трајковић							
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Чланови – одборници:
Ж. Димитријевић
Т. Марковић
Мил. Бакочевић
Др Хран. Лазаревић
Душан Цојкић
Бора Мирковић
Влад. Пешић

Претседник,
Д.С. Ђурић

2.
Записник

Претседава			
Записник води			

претседник
секретар

Драгољуб С. Ђурић
АлександарТрајковић

Присутни су сви чланови Одбора осим ппретседника Боре Стојадиновића-Љутог који се налази у болници.
1. Секретар чита записник са прошле одборске седнице 8 децембра т.г.
По прочитању записник се прима без примедаба.

2. По питању чиновничког апарата за овај Одбор, отворена је дискусија
са темом: нов тип чиновника у новој народној власти. После овога донесен је закључак да се при избору узму у обзир као мерило вредности
чиновника: а) личне, стручне и моралне квалификације кандидата, б)
његово држање према окупатору и његовим помагачима у току окупације, в) став и однос кандидата према Народно ослободилачком покрету.
Према овоме мерилу, изабрани су, и то:
1. за Одељење унутрашње управе
Владимир Карапешић
Божидар Стојановић
Павле Павловић
2. за Архиву
Јованка И. Брашован
Јован Арсић
Илија Љ. Јовановић
Милисав Ст. Павловић
Видосава Илић
Наталија Арсић

3. за Привредно одељење
инж. шумар. Алексеј Савинов
Михаило Ђорић
Михаило Вукојевић
Марко Милић
Вељко Петровић
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1. Читање и овера записника са прошле седнице
2. Избор чиновничког апарата за овај Одбор
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II седнице Извршног Народно ослободилачког одбора за округ пожаревачки, одржане 15 децембра 1944 год. у Пожаревцу, са дневним редом

за Трговински отсек
др Коста Константиновић
Јелисавета Мандрашевић
Надежда Ђивановић
Илија Драгашевић
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у Отсеку за секвестар Радомир Лалевић
Божидар Филиповић
за преписе
Драгослава Пајевић

4. за Одељење за финансије
Бошко Ђукић
Живко Ђ. Димитријевић
Љубиша Дамњановић
Живко Милосављевић
Лепосава Јеремић
Љубинка Калчић
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5. за Пољопривредно одељење
Светолик С. Гајић
др Коста Херман
Драгутин Налиш
Олга Д. Милетић
Момчило Богосављевић
6. за Здравствено одељење
др Драгутин Анастасијевић
Радмило Д. Миладиновић
Зорка Живковић
Емилија Д. Попадић
Милена С. Марић
7. за Социјално одељење
Добрила Крнета

8. за Одељење за исхрану
Лазар Калезић

9. за Економат
Александра Марковића
Милана Стојадиновића
Драгослава Николића

10. за Комисију за испитив. ратних злочина
Миодраг Васић
Радмила Петровић

С. Ф. – С. Н.

Секретар						
А. Трајковић					
Чланови – одборници
		
Т. Марковић
		
Др Хранислав Лазаревић
		
Мил. Бакочевић
		
Ж. Димитријевић
		
Душан Цојкић
		
Бора Мирковић
		
Влад. Пешић

претседник
Д. С. Ђурић
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12.за служитеље
Угљеша С. Настић
Живота Радосављевић
Живојин Илић
Велибор Стокић
Димитрије Петровић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

11. за Претседништво
Света Милојевић

3.
Записник
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III седнице Извршног Народно ослободилачког одбора за округ
пожаревачки, одржане 23 децембра 1944 год. у Пожаревцу,
са дневним редом

1.
2.
3.
4.
5.

Читање записника са прошле седнице
Организација Серум – завода у Летњиковцу к. Пожаревца
Увођење окружних сточних пасоша
Оснивање Ветеринарског фонда при Окр. Н.О.О.
Разно

Претседава			
Води записник			

претседник Драг. С. Ђурић
секретар Александар Трајковић

Присутни су сви одборници – референти.

1. Чита се записник са прошле одборске седнице и прима се без примедаба.
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2. Приступа се питању организације Серум – завода. После дискусије донесен је закључак: Из разлога што је свињска куга почела да хара по
целом округу, а до потребног серума се тешко долази, док су изгледи
за справљање његово на Чукарици минимални, и да би овај округ
имао у својој средини један такав завод у интересу сточарства овога
краја – Окр. Н.О.О. решава:
а) да се у селу Летњиковцу организује завод за производњу серума;
б) да се у овоме циљу ступи у контакт са Главним савезом српских
земљорадничких задуга, пошто је имање у Летњиковцу својина Савеза;
в) да се сви срезови у округу позову да даду потребан број серумских свиња, као и свиња за добијање вируса;
г) да О.Н.О.О стави на расположење овоме Заводу један вагон кукуруза за исхрану ових свиња;
д) да се упути преставка АСНОС-у - претседништву, да се овоме Заводу ставе на расположење машинске инсталације Државног серум –
завода на Чукарици.
3. Дискутовано је питање о увођењу окружних сточних пасоша ради потребне евиденције о сопствености и здрављу стоке. – Донето је решење да се решење овога питања одложи за доцније, и то са разлога
да се оно и психолошки прпреми, да се не би у народу рђаво протумачило.

Овим је дневни ред исцрпен.

С.Ф. – С.Н.
Секретар						
А. Трајковић 					
Чланови – одборници
		
Ж. Димитријевић
		
Т. Марковић
		
Др Хранислав Лазаревић
		
Мил. Бакочевић
		
Душан Цојкић
		
Бора Мирковић
		
Влад. Пешић

претседник
Д. С. Ђурић
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5. У тачци „разно“ дискутована су текућа питања, нарочито она која се
постављају као хитна, па је решено:
а) да се упути распис свима среским Н.О.О. да најхитније, и пре свих
других, отпочну са збрињавањем сиромашних породица, породица
чији су хранитељи у заробљеништву, а пре свих, породица они који су
пали или онеспособљени у Народно ослободилачкој борби;
б) да се обавесте сви млинари у свима срезовима да своје млинарске послове обављају најсавесније и без икаквог застоја, и да 50%
ушура од грађанске мељаве (војна не долази у обзир) предају среским Н.О.О., који ће то даље делити месним Н.О.О. према потребама, за
исхрану сиромашног становништва;
в) да се обавесте сви срески Н.О.О. да 10% сунцокретовог семена задрже за пролећну сетву;
г) да сви С.Н.О. шаљу редовне, недељне извештаје о свима питањима, појавама и променама у срезу: власт, једиствене описе народне политичке организације, безбедност, расположење села и града
према новој власти уопште, и према новим смерницама народног живота;
д) да О.Н.О.О. отпочне са редовним и планским обиласцима среских
Н.О.О.-а у циљу што боље организације пословања и рад што ближег
контакта са срезовима.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

4. Питање оснивања Ветеринарског фонда при О.Н.О.О.
не може се решавати само за себе, јер је везано за питање
увођења сточних пасоша, одакле би фонд добио основну суму
новаца. Са тих разлога скида се са дневног реда до даљег.

4.
Записник
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IV седнице Извршног Народноослободилачког одбора за округ
пожаревачки, одржане 2 јануараа 1945 год. у Пожаревцу,
са дневним редом

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Читање и овера записника са прошле седнице
Избор нових чиновника за службу у О.Н.О.О.-у
Избор служитеља
Конфискована и секвестрирана имања (старање о њима)
Извоз намирница и стоке из окр. Пожаревачког
Разно

Претседава			
Записник води 			

претседник Драг. С. Ђурић
секретар Александар Трајковић

Присутни су сви одборници – референти

1. Чита се записник са прошле одборске седнице и прима се без примедаба.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

2. Пошто се указала потреба за новим службеничким снагама у овоме
Одбору, и то у одељењима за архиву, исхрану и секвестар, то се приступило избору њиховом, па су по ранијем критеријуму, изабрани, и то:
за архивску службу
Јованку Стојановић
за Одељење за исхрану
Властимира Комарчића
за Одељење народних добара
др Александра Стајића, зам. држ. тужиоца у Пожаревцу
Стевку Лисац, сврш. ученицу IV р. гимн, за дактилограф.
Избор нових служитеља извршен је овако. Узети су:
а) Никола Кнежевић
б) Јован Илић
в) Радивоје Арсић
г) Илија Савић

4. Одбор је узео у претрес и питање старања и рационалног економисања на конфискованим и секвестриранм имањима узетим од лица
која су због свога ненародног, противнародног држања проглашени
за народне непријатеље. Како су нека од ових имања као конфискована постојала и пре формирања О.Н.О.О., на којима се газдовало нерационално и како је постојала могућност, а добрим делом је тако и
учињено, да се инвентар на тим економијама разграби, Одбор је донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

5. Одбор је узео у претрес питање извоза и извозних такса из овога округа, па је донео одлуку да се
а) у циљу прибављања новчаних сретстава потребних овоме Одбору за најразноврсније издатке које има око снабдевања горивом у
дрвима и угљу, око прибављања свих потреба при организацији административног пословања у Одбору, као и за друге потребе ма по којој
грани старања;
б) у интересу спречавања превеликог дизања цена и зарада од
стране појединих купаца;
в) ради заштите од клања приплодне стоке;
г) у циљу тачног вођења евиденције о извезеним количинама намирница и саме стоке
забрањује извоз стоке и намирница из овога округа без одобрења
О.Н.О.О. у Пожаревцу, изузев доле наведених количина за које није потребна никаква дозвола, и то:
за маст до 10 кгр.; за месо до 10 кгр.; за брашно до 50 кгр.
За веће количине наплаћиваће се извозна такса приликом издавања дозволе, и то:
1. за сваки килогр. масти преко 10 кгр. по 		
20.- дин.
2. „ меса“ 						
29.- „
3. „ брашно од једног џака од 50-100 кгр. 		
100.- „
4. „ једну свињу тежине до 100 кгр. 			
1300.- „
5. „ „ „ „ преко 100 кгр. 				
2000.- „
6. „ једно говече „до 200 „ 				
3000.- „
7. „ „ „ „ преко 200 „ 				
4000.- „
Сваки извоз, снабдевен војним документима, а оверен од стране
овог Одбора, не подлеже плаћању извозне таксе.
За рачун овога Одбора поменуте дозволе и одобрења може издавати и који од месних Н.О.О., ако се набавке и извоз има да обави у томе
срезу. У томе случају среском Н.О.О-у припада од убране таксе 10%.
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одлуку да изврши потпуну ревизију свих газдинстава
која су конфискована или секвестрирана за рачун државе.
Са горњих разлога решено је да изабрана комисија, састављена од чланова и чиновника овога Одбора, у коју ће ући
три члана, и то: др Александар Стајић, чин. О.Н.О.О. и инж. Штурм,
чин. С.Н.О.О. оба у Пожаревцу – као стални и као трећи члан биће један члан онога М.Н.О.О-а у коме се налази конфисковано или секвестрирано имање.
Тако изабрана комисија извршиће записнички преглед свих газдинстава која долазе у обзир, установити сав инвентар на њима, констатовати евентуалне промене од дана првог пописа и овоме Одбору
поднети о томе извештај.
После овога, овај Одбор ће формирати посебно одељење при Привредном референтству, које ће организовати бригу и старање о свима
овим газдинствима као и целокупно пословање на њима и у вези са
њима. – Прописи о томе тражиће се од Српске управе народних добара
при Повереништву за привреду у Београду.
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Приликом давања одобрења за извоз сваки ће извозник од овога Одбора добити како саму дозволу за извоз
тако и писмени упут за кланицу у Београду са напоменом у
њој по којој је пијачној цени одговарајуће купио и да ли је извезену робу доиста предао кланици у Београду. У случају да се извозник не буде придржавао ових прописа, искусиће казну која ће се
кретати све до искључења са пијаце овога округа.
Узета је у обзир писмена жеља села Свињарева које тражи да административно одвоји од села Орљева. Донесена је одлука да се
сељанима Свињарева изађе у сусрет и да се ова подела одобри као
привремена до дефинитивног установљавања њиховог међусобног
односа.
Овим је дневни ред исцрпен.
С.Ф. – С.Н.

Секретар						
А. Трајковић 						

Чланови – одборници
		
Т. Марковић
		
Др Хранислав Лазаревић
		
Мил. Бакочевић
		
Ж. Димитријевић
		
Душан Цојкић
		
Бора Мирковић
		
Влад. Пешић

претседник
Д. С. Ђурић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

5.
Записник

1. Чита се записник са прошле седнице и прима се без примедаба.

2. По питању „болничког динара“ реферише друг др Хранислав Лазаревић, лекар, и образлажава га тиме што ће сваки становник овога округа, без обзира на пол и старост, месечно плаћати, односно улагати по
(1) један динар, из чега би се основао фонд за зидање једне модерне
болнице у овоме округу. Збирање овога динара вршиће Народно ослободилачки одбори и тромесечно га слати Болничком фонду при овоме
Одбору. – Одбор је прихватио овај предлог.
3. По предлогу реф. за здравље др Лазаревића Хране дато му је одобрење да за лекарске визите пропише цене, за које је друг референт
дао следећи предлог:
1. Визите у ординацији лекара дању			
200.- дин.
2. „ „ стану болесника „				
250.- дин.
3. Ноћне визите од 8h вече до 7h ујутру према
горњој пракси						
100% више
4. Конзилијум према горњој такси			
100% више
5. Лекарско уверење са прегледом 			
300.- дин.
6. Инјекција без лека 					
100.- дин.
7. Рентгентски преглед (обично расветљавање)
300.- дин.
8. Утрошени материјал при снимању рентг.
апаратом по цени коштања

4. Референт за здравље поднео је образложени предлог о таксама које
Дом народног здравља у Пожаревцу може наплаћивати за серо-бактериолошке прегледе, прем дел. бр. 1189/44. Дневника овог Одбора.- Одбор их је у свему усвојио.
Овим је дневни ред исцрпен.
Смрт фашизму – слобода народу!
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1. Читање и овера записника са прошле седнице
2. „Болнички динар“
3. Лекарске награде
4. Лекарске таксе
5. Разно
Присутни су сви одборници.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

V седнице Извршног Народно ослободилачког одбора за округ
пожаревачки, одржане 12 јануараа 1945 год. у Пожаревцу,
са дневним редом:

Секретар 						
претседник
А. Трајковић						
Ђурић
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Чланови – одборници
		
Ж. Димитријевић
		
Т. Марковић
		
Др Хранислав Лазаревић
		
Мил. Бакочевић
		
Душан Цојкић
		
Бора Мирковић
		
Влад. Пешић

Д. С.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

6.

1. Читање и овера записника са прошле одборске седнице
2. Реферат друга Т. Марковића са привредне конференције у Београд
2 фебруара т.г.;
3. Реферат друга Живка Димитријевића са конференције Повереништва за финансије 5 фебруара т.г. у Београду;
4. Реферат друга Душана Цојкића са конференције Повереништва за
социјалну политику 11 фебруара т.г.
5. Предлози просветног референта друга Владимира Пешића о пензионисању, премештају, преузимању, постављењу и отпуштању из
службе учитеља, професора и директора гимназија у пожаревачком округу
6. в. текст у овоме записнику под бр.6)
Претседава 		
Драгољуб С. Ђурић, претс. О.Н.О.О.
Води записник		
Александар Трајковић, секретар О.Н.О.О.
Присутни су сви чланови Одбора.
x

1) Чита се записник са прошле одборске седнице и прима се без примедаба.

2) Друг Марковић реферише по свима питањима о којима је дискутовано
на привредној конференцији 2 фебруара т.г.:
а) Читав привредни живот целе земље оријентисан је у два правца:
фронту дати до крајњих максимума све потребе и друго, паралелно са
тим обнављати привредни живот земље.б) Ове две оријентације узети као програм, имајући у виду увек
чињеницу да се земља још налази у рату, те се највећа пажња има да
посвети фронту. За остварење тога задатка треба употребити све силе
и све мере, нарочито с обзиром на оне елементе у народу који су непријатељски расположени према НОБ-у.
в) Путем пропагандне акције уверити сваког и последњег члана
месних одбора да су потребе фронта неопходне, да су чак и најстроже
мере оправдане. Повезаност фронта са позадином мора да буде бескрекорна (друг Стамболић).
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VI седнице Извршног Нар. Ослоб. одбора за округ пожаревачки,
одржане 17 јануара 1945 год. у Пожаревцу,
са дневним редом:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Записник
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г) Најрационалније искоришћење конфискованих и
секвестрираних добара, која се налазе под руководством
Управе народних добара;
д) Привреду активирати што пре и што јаче;
ђ) Одржавати конференције привредних стручњака у округу;
е) Контролисати пијацу и нормализовати цене најглавнијих животних артикала путем народно-ослободилачких одбора;
ж) Рационирати потрошњу најважнијих животних намирница;
з) Прибавити статистичке податке у округу о свима привредним
проблемима;
и) Чиновништво узимати што је могуће више стручно;
ј) Свако референтство овога Oдбора општиће административно са
повереништвима у Београду искључиво преко свог повереника.

3) Друг Живко Димитријевић реферише о одлуци Повереништва за финансије да је извршено расформирање више Подунавске финансиске
дирекције у Београду и да пословање њено прелази за град Београд на Извршни Н.О.О. града Београда, а за Округ Пожаревачки Финансиска управа, одељење државних финансија на О.Н.О.О. у Пожаревцу.- Једновремено обавештава овај Одбор да је Дирекција овоме
Oдељењу доделила један број чиновника Дирекције.
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4) Друг Цојкић, референт за Социјалну политику, чија је конференција
одржана 11 фебруара т.г., реферише да се резултат те конференције
састоји у следећем:
а) Социјална политика је важан сектор државне организације и
старања о социјално слабим;
б) Организовати и увек водити ударничку акцију на сектору социјалне политике;
в) Да би правилно могла да функционише, Социјална политика
мора имати своју статистику;
г) У циљу прибављања финансиских сретстава, завести социјални
прирез у буџету О.Н.О.О.;
д) „Беспризорне“ сместити у дечје – васпитне домове;
ђ) Незапослене раднике упослити, а њихову децу збринути у домовима;
е) Установити Окружну комисију за инвалидске помоћи која ће
санкционисати или преиначавати и давати и формалну страну одлукама Среских комисија за инвалидске помоћи; Комисија ће стајати под
контролом начелника Одељења за социјалну политику.

5) Референт за просвету друг Владимир Пешић ставља предлог, на основу довољно прикупљених података, да се отпусте, пензионишу или
поставе учитељи, професори и директори гимназија у Пожаревачком
округу, како се то види из Пов. бр. 40-45 од 19 фебруара т. г. овога Деловодника.Одбор је усвојио ове предлоге и ставио у задатак другу Пешићу да
их спроведе у дело.

Секретар 						
А. Трајковић						
Чланови:
Влад. Пешић
Жив. Ђ. Димитријевић
Т. Марковић
Г......................(Нечитко)
Мил. М. Костић
Др Хранислав Лазаревић
Мил. Бакочевић
Душан Цојкић
Бора Мирковић

Претседник
Д. С. Ђурић
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Смрт фашизму - слобода народу!

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

6) Друг Милутин Костић, референт за исхрану, реферише
да је по питању разреза за војску обишао сва среска места
и ступио у додир са свима одборима у њима ради утврђивања споразума око што бржег и ефикаснијег прикупљања свих
намирница за људску и сточну храну која је одређена за фронт.Одборима власти је саветовано да буду у што чешћем и швршћем контакту са народом. Путем убеђивања осигурати испоруку намирница.

7.

Записник
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VII седнице Извршног О.Н.О.О. за округ пожаревачки,
одржане фебруара т.г. у Пожаревцу, са дневним редом:

1. Читање и овера записника са прошле седнице
2. Реферат друга Бакочевића о повећању тарифе 100% на П.О.Ж.
3. Преузимање чиновника бив. Подунавске финанс. Дирекције у Београду (према Записнику од 17 фебр. т.г. т. 3)
4. Избор судија и организација судова према Упутствима бр. 469/45 и
657/45 Повереништва правосуђа
5. Разно
Присутни су сви одборници.

О д л у к е:

1. Записник са прошле одборске седнице примљен је без примедаба.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

2. По реферату друга Бакочевића, а према претставци и предлогу Дирекције ПОЖ., одлучено је да се путничка тарифа повећа са 100%. Разлог за ово повишење лежи у факту да је биланс ПОЖ. потпуно пасиван,
па је потребно ту пасиву свести на најмању могућу меру, пошто се ни
овим повећањем тарифе пасива неће уклонити.
Уједно је стављено у дужност другу Бакочевићу као референту за
саобраћај да испита целокупно материјално и финансиско пословање
Дирекције П.О.Ж. и да среди персонално питање свега железничког
особља П.О.Ж., да број упослених сведе на најразумнију меру.
Решено је исто тако да се код досадање постаје Забела, уколико је
то сада могуће, подигне станица.
У Дубравици, на пристаништу, подигнут је један железнички крак
ради утовара шећерне репе у шлеп на Дунаву. Како се сада појављује
питање исплате овога крака, одлучено је да тај железнички крак исплати Шећерна фабрика у Ћуприји пошто је железнички крак за њезин рачун и подизан.
По питању финансиског пословања, одлучено је да наредбодавац
буде сам референт друг Бакочевић, а рачунополагач директор П.О.Ж.
3. У вези са извештајем референта за финансије при овоме Одбору (одбор. Седница од 17 фебруара т.г. т.3), одлучено је да се донесу и формалне одлуке за преузимање у службу овога Одбора, и то:

С.ф. – с.н.

Секретар 							
А. Трајковић						
Чланови:
Душан Цојкић
Бора Мирковић
Мил. Бакочевић
В. Живковић (прецртано)
Др Хран. Лазаревић

Претседник
Д. С. Ђурић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

4. Одбор је упознат са новим упутствима за избор судија и о организацији судова.- Као дан избора судија Окр. суда одређен је 15 март т. г.,
а дотле припремити сав материјал за овај избор.
а) Узета је у оцену преставка град. Н.О.О. у Пожаревцу бр. 3466/45 да
је овд. Команди места позајмио 4000.- кг. бела брашна, које није ни до
данас (није) вратила.- Команди места упутити акт и тражити да позајмљено брашно врати као што је и обећала.
б) Скинута је забрана о стопостотној мељави пшенице, с тим да се,
уколико Одбор нађе за потребно, уведе мешење хлеба са 20% кукурузног брашна. Скидање 100%-тне мељаве учињено је и са разлога што
се за време њеног трајања показао минималан, готово никакав број
сељака за млевење, што је имало за последицу да је уједно нестало и
ушура од кога је половина одређена за снабдевање сиромашних партизанских и других породица хлебом.
в) Ургирати убирање разреза намирница одређених за фронт. У
томе циљу одборници овога Одбора ће обићи среске одборе.
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1. Ђорђе Јовановић, в. фин. сав. IV/1 гр. као помоћник
фин. реф.
2. Драгослав Поповић, канц. припр. oд VIII гр. за таксе и трошарине
3. Светозар Бранковић, „
„
„ порески отсек
4. Ратомир Жунић,
„
„
„
„
5. Иван Анком, чин. X групе - за ликвидатуру
6. Војислав Раковић, зван. дневничар „
(пенз.инв.)
7. Љубомир Живановић, умни надничар - „ деловодник архиве

8.
Записник
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VIII седнице Извршног О.Н.О.O. за округ пожаревачки,
одржане 2 марта 1945 год. са дневним редом:

1. Читање записника са прошле седнице
2. Реферат друга Бакочевића о приликама у Дирекцији
3. Разно
Присутни су сви одборници.

О д л у к е:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Ад 1. Записник са прошле одборске седнице прима се без примедаба.
„ 2. Друг Бакочевић, као референт за грађевине и саобраћај, реферише о потреби да се код Дирекције Пож. окр. железница одреди
наредбодавац и да се реши питање рачунополагача у свима финансиским пословима Дирекције.
Решено је да наредбодавац буде сам референт друг Бакочевић, а рачунополагач директор железница Пож. Никола (нечитко).
Ад 3. У магацину Аутономног одбора за грађење пута ПожаревацКостолац постоји једна количина око... (недостаје), па је Одбор донео
одлуку да се ова Количина преда за исхрану стоке Управе народних
добара при ОНО у Пожаревцу.
Друг Бакочевић ће извршити преглед целокупног пословања на
Пож. окр. железницама.
С.Ф. – с.н.

Секретар 							
А. Трајковић 						
Чланови:
Душан Цојкић
Бора Мирковић
Др Хран. Лазаревић
Мил. Бакочевић
Влад. Пешић
В. Живковић

Претседник
Д. С. Ђурић

9.
Записник

Присутни су сви одборници осим Милутина Костића који је према
одлуци имунитетског одбора АСНОС-а предат суду.
Р е ш е њ а:

1. Записник са прошле седнице примљен је без примедаба.

2. Реорганизација одељења Одбора извршена је овако:
Досадање Привредно одељење расформирава се, па се из њега формира Одељење индустрије и рударства.
Ствара се Одељење трговине и снабдевања.
Пољопривредно одељење остаје и даље, с тим што се њему
прикључује још и шумарство.
Реконструкција Одбора је извршена на следећи начин:
а) за начелника Управног одељења изабран је друг Брана Стојадиновић, одборник ОНО у Пожаревцу, на место друга Буде Стојадиновића, одборника ОНО у Пожаревцу, у функцији потпредседника овога
Одбора;
б) за начелника Финансиског одељења изабран је друг Буда Стојадиновић, досадањи начелник Одељења унутрашњих послова;
в) за референта Одељења индустрије и рударства кооптиран је
друг Влада Трудић;
г) за референта Одељења трговине и снабдевања узет је друг Влада
Живановић, члан Окружне Скупштине, на место Милутина Костића,
који је одлуком имунитетског одбора АСНОС-а предат суду;
д) за Статистички отсек узет је друг Живко Димитријевић, досадањи референт Одељења финансија;
ђ) за руководиоца Одељења Управе народних добара Србије узет је
кооптиран члан друг Сима Сикимић.

3. а) У погледу формирања Привредног савета при овоме Одбору,
стављено је у дужност референтима пољопривреде, трговине и снабдевања, индустрије и рударства и грађевина и саобраћаја да до 22
ов. мес. поднесу овоме Одбору имена кандидата за Савет као предлог;
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1. Читање записника са прошле седнице
2. Реконструкција Одбора и реорганизације Одељења
3. Разно

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

IX седнице Извршног О.Н.О. у Пожаревцу, одржане 14 и 15
априла 1945 г. са дневним редом:

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

60
Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

б) У погледу контроле извоза и увоза намирница,
меса и масти, - Одбор је донео одлуку да ће се контрола
вршити тако да се црноберзијанци искључе из сваког трговачког посла у овоме округу. Према извозу, Одбор ће бити либералнији и дозвољавати извесне контингенте, с тим да сваки
извозник, ако то није обична шпекулација и црна безра, најпре добије од овога одбора одобрење за куповину, а пошто Одбору дотични
купац пружи све податке о обављању трговине, добиће и дозволу за
извоз из округа;
в) Дати Градском одбору, као и свима одборима (среским) обавештење да се хлеб на пекарницама има продавати по килограму, а
не по комаду као до сада.
г) Радно време у Одбору се утврђује од 8 до 12 пре подне и од 15 до
18 часова после подне; суботом само од 8 – 14 h, а недељом од 9 – 11h;
д) Одборници – референти ће одборској седници сваких петнаест
дана подносити извештаје о пословима који су се у њиховим ресорима
јављали, као и о начину како су решавани: исто тако ће у извештајима
дати и сугестије за даљи рад;
ђ) Градском одбору у Пожаревцу ставити у дужност да изврши ревизију свих кафанских, угоститељских механа, трговинских и занатских радњи у погледу бесправног рада;
Градски одбор ће исто тако извршити ревизију свих залиха брашна
у пекарницама, све у циљу да би се код нових куповина брашна могла
да контролише куповна цена, па према томе и куповна цена хлебу;
е) Одбор је узео у претрес питање сетвене кампање за Војводину, па је, схватајући огроман значај оваквог посла, донео одлуку да
се настане свима средствима да овај округ да што је могуће више како
радне снаге тако и запреге. Тако је одлучено да поједини срезови даду
запреге, и то:
		
срез пожаревачки
500 запрега;
		
срез голубачки
40
„ ;
		
„ млавски		
350
„ ;
		
„ моравски		
200
„ ;
		
„ рамски		
400
„ ;
		
„ звишки
50
„ ;
ж) По питању, односно тражењу Месног народног одбора у Кличевцу да се ово село територијално и административно одвоји од среза
рамског и прикључи срезу пожаревачком, решено је да се овакав захтев не може да усвоји, најпре, са разлога што је срез пожаревачки и
онако знатно већи како по територији тако и по броју општина и по
броју становника, а, друго, одвајањем Кличевца из рамског среза остаје овај без једне економски јаке јединице;
з) Одбија се молба циглана на Сопоту код Пожаревца и приватним –
заинтересованим да се пут између брда Сопот и железничке станице
Сопот постави преко једног дела имања Пољопривредне школе у Пожаревцу, тим пре што је на исто становниште ставило и Министарство пољопривреде Федер. Србије;

Секретар 							
А. Трајковић 						
Одборници:
1.
-2.
-3.
-			

4. Душан Цојкић
5. Бора Мирковић
6. В. Живановић
7. Мил. Бакочевић

Претседник
Д. С. Ђурић

8. Влад. Пешић
9. др Хран. Лазаревић
10. ---

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

С.Ф. – с.н.
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и) По питању осигурања зграде Окр. Народног одбора у Пожаревцу, а према представци Првог срп. друштва
за осигурање „Србија“, решено је да се исплати доспела премија од 16.081,75 дин. како би полиса осигурања и даље остала
у важности;
ј) Уважава се оставка на службу у О.Н.О.-у Божидару Филиповићу, хонорарном чиновнику овога Одбора, а на основу породичних
разлога које је у молби навео;
к) Донесено је решење да се приме у службу овога Одбора: Светозар
Милошевић, диплом. геолог, Новица Шошкић, б. окружни судија Окр.
суда у Пожаревцу и Љубомир Пироћанац, секретар бив. Главне контроле VI пол. групе, - пошто сам Одбор има потребу за чиновницима.
Посебне дужности ће се овима накнадно одредити;
л) Сетвеним одборима благовремено скренути пажњу да и даље
мотре на даље обрађивање поља.

10.
Записник
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X седнице ИОНО за округ пожаревачки, одржане
25 априла 1945 године

Дневни ред: Уредба о ценама

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Присутни су сви одборници осим другова Буде Стојадиновића који
се налази на боловању и Владе Живановића који је у В. Градишту и
врши дужност обласног делегата за размену новца.
У вези са заменом новца, а према Уредби о ценама, објављеној у
Службеном листу бр. 24 од 21 априла 1941 године, одбор је узео у претрес питање цена животних намирница, па је после дуже и свестране
дискусије донео одлуку да цене животним намирницама на пијацама
у Пожаревцу као и у осталим среским местима буду следеће:
ХЛЕБ (продаја на килограм) бели хлеб 0г
4.- дин
„ „ црни хлеб 90% мељаве 			
3.50 „
Ове цене важе за пијаце у Пожаревцу, Петровцу, В. Градишту и Жабарима.
За пијаце у Кучеву, Жагубици и Голупцу дају се максималне цене, с
тим да пијачна цена буде што је могуће мања, и то:
За Жагубицу а) бели хлеб 0г			
5.			
б) црни хлеб 90% мељаве		
4.50 дин.
За Кучево и Голубац а) бели хлеб 0г			
4.50 „
			
б) црни хлеб 90%			
4.„
		
МЕСО: свињско, жива мера
I врста		
16.„
		
„ „ 			
II „		
15.„
		
говеђе, жива мера 		
I врста		
7.50
„
		
„ „ 			
II врста		
6.„
		
овчије, жива мера 				
5.80 дин.
			
продајна цена у касапници		
11.„
		
јагњеће, жива мера 				
8.50 дин.
			
продајна цена				
15.„
Горња цена за јагњеће месо важи за пијацу у Пожаревцу.
За срезове млавски, рамски, моравски и голубачки
цене су следеће по килограму 			
8.- дин.
За Кучево и Жагубицу					
7.50 дин.
Продајна цена на касапници је: за свињско месо 20.„
					
„ говеђе „
12.„
МАСНОЋА:
свежа сланина по кгр			
23.„
			
маст
„			
27.„
			
сало				
26.50 „
			
лој					
18.„

4.20.18.20.1,50

„
„
„
„
„

Одлучено је да се овај ценовник достави Градском Народном одбору да га отштампа и објави грађанству, као и то да трговцима
животним намирницама стави до знања: да све своје трговачко пословање обављају најсавесније; да сву робу којом располажу изнесу на
тржиште; да је свако прикривање робе најстроже кажњиво; да се у
пословању не смеју служити недопуштеним средствима.
Непоштовање горњих прописа казниће се према Уредби о кажњавању несавесних трговаца.
С.ф. – с.н.
Секретар 						
А. Трајковић 						
Чланови – одборници
Душ. Цојкић
Бора Марковић
В. Живановић
Мил. Бакочевић
В. Пешић
...........................(нечитко)
Др Хранислав Лазаревић

претседник
Д. С. Ђурић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

1 литар			
овчији преврео
1 кгр
жива мера по килограму
млада живина „		
по комаду			
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СИР:		
ЖИВИНА:
			
ЈАЈА		

11.
Записник
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XI одборске седнице за Окружни народни одбор за округ Пожаревачки,
одржане 26 априла 1945 год. са дневним редом:
1. Утврђивање плата одборника
2. Замена за ресор Одељ. унутр. послова
3. Замена секретара ОНО-а до даљега

Присутни су сви одборници осим другова Бране Стојановића и Буде
Стојадиновића.
Прочитан је и примљен записник са прошле одборске седнице.
По дневном реду донесене су следеће одлуке:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

1. - Плате одборника као органа народдне власти утврђују се овако:
а) Одборници Окр.Н.О.-а примаће без обзира на звање које у Одбору
имају, месечну награду нето у динарима 5000.б) Одборници Град. Н.О. у месту где се налази Окружни народни одбор примаће месечно нето 4000. дин
в) Одборници Среских народних одбора 4000.г) Одборници Месних народних одбора са седиштем у месту где се
налази Срески одбор Н.О. примаће 3000,- дин
д) Претседник и секретар сваког месног народ. одбора примаће месечне награде по....(недостаје)
ђ) Остали чланови – чланови Извршног одбора Народног одбора
примаће на име награде за сваку седницу која се буде показала као
неопходна 60.- дин, с тим да се у току месеца могу да исплате највише
четири седнице.

2. Пошто Начелник Одељења унутрашњих послова друг Брана Стојановић – Јанко мора да пробави у Београду службеним пословима два
месеца, то ће га у дужности начелника замењивати за то време друг
Александар Трајковић, секретар ОНО-а.
3. Услед померања А. Трајковића, дужност секретара овога Одбора вршиће до даљега друг Милован Бакочевић, референт за Грађевине и
саобраћај овога Одбора.
С.ф. – с.н.
Секретар							
претседник
А. Трајковић 						
Д. С. Ђурић
Чланови ИОНО-а: (недостаје)

12.
Записник

Сазив Окружне скупштине
Разрез намирница за војне потребе
Персонално питање свих одбора народне власти у овоме округу
Питање набавке соли нарочито за сточарске срезове и крајеве
округа
5. Одржање и максимирање цена на пијаци

Присутни су сви одборници изузев Бране Стојановића који се налази
у Београду и Буде Стојадиновића који је болестан.
На седници су после дискусије донесене следеће одлуке по питањима
из дневног реда:
1. - Стварање јединствене владе Демокр. Федер. Југославије, формирањем федералних влада у Д.Ф.Ј., као и успешним окончањем рата
безусловном капитулацијо немачког фашизма – створени су уједно и
нови услови за унутрашњу и спољну политику Д.Ф.Ј. Ти нови услови
намећу потребу сазивања Окружне скупштине за округ пожаревачки.Датум за ову скупштину одређује се за 29 мај т.г. са дневним редом:
а) Реферат о политичкој ситуацији даће друг Александар Трајковић, секретар овога Одбора;
б) Реферат о изградњи власти даће друг Богољуб Стојановић;
в) Извештај одборника – референата о досадањем пословању у Одбору.
Одлучено је да се на ову скупштину позову и сви председници, секретари и референти Одељења унутрашњих послова при Среским народним одборима.

2. - Узето је у претрес питање разреза намирница за потребе војске. Одлучено је да се сав будући разрез оствари што је могуће раније, а евентуално и до краја овога месеца.- У томе смислу сазвати конференцију
свих среских референата за трговину и снабдевање, на којој ће се потражити начин за остварење разреза и референтима дати упутства за
поступак при томе остварењу. Датум ове конференције одређен је за
17 т.м.

3. - По персоналном питању у свима народним одборима овога округа, а
с обзиром на то да у неким Народним одборима нема довољно чиновника, чак но стручног, образована је комисија при овоме Одбору која ће
имати задатак да изврши правилну расподелу службеничких, нарочито стручних снага на цео округ, у свим среским народним одборима.
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4.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

XII седнице ИОНО у Пожаревцу, одржане 15 и 16 маја т.г. са дневним редом:

У комисију су ушли другови: Богољуб Стојановић, руководилац Јединственог окружног народног фронта, Влада
Трудић, референт одбора за Индустрију и рударство, док ће
трећи члан бити одборник из чијег се ресора буде решавало персонално питање.
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4. - У погледу набавке соли која је потребна нарочито сточарским крајевима овога округа, одлучено је да се од Министарства трговине и
снабдевања телеграфски (нејасно)65] што је могућа већа количина
соли, тим пре што ће иначе сточарски крајеви по својим бачијама морати млеко да бацају услед недостатка соли за сирење.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

5. - Ради максимирања цена свима производима, а не само намирницама
за свакодневну употребу, и у циљу контолисања тих цена, а према инструкцијама Мин. Трговине и снабдевања, установљавају се како при
овом тако и при свима среским одборима Отсеци за контролу максимираних цена, док ће Отсек за максимирање цена бити формиран
само при овоме Одбору са компетенцијом која ће се протезати на цео
округ.
У Отсек за максимирање цена улази:
а) Драгољуб Лекић, који ће са привредницима свих струка у овоме
месту одредити и прописати максималне цене свима артиклима у
свима привредним гранама.
За Отсек за контролу цена изабран је Драги Јовановић, који ће извршити организацију апарата за контролу цена.
Друг Бакочевић, референт за грађевине и саобраћај, извештава Одбор да се овде у Пожаревцу налази комисија упућена из Министарства
саобраћаја у Београду, ради преузимања у државну експлоатацију и
својину Пожаревачке окружне железнице. О даљем току овога преузимања друг Бакочевић ће извештавати овај Одбор.
С.ф. – с.н.
Секретар 						
А. Трајковић 						
Чланови ИОНО: (недостаје)

65 Нејасна конструкција реченице.

претседник
Д. С. Ђурић

13.
Записник

Присутни су сви одборници осим другова Бране Стојановића и Буде
Стојимировића.

На овој седници је друг Бакочевић, референт за грађевине и саобраћај, реферисао о одлуци Владе Дем. Фед. Југославије бр-173 од
30-IV-45 о преузимању у државну експлоатацију Пожаревачких железница.
Одлука гласи:
„С обзиром на тешкоће које су се појавиле у експлоатацији Пожаревачких железница, пруге Дубравица-Пожаревац-Петровац, власништво бив. Округа пожаревачког, а да би се у интересу одбране
земље обезбедила нормална експлоатација ове пруге за време ратног
стања, Привредни савет Владе Дем. Фед. Југославије, на предлог министра саобраћаја, доноси следећу одлуку:
Пожаревачке железнице, пруга Дубравице-Пожаревац-Петровац,
прелазе од 1 маја 1945 године у државну експлоатацију и стављају се
под управу Дирекција држ. железница Београд.
У Београду, 30-IV-45 год.
						
Претседник Привр. савета
							
А. Хебранг, с.р.
						
						

Министар саобраћаја,
Тод. Вујасиновић, с.р.

На основу ове одлуке Владе Д.Ф. Југославије, ИОНО за округ пожаревачки на својој седници од данас прима на знање и саглашава се са
горњом одлуком јединствене владе ДФЈ. уз изјаву:
„Као легитимни власник Пожаревачких окружних железница, Окружни Народни одбор, преко својих чланова одређених за послове око
приморедаје поменутих железница, потписује овај докуменат са следећом примедбом:
Одлуком Привредног савета Владе ДФЈ. бр. 173/45. од 30-IV-45 године, преузимају се у државну експлоатацију Пожаревачке окружне
железнице.
Из образложења у поменутој одлуци проистиче само преузимање
у експлоатацију, што се не слаже са понудом овога Одбора за потпун
и коначан прелаз поменутих железница у својину државних желез-
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Предаја Пож. окр. железн. у држ. експлоатацију

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

XIII седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане
маја т.г. са дневним редом:
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ница, са свима правима и дужностима који из овога
посла проистичу како по примаоца тако и по предаваоца.
Овде циљамо на дужности примаоца, тј. на пријем особља,
као и на обавезе (дуговања) које имају Пожарев. окр. железнице
по личним и материјалним издацима, чија се висина у овоме часу
не може утврдити, а која мора пасти на терет примаоца.“
Овај Одбор овлашћује другове Милована Бакочевића, референта
за грађевине и саобраћај ИНО и Михаила Никоту (Ничоту), директора П.О.Ж. да изврше ову примопредају железница уз услове како је
у горњој изјави Одбора речено.
У овоме смислу друговима ће се дати овлашћење.
С.ф. – с.н.
Секретар 							
А. Трајковић 						
Чланови ИОНО-а: (недостају имена)

претседник
Д. С. Ђурић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

14.
Записник

1. Примљен је записник са прошле одборске седнице;

2. Одбор је узео у претрес проблем снабдевања наших пијаца намирницама, па је после озбиљне дискусије констатована:
а) несташица робе на пијацама долази отуда што нема довољно
или никако производа градске привреде, тако да се село устеже да
своје производе у граду продаје немајући шта или довољно да у граду
од својих потреба купи;
б) ову ситуацију искоришћује реакција и уноси забуну код сеоског
света;
в) несавесни шпекуланти и непоштено трговање корумпира пијацу, те се и пијачне цене не одржавају на нивоу који је прописан Уредбом о нормирању цена; на тај начин се јављају ненормалне прилике
на тржишту, што изазива неповерење како према ДФЈ-динару тако и
према свима прописима који регулишу пијацу и пијачне цене;
г) један део узрока за ове ненормалне прилике на пијаци одбор налази и у недовољној обавештености села о деструктивном деловању
на њега народних непријатеља због уских и себичних интереса својих.
Село исто тако треба убедити у потребу да своје производе изнесе на
градску пијацу да би градској привреди, у првом реду радном делу
градског становништва, обезбедило материјално живовање ради
даље производње. Између градске и сеоске привреде мора да постоји
нејтешњи контакт и тек као целине оне представљају наш производни апарат способан за правилно функционисање.
Са горњих разлога Одбор је донео одлуку:
Да се најаље до 17 ов. мес. одрже у свима среским местима конференције свих антифашистичких организација (ЈНОФ, УСАОС, АФЖ и
СИНДИКАТИ), учитеља и свештеника са задатком да се објасне све
појединости скопчане са ненормалним фукционисањем промета робом.- Срески одбори ће благовремено известити овај Одбор о дану са-
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1. Читање записника са прошле седнице
2. Обезбеђење пијаце намирницама
3. Снабдевање огревним материјалима за идућу зиму
4. Разно
5.
Присутни су сви одборници изузев другова Бране Стојановића, Боре
Стојадиновића и Т. Марковића, који се налазе ван Пожаревца на службеним пословима.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

XIV седнице ИОНО за округ пожаревачки, одржане 4 јуна 1945 год. са
дневним редом:

зива ових конференција, тако да би се из Одбора могао
послати делегат.
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3. Да би се извршило благовремено снабдевање округа дрветом,
одлучено је да се од среских народних одбора тражи требовање
на потребне количине дрвета за надлештва, школе, болнице, домове и грађанство. После овога Одбор ће приступити припреми дрвета.

4. Постављења у појединим одељењима односно повереништвима овога
Одбора не могу се вршити док се не осигура кредит за то место.
Изабран је одбор за пријем и исхрану посланика за окружну
скупштину заказану за 9 јуни т.г. у Пожаревцу.
Донесена је одлука да се Трговачком удружењу уступе просторије
потребне за административно пословање његово. Уколико се могу да
уступе и просторије за Трговачку стручну продужну школу, учиниће
се и то.
Што се тиче формирања једне комисије од два члана за ревизију
досадањих пописа непријатељске имовине, а по представци Одељења
УНДС(Е)-е, одлучено је да Одељење стави за састав овакве комисије и
конкретан предлог, да именује лица за ту комисију.
Све молбе којима се тражи служба при овоме Одбору, а које се налазе код овога Одбора, ставити на расположење члану одборнику за
изградњу власти.
С.ф. – с.н.
Секретар 						
А. Трајковић 						

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Чланови ИОНО-а: (недостају имена)

претседник
Д. С. Ђурић

15.
Записник

Присутни су сви чланови ИОНО-а, изузев другова Мите Обрадовића и
Свете Ненадовића.

Тачка под 1.На трећем заседању Окр. Нар. скупштине за округ пожаревачки,
9 јуна 1945 године, изабрани су следећи чланови за ИОНО – пошто је
претходно дотадањи Одбор, после положених рачуна о своме раду,
ставио своје мандате скупштини на расположење – па је нови Одбор
на овој седници конституисан овако:
Претседник					
Потпредседник				
Секретар					
Повереник унутр. послова			
		
„ за просвету				
		
„ „ здравље				
Повереник за социјално старање		
		
„ „ пољопривреду			
		
„ „ финансије				
		
„ „ индустрију и рударство 		
		
„ „ трговину и снабдевање		
		
„ „ грађевине и саобраћај		

Драгољуб Ђурић
Драгослав Ђорђевић
Брана Стојановић
Милоје Милојевић
Владимир Пешић
др Хран. Лазаревић
Душан Цојкић
Бора Мирковић
Мита Обрадовић
Влада Трудић
Богољуб Стојановић
Михаило Аћимовић

Друг Драгослав Ђорђевић, као потпретседник, стајаће на челу Комисије за изградњу народне власти која ће се формирати при овоме
Одбору.
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1. Конституисање ИОНО-а изабраног на редовној окр. скупштини 9
јуна 1945 године;
2. Сазив среских скупштина по питању учвршћивања народне власти
3. Откуп животних намирница у овоме округу за потребе војске и
оскудног становништва у вези са привредном конференцијом у Београду 28-30 маја т.г.
4. Формирање привредног савета овога Одбора
5. Разно

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

XV седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 9 јуна 1945 год. са
дневним редом:

Као чланови – заменици у ИОНО-у изабрани су:
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1.
2.
3.
4.

Света Ненадовић, трг. из Кучева
Влада Живановић, из М. Градишта
Александар Трајковић, радник из Петровца
Милорад Бакочевић, геометар из Голупца

Пошто је друг Мита Обрадовић спречен болешћу да још сада преузме дужност, замењиваће га до оздрављења друг Милорад Бакочевић.
Друга Брану Стојановића замењиваће привремено у дужности друг
Богољуб Стојановић.
Друга Богољуба Стојановића док врши дужност секретара ИОНО-а
замењиваће друг Влада Живановић.
Како се из скупштинског записника види, за чланове у Окружну
народну скупштину изабрано је још пет чланова, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Драгослав Ђорђевић, метал. радник
Никола Штрбац, столар. радник
Иван Русић, рудар. радник из Костолца
Радосав Јовановић, рудар. радник из Костолца
Богољуб Стојановић, студ. ветерине

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Тачка под 2.
Према инструкцијама Претседника Комисије за изградњу народне
власти, Министра унутрашњих послова Србије (бр. 139 од 5 јуна 1945
г.), Одбор је одлучио да у најкраће време сазове среске скупштине
ради организовања течајева за изградњу народне власти. Дан сазива
ових скупштина утврдиће се накнадно.
Руководство у овоме послу поверено је другу Драгославу Ђорђевићу, потпретседнику овога Одбора.
Тачка под 3.
По питању откупа животних намирница за потребе војске и оскудног становништва и разреза који је овоме откупу одређен на Привредној конференцији у Београду 28-30 маја т.г., одбор је одлучио да се без
одлагања овај разрез правилно и правично раздели на срезове, и то
на среским скупштинама које ће у ту сврху бити сазване најхитније.

Тачка под 4.
У смислу тачке под 3. установљава се при овоме Одбору Привредни
савет у који улазе повереници свих привредних ресора, и то:
Бора Мирковић, 		
повереник за пољопривреду
Влада Трудић, 				
„ „ индустр. и рудар.
Богољуб Стојановић,			
„ „ тргов. и снабдев.
Влада Живановић, 		
зам. „ „
„ „

Чланови ИОНО-а:
		
Др Хран. Лазаревић
		
В. Живановић
		
Бора Мирковић
		
Д. Цојкић
		
Драг. Ђорђевић
		
Влад. Пешић
		
Влад. Трудић
		
Милоје Милојевић

претседник
Д. С. Ђурић
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С.ф. – с.н.
Секретар 						
А. Трајковић 						

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Тачка под 5.
О изменама које је окружна нар. Скупштина донела
како по питању измене састава Окружног народног суда
у Пожаревцу тако и о конституисању овога ИОНО-а известити: дотадање чланове Окр. суда, новоизабране чланове за исти
суд, Министарство правосуђа Србије, а све среске народне одборе
упознати са конституисањем новог ИОНО-а.

16.
Записник
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XVI седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 4 и 5 јула 1945 год.
са дневним редом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уредба о становима (Сл. гласник Србије бр. 16 – 1945 г.);
Избор Комисије за одузимање ратне добити (Сл. лист ДФЈ бр. 36);
Претрес буџета прихода и расхода ОНО-а;
Избор Окр. лекарске комисије за пензионисање
Оправка путева за довоз угља у Млавском угљеном басену;
Избор једног одборника за Управу нар. добара у ИОНО-у;
Огрев за град Пожаревац и установе у срезовима;
Разно

Присутни су сви одборници изузев друга Бране Стојановића који се
налази службено у Београду.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Тачка 1.
На основу Уредбе о регулисању висине закупнине за станове и
пословне просторије на територији Србије бр. 185 од 7 јуна 1945 год.
(Служб. Гласник Србије бр. 16 од 16-VI-1945) и члана 2. исте Уредбе,
Одбор је приступио дискусији о месним приликама како у Пожаревцу тако и округу у циљу да одреди висину процента закупнине, па
је према чл. 2. Уредбе донео одлуку да висина процента закупнине за
станове, станове за самце и пословне просторије буде: за град Пожаревац 50%; за Петровац, В. Градиште и Жабари 60%; за Голубац, Кучево и Жагубицу 70%.
Остале одредбе по горњој Уредби налазе се у Правилнику који је
овај прописао, а који се налази као додатак прикључен овом записнику на идућој страни.
Уз записник од 4 и 5 јула 1945 год.

Тачка 2.
Према Закону о одузимању ратне добити стечене за време непријатељске окупације, објављеном у Службеном листу ДФЈ бр. 36 од 29V-1945 год., овај Одбор је, на основу чл. 4 став 1 и чл. 6 овог Закона,
изабрао Комисију од пет чланова, у коју су ушли другови: Мита Обрадовић, повереник за финансије овога Одбора; Буда Стојадиновић,
земљ. из В. Села; Тихомир Костић, благајник Нар. банке – филијала у
Пожаревцу; Аца Николић, столар из Пожаревца и Бора Мирковић, повереник за пољопривреду овога Одбора.- За референта за ратну добит
при горњој комисији изабран је друг Чедомир Животић, финансиски
инспектор Пореског одељка при Среском народном одобру у Пожаревцу.- Прем чл. 7 т. 3 чланови Комисије ће положити заклетву.- Окружном народном одбору је стављено у дужност да по чл. 3 т. 1 овога

Тачка 4.
Одбор је приступио избору Комисије за пензионисања, па је у ову
Комисију изабрао: др Хранислава Лазаревића, лекара и члана овога
Одбора, др Човића Велимира, лекара из Пожаревца и Брану Стојановића, секретара ОНО-а.
Тачка 5.
Према извештајима управа рудника у Млавском Базену, на рударским лагерима се налази 500 вагона извађеног угља. Да би се путеви
до ових рудника потпуно оспособили за довоз угља до железничке
станице у Петровцу,- овај Одбор је донео одлуку и ставио у дужност
поверенику за грађевинне при ОНО-у, да их у најскорије време доведе
у потпуно исправно стање. За ово ће се, поред осталог, употребити и
добровољна радна снага коју ће дати како управитељ рудника, тако
сами сељани. У обзир улазе прилазни путеви до свих рудника у Млавском Базену.

Тачка 6.
Према указаној потреби, да би се пуноважно и одговорно могло
обављати целокупно пословање при одељку Управе народних добара
код овога Одбора, одређује се као повереник при томе одељку друг М.
Бакочевић.
Тачка 7.

По питању набавке огревног материјала за становнике града Пожаревца као и у оним среским местима која немају потребних шума, и
уколико огревни материјал није ушао у буџет материјалних расхода,
Одбор је изабрао три члана који ће ово питање окончати. У одбор су
ушли другови: Бора Мирковић, Владимир Трудић и Богољуб Стојановић – чланови ИОНО-а.
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Тачка 3.
По овој тачци Одбор је узео у претрес предлог буџета прихода и
расхода Окружног народног одбора у Пожаревцу, па је, дискутујући
о сваком повереништву посебно, од ставке до ставке, извршио потребне измене, имајући у виду потребу да буџет расхода буде оптерећен у разумној мери, а исто тако и да буџет прихода не оптерети
сувише пореске платежнике. У томе циљу су и повереницима овога
Одбора плате сведене на максимум до 4000.-дин. При претресу је обраћена нарочита пажња буџетима расхода повереништва просвете,
социјалног старања и пољопривреде, па су узете том приликом у обзир потребе за ђачким домовима, за одржавањем аналфабетских и
других течајева, за помоћи у школским потребама за сиромашну децу;
за стварањем и помоћи дечјим обдаништима и домовима за социјално
слабе и т.сл.; за потребе материја из агрохемије, за одгајивање расних
сточарских грла, за награде при изложбама и т.с.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Закона позове путем јавног позива сва правна лица да
поднесу пријаве о својој добити за време рата.
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Тачка 8.
а) Услед настале потребе да се индустријски део одвоји од пољопривредног дела Управе народних добара,- одлучено је да у Комисију за ову поделу уђу другови: Сима Сикимић,
М. Бакочевић, Влад. Трудић и Бора Мирковић. Ова ће Комисија по
обављеном послу поднети овоме Одбору извештај.
б) Прихвата се предлог да се изврше све припреме за инсталирање
потребних апарата за конзервирање поврћа.
в) За потребе Трговачке академије у Пожаревцу за идућу школску
годину наћи другу зграду, пошто је Омладински дом заузет за потребе
антифашистичких и омладинских организација.
Овим је дневни ред исцрпљен.
С.ф. – с.н.
За Секретара 						
Богољуб Стојановић
				
Чланови ИОНО-а:
		
Б. Стојановић
		
Драг. Ђорђевић
		
Д. Цојкић
		
В. Живановић
		
Др Хран. Лазаревић
		
Милоје Милојевић

претседник
Д. С. Ђурић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Правилник о висини закупнине за станове (1945), као прилог
Записнику са седнице ИОНО-а од 4. и 5. јула 1945.
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17.
Записник
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XVII седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 13 јула 1945 год.
са дневним редом:

1. Читање записника са прошле седнице
2. Реферати појединих повереника о питањима која траже сагласност
ИОНО-а

Присутни су сви остали одборници изузев другова Милоја Милојевића и Боре Мирковића, који су на службеним путовањима и Бране Стојановића који се налази у Београду на службеном послу.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Тачка 1.Прочитан је записник са прошле седнице који је примљен са следећим допунама:
а.- питање уступања потребних просторија у Дому трговачке омладине (тачка 8 под а) прошлог записника за школски рад Тргов. академије, није дефинитивно решено; питање се одлаже за једну од идућих
седница;
б.- да се по тачци 3 прошлог записника, поред максимума који је
тамо означен, плате-накнаде за сваког повереника овог Одбора понаособ, и то: претседник ОНО-а Драг. С. Шурић примаће своју професорску плату; потпретседник Драгослав Ђорђевић 3000.- д.; секретар
Брана Стојановић 4000.-66]; повереници: за унутрашње послове Милоје
Милојевић 3500.-; за финансије67] 3000.-; за просвету68] 4000.- д.; за народно здравље др Хран. Лазаревић --; за трговину и снабдевање Богољуб Стојановић 3500.-д.; за индустрију и рударство Влада Трудић
3000.-; за социјалну заштиту 1100.-; за пољопривреду 2500.-; за грађевине и саобраћај Михаило Аћимовић 3000.в.- на прошлој седници је дискутовано питање формирања једног
на широкој основици изграђеног трговачког предузећа, па је друг Богољуб Стојановић изложио каква би требало да буде његова организација као и пословање његово, како у односу на помоћне пословне
организације у округу тако и ван њега. Исто тако је приказао и његово
пословање са предузећима независних од њега у округу и ван њега.
Одбор је усвојио предлог о оснивању „Промед ад“.
г.- друг Богољуб Стојановић је на прошлој седници покренуо и питање подизања једне циглане у Костолцу, пошто постоје довољне наслаге ископане земље врло доброг квалитета за израду цигала, пошто
је и проба са испеченим циглама то показала. Одбор усваја предлог о
оснив. цигл.
66 Исправио Драг. С. Ђурић, претс. ОНО-а – Драг. Ђорђ. (својеручни потпис)
67 Мита Обрадовић
68 Влад. Пешић
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Тачка 2.
а.- По тачци 2 прошлог записника одређени су другови Драгослав Ђорђевић и Владимир Пешић који ће путем
штампе и јавног позива објавама стилизовати тај позив и објавити га у име овога Одбора
б.- друг Влад. Пешић подноси реферат (усмен) о раду и приликама
у Среском народном одбору у В. Градишту. Утисак му је да је одбор добро формиран и да може добро да ради.- Износи да при овоме одбору
постоје и један инжењер агрономије који тамо нема довољно посла; па
би га могли преузети у службу ОНО-а, а одавде дати СНО-у В. Градиште
Момчила Богосављевића, службеника ОНО-а.- У вези са овим треба и
све остале стручњаке повући из свих надлештава где се не осећа потреба за њима и тако појачати Среске народне одборе који оскудевају
у таквим снагама.
Предлог се прихвата, с тим да овај посао узме на себе друг Драгослав Ђорђевић у својству организатора народне власти.
Друг Пешић даље предлаже да се зграда ранијих надлештава у
В. Градишту што пре оправи, како би могла корисно да послужи за
смештај надлештава.
По овом питању даје одговор и обавештење друг Бакочевић да ће
грађевинско одељење, у границама кредита, који има, отпочети оправку, уколико нађе материјала.
в.- После овога друг Бакочевић реферише о оправкама путева на
разним саобраћајним линијама: на улазу у Петровац; потпорни стубови крај Дунава на путу В. Г. - Гол. Добра
г.- Друг Влад. Трудић реферише о потреби да се за индустриска
предузећа под Управом нар. добара Србије (која имају да пређу у надлежност Поверен. за индустрију) поставе, и то:
Јован Ђ. Петровић, инжињер, за руководиоца одељка државне индустрије при ОНО-у;
Риста Шпадијер за административног пословођу при фабрици коже
овде;
Душан Митровић, стручни мајстор за прераду коже, за таквог при
фабрици коже овде;
После преузимања и постављења горњих лица, образоваће се
одељак држ. индустрије при повер. индустрије и рударства при ОНО-у,
па ће се одмах извршити примопредаја односних предузећа од Управе
народних добара.
Предлог о постављењима се усваја као и организација одељења
држ. индустрије.
По реферату Трудића о Стручној продужној зан. школи у Пожаревцу види се да је упис у школу извршен, да је уписан 101 ученик, међу
њима 14 ученица, да је школа почелаа са радом од 1 јула т.г. па је усвојен предлог да се за ту школу поставе као хонорарни, следећи наставници:
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за управитеља
Милан Петровић,
					
проф. Тргов. академије
„ наставнике: 		
Нада Ковачевић, проф. Гимназије
				
Јулијана Симић – Тадић,
					
проф. Тргов. академије
				
Димитрије Ђорђевић,
				
Александар Ћирковић,
					
директор Тргов. академије
				
Клара Петровић
				
Милорад Лазаревић
				
Никола Ђурица, проф.гимназије
				
Игор Плетњев, проф. гимназије
				
Др Храна Лазаревић,
					
лекар, повереник за нар. здравље ОНО-а.
При истој школи је образован и Школски одбор који ће водити
бригу о реду и дисциплини код ученика, као и о свима пословима у
школи где је негова помоћ потребна. У одбор улазе: од стране Мес.
синд. већа - Ник. Штрбац, Радивоје Петковић и Божидар Лазаревић, а
као заменици – Живковић, Раде Животић и Стој. Јанковић. Од стране
Зан. удружења: као чланови – Мих. Протић, опанчар, Влад. Петровић,
абаџ., Мил. Костић, столар; зам. Вес. Пантелић, обућ., Рад. Павловић,
абаџ., Ђор. Мартиновић, лимар.
Поред овога биће ангажован и један број стручњака – мајстора
који ће ученицима, према врсти заната, одржавати недељно по једно
стручно предавање.
Д.- Друг Драгослав Ђорђевић – Гоша да, према инструкцијама претседништва Владе Србије, треба при претседништву ОНО-а основати
Персонални отсек који ће обављати све персоналне послове народних
одбора овога округа: постављења, отпуштања, давање карактеристика,
промене у току службовања чиновника и томе слично.- Уједно излаже
и организацију овога отсека и све припремне као и даље потребе у вези
са њим. Отсек је већ основан, али за њега треба наћи и потребан број чиновника (Претседништво Владе Србије, бр. 374 од 5-VII-45).
Даљи извештај друга Ђорђевића тицао се сазива скупштина. Њих
треба припремити озбиљније, да би одговориле задацима који су им
поверени. Исто тако треба народне масе упознати са техником самог
тајног гласања, па би се још сада, ако се укаже потреба за сменом кога
од месних одбора или појединаца у њима, ово тајно гласање са кандидатима и нузкандидатима могло применити.
Даљи извештај наводи да је претседнику С.Н.О. у Кучеву другу
Пајићу замерено од стране некојих грађана, да је, приликом откупа
стоке (оваца), негове овце Комисија за откуп плаћала знатно скупље
но овце других сељана, као и да је за своју стоку узео већи простор
за испашу но што су добили остали.- Да би се овај случај расветлио,
СНО у Кучеву је донео одлуку да се образује једна комисија од пет чланова, од којих би двојица били из ОНО-а. Одбор је у комисију делегирао
друга др Храну Лазаревића и Николу Сикимића, први је члан ОНО-а

Чланови:
		
Б. Стојановић
		
Драг. Ђорђевић
		
Д. Цојкић
		
Мих. Бакочевић
		
Др Хран. Лазаревић
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а други начелни „ОЗНЕ“ за округ пожаревачки. Ови су
другови изабрани још и са разлога што добро познају овај
крај.
ђ.- Друг Богољуб Стојановић, повереник за трговину и снабдевање, подноси реферат по питању откупа разреза одређеног за
овај округ од Мин. тргов. и снабдевања. Комисије иду из среза у срез
већ по одређеном распореду, али се наилази на неразумевање становништва. Ово долази отуда што овај откуп није и политички довољно припремљен. Повереник ће предузети мере да се откуп убрза
и олакша путем обавештавања призвођача преко конференција представника свих фронтовских организација и органа власти.- Затим су
другови одборници – повереници упознати са још неколико детаља
о организацији и функционисању Народног магазина као трговачког
предузећа у коме би држава учествовала са 50% акција.
е.- Друг др Храна Лазаревић, повереник за народно здавље, реферише о обиласку округа од стране министра нар. здравља Србије др
Јекића и помоћника др Симића, као и о томе да је задовољан организацијом како санитетске тако и болничке службе у округу. Друг министар је обећао 600м. платна за потребе болничких постељина, као и
један санитетски камион за хитне случајеве болничке и друге службе;
ж.- Друг Цојкић, повереник за социјалну заштиту који је неколико
дана пробавио службеним послом у срезу Хомољском, поднео је извештај.
да је у Хомољу завладала болест оваца и да је потребно хитно
послати ветеринара;
да је град утукао летину неколико села у Хомољском срезу, па се
поставља питање: на који начин би се имала да пружи помоћ становништву;
да је произвођачима млечних прерада потребна со, пошто млеко
пропада.
По горњим питањима одбор ће позвати од С.Н.О. у Петровцу да пошаље ветеринара у срез Хомољски како би се предузеле потребне
мере да се даље ширење болести код оваца спречи; даље, тражиће се
од Мин. тргов. и снабдевања нове количине соли за стоку и прераду
млека. По питању оштећења од града одбор није донео одлуку, пошто
је потребно најпре утврдити проценат оштећења, као и места која су
погођена.
С.ф. – с.н.
За Секретар						
претседник
Богољуб Стојановић
				
Д. С. Ђурић

18.
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XVIII седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 27 јула т.г. са
дневним редом:
Текући послови и читање записника са прошле седнице

Присутни су сви повереници изузев другова Милоја Милојевића, Боре
Мирковића, Влад. Трудића, Мите Обрадовића – који се налазе на службеним путовањима.
Тачка 1.
Прочитан је записник са прошле седнице и примљен без примедаба.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Тачка 2.
а.- Прочитана је преставка Окр. фискултуно-спортског одбора у
Пожаревцу бр. 17 од 26-VIII-45, којом предлаже да се за финансирање
фискултурног слета у Београду (од 26 авг. до 2 септембра т.г.) уведе за
рачун горњег Одбора по 1.- динар такса на све улазнице за приредбе у
корист благајне фискулт. Одбора.
Одбор није могао да удовољи овоме предлогу, пошто за то нема
законске могућности, о чему ће ОФО у Пожаревцу бити обавештен.
Уместо тога, ОФО-у је саветовано да сам организује потребан број приредаба у томе циљу.
б.- ОНО је упознат са препоруком Министарства правосуђа Србије
бр. 6783 од 10-VII-45 - да се, према извештају Окр. нар. суда у Пожаревцу, што пре сазове окружна скупштина и изаберу двојица нових судија на место судија – лајика Саве Мартиновића, столара из Жагубице
и Душана Лазаревића, земљ. из Батовца, који се нису јавили на своју
дужност која име је поверена избором од 9. јуна т.г.
Исто тако Одбор је извештен од Окр. нар. суда у Пожаревцу, бр. 38.
од 14-VII-45, да је судија – лајик Миодраг Станојевић из Жабара поднео оставку на досадање звање са разлога што је стар, па не може своју
дужност да обавља како ваља.
По свему овоме ОНО је констатовао да се судија друг Душан Лазаревић налази већ на дужности, а да Саву Мартиновића треба обавестити још једном и позвати да се јави на дужност.
Примљена је на знање оставка судије Станојевића.
ОНО ће, чим пре буде могао, сазвати окр. скупштину на којој ће се,
поред избора нових судија, поднети извештаји о раду овога одбора.
в.- По питању лекарске комисије за боловање чиновника, утврђено
је да ће ове прегледе вршити само она комисија коју буде одредио овај
Одбор.
г.- Уписивање чиновника у књигу доласка и одласка у и из канцеларије вршиће се отсада у три књиге, и то: чиновници саобраћаја,

М. Марковић
Влад. Трудић
М. Обрадовић
Д. Цојкић
Бог. Стојановић
Драг. Ђорђевић
Бора Мирковић

69 Исправка Д. С. Ђурић
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грађевине и финансија уписиваће се у једну књигу; чиновници трговине, пољопривреде, индустрије и здравља
у једну, а чиновници унутрашњих послова, пресоналног отсека и просвете у једну.
д. – Друг Драгослав Ђорђевић, ппретседник, предлаже да се у
персонални отсек овога Одбора, поставе, и то: друг Ђура Дукић за
шефа отсека, а друг Свет. Милојевић69] за чиновника истог отсека и Косановић Невена за службеника.
Одбор усваја овај предлог.
ђ.- Друг Богољ. Стојановић, повер. за трговину и снабдевање, предлаже да се у поверен. за трговину и снабдевање поставе, и то: Стамена
Петковић за помоћника повер. а Радмила Михаиловић за чиновника
истог повереништва.
Одбор је усвојио овај предлог.
е.- Друг Бакочевић, одборник при Упр. нар. добара, подноси извештај са конференције која је одржана у Београду са претставницима
Управе нар. добара 24 јуна т.г. Из извештаја се види на који ће начин
пољопривредни и индустриски део народних добара бити издељен
на повереништво пољопривреде и повереништво индустрије и рударства код овога Одбора. Ова ће повереништва бити чврсто повезана са
одговарајућим отсецима среских народних одбора, да би се на тај начин увела боља контрола у раду.
ж.- Друг Богољуб Стојановић – Тина, повер. за тргов. и снабдевање,
реферише о огревном материјалу за индустриске гране у Пожаревцу
као и за срезове Пожаревачки, Моравски и Рамски, пошто ови срезови
не располажу са довољно шума из којих би се могли снабдевати.
Према извештају, индустрији ће бити гориви материјал осигуран.
За поменута три среза биће потребно око 25.000м3 дрва. Предузете су
мере да се ова количина набави.
з.- Друг Б. Стојановић – Јанко напомиње да је потребно уложити све
да се предмети странкама свршавају брзо и на време, тако да се за то
не чека дуго, уколико то природа ствари не захтева.
и.- Путне објаве се имају да издају без икакве таксе, осим таксе за
сам формулар.
ј.- Пре дефинитивног одашиљања Министарству финансија Србије,
Одбор је извршио преглед буџета среских и месних одобора овог округа.
Секретар 						
Претседник
Брана Стојановић
					
Д. С. Ђурић

19.
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XIX седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 10-VIII-45 год. са
дневним редом:
Текући послови
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Одлуке овога Одбора су следеће:
Према одлуци Народне владе Србије (Службени гласник Србије бр.
19 из 1945. год) село Дебели Луг се одваја из среза Поречког, округа
Зајечарског и припаја се срезу Звишком округа Пожаревачког.
Известити о овоме СНО у Кучеву да у споразуму са СНО-ом у Д. Милановцу изврши разграничење и припајање среза Дебели Луг срезу
Звишком и изврши све административне послове око тога.
Повереник за трговину и снабдевање извештава Одбор о стању откупа, и то:
а) са откупом житарица не иде најбоље; потребне количине се још
нису откупиле. Констатује неправилно схватање овога важног посла
од стране среских народних одбора. На терен код среских одбора поћи
ће и сам да би убрзао и координирао ову акцију. За срез Пожаревачки
одржана је и конференција 9. VIII по питању откупа;
б) износи предстојеће повећање цена новој пшеници која ће унети
доста сметње за откуп старе пшенице уколико је још има;
в) предузео је мере да се цео откуп обави до 25 ов. месеца;
г) са откупом стоке није добро;
ђ) што се тиче поделе потребне робе сиромашнима, она ће се обавити преко оних трговаца – детаљиста које одреди Управа Трговачког
удружења и који буду понудили најповољније услове у погледу зараде;
е) као повереник за трговину и снабдевање предузеће што је потребно преко Управе држ. монопола да монополско стовариште за Петровац и Жагубицу, односно за срезове Млавски и Хомољски, не буде
у В. Градишту већ у Смедереву, ако није могуће ово стовариште образовати у самом Пожаревцу.
3. Повереник за индустрију и рударство извештава о томе да су
предузети радови на млину Управе народних добара у Братинцу, на
коме је поремећен кров и који треба поправити.
Исто тако тражи 30 дана отсуства ради бањског лечења. У дужности ће га замењивати друг ing. Петровић, члан ОНО-а.- ОНО је одобрио ово отсуство.
4. Повереник за социјално старање износи потребу да се овде у
Пожаревцу припреме просторије за прихватилиште оне деце која се
враћају из Бугарске. Просторије су нађене у самој згради ОНО-а.

70 Нечитко.
71 Недостаје име и презиме.
72 Недостају потписи записничара –
секретара, председника и чланова Одбора.
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Исто тако извештава да је из тога повереништва премештен шеф отсека за заштиту деце Ђуро Бруно70] који је
добио одобрење од Мин. за соц. политику за прелаз у Босну.
Повереник за финансије износи питање наплате пореза и
правилног распореда чиновника пореске струке по пореским
одељцима по срезовима.- У томе циљу одржаће се 13. ов.м. конференција са среским повереницима за финансије.- Одбор усваја овај предлог.
На седници је претресано питање расподеле коња које је Југословенска армија поред осталих и овоме округу ставила на расположење,
с тим да се они доделе оним лицима којима су коњи били у своје време
(у току овога рата) одузети а сиромашног су или слабог стања.- Пошто
се важило да је у извесној мери ова подела неправедно извршена од
стране било среских било месних одбора,- одлучено је да се изврши
ревизија ове поделе и да се коњи имају да расподеле само на начин
како је то ОНО наложио среским и месним нар. одборима.- О овоме ће
повереник за пољопривреду обавестити све поменуте одборе, с тим
да се ова исправка изведе у свему најсавесније.
Секретар ОНО-а предлаже да се лекарска, санитетска и ветеринарска служба у целом округу организује тако да би могла да буде на потребној висини, уколико на извесним местима то није случај.
Ппретседник ОНО-а предлаже да се за инструктора при комисијама за утврђивање ратне штете преузме друг Милан Михаиловић
– Фрка, који ће поред тога имати дужност да убрза рад тих комисија
како би се сав посао завршио у предвиђеном року.
Исто тако да се састане и Комисија овога Одбора за утврђивање и
одузимање ратне добити и предузме све мере да се овај задатак обави
како је то предиђено у Закону и упутствима за одузимање ратне добити.
Све послове око састава бирачких спискова упућивати другу Ал.
Трајковићу – Саши.
Накнадно је повереник за соц. старање предложио да се досадањи волонтер – чиновник тога повереништва ......................71] преузме
у службу у истом повереништву, пошто је потребан а ради већ више
месеци.72]
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XX седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 17 августа т. г. са
дневним редом:
1.
2.
3.
4.

Читање записника са прошле седнице
Пуштање у саобраћај моста на Морави – Љубичево
Питање месних народних одбора у окр. пожарев.
Предлог реда вожње возова у окр. пожаревачком

Тачка 1.
Прочитан је, примљен и потписан записник са прошле седнице без
примедаба.
Тачка 2.
Према извештају руководиоца-инжењера за изградњу железничког моста на Морави – Љубичево, мост ће се пустити у саобраћај 18
августа 1945 године уз пригодну свечаност. Одбор је одредио претседника, секретара и повереника за саобраћај и грађевине ОНО-а као
делегате.- Уједно је одлучио да се до суме од 10000.- динара купе поклони којима ће се наградити онај број раденика који су се истакли
ударничким радом.
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Тачка 3.
Развила се дискусија по питању месних одбора власти и одборника у њима. У дискусији се констатује следеће: 1. функционисање
овога апарата није ажурно и исправно; 2. између одборника у народној власти с једне и сељана – грађана с друге стране постоји један разлабављени, фамилијарни однос, који доводи до тога да се одбори не
осећају као власт, да се одборници не осећају као органи те власти.што све доводи до губљења ауторитета од стане власти; 3. органи месних народних одбора до сада су се држали толерантно, попустљиво и
према оним сељанима-грађанима који се својим поступцима квалификују као неисправни.- Издати налог месним народним одборима и
овластити их да према оваквим поступају са пуном строгошћу; 4. одборници као органи народне власти не обављају своје функције са пуном свешћу и одговорности.
Услед горњих констатација, одлучено је да се свима среским народним одборима упути распис, којим ће се среским нар. одборима
скренути пажња на ове чињенице као неисправне које се морају по
сваку цену отстранити, као и то да им се даду директиве за успешно
спровођење ове акције.- Поред тога, одборници овога Одбора ће што
чешће обилазити среске народне одборе, по потреби и месне, у циљу
давања инструкција у раду где је то потребно, као и ради координи-
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рања послова у свима среским народним одборима. Пре
но што одборници овога Одбора пођу на обилазак среских
народних одбора, обратиће се свима повереницима ради информација о томе у којој мери, на који начин, и у коме кокретном
задатку треба дотични срески. нар. одбор,- управо повереништво
тога одбора, прегледати и дати му потребна упутства за рад.
Под овом тачком дискусија се водила и по питању чиновничког кадра уопште, нарочито о омладинском чиновничком кадру.
У овоме смислу дужност је свих повереника одбора народне власти
да воде бригу о чиновништву свога ресора, да га прате у раду, да откривају нарочито способне снаге и нове људе који би се у чиновничком апарату могли нарочито употребити.
Дискутовало се и питање стручног образовања нашег младог чиновничког кадра, на тај начин што би се њему имала да држе стручна
предавања из појединих струка државне администрације, да би се на
тај начин млади чиновнички кадар што пре оспособио за рад.
По питању насипања друмова у округу туцаником, стављено је у
задатак грађевинском одељењу овога Одбора с тим да се изврши мобилисање потребне радне снаге која ће бити плаћена.
Уместо друга Милана Михаиловића, који је на одборској седници
од 10-VIII-45 т.г. изабран за инструктора комисијама за утврђивање
ратне штете, Одбор је донео одлуку да ову функцију прими друг Тоша
Илић, адвокат из Пожаревца, пошто је друг Михаиловић одлучио да
настави своје студије у Београду.73]

73 Недостају потписи секретара – записничара, председника и чланова Одбора.
Уз записник са седнице одржане 17. августа 1945. године налази се забелешка следеће садржине:
„По саслушању реферата .............. о потреби оснивања једне кланице за прераду меса у овоме округу који располаже довољним бројем стоке, Одбор је донео
одлуку да се ова кланица изгради у Братинцу (ср. пож.) пошто тамо постоје како
саобраћајни тако и сви остали услови у погледу зграда и погодности живља.
Финансирање изградње ове кланице вршиће привремено Окр. нар. маг. ОНОМАГ – у Пожаревцу за рачун овога Одбора.“
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XXI седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 5 септембра 1945
године са дневним редом:

1. Предлог за избор Окружне изборне комисије за окр. пожаревачки
2. Реализовање буџета Окр. нар. одбора

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Тачка 1.
Према чл. 10. Закона о избору уставотворне скупштине, ИОНО је на
овој седници изабрао за чланове Окружне изборне комисије за округ
пожаревачки, састављену овако:
Претседник Вељко Крговић, судија Окр. нар. суда у Пожаревцу
Секретар
Драгослав Ђорђевић, ппретс. ОНО-а у Пожаревцу
Чланови:
Тоша Илић, адвокат из Пожаревца
			
Бора Мирковић, повереник ОНО-а у Пожаревцу
			
Михаило Аћимовић, повереник ОНО-а у Пожаревцу
Заменици:
Претседник Јосип Фердинанд, суд. лајик Окр. нар. суда у
Пож.
Секретар
Војислав Багић, јавни тужиоц за окр. пожаревачки
Чланови:
Драгољуб С. Ђурић, претс. ОНО-а у Пожаревцу
			
Влада Трудић, повереник ОНО-а у Пожаревцу
			
Влајко Редић, земљорадник из Турије (Кучево)
Уједно је тражено да Срески народни одбори именују своје изборне
комисије и да имена чланова доставе овој Комисији до 6 ов.м.
О избору Окр. изб. комисије извештена је Зем. изборна комисија у
Београду телеграфски још у току седнице.
Тачка 2.
Друг повереник за финансије реферисао је о убирању порезе и
уједно о убирању приреза. Констатовано је да са овим послом иде
доста споро, па је стављено у дужност другу поверенику да за ову
сврху понови упутства среским народним одборима и отсецима пореза и да на терен упути одговарајуће чиновнике свога ресора.74]
74 Недостају потписи секретара – записничара, председника и чланова Одбора.

22.

Тачка 1.
Одбор је узео у претрес све припремне радње у вези са радом Окружне народне скупштине сазване за 3-X-45 год.:
а) Пошто је место повереника Пољопривредног одељења овога Одбора упражњено, Одбор је донео одлуку да за ово повереништво предложи Скупштини друга Свету Живановића – Миту земљорадника из
Браничева. Остали чланови одбора стављају се Скупштини на расположење, пошто се саслушају извештаји повереника и по њима обави
дискусија;
б) По питању личног састава колегијума Окружног народног суда
у Пожаревцу, Одбор је донео одлуку да се на место четворице судија
овога Суда који су дали оставке, и то на место:
		
Душана Лазаревића
		
Милана Милосављевића
		
Саве Мартиновића и
		
Миодрага Станојевића
Предложе Скупштини за судије истога Суда следећа лица:
		
Милорад Павловић, судија
		
Јанко Радовић
		
Миодраг Васић
		
Крста Ненезић
Исто тако Одбор је се сагласио у мишљењу да се на место Владимира Карапешића, судије Окр. нар. суда у Пожаревцу предложи
Скупштини друг Милорад Обрадовић, адв. из Пожаревца, и то за претседника овога Суда, коју је функцију до сада вршио друг Милутин
Митрашиновић који остаје као судија истога Суда.
У вези са тачком 1. под б) овога записника, поред наведеног, Одбор
је одлучио да Скупштини предложи новог повереника за грађевине
– друга Милоја Милојевића на место досадањег друга Михаила Аћимовића.75]

75 Недостају потписи секретара – записничара,
председника и чланова Одбора.
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XXII седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 2 октобра 1945 год.
са дневним редом:
1. Рад окружне народне скупштине сазване за 3-X-45 год.
2. Разно
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XXIII седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 4-X-45 са дневним
редом:
1. Конституисање ИОНО-а.
2. Разно

По обављеној Скупштини 3 ов. мес. састао се новоизабрани ИОНО, па
се конституисао како следи:
Претседник			
Драгољуб С. Ђурић
Ппретседник			
Драгослав Ђорђевић
Секретар			
Богољуб Стојановић
Повер. за финансије		
Мита Обрадовић
„ „просвету		
Владимир Пешић
„ „нар. здравље		
др Хран. Лазаревић
„ „социј. старање		
Душан Цојкић
„ „пољопривреду		
Света Живановић – Мита
„ „индустрију		
Владимир Трудић
„ „тргов. и снабдев.		
Брана Стојановић
„ „грађевине		
Милоје Милојевић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

По тачци „разно“ другови повереници су реферисали о пословима
у својим ресорима.
Одлучено је да се установи „Жалбена књига“ која ће странкама
бити увек на расположењу и у коју ће се убележавати све примедбе
које се односе на евентуално некоректне поступке службеника.76]

76 Недостају потписи секретара – записничара,
председника и чланова Одбора.

24.
Записник

Претрес предлога Окружног буџета за 1946 год. и Правилника о његовом извршењу

Одбор је узео у претрес горњи предлог буџета за 1946 годину и дискутујући га ресор по ресор, донео је једногласну
Одлуку

Усваја се предлог буџета за 1946 годину са укупним расходима у износу Дин. 7,000.000.- и исто толиким приходима, заједно са Правилником о извршењу истога.
С.ф. – с.н.
Секретар 						
Чланови ИОНО-а77]

Претседник

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

XXIV седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 15-X-45 са дневним редом:

77 Недостају потписи секретара – записничара,
председника и чланова Одбора.
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25.
Записник
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XXV седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 30 октобра 1945 године са дневним редом:
Измена чланова Окружне комисије за одузимање ратне добити
Комисија је састављена из следећих лица:78]
Претседник
Чланови		
			
			
			
Референт:

Душан Цојкић, повер. за социј. заштиту ОНО-а
Лазар Урошевић, одборник Град. нар. одб. у Пож.
Жив. Стевић, радник
Душан Елезовић, учитељ
Бата Лазаревић, дипл. филозоф
Дејан Грбић, чин. СНО-а у Пoжаревцу
С.ф. – с.н.

Секретар 						

Чланови ИОНО-а79]
		
Бранко Крговић, учит. III за шк.
		
Момир Луковић, пом. радник I

Претседник

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

78 Поред имена председника стоји и име Бата Лазаревић;
Поред имена члана Лазара Урошевића, стоји и име Варадинка Јовић, окр. ОНО;
Поред имена члана Душан Елезовић, стоји и име Душанка Стокић, чин. ОНО;
Поред имена члана Бата Лазаревић, стоји и име Радомир Николић, земљ. IV
79 Недостају потписи секретара – записничара, председника и чланова Одбора.

26.
Записник

Пошто је присутан довољан број одборника за доношење пуноважних
одлука, ИОНО после дискусије доноси следећу:

Одлуку
1. Окр. нар. одбор одобрава све радње и све поступке који су до сада
предузети од стране претседника, секретара и повереника за трговину и снабдевање поводом оснивања акционарског друштва Пожаревачко трговачко ОНОМАГ АД.
2. Прима се обавеза ОНО-а округа пожаревачког о упису акција акционарског друштва Пож. трговачког ОНОМАГ АД онако како су стимулисана друштвеним правилима.
3. Да се уплата акција у поменуто друштво ОНОМАГ у вредности
од Динара 3,497.500.- изврши на тај начин што ће се овај износ одбити
од потраживања Окр. нар. одбора према ОНОМАГ-у, које износи Дин.
3. 980.000.Из остатка потраживања у износу од Динара 482.500.- имају се уплатити оснивачки трошкови у висини од Дин. 349.750.-. те чист остатак од Динара 132.750.- и вишак активе над пасивом досадашњег
ОНОМАГ-а биће потраживање Окр. нар. одбора од акционарског
друштва Пожаревачко трговачко АД ОНОМАГ, за коју своту ће Окр.
нар. одбору друштво издати исправу са роком у којој ће се обавезати
да о року ту суму исплати.
У свему се одобрава важност одобрених правила са изменама и допунама Пожаревачког трговачког АД ОНОМАГ.
Секретар 							
Чланови ИОНО-а80]

Ппретседник

80 Недостају потписи секретара – записничара, председника,
потпредседника и чланова Одбора.

Претседник
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Доношење одлуке о уплати акција овога Одбора за акционарско
друштво Пожаревачко трговачко друштво ОНОМАГ
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XXVI седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 4 нов. 1945 г. са
дневним редом:

27.
Записник
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XXVII седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 26 нов. 1945 са
дневним редом:
Допринос ОНО-а Одбору за дочек демобил. бораца Ј.А.

Пошто је присутан потребан број одборника за доношење пуноважних одлука, председник отвара седницу и даје реч секретару Одбора, који реферише да од 29 ов.м. почињу да пристижу демобилисани
борци Ј.А. и да је потребно одредити један допринос у новцу као помоћ
Одбору за дочек бораца.
После краће дискусије о спровођењу овога дочека и о начину утрошка овога доприноса, ОНО доноси једногласно о д л у к у
Да се Одбору за дочек демобилисаних бораца Ј.А. исплати на име
новчане помоћи у исте сврхе 10.000. дин (десет хиљада) на терет партије 52 буџета расхода за период јули – децембар 1945 год.
Секретар 						
Чланови ИОНО-а81]
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81 Недостају потписи секретара – записничара,
председника, потпредседника и чланова Одбора.

Претседник

28.
Записник

Формирање Рекламационог одбора по питању разреза пореза
Формирање Аграрног суда по Закону о аграр. реф.
Поводом сазване Окр. нар. скупштине за 7 децембар т.г.
Евентуалије

Присутни су сви другови одборници.
Одлуке

Тачка 1.
После дискусије прешло се на формирање Рекламационог одбора
по питању разрезаног пореза за 1945 год., који је састављен овако:
Претседник Мита Обрадовић, повер. за финансије ОНО-а
Заменик
Драгослав Ђорђевић, ппретс. ОНО-а
Чланови:
Влада Богојевић, кројач у Пожаревцу
			
Милан Трудић, електротехн. у Пожаревцу
			
Милан Динкић, земљ. из Пожаревца
			
Мита Павловић, судија Окр. нар. суда у Пожаревцу
Референт: 82]

Тачка 2 .
Према чл. 20 ст. 2 Закона о аграрној реформи и колонизацији Србије формира се при Окр. нар. одбору у Пожаревцу Аграрни суд, за који
је Министарству за аграрну реформу и колонизацију Србије, према
тражењу Бр. 20397 од 27-XI-45, послат предлог са кандидатима, од
којих ће Министарство изабрати три члана. Кандидати су:
		
Вељко Крговић, судија Окр. нар. суда у Пожаревцу
		
Миодраг Васић, судија Окр. нар. суда у Пожаревцу
		
Божидар Милошевић, земљорадник из Драговца, срез пож.
		
Душан Гајић, земљорадник из Куле
		
Љубивоје Живковић, земљорадник из М. Црнића
		
Божидар Животић, земљорадник из Дрмна83]
Тачка 3.
Дискутовано је о дневном реду Окр. нар. скупштине, сазване за 7
децембар т.г., па је дефинитивно усановљен дневни ред:
1. Отварање Скупштине на дан прве годишњице овога Одбора
2. Извештај о раду Одбора
82 Недостаје име.
83 Према ознакама поред имена, може се закључити да су изабрани за чланове Аграрног суда за округ пожаревачки Миодраг Васић, Божидар Милошевић и Божидар Животић.
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XXVIII седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 1- XII-45 са дневним редом:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дискусија по извештају
Реферат поверен. за финансије о буџету за 1946 год.
Дискусија по реферату
Реферат о политичкој ситуацији
Дискусија по овоме реферату
Извор присудитеља за Окр. нар. суд у Пожаревцу
–

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Тачка 4.
По питању евентуалија дискутовани су разни проблеми, и то:
Смештај тракторске станице. Одлучено је да другови Брана Стојановић – Јанко и Милован Бакочевић изнађу погодан простор где би ова
станица могла бити инсталирана, о чему ће Одбору поднети предлог.
Пошто досадањи секретар Град. нар. одбора у Пожаревцу Мија Лазаревић одлази у Београд на студије, Одбор прихвата предлог Град.
нар. одбора да до градске скупштине ову дужност врши друг Милан
Милентијевић, правник из Пожаревца
Друг Љубиша Дамњановић, чин. фин. одељ. ОНО-а, замењиваће у
функцији референта Окр. комисје за утврђивање и одузимање ратне
добити друга Дејана Грбића, који је из среске преузет у Окр. ком. за
утврђив. и одузим. ратне добити,- и то само у оним предметима по
којима је Грбић реферисао у Ср. комисији.
По питању употребе просторија Омладинског дома (Дома тргов. омладине) за наставу у Трговачкој академији, Одбор је донео одлуку да се за те потребе уступи Трговачкој академији цео спрат левог
крила. Ово располагање Домом заснива се на томе, што је овај Одбор
за генералну оправку његову инвестирао знатну суму новаца, по споразуму са Удружењем трговачке омладине у Пожаревцу.
По предлогу УСАОС-а у Пожаревцу да Окр. одбор додели помоћ од
150-200.000 динара за отварање Шегртског омладинског дома овде,
Одбор је после дискусије донео одлуку да ову иницијативу као и помоћ начелно прихвати, али је потребно, најпре, сачекати реализовање
Буџета прихода овога Одбора.
Донесена је одлука о постављењу Радомира Милошевића у службу
Пољопривредног одељења ОНО-а у Пожаревцу, као хонорарног са месечном наградом до 2000.- дин. умањено за 15%.
Да се упути апел свима антифашистичким организацијама за прикупљање прилога за школовање 35 студената на нашим универзитетима.
На предлог повереника за социјално старање ОНО-а, Одбор је одлучио да Јовану Илићу, послужитељу овога Одбора, додели једнократну
помоћ од 4000.- дин. Илић има деветоро деце, од којих се један налази
још у Ј.А., а други је као инвалид пуштен кучи из Ј.А.
Да се курсу за трактористе у Смед. Паланци исплати помоћ од
20.000,- дин., пошто и овај Одбор има већи број својих питомаца на
томе курсу.84]

84 Недостају потписи секретара – записничара, председника, потпредседника и чланова Одбора.

29.
Записник

После свестране дискусије о овоме, и по саслушању реферата другова
Трифуна Марковића, директора Пожарев. трговачког ад „ОНОМАГ-а“, и Димитрија Обрадовића, повереника финансија ОНО-а, Одбори су донели

Одлуку
„Да окружни народни одбор и Градски народни одбор у Пожаревцу
споразумно оснују Народну штедионицу у Пожаревцу, која ће имати
за циљ да кредитирањем и другим начином финансиског и банкарског пословања помаже развитак производње и радиности у нашем округу, да развије смисао о новцу, штедњи и увиђавној економичности, и
да својим банкарским пословањем усклађује захтеве и потребе планског кредитирања са планским развојем привреде.
Да би се Штедионица основала, Окр. нар. одбор као један од оснивача даје штедионици на име почетног обртног капитала као свој улог
3.500.000.- дин., а Град. нар. одбор града Пожаревца даје свој улог од
1.500.000.- динара.Овај почетни обртни капитал има се исплатити Штедионици одмах по оснивању.
Усваја се поднети нацрт Правила Штедионице и овлашћује се друг
Димитрије Обрадовић, повереник финансија ОНО-а у Пожаревцу, да у
име Окружног и Градског народног одбора, као оснивача, предузме
све радње код надлежних власти које су потребне ради одобрења и
самог оснивања штедионице у Пожаревцу, 2 – II – 46 год.
Следују потписи претседника и секретара Окр. и Град. нар. одбора
у Пожаревцу, како се то види из приложеног оригиналног записника.
Секретар 						
Чланови ОНО-а

Претседник
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Предмет: Оснивање Народне штедионице

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

седнице ИОНО-а у Пожаревцу, одржане 2 фебруара 1946 год. у заједници
са Град. нар. одбором у Пожаревцу
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Прилог седници од 2. фебруара 1946. године
Одлука о оснивању Народне штедионице у Пожаревцу.

30.
Записник

О д л у к е:

Тачка 1.
Пошто се одељење за пољопривреду налази без повереника, а
одласком друга Милоја Милојевића, повереника за грађевине (који
је отишао на нову дужност у Кучеву), упражњено је и место повереника за грађевине, Одбор је донео одлуку да до народне окружне
скупштине врше дужности повереника, и то:
Друг Света Станојевић,
		
члан Окр. нар. скупштине.- за пољопривреду
„
Ратко Дабић,
		
члан Окр. нар. скупштине.- за грађевинско одељење.
Другови ће се са даном 8 ов. м. примити поверене им дужности

Тачка 2.
Одбор је узео у дискусију све проблеме који се као актелни постављају пред ИОНО. Дискусија је обухватила питања пореза, ратне
добити, откупа, аграрне реформе и задругарства. Дискусија је вођена
као информативна, да би се повереници упознали са свима питањима
која овај Одбор решава, као и ради тога да би сваки од њих, приликом обиласка среских народних одбора по питањима својих одељења,
могли уједно да проверавају и успеле или неуспеле у раду и по свим
овим проблемима.

Тачка 3.
Повереници су поднели своје извештаје о пословању у одељењима,
из којих се види да будно пазе на остварење постављених им задатака. Тако: питање убирања пореза иде без инцидената и очекује се
да ће % убраног пореза бити до краја марта месеца задовољавајући.По питању ратне добити, установљене комисије раде и према обавештењима и предузетим мерама народа завршиће своје послове
до краја марта.- По питању аграрне реформе, посао нормално тече и
биће завршен до 1 марта т.г.- Откуп пшенице се окончава успешно.
Кампања кукуруза се продужава. Предузимају се мере, стални над-
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Дневни ред:
1. Промене у личном састава ИОНО-а у ПОжаревцу
2. Дискусија о актуелним проблемима ОНО-а
3. Извештаји повереника о раду у одељењима
4. Разно

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

седнице ИОНО-а у Пожаревцу, одржане 7 и 8 фебруара 1946 год.

зор, контрола и конферисања са референтима за трговину и снабдевање при Ср. нар. одборима, да се прикупљање житарица уопште до
краја доведе.
По осталим рефератима повереници су изнели питања која су у
плану. У дискусији која се водила повереници су добили потребне сугестије у циљу што сигурнијег остварења задатака.

Тачка 4.
Седница је решавала и питање додељивања стипендија сиромашним студентима овога округа, па је, према поднетим молбама и
дискутујући о сваком појединцу, Одбор донео одлуку да се исплати
једномесечна помоћ из средстава која је прикупио Окружни одбор Народног фронта округа пожаревачког, по 1000.- динара следећим студентима:
1. Милеви Миленић, ст. медицине, из Пожаревца
2. Јовану Вељковићу, ст. медицине, из Пожаревца
3. Животи Глигоријевићу, ст. технике, из Жагубице
4. Добрили Станковић, ст. медицине, из Петровца
5. Синиши Медурићу, ст. медицине, из Пожаревца
6. Чаславу Гашићу, ст. шумарства из, Пожаревца
7. Драгољубу Гавриловићу, ст. ветерине, из Пожаревца
8. Бошку Б. Бошковићу, ст. технике, из Пожаревца
9. Радмили Јањић, ст. агрономије, из Пожаревца
10. Владимиру Шпадијеру, ст. виш. екон. шк. из Пожаревца
11. Бранислави Ђурици, ст. медицине, из Пожаревца
12. Бојани Војиновић, ст. агрономије, из Пожаревца
13. Радмили Обрадовић, ст. технике, из Пожаревца
14. Милутину Николићу, ст. ветерине, из Пожаревца
Пошто је дневни ред исцрпен, седница је закључена.
Секретар 						
							
Чланови:

Претседник
Драг. С. Ђурић
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Прилог уз записник седнице од 7. и 8. фебр. 1946.
Одлука о додели помоћи студентима из Пожаревачког округа
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31.
Записник
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седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 16 марта т.г. са дневним
редом:
1.
2.
3.
4.
5.

Формирање Окр. грађ. предузећа и избор управе
Правилник фонда за довршење држ. болн. у Пожаревцу
Попис домаћинства у округу
Оснивање О. Нар. Позоришта за окр. пож.
Разно

Присутни су сви чланови ИНО-а.

1. Одбор је узео у претрес формирање Окружног грађевинског предузећа при ОНО-у у Пожаревцу, према Уредби Мин. грађевина (Сл. гласник Србије бр. 8 од 23-II-46), па је донео о д л у к у

а) да се при ИНО-у за округ Пожаревачки оснује Окружно грађевинско предузеће – ОГРАП са седиштем у Пожаревцу, које ће пословати на
комерционалној основи, а према Правилнику који ће прописати Мин.
грађевина НРС;
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б) да се за ово предузеће формира управа у коју улазе:
као управник 			
– Светозар Бодирога, инж.
као пом. управн.		
– Драгутин Грујић, инж.
као руковод. на терену
– Душан Ђукић, предузимач
		
„ „ „ „ 		
– Милорад Милорадовић, „

2. Да би се задовољиле у највећој могућој мери здравствене потребе нашега округа, а с обзиром на то да две држ. болнице у округу (Пожаревац и Петровац) имају врло мали и сасвим недовољни капацитет,
Одбор је разматрао питање довршења још 1939 год. започете болнице
у Пожаревцу на месту зв. „Дудара“, па је о д л у ч и о
а) да се у оквиру првомајских такмичења организује акција за прикупљање прилога у целом округу;
б) да се у ту сврху формира Окружни одбор за довршење болнице,
а да се у свима среским одборима образују пододбори ради организовања и контроле рада у месним народним одборима, у којима ће такође бити образовани пододбори. Окр. одбор за завршење болнице
биће у сталном контакту са свима пододборима у округу;

3. Ради тачне евиденције људства, земљишних поседа, стоке и свега осталог народног иметка у округу, Одбор је после дискусије донео одлуку
а) да се изврши попис у округу пожаревачком у што је могуће
краћем времену
б) да се овај попис повери углавном учитељима на селу под контролом месних народних одбора
в) да се у ту сврху отштампају формулари са свима потребним подацима са клаузулом коју ће сваки старешина домаћинства потписати
да гарантује за тачност датих података
г) да се отштампају формулари за скупни (збирни) статистички
преглед за све одборе власти: месне, среске и окружни.
4. Са циљем да код најширих нар. слојева развија и негује смисао и укус
за подршку уметности, да би се тиме задовољила једна културно-просветна потреба, Одбор је донео одлуку
а) да се у Пожаревцу оснује Народно позориште за округ пожаревачки чија ће се делатност распростирати на целој територији округа
б) да се овоме позоришту обезбеде потребна финансиска сретства
од стране ОНО-а уз субвенцију Министарства просвете НРС – Одељења
за науку, уметност и књижевност
в) да у Управни одбор позоришта уђу следећа лица:
		
за управника		
- Станчић
		
„ секретара 		
- Драгосав Милосављевић
		
„ благајника
		
као чланови:
					
М. Џуверовић, дир. гимн у Пож.
					
АФЖ. ?
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в) да се уведу боловања са признаницама о примљеном прилогу за
сваког појединца;
г) да се за ову акцију у пуној мери ангажују све масовне организације: синдикати, фронтовске, АФЖ, УСАОС-а.
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У Окр. одбор за изградњу болнице су ушли:
		
предс.		
др Хр. Лазаревић, пов. здр. ОНО-а
		
ппретседн.
Бош. Тадић, адв.
		
секретар
Петар Поповић, упр. осн. шк.
		
благајник
Новица Кнежевић, учитељ
		
чланови:
др Драг. Смиљанић, упр. вој. болн.
				
ing. Светислав Симић
				
Дракче Динчић, земљор.
				
Стеван Пајевић, свештен.
				
Мица Марјановић, домаћ				
ing. Кока Лазаревић, чин. ОНО-а
				
Ђура Дукић, секр. М. сем. већа
				
др Брана Радовановић, лекар Окр. болнице
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г) да се за уметничког руководиоца ангажује Драгољуб Јовановић, глумац
д) да Управа позоришта изврши преко Мин. просвете ангажовање потребног броја професионалних глумачких снага и са
њима сачини уговор о ангажману
ђ) да Управа у сагласности са реченим одељењем Мин. просвете
пропише и Правила о раду.

5. Одбор је упознат са билансом Окружног народног магацина – ОНОМАГ
у Пожаревцу до 20-XI-45 године, од кога је временом ОНОМАГ формиран у Пожаревачко трговачко а. д. –ОНОМАГ.
Одбор је усвојио овај Биланс.
По питању радионице МТС у Пожаревцу одбор је одлучио да ову
радионицу прода Управи МТС при Мин. пољопривреде НРС. Цео се
инвентар ове радионице има од стране једне стручне комисије да попише и процени и да се на основу тога да понуда Управи МТС у Београду.
У ову комисију ће ући:
Ing Стевић, дир. електр. центр. у Пож.
Момчило Животић, упр. МТС у Пожаревцу
Одбор је решавао и жалбу Илије Митића, шофера из Пожаревца,
који тражи од ИНОО-а накнаду за камион који му је одузет у Пешти
(Мађарска) приликом путовања са два одборника послом овога Одбора.
Донета је
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Одлука
да се Митићу да писмено образложено решење да Одбор не стоји
ни у каквој обавези према њему у овоме питању.
По питање позајмице коју је СНО у Голупцу тражио од овога Одбора
за покриће својих расхода, а с обзиром на то да приходи по буџетима
народних одбора почињу да теку половином 1946 год. Одбор је

Одлучио
да се СНО-у у Голупцу одобри позајмица од 50.000 (педесетхиљада)
динара за покриће својих неодложних буџетских потреба, коју ће суму
имати да врати до краја буџетске 1946 године из својих буџетских
прихода.- Ова ће се позајмица исплатити из капитала бив. Окр. начелства, који је овом добору стављен на послугу.
По питању аутомобила типа „џип“ Одбор је донео
Одлуку
да се изврши његова исплата у висини од 80.005.- дин. (осамдесетхиљада пет).
По питању Градске штедионице у Пожаревцу Одбор је донео одлуку да се предузму потребне мере код Министарства финансија НБС
да се у Пожаревцу оснује Градска штедионица у заједници са Градским народним одбором у Пожаревцу.
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Одлуку
да се ово прикључење изврши и да се за ово пошаље предлог
Претседн. Владе НРС – Одељ. за изгр. власти и установа.- Разлози:
Кличевац саобраћајно и привредно гравитира као Пожаревцу, коме је
знатно ближи но В. Градишту. Ово налажу и друге погодности у организовању администрац.
За село Златово срез млавски донета је О д л у к а да се претс.
Владе НРС – Одељ. за изгр. вл. и устан. пошаље предлог да се Златово
прикључи срезу деспотов. Округа моравског, коме гравитира у саобраћајном и привредном погледу.
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На молбу грађана Кличевца, а по размотрењу разлога да се село Кличевац територијално и административно прикључи срезу пожаревачком Одбор је донео
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Прилог уз седницу ИОНО-а од 16. марта 1946.
Одлука о одобрењу позајмице Среском народном одбору у Голупцу

32.
Записник

1. Одбор је узео у разматрање довршење кланице у Братинцу, срез пожаревачки, па је донео

Одлуку
Да се за довршење ове кланице закључи код Државне хипотекарне
банке зајам у износу 7.000.000.- дин. (седам милиона) под условима
прописаним за овакве зајмове.
2. У вези одлуке седнице од 2 фебруара и 16 марта 1946 год. о оснивању
Градске штедионице у Пожаревцу Одбор је донео

Одлуку
Да се од обртног капитала овога Одбора, који износи 1.176.127,13
дин. Употреби динара 1.100.000.- као обртни основни капитал Градске штедионице која се оснива у заједници са Градским народним одбором у Пожаревцу.
Ова је одлука донета с обзиром на важан привредни задатак који
би ова Штедионица имала да изврши, као и на околност да ће обртни
капитал овога Одбора у таквој установи бити боље и корисније пласиран, а обавезе из ранијег времена не постоје.
Одлука ће бити извршена када се са истом сагласи Министарство
финансија НБС.
Секретар 						
								
Чланови:

Претседник
Драг. С. Ђурић
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1. Зајам ОНО-а код држ. хипотек. банке у Београду
2. Оснивање Град. штедионице у Пожаревцу

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

седнице ИОНО-а за округ пожаревачки, одржане 24 - IV- 46 год. са
дневним редом:

33.
Записник
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седнице ИНО-а за округ пожаревачки, одржане 7 маја 1946 год. са дневним редом:
Привремена позајмица овога Одбора код Мин. фин. Срб.

С обзиром на то да у буџет рахода овога Одбора за буџетску 1946
год. нису унете потребне суме за подмиривање здатака који су се јавили у току израде буџета и његовог одобрења.- ИНО је донео

Одлуку

Да се за подмирење ових потреба и издатака затражи од Министарства финансија НРС привремена позајмица од 500.000,- (петстотинахиљада).
Секретар 						
								
Чланови:

Претседник
Драг. С. Ђурић
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34.
Записник

Сазив Скупштине ОНО-а
Реализација зајма од 7.000.000.- дин.
Предлог о привр. предузећима у округу
Допуна Окр. ком. за ратну добит
Разно

Ad. 1. По питању сазива пленума Окр. нар. одбора за окр. пожаревачки ИНО
је донео
Одлуку
Да се пленум ОНО-а сазове за 15 и 16 јуна т.г. са дневним редом:
1. Избор једног претседника
2. Извештај о раду извршног одбора са дискусијом
3. Буџет прихода и расхода Окр. одбора и збир. среских нар.
одбора – са дискусијом
4. Реферат о Општем зак. о нар. одборима са дискусијом
5. Оставка М. Обрадовића, повер. за финансије
6. Разрешнице Извршном одбору
7. Разно

Ад 2. Извршни одбор ОНО-а за окр. пожаревачки, по саслушању реферата
повереника финансија Мите Обрадовића по питању зајма код Државне хипотекарне банке у Београду у износу од 7.000.000.- динара
(седам милиона) на подлози приреза и прихода –

Одлучио је
Да се одобрени зајам код Држ. хипотекарне банке у висини од
7,000.000.- дин. (седам милиона), са 5% годишњег интереса, са роком
од 20 година, а на подлози приреза и прихода, реализује, рад чега се
овлашћује друг Ратко Дабић, повереник Грађевинског одељења при
ОНО-у, да у име Окружног народног одбора у Пожаревцу потпише облигацију којом ће се ОНО у Пожаревцу задужити код Држ. хипотекарне банке на суму од дин. 7,000.000.- са 5% годишњег интереса, са
роком од 20 (двадесет) година, а на залогу приреза и прихода Окружног народног одбора у Пожаревцу.- Он је овлашћен да обавеже ОНО и
за остале споредности које у облигацији буду изнете.
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Рад

1.
2.
3.
4.
5.
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седнице ИНО-а за округ пожаревачки, одржане 26 маја 1946 год. са
дневним редом:

Ова се одлука има у оригиналу предати Држ. хипотекарној банци – главној филијали у Београд као доказ о
овлашћењу друга Ратка Дабића за потпис облигације у име
Окружног народног одбора у Пожаревцу по напред поменутом
зајму.
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Ад 3. С позивом на Уредбу о ликвидацији Зем. управе народних добара Србије, Управе народних добара Војводине и Управе народних добара
Косова и Метохије, ВС бр. 24 од 16 априла 1946, а у смислу чл. 4 исте
Уредбе, Окружни народни одбор у Пожаревцу донео је
Одлуку
о предаји имовине у пословно руковање и на управу органима и установама наведеним у чл. 3 исте Уредбе.
Цео елаборат о овоме налази се у Одељењу народних добара при
овоме Одбору под Дел. бр. 166/46.

Ад 4. Према указаној потреби, а да би се послови око утврђивања и одузимања ратне добити могли на време да окончају, Одбор је донео одлуку да се досадања Окр. комисија за ратну добит допуни следећим
лицима:
1. Верослава Димитријевић, бабица из Пожарев.
2. Видосава Живковић, чин. Окр. нар. суда у Пож.
3. Спасоје Мирковић, земљор. из Пожаревца
4. Станиша Грујић, просв. реф. ГНО у Пожаревцу
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Ад 5. У вези са Омладинском недељом од 1-8 јуна т. г., а на молбу Окружног одбора УСАОС-а, ОНО је, с обзиром на огромне заслуге које наша
омладина даје у изградњи земље, и да су за све такве акције потребна
финансиска сретства.Одлучио
да овој огранизацији да прилог у суми од 10.000.- динара (десетхиљада).
Одбор је узео у разматрање одлуку Град. нар. одбора у Пожаревцу
(по записнику бр. 11610 од 21-V-46), којом уступа државном предузећу
Југопетрол у Пожаревцу један (1ха) градског земљишта за подизање
потребних просторија и исталација, уз наплату од 35.000. (тридесетпет хиљада).- па је
Одобрио
ову одлуку с тим да једна стручна комисија најпре прегледа
земљиште и донесе извештај да ли је или није погодно за подизање
ових просторија с обзиром на запаљивост материјала којим предузеће
рукује.
По саслушању повереника за грађевине, а у вези претставке Окр.
грађевинског предузећа „Ограп“ при ОНО-у, бр. 286 од маја т.г., да се за
управника предузећа и његовог помоћника одреде месечне плате, Одбор је донео
Одлуку

Расподела одборника извршена је за сваки срез сразмерно броју, становника изузев самог града Пожаревца и среза голубачког, где су бројеви
одборника за ОНО остали исти (а већи су но што би им по сразмери припадало). То је учињено из ралога да се код тих одбора број одборника не би
морао да рефундира.
С обзиром на чл. 31. Општег закона о нар. одборима Одбор је донео
Одлуку да се сваком одборнику народних одноба да летигимација
којом ће користити право имунитета.
По питању нових печата и штамбиља (Сл. гл. Србије од 6-IV-46, бр. 14)
Одбор је донео одлуку да печате не изради док се према Општем закону о народним одборима не изврши унутрашња организација рада Извршног одбора.
Секретар 						
Чланови:

Претседник
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да се њихове плате регулишу према Уредби о регулисању награда радницима и намештеницима.
Одбор је примио на знање решење Мин. финансија НРС бр.
58126/II од 18 маја 1946 г. по коме је
Одобрено овоме Одбору 500.000.- динара на терет парт. 314 поз.
1. буџета расхода НРС за 1946 год. Новац се има употребити за материјалне издатке који су у вези са оснивањем народне власти. Лични
расходи се из ове суме не могу наплаћивати.
Повереник за социјално старање реферисао је о Правилнику о
стамбеним и пословним просторијама (Службени гласник Србије од
6-IV-46 бр. 14), на основу кога је дао предлог за исти Правилник за овај
округ, па га је
Одбор усвојио и доставио Министарству за социјално старање НРС
на одобрење.
Повереник за финансије овога Одбора извештава да ће Градска
штедионица у Пожаревцу почети са радом 1 јуна ове год.
Одбор усваја извештај.
Одбор је решавао о повећању броја одборника за ОНО у вези са
Општим законом о народним одборима, па је
донео о д л у к у да се досадањи број одборника (68) повећа до
броја 109, тако да би на сваких око 2500 становника дошао по један
одборник. У томе циљу дата су упутства среским народним одборима
да на својим пленумима допуне број својих одборника у ОНО-у, и то:
Град Пожаревац
имао је 10,
остаје 		
10
Срез пожаревачки
„
11,
допунити до 20
Срез млавски
„
9, 		
„„
22
Срез рамски 		
„
9		
„„
14
„
моравски
„
7, 		
„„
13
„
хомољски
„
5, 		
„„
10
„
звишки
„
7,		
„„
10
„
голубачки
„
10,
остаје		
10

35.
Записник
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Одборске седнице Извршног народног одбора за округ пожаревачки,
одржане 12 јуна 1946 год. са
дневним редом:

Рад

1. Исплата дуга ОНОМАГ-у из зајма од 7,000.000.- дин.
2. Уговор о купопродаји гараже
3. Разно

Ад 1. У вези одлуке овога одбора од 17-VIII-45 год.- (записник истог датуга)
о подизању кланице у Братинцу
Одбор је донео одлуку да Пожаревачком трговачком ад – ОНОМАГ-у
у Пожаревцу исплати дугујућу суму од 3.539.533,11 дин. из зајма за
кланицу од 7,000.000.- дин.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Ад 2. По питању продаје радионице – гараже ОНО-а у Пожаревцу Машинско- тракторској станици у Београду, Одбој је донео
Одлуку да се ова продаја изврши с тим да се радионица – гаража
не премешта из Пожаревца. Уједно је Одбор одобрио анекс уговора о
купопродаји, с тим да се достави Мин. пољопривреде НРС – Машинско-тракторској станици на сагласно потписивања. Продајна цена гараже је 350.000.- (тристотине педесет хиљада).

Ад 3. Већајући о радовима на кланици у Братинцу,
Одбор је изабрао Комисију која ће водити стални надзор над радовима, с тим да се окончају што је могуће скорије.
У Комисију су ушли другови:
Брана Стојановић – Јанко, повереник за тргов. и снабдевање, Ратко
Дабић, пов. за грађевине и Влад. Трудић, пов. за индустрију.
Одбор је решавао и о формирању једног одбора за молбе и жалбе,
па је донео
Одлуку да у овај одбор уђу: Ратко Дабић, повер. грађевина ОНО-а;
Цана Херман, члан ОНО-а и Живко Димитријевић, члан ОНО-а.- Одбор
ће имати да прима све молбе и жалбе грађана – ки које се односе на неправилан рад или поступке ма које одборске канцеларије окружне и
среских и ма кога од службеника у њима.
Тога ради установљава се и Жалбена књига која ће у надлештвима
стати на расположењу публици.
По питању постављења референта за задругарство, Одбор је донео
Одлуку да се за референта за задругарство при Претседништву
ОНО-а са месечном платом од 3000 (трихиљаде) динара постави друг
Света Миленковић из В. Градишта.- Исплата пада на терет ОНО-а.

Према указаној потреби да се при привредним предузећима државним на територији овога округа одреди
једно лице које ће руководити свима пословима у њима, Одбор је донео

Претседник
Драг. С. Ђурић
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Секретар 						
								
Чланови:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одлуку
Да се друг Сима Сикимић, досада шеф отсека народне имовине при
ОНО-у постави за управника свих државних предузећа којима руководи ОНО.

36.
Записник
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одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 29 јуна 1946 год. са дневним редом:

Рад

1.
2.
3.
4.

Оснивање „Окр. нар. магацин – ОНОМАГ“ у Пожаревцу
Правилник о обртном капиталу ОНО-а у Пожаревцу
Постављења
Разно

Аd 1. Окр. нар. одбор је, размотривши питање о престанку рада Пожаревачког трговачког а.д. у Пожаревцу, а с обзиром да је овоме округу и
надаље потребно једно предузеће које ће се бавити откупом и расподелом земаљских производа, донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одлуку
Да се оснује ново предузеће које ће имати задатак откуп и расподелу пољопривредних производа.
Предузеће ће носити назив „Окружни народни магацин –ОНОМАГ“
у Пожаревцу.
Предузеће ће водити један технички и један административни
руководилац.
За техничког руководиоца именује се друг Влада Богдановић, а
за административног руководиоца се именује друг Драгољуб Лекић,
који ће заједно пуноважно потписивати предузеће.

Аd 2. По питању Правилника о обртном капиталу ОНО-а у Пожаревцу ИО је
после дискусије одлучио да се пропише горњи Правилник у следећој
редакцији:
„Правилник
о обртном капиталу Окр. нар. одбора у Пожаревцу

Чл. 1. Окр. нар. одбор у Пожаревцу установљава обртни капитал,
који ће се по књигама водити као „Обртни капитал благајне ОНО-а“.
Установљење, руковање и располагање готовином из обртног капитала благајне ОНО-а вршиће се по прописима овога Правилника.
Чл. 2. Као обртни капитал сматра се сав вишак остварених прихода
над извршеним расходима по закључку буџетско-рачунске године.
Чл. 3. У обртни капитал поред вишка прихода уносе се као посебна
готовина још и сви приходи који нису буџетом предвиђени, а који се
повремено појављују (поклони, завештања, наслеђа и др.), као и депозити у новцу, уколико се не расправе у року од пет година.

Аd 3. По указаној потреби Одбор је донео

Одлуку
да се постави за службеника при Претседништву ОНО-а друг Гојко
Манојловић, досадањи секретар СНО-а у Голупцу, са месечним хонораром од 3000 (три хиљаде) динара. Исплата ће тећи на терет дотација од 1 јула т.г.
Да би се постигло максимално убрзање радова на изградњи кланице у Братинцу као предузећа ОНО-а, Одбор је донео
Одлуку
да се за техничког руководиоца на радовима око завршетка кланице у Братинцу постави ing. Јован Петровић, који је овлашћен да
преко ОНО-а предузме све мере да би се постигло максимално убрзање радова на подизању кланице.
Пошто су одласком два члана Окр. одбора за изградњу болнице у
Пожаревцу остала два места упражњена, Одбор је донео
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Чл. 4. Расходи обртног капитала су:
Створене а неизмирене обавезе из ранијих буџетских
година;
Повраћаји неумесно исплаћених прихода;
Све обавезе по правоснажним судским пресудама и одлукама
управних власти, у случајевима кад за то нису предвиђени кредити;
Депозити који су ушли у обртни капитал сходно $ 103 Уредбе о државном рачуноводству;
Подмирење вишка расхода над приходима за протеклу буџ. годину
(буџетски дефицит);
Давање бескаматних позајмица народним одборима са роком исплате не дужим од једне године;
Уплате основне главнице у предузећа која оснива Окр. нар. одбор
по претходном одобрењу народних власти;
Чл. 5. Исплате из обртног капитала вршиће се на основу уредних
и ликвидних докумената. Одлуку о исплати из обртног капитала доноси на образложени захтев Повереника за финансије Извршног одбора.
Чл. 6. Све извршене исплате на терет рачуна обртног капитала
књижиће се као расход овога рачуна и показаће се у завршном рачуну
особено као расход на терет рачуна обртног капитала благајне ОНО-а.
Као расход показаће се и буџетски дефицит.
Чл. 7. Сва решења и одлуке који повлаче издатак из обртног капитала или терете обртни капитал (буџетски дефицит) извршна су тек
пошто се одобре од стране Министарства финансија НРС.
Чл. 8. Овај Правилник ступа на снагу по одобрењу Министра финансија НРС.
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Одлуку
да се на место др Драгог Смиљанића именује др Драгутин Анастатијевић, лекар и чин. ОНО-а; на место Мице Јанковић, домаћице из Пожаревца именује Драгослав Душманић,
апотекар из ПожаревцаУ овај Одбор је именован и Бошко Ђукић, пож. повер. финансија
ОНО-а, ради стручног финансиског пословања и вођења књига у Одбору за изградњу болнице.
По указаној потреби донета је

Одлука
да се друг Љуба Ћосић, шофер из ПОжаревца, постави за шофера
при Окружном народном одбору у Пожаревцу, са месечном наградом
од 3000 (трихиљаде) динара на терет дотација. Исплата ће почети од
1 (првог) јула 1946 год.
Према претставци коју је овоме Одбору поднео Срески народни
суд у Кучеву под Су бр. 272 од 14-V-46 год, да се путем вирмана смањи
парт. 112 поз. 2 „Дневници присудитеља“ са дин. 12.600.-, а да се повећа
иста парт. поз. 3 „Породични додаци судија“ са истом сумом буџета
Окр. нар. одбора у Пожаревцу за 1946 годину, на основу чл. 7 Правилника за извршење буџета расхода и прихода ОНО-а донета је
Одлука
да се може повећати парт. 112 поз. 3 са дин. 12.600 (дванаестхиљадашестстотина), а да се иста парт. поз. 2 смањи истим износом.
Према указаној потреби, а са разлога што је место повереника
грађевинског одељења ОНО-а упражњено, Одбор је донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одлуку
да се за повереника Грађевинског одељења при ОНО-у у Пожаревцу
кооптира друг Света Станојевић, одборник ОНО-а, који ће ову функцију вршити до коначне одлуке пленума ОНО-а по овоме.
Исплата накнаде ће му тећи од (1) првог јула 1946 г. из кредита
предвиђеног за повереника грађевинског одељења на терет парт. 36
поз. 1. Окружног буџета за 1946 год.
Секретар 						
								
Чланови:

Претседник
Драг. С. Ђурић

37.
Записник
одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 8 јула 1946 год.

Одлуку
да се повећа парт. 13 „Оправка, одржавање и чишћење зграда и инвентара“ са дин 40.000.- (четрдесетхиљада) на терет парт. 22 „Издржавање затвореника“ буџета ОНО-а у Пожаревцу за 1946 год.
Секретар 						
								
Чланови:

Претседник
Драг. С. Ђурић
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По молби Одељења унутрашњих послова при ОНО-у у Пожаревцу,
заснованој на чл. 7 Правилника за извршење буџета расхода и прихода
ОНО-а у Пожаревцу, да се смањи парт. 22 „Издржавање затвореника“
са дин 40.000.- (четрдесетхиљада), а да се за исту суму повећа парт. 13
„Оправка, одржавање и чишћење зграда и инвентара“ истог буџета,Одбор је донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Дневни ред: Одобрење вирманисања по буџету ОНО-а за 1946.

38.
Записник
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одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 11 јула 1946 год. са
дневним редом:
1. Формирање Одбора за обнову станбених зграда у округу
2. Питање повереника за Одељ. тргов. и снабдевања при ОНО-у

Према чл. 2 Закона о обавезној оправци оштећених, рашчишћавању порушених и довршењу започетих станбених зграда на територији НРС – Одбор је донео

Одлуку
којом се при Грађевинском одељењу ОНО-а у Пожаревцу оснива Одбор за обнову станбених зграда у смислу горе поменутог Закона.
У Одбор улазе другови:
Ратко С. Дабић, пов. Грађ. одељ. ОНО-а у Пож.
ing. Јован Стојићевић, нач. Грађ. одељ. ОНО-а у Пож.
Милован Бакочевић, шеф одељ. планском отсека Грађ. одељ.
ОНО-а у Пожаревцу
ing. Сретен Обрадовић, техн. сав. Грађ. од. ОНО-а
арх. Виктор Худак, техн. пристав Грађ. одељ. ОНО-а у Пожаревцу

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Пошто је одласком друга Бране Стојановића – Јанка, досадањег повереника Одељења трговине и снабдевања, на нову дужност остало
Одељење без повереника, то је Одбор донео

Одлуку
да ову дужност врши друг Драг. Јовановић, члан Окружног народног одбора за округ пожаревачки – до сазива пленума ОНО-а који ће о
овоме повереништву донети своју одлуку.
Секретар 						
								
Чланови:

Претседник
Драг. С. Ђурић

39.
Записник

Комисија за планирање
Одмор службеника
Одбор за давање мишљења за кредитирање прив. предузећа
Заштита имовинско-правних интереса ОНО-а
Савет за отворену заштиту деце
Разно

Према чл. 29 Општег закона о народним одборима (Служб. лист
ФНРЈ у броју 43 од 28-V-46) Извршни одбор је приступио саветовању
за састав Комисије за планирање при ОНО-у, па је донео

Одлуку
да у ову Комисију уђу: Драгољуб С. Ђурић, претс. ОНО-а, као претседник Комисије; инж. Јован Стојићевић, нач. Грађ. одељ. ОНО-а; Светолик Рајић, ing. агрономије при Пољопр. одељ. ОНО-а; Тихомир Перић,
ветеринар при СНО-у у Пожаревцу, Сима Сикимић, упр. индустр. предузећа при ОНО-у; Драгослав Стојадиновић, шеф отсека при Социјал.
одељ. ОНО-а; др Брана Радовановић, лекар Држ. болн. у Пожаревцу;
Слободан Ђукић, чин. Отс. за трг. просвећивање у ОНО-у; Рајко Манојловић...85]

85 Недостаје текст Записника
по наредним тачкама.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 16-VII-1946 год. са
дневним редом:

40.
Записник
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одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 10-VIII-1946 год.

Дневни ред:
		
		

Одлука о предаји у пословно руководство и на управу
штампарског предузећа „Јадран“ у Пожаревцу
Одељењу индустрије и рударства ОНО-а у Пожаревцу

Позивом на Уредбу о ликвидацији земаљске управе народних добара Србије ВС бр. 24 од 16 априла т. г. а у смислу чл. 4 исте Уредбе, Извршни одбор донео је

Одлуку
о предаји у пословно руководство и на управу штампарско предузеће „Јадран“ у Пожаревцу Одељењу индустрије и рударства ОНО-а у
Пожаревцу, као предузеће локалног значаја у смислу чл. 3. Уредбе о
ликвидацији ЗУНДС-а.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

41.
Записник

Одлука да се одобре Правила Прве
опанчарско-прерађивачке задруге
као и оснивање одобри

У смислу чл. 6 важећег Закона о задругама донео је

Одлуку
Да се Правила Прве опанчарско-прерађивачке задруге у Кличевцу
као и оснивање и даљи рад задруге одобри.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:

121
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

Дневни ред:
			
			

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 15-VIII-1946 год.

42.
Записник
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одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 20-VIII-1946 год.

Дневни ред: Вирманисање по буџету Окр. нар. одбора

Према акту бр. 2084 од 23-VII-1946 Одељење за здравље овог одбора, а на тражење здравствене станице у Пожаревцу бр. 374 од 13-VII
-1946 год., Одбор је донео О д л у к у
о вирманисању са парт. 174 „путни и селидбени трошкови“ са
5.000.- а да се повећа парт. 173 „огрев и осветљење“ са дин. 1.500.- парт.
175 „поштанско телеграфско телефонски трошкови“ са дин 1.500.- на
партију 176 „набавка штампаних ствари, образаца, књига, часописа и
друго“ са 2.000.- буџета Окружног народ. одбора у Пожаревцу за 1946
год.- Прилог одлука бр. 12487 од 20-VIII -1946 год.
На захтев Одељења за социјално старање Окр. народног одбора бр.
1974 од 20-VIII -1946 год., Одбор је донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одлуку
о вирманисању са партије 217 позиција 1 „набавка канцеларијског
материјала и прибора“ са дин. 500.- на партију 226 „набавка писаћих
машина“, са истом сумом буџета Окр. народ. одбора у Пожаревцу за
1946 год. Прилог бр. 14167 од 20-VIII-1946 год.
На захтев Среског суда у Жабарима Суд. бр. 423 од 5-VIII-1946 год. за
одобрење вирмана, Одбор је донео следећу
Одлуку
о вирманисању са партије 97 „трошкови за превоз сведока, притвореника, осуђеника и преводника до суда и до места издржавања
осуде“ са дин. 4000.- и са парт. 98 „трошкови за излазак суда на лице
места по службеној дужности“ са дин. 5.950.- на партију 91 „огрев са
превозом и сечом, осветлење и вода“ са дин 9.950.- са партије 96 „кривични трошкови“ са дин. 3.000.- и са парт. 99 „трошкови по признању
сиромашког права странкама“ дин 1.000.- а са парт. 94 „поштанско телеграфски телефонски трошкови“ са дин. 4.000.- буџета Окр. нар. одбора у Пожаревцу за 1946 год.
Прилог: одлука 13539 од 20-VIII -1946 год.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:

Прилог записника са седнице ИНО Пожаревац од 20. августа 1946.
Одлука о вирманисању
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог Записника са седнице ИНО Пожаревац од 20. августа 1946.
Одлука о вирманисању

Прилог Записника са седнице ИНО Пожарвац од 20. августа 1946.
Одлука о вирманисању
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

43.
Записник
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одборске седнице ИНО у Пожаревцу, одржане 24-VIII-1946 год. са следећим дневним редом:
Вирманисање по буџету Окружног народног одбора

На захтев Државне болнице у Петровцу под бр. 1600/46 од 11-VIII1946 год. Одбор је донео

Одлуку
о вирманисању са парт. 207 „осигурање“ дин. 2.000.- и са парт. 210
„погребни трошкови“ дин. 2.000.- на партију 206 „путни и селидбени
трошкови“ на дин. 4.000.- буџета Окр. народ. одбора Пожаревац за
1946 год. Прилог бр. 13640.
На тражење Оделења за шумарство ОНО у Пожаревцу бр 1357 од 24VIII-1946 год. Одбор је донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одлуку
о вирманисању са партије 438 поз. 1 „обележавање стабала и
главног коришћења надница радника“ са дин. 10.000.- на партију 431
поз. 1 „набавка канцеларијског материјала и прибора, поштанско телеграфски и телефонски“ са истом сумом буџета ОНО-а Пожаревац за
1946. Прилог бр. 14402 од 24-VIII-1946 год.
Управа Дечјег дома Петровац под бр. 599 од 16-VIII-1946 год. поднела је захтев овом Одбору на одобрење о вирманисању. Одбор је донео

Одлуку
о вирманисању са парт. 227 поз. 1 „плате и периодске повластице
чиновника и чин. приправника“ са дин 3.500.- на исту партију поз. 3
„породични додааци чиновника и неразврстаног особља“ са истом сумом буџета Окружног народног одбора Пожаревац 1946 год.
Прилог бр. 14294 од 24-VIII-1946.
Секретар: 					
Чланови:

Претседник:

Прилог Записника са седнице ИНО Пожаревац од 24. августа 1946.
Одлука о вирманисању
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог Записника са седнице ИНО Пожаревац од 24. августа 1946.
Одлука о вирманисању

Прилог Записника са седнице ИНО Пожаревац од 24. августа 1946.
Одлука о вирманисању
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

44.
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са одборске седнице ИНО одржане 26-VIII-1946 год. са следећим
дневним редом:

Одобрење правила задруга

На молбу Среске набављачке продајне задруге у Вел. Градишту, Одбор је донео следећу

Одлуку
на основу чл. 6 Основног закона о задругама, одобрава се рад
Среске земљорадничке набављачко-продајне задруге у Великом Градишту на основу поднетих Правила.
На молбу Среске земљорадничке набављачко продајне задруге СОЈ
у Жагубици, Одбор је донео
Одлуку
на основу чл. 6 Основног закона о задругама одобравају се Правила
Хомољске среске земљ. набављ. прод. задруге СОЈ у Жагубици.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

45.
Записник

Ad 1) На тражење Мин. шумарства НРС бр.3577 и Мин. индустрије НРС, Одбор је донео
Одлуку
да у Нижу шумарску школу у Чачку пошаље 5 кандидата са месечном стипендијом од 500. дин. и у Топионичку сред. Техничку школу
у Бору 4 кандидата са месечном стипеднијом од 1.000 дин. за сваког
питомца.

Ad 2) На тражење МНО-а из Петровца за одобрење зајма од 20.000.000 динара, Одбор је донео

О длуку
да се не може одобрити зајам МНО-у у Петроввцу у износу од
20.000.000 дин.
Ad 3) У вези са наградама најбољих грла на сточарској изложби у Пожаревцу, Одбор је донео

Одлуку
да се одобрава износ од дин 100.000. као помоћ сточарским задругама за куповину одабраних грла.
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1. Кандидати и питомци овога Одбора за Нижу шумарску школу у
Чачку и за Топионичку сред. Техничку школу у Бору
2. Тражење ИНО Петровац за одобрење зајма од 20.000.000 дин3. Сточарска изложба и награде
4. Помоћ Колу јахача „Стиг“
5. Помоћ „ЗРЕН“
6. Промена назива улица у Пожаревцу
7. Отштета градских уступљених имања
8. Слање представника ОНО-а у сталну Војну комисију при Војном округу
9. Помоћ селу Драговцу за довршење дома културе
10. Финансијски план предузећа
11. Буџет, окружна штедионица
12.Питање извоза и пописа стоке и прехрана стоке уопште
13. ОНОМАГ
14. Питање повереника за планирање
15. Опште оделење
16. Разно

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

са одборске седнице ИНО одржане 30-VIII-1946 год. са следећим
дневним редом:

Ad 4) На молбу Кола јахача „Стиг“, Одбор је донео

Одлуку
да се Колу јахача „Стиг“ одобри помоћ у износу од дин.
10.000.ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

132

Ad 5) На молбу Окружног фискултурног друштва у Пожаревцу, Одбор је

Одлучио
Да се Окр. фискулт. Друштву за такмичење ЗРЕН, одобри помоћ од
дин. 20.000.Ad 6) На тражење ГНО-а у Пожаревцу да овај Одбор да своју сагласност за
промену имена улица, Одбор је донео

Одлуку
Да се предлог уступи Оделењу за правосуђе да оно донесе своје
мишљење по том питању.
Ad 7) За помоћ градских уступљених имања и сушом пострадалих,

одлучено
је да Пољопривредно оделење прикупи тачне податке према
којима ће се равномерно извршити расподела износа од дин. 2.200.000
који је износ примљен од Претсед. Владе НРС за поменуте сврхе.
Ad 8) На тражење Војног округа да се делегира један члан ИНО-а у сталну
Војну комисију, Одбор је донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одлуку
којом се за члана сталне војне комисије одређује друг Бора Вељковић, члан ИНО-а, а за лекара комисије друг Брана Радовановић.
Ad 9) На молбу МНО-а из Драговца, одбор је донео

Одлуку
да се и МНО Драговцу додели помоћ од дин.-28.000 за довршење
дома културе.

Ad 10) Да би се могло извршити финанс. планирање у предузећима потребно је да се сва предузећа региструју закључно до 1 септембра
1946 год.
Са тим у вези треба завршити предлоге буџета најдаље до 31
октобра. Сва упутства за састављање буџета треба заједнички
прорадити.
За техничког руководиоца при изради буџета одређује се друг
Бошко Ђукић, шеф рачуноводства Финанс. одељ. ОНО-а.
Ad 11) У вези са питањем извоза стоке, Одбор је донео

Одлуку
да се одмах приступи прикупљању тачних података о броју грла
како би се могао дати предлог за расположиве вишкове за извоз.

Исто тако треба издејствовати 50.000 кукуруза за становништво среза Хомољског које није у могућности да
привреди. У Хомољском срезу откупљиваће се дрво и за то ће
се дати аванс од дин. 1,500.00 дин.

Ad 13) Према упутству за формирање Оделења за планирање, Одбор је донео
Одлуку
да се поставе службеници који ће извршавати послове администрације а да се повереник за тај ресор не поставља.
Ad 14) Према упутствима Претсед. Владе а у вези Општег закона о народ.
одборима одбор је донео

Одлуку
да се формира Опште оделење ОНО-а и отсеци Општих послова при
СНО-у. У Оделењу да се поставе 2 службеника а у одсеку шеф отсека и
један правник.
Ad 15) По тачци „разно“ дискутовано је о општим имањима и Одбор је донео
Одлуку
да се спроведе евиденција свих општин. имања. Дечја обданишта
у Пожаревцу да буду под руководством ГНО. Решено је да се уведе
картотека свих инвалида.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:
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Одлуку
да ОНОМАГ врати износ од дин. 4,000.000 Окр. народ. одбору и да
се ликвидира ОНОМАГ, с тим да се уместо њега отвори предузеће које
ће да врши откуп: пасуља, лука и меса.
За ликвидацију ОНОМАГ-а одређује се друг Ратко Дабић, члан
ИНО-а.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Ad 12) У вези са ликвидацијом ОНОМАГ-а, одбор је донео

46.
Записник
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са седнице ИНО одржане 5-IX-1946 год. са следећим дневним редом:

1. Састављање буџета СНО- и МНО-а
2. Одлука за 200.000 дин. за формирање домаћичких течајева у округу
3. Саображење организације I држ. апотеке у Пожаревцу86]

Аd 1) Пошто је представљено и проучено Упутство за састав предлога
буџета народних република и народних одбора за 1947 год, Одбор је
донео

Одлуку
да се одрже обавезно конференције у свим срезовима и да се добро
проучи Упутство за састав предлога буџета народних република и народних одбора за 1947 год.
Решено је да у граду Пожаревцу одржи конференцију друг Брана
Стојановић, за срез Пожаревачки Влада Трудић; за Моравски Драги
Јовановић; за Голубачки Рајко Манојловић; за Рамски Владимир Пешић; за Млавски Драгољуб Ђурић; за Хомољски Света Станојевић; за
Звишки др Храна Лазаревић и да о урађеном поднесу извештаје претседништву.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Аd 2) На предлог друга Влад. Пешића, повереника за просвету ОНО-а, Одбор је донео
Одлуку
да се одобрава 200.000 дин. из ванредних кредита за формирање
домаћичких течајева у округу.

Аd 3) На основу члана 29. ст. Ђ. тач. 8. Основног закона о народ. одборима,
чл. 22. Закона о уређењу и деловању кредитног система и чл. 4, 5, 6 и
69. Основног закона о др. привред. предузећима, а имајући у виду и
тач. 4. чл. 2. Уредбе о регистрацији држ. привредних предузећа, Одбор је донео
О д л у к у (решење)
о саображењу огранизације Окружне народне штедионице у Пожаревцу Основном закону о државним привредним предузећима, која се
преобратила из Градске народне штедионице у Пожаревцу.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:

86 Из Записника се види да се одлука по трећој тачки дневног реда односи на Окружну народну штедионицу у Пожаревцу, а не на I држ. апотеку у Пожаревцу

47.
Записник

Случај Среског народног одбора у Вел. Градишту
Помоћ за набавку намештаја у Ђачким интернатима и школама
Формирање Окр. народн. музеја
Помоћ организацији Нар. омл. Србије (Н.О.С)
Формирање окр. предузећа за исхрану

Аd 1) Према извештају секретара ОНО-а и према спроведеној истрази утврђено је да су Јездимир Јовић члан Ср. Н.О. у Вел. Градишту повереник
за пољопривреду, Бранко Николић, секретар Ср. Н.О-а у Вел. Градишту,
Драгољуб Милановић шеф отсека унутр. послова и Љубисав Јовановић реф. за персонал. послове – учествовали у бесправној деоби на
узимању87] УНРА-ине робе. На основу тога Одбор је донео
Одлуку
да се у смислу чл. 56 и чл. 76 Општег закона о народ. одборима Јездимир Јовић и Бранко Николић удаље од дужности одборника Ср. Н.
Одбора у Вел. Градишту, а Драгољуб Милановић и Љубомир Јовановић
отпусте из држ. службе.
Аd 2) На предлог повереника за просвету ОНО-а, а за смештај већег борја
ђака у ђачки интернат Одбор је донео

Одлуку
да се за набавку кревета и намештаја за ђачки интернат одобри
сума у висини од дин. 50.000.- (педесет хиљада), и за набавку намештаја у школама 500.000 дин.

Ад 3) Због археолошког значаја који има наш окрг потреба је да се у Пожаревцу отвори музеј. У ту сврху Одбор је донео

Одлуку
да се у буџету за 1947 год. Окр. нар. одбора унесе сума од дин. 30.000
(педесет хиљада) за отварање музеја.

87 Нечитко
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2.
3.
4.
5.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

седнице ИНО одржане 14-IX-1946 год. са следећим дневним редом:

Ад 4) Да би се омогућио развој организација Народне омладине Србије (НОС), Окр. одбор донео је

Одлуку
да се Окружном одбору народне омладине додели сума од
50.000 дин. на име помоћи.
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Ад 5) Пошто је ликвидирано Окружно предузеће ОНОМАГ, указала се је потреба за формирањем новог предузећа које би се бавило откупом животних намирница. Окр. одбор на својој седници донео је следећу
Одлуку
да се формира Окружно предузеће за исхрану. Предузеће ће подигнути зајам у износу од 5,000.000 динара.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

48.
Записник
седнице ИНО одржане 24-IX-1946 год. са следећим дневним редом:

Одобрава
да се изврши вирманисање по партијама како је у диспозитиву решења наведено.
Прилог решење бр. 15637 од 24-IX-1946 год.
На захтев Одељења за здравље под бр. 1622 од 12-IX-1946 о вирманисању са партије 167 – набавка, оправка и смештај дезинф. апарата
и набавка српских буради као и израда сувих комора – дин. 5.000.- за
партију 168 – трошкови око одржавања санитетског, амбул. аутомобила, набавка бензина, уља, оправка и др. са истом сумом буџета ОНО
за 1946 год.
На основу изнетог и чл. 7 Правилника за извршење буџета расхода
ОНО-а, Одбор

Одобрава
да се изврши вирманисање по партијама како је у диспозитиву решења наведено. Прилог решење бр 15726 од 24-IX-1946 год.
На захтев Среског народног суда у Голупцу под бр. 466 од 8-IX-46
да се изврши вирманисање са партије 77 позиција 2 – претплата на
Службени лист и Сл. гласник Србије и стручне часописе дин. 500.- и
са партије 84 – кривични трошкови дин.5.000 на партију 77 поз. 1- набавка канцеларијског материјала са дин. 5.500.- са партије 83 – набавка штампаних ствари, образаца, књига, часописа – дин. 3.000.- ,
са парт. 85 – трошкови за превоз сведока, притвореника, осуђеника
и спроводника до суда и до места издржавања осуде – дин. 3.000.- и
са парт. 87 – трошкови по признању сиромашног стања права странкама дин. 3.500.- на партију 79 – огрев са превозом и сечом, осветлење
и вода – дин. 9.500.- буџета ОНО-а, Одбор
Одобрава
да се изврши вирманисање по партијама и позицијама како је у диспозитиву овог решења наведено. Прилог решење бр. 16058 од 24-IX-46.
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Срески народни одбор у Вел Градишту под бр. 529 доставио је захтев за одобрење вирмана са партије 68 – кирија, дин. 9.000.- и са партије 73 – трошкови за превоз сведока и осуђеника и спроводника до
суда и до места осуде, дин.6.000.- на партију 66 – оправка, одржавање
и чишћење зграде и инвентара са дин. 15.000.- буџета ОНО.
На основу изнетог ИНО

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Вирманисање по буџету Окр. нар. одбора

На захтев Ср. суда у Петровцу о вирманисању са партије 128 – путни тропкови присудитеља дин. 2.400.- са
партије 131 – кривични трошкови дин 6.000.- са партије 134
– трошкови по признању сиромашног права странкама дин.
5.000.- а да се повећа партија 125 поз. 1 – набавка канцеларијског
материјала и прибора са дин. 13.400.- окр. буџета за 1946 год. Одбор
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Одобрава
да се изврши вирман по партијама и позицијама како је у диспозитиву овог решења наведено.
Прилог решење бр. 16059 од 24-IX-46 год.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 24. септембра 1946.
Одлука о вирманисању
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Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 24. септембра 1946.
Одлука о вирманисању

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 24. септембра 1946.
Одлука о вирманисању
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Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 24. септембра 1946.
Одлука о вирманисању

49.
Записник
седнице ИНО одржане 27-IX-1946 год. са следећим дневним редом:

Одлуку
којом одобрава да се изврши вирман по партијама и позицијама како
је у диспозитиву решења наведено. Прилог решење 16411 од 27-IX-46.
б) На захтев држ. воћног расадника из Вел. Градишта под бр. 207/46
од 20-IX-46 о вирманисању са парт. 427 „осигурање“ дин 1.100.- на парт
424 „одржање превозних средстава“ са истом сумом буџета ОНО-а у
Пожаревцу за 1946 год. Одбор је донео
Одлуку
којом се одобрава вирманисање по партијама како је у диспозитиву
овога решења наведено. Прилог решење бр. 1630 од 27-IX-1946 год.
в) На захтев Државне болнице у Пожаревцу под бр. 1624 од 26-IX-46
о вирманисању према буџету ОНО-а, Одбор
Одобрава
да се изврши вирманисање по партијама како је у диспозитиву решења наведено. Прилог решење бр. 16378 од 27-IX-1946 год.
Секретар: 						
Чланови:

Претседник:
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а) На захтев Ниже пољопривредне школе у Пожаревцу под бр. 1241
од 25-IX-46 г. Одбор је донео

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Вирманисање по буџету Окр. нар. одбора
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Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 27. септембра 1946.
Одлука о вирманисању

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 27. септембра 1946.
Одлука о вирманисању
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 27. септембра 1946.
Одлука о вирманисању

50.
Записник

Ad 1) Окружни суд у Пожаревцу под бр. 1276 од 12-IX-1946 г. доставио је
овом Одбору захтев за одобрење кредита од 38.000 динара из партије
314/1 – трошкови око организације власти и рад народних одбора, као
и за извршење функције које се преносе из земаљске надлежности на
народ. одборе буџета Мин. финансија Н.Р. Србије за 1946 год. Горњи износ утрошио би се за набавку једне писаће машине 12.000 дин. за набавку огрева 12.000 динара и за поштанско телеграфске трошкове
9.000 дин.
На основу овог Одбор је донео

Одлуку
прилог одобрење бр. 15360 од 16-X-1946.
Срески суд у Жагубици под пов. бр. 322/40 доставио је овом Одбору
свој захтев да се одобри кредит од дин. 30.000 из кредит. партије 314/1
– трошкови око организације народне власти код народ. одбора, као
и за извршење функција које се преносе из земаљске надлежности на
народне одборе – буџета Мин. финанс. Н.Р.С. за 1946 г. за набавку писаће машине и другог намештаја.
На основу изнетог Одбор је донео
Одлуку
прилог одлука бр. 11970 од 16-X-1946 год.
Државна болница у Петровцу под бр. 1650/46 упутила је свој захтев
овом одбору за одобрење о вирманисању из парт. 299 – обрађивање
баште дин. 6.000 на партију 203 позиција 1 – набавка канц. материјала
и прибора са истом сумом буџета расхода ОНО Пожаревац за 1946 год.
На основу изнетог и чл. 7. Правилника о извршењу расхода и прихода ОНО је донео
Одлуку
прилог одлука бр. 17252 од 16-X-1946 год.
Срески народни суд доставио је захтев за вирманисање са парт. 143
– трошкови за превоз сведока, притвореника осуђеника и спроводника до суда и до места одржавања осуде – динара 5.000.- на партију
136 позиција 1 – набавка канцел. материјала и прибора – са истом сумом; са партије 144 – трошкови изласка суда на лице места по служб.
дужности – дин. 10.000 – на партију 138 - огрев, осветлење и вода – са
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1. Вирманисање по буџету Окр. нар. одбора
2. Разно

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

седнице ИНО одржане 16-X-1946 год. са следећим дневним редом:
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истом сумом, а са партије 145 – трошкови по признању
сиромашног стања странкама дин. 50.000 на партију 141 –
набавка штампаних ствари, образаца и књига, часописа истом
сумом буџета расхода ОНО Пожаревац за 1946 год.
На основу чл. 7. Правилника за извршење буџета расхода и прихода ОНО- доноси

Одлуку
прилог бр. 17.288 од 16-X-1946 год.
Државна болница у Петровцу под. бр. 1659/46 доставила је свој захтев овом Одбору да јој се одобри кредит од дин. 60.000.- за набавку
огрева из партије 440 – буџетски резервни кредит ОНО-а за 1946 год.
На основу предњег Одбор доноси

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одлуку
Прилог бр. 17252 од 16-X-1946 год.
Државно воћни расадник у Пожаревцу под бр. 469746 доставио је
овом Одбору захтев о вирманисању са партије 373 – надница за обраду и уређење расадничких имања дин. 3.000.- на партију 367 – оправка, одржавање и чишћење зграда и инвентара са истом сумом; са
партије 373 – наднице за обраду и уређење расадничких имања дин.
2.000 на партију 368 – огрев, осветлење, вода и индустриска струја –
са истом сумом; са партиије 373 – наднице за обраду и уређење расадничких имања – дин. 2.000.- на партију 369 – одржавање превозних
средстава - са истом сумом, и са партије 373 – наднице за обраду и
уређење расадничких имања – дин. 4.500.- на партију 375 – набавка,
нега, исхрана, лечење и потков стоке - са истом сумом буџета Окружног народног одбора Пожаревац за 1946.г.
На основу изложеног и чл. 7. Правилника за извршење буџета, Одбор је донео следећу

Одлуку
прилог одлука бр. 17114 од 16-X-1946.
Одељење Унутрашњих послова под бр. 5324 од 3-X-1946 доставило
је овом Одбору свој захтев на одобрење о вирманисању са партије 12
позиција 1 – набавка канцеларијског материјала – дин.- 5.000.- на партију 21 – кирија – са истом сумом буџета ОНО-а за 1946 год. Н основу
изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета расхода и прихода
за 1946 год. Одбор је донео
Одлуку
Прилог Одлука бр. 16926 од 16-X-46 год.
Мин. финансија Н.Р. Србије под бр. 94405 од 10-VIII-1946 год. ставило је на расположење овом Одбору дотацију од 2.200.000.- динара
преко Привредне банке Н.Р. Србије за подмирење ванредних потреба
насталих услед града.

Одлуку
да се Среском народном одбору у Пожаревцу додели
2.000.000 дин.- а Среском народном одбору Ђагубица дин. 20.000.Овом одлуком обавестити Среске народне одборе у Пожаревцу
и Жагубици као и Финансијско одељење ОНО-а ради извршења истог.
Издатак по овој одлуци код Финансијског одељења ОНО-а сматрати дефинитивним.
Прилог одлука бр.88]

Ad 2) На основу реферата економа ОНО-а за набавку пећи и чункова за потребе канцеларија ОНО-а а на основу члана 5 правилника за извршење
Окружног буџета за 1946 год. Одбор је донео следећу
Одлуку
Прилог одлука бр. 2776 од 16-X-1946 год.

Секретар: 						
Чланови:

Претседник:
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ИНО је на седници донео

88 Недостаје број одлуке.
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Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 16. октобра 1946.
Одлука о вирманисању

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 16. октобра 1946.
Одлука о вирманисању
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Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 16. октобра 1946.
Одлука о вирманисању

51.
Записник

Помоћ породици погинулог друга на путу за Рамски рит
Болнички трошкови озлеђеним
Вирманисање по буџету ОНО-а
Решење о саображењу аутом. млина „Братинац“ одредбама осн. Закона о држав. привр. предузећима

Ad 1) Приликом превоза људи на изградњу ...........89] на Рамском риту десила
се је аутомобилска несрећа у којој је страдао Радисав Милисављевић
из села Забрђа. ОНО на својој седници дана 22 о.м. доноси
Одлуку
да се породици погинулог Радисава Милисављевића из Забрђа додели помоћ у износ од 30.000.- динара.
Ad 2) Приликом аутомобилске несреће на путу за Рамски рит ..............90] је
рањено више лица. ОНО – доноси
Одлуку
да се сви болнички трошкови исплате на терет благајне ОНО-а.

Ad 3) По указаној потреби а на основу чл. 7 Правилника о извршењу буџета
расхода и прихода ОНО-а за буџетску 1946 годину, Одбор
Решава
Решење у прилогу бр. 18127 од 22-X-1946 год.

Ad 4) На основу чл. 5 у вези чл. 69 Основног закона о државним привредним
предузећима Окр. Н.О. у Пожаревцу доноси
Решење
О саображењу аутоматског млина „Братинац“ одредбама Основног закона о државним привредним предузећима. Решење бр. 480 од 14-X у прилогу.
Секретар: 						
Чланови:

89 Нечитка реч.
90 Нечитка реч.

Претседник:
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2.
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

седнице ИНО за округ пожаревачки одржане 22-X-1946 год. са следећим
дневним редом:
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 22. октобра 1946.
Одлука о вирманисању

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 22. октобрa 1946.
Одлука о усклађивању рада Аутоматског млина у Братинцу
са прописима Основног закона о државним привредним предузећима
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седнице ИНО-а одржане 25-X-1946 год. са следећим дневним редом:
Вирманисање по буџету ОНО-а

Срески народни суд Пожаревцу под бр. 620/46 г. доставио је свој
захтев Одбору на одобрење кредита од 10.000 дин. из дотације од
500.000.- по партији 314 позиција 1 – трошкови око организације народне власти код народних одбора као и за извршење функција које
се преносе из земаљске надлежности на народне одборе – буџета Мин.
финансија НР Србије за 1946 год. за набавку пећи.
На основу изложеног Одбор је донео

Одлуку
прилог одлука бр. 18070 од 25-X-46.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Окружни народни суд у Пожаревцу под бр. 1358/46 доставио је
овом Одбору свој захтев на одобрење о вирманисању са партије 60
– кривични трошкови дин. 5000.- на партију 54 позиција 1- набавка
канцелар. материјала са истом сумом, са парт. 60 60- кривични трошкови на 6.000 на парт. 58. пошта. телеграф. и телефон. Трошкови са истом сумом и са парт. 63 – трошкови по признању сиромашног стања
странака дин. 3.000 на партију 55 – оправка, одржавање, коришћење
зграде и инвентара – са истом сумом буџета ОНО-а у Пожаревцу за
1946 год.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета
расхода и прихода ОНО-а у Пожаревцу за 1946 год. Одбор је донео

Одлуку
прилог одлука бр. 17392 од 25-X-1946.

Дом народног здравља по бр. 784 од 5 октобра 1946 год. доставио је
свој захтев одом Одбору на одобрење о вирманисању са парт. 181 позиција 2 – претплата на службене листове и часописе – дин. 5.000.- у
корист партије 182 – оправка, одржавање и чишћење зграде и инвентара са истом сумом буџета ОНО Пожаревац за 1946.
На основу изложеног и Правилника за извршење буцета расхода и
прихода ОНО Пожаревац за буџетску 1946 год. Одбор је донео

Одлуку
прилог одлука бр. 17060 од 25-X-1946 год.

Према указаној потреби и на основу чл. 7 Правилника за извршење
буџета расхода и прихода ОНО-а за буџетску 1946 год. Одбор је донео

Одлуку
Прилог одлука бр. 18243 од 25-X-46.

Државна трговачка академија у Пожаревцу под бр. 550 од 24-X-1946
год. доставила је свој захтев овом Одбору за одобрење о вирманисању
са парт. 328 – стипендије одличних и врло добрих ученика припадницима нечитко са дин. 30.000 у корист парт. 322 – оправка, одржање и
чишћење зграде и извештаја са истом сумом буџета ОНО-а у Пожаревцу за 1946 год.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета
расхода и прихода ОНО-а за буџетску 1946 год. Одбор је донео

Одлуку
прилог одлука бр. 18280 од 25-X-1946 год.

Државна болница под бр. 2154/46 и 2157/46. од 24-X-46 доставила
је овом одељењу свој захтев на одобрење о вирманисању са парт. 211 –
исхрана болесника и особља – дин. 30.000 у корист парт. 205 – огрев,
осветљење са истом сумом са парт. 209 – обрађивање баште дин. 480
у корист парт. 204.
На основу изложеног, Одбор је донео

Одлуку
о вирманисању прилог бр. 18317/46.

Оделење унутрашњих послова доставило је под бр. 6025/46 свој захтев о вирманисању са парт. 514 „огрев, осветлење и вода“ дин. 10.000
у корист парт. 18 „поштански, телеграфски и телефонски трошкови“
са истом сумом буџета ОНО-а за исту годину.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета Одбор је донео

Одлуку
о вирманисању – прилог одлука бр. 18359/46.

Секретар: 						
Чланови:

Претседник:
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Одлуку
прилог одлука бр. 13309 од 25-X-46.
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Срески суд у Пожаревцу под бр. 323/46 доставио је
овом одбор свој захтев за одобрење кредита по парт. 135/1
– плате и периодичне повишице судија са извештајем да по
истој парт. недостаје дин. 33.062.- за исплату принадлежности.
Образлажући да је наступио недостатак кредита услед тога што су
судије у суду треће и четврте групе а предвићене су принадлежности
за судије VI групе по буџету ОНО-а за 1946 год.
На основу изложеног по чл. 7 Правилника за извршење буџета
расхода и прихода ОНО-а у Пожаревцу донео је следећу
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Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 25. октобра 1946.
Одлука о вирманисању

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 25. октобра 1946.
Одлука о вирманисању
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Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 25. октобра 1946.
Одлука о вирманисању
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Одлука о вирманисању

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 25. октобра 1946.
Одлука о вирманисању
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53.
Записник

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

седнице ИНО-а одржане 1-XI-1946 год. са следећим дневним редом:
Додељивање помоћи окр. народ. позоришту

По указаној потреби, а на основу чл. 5 Правилника за извршење
буџета расхода и прихода ОНО-а у Пожаревцу за буџетску 1946 год.
Одбор

Одобрава
Да се додели помоћ Окржном народном позоришту у Пожаревцу
износа од дин. 10.000 на терет парт. 440 буџетски резервни кредит
буџета ОНО-а Пожаревац за 1946 год.- Ово решење доставити Окружном народном позоришту у Пожаревцу.-91]
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91 Недостају потписи секретара (записничара), председника и чланова ИНО-а.

54.
Записник

Ad 1) По указаној потреби, а на основу чл. 7 Правилника за извршење
буџета расхода и прихода Окр. НО-а у Пожаревцу за буџет 1946 год.,
Одбор доноси
Одлуку
да се изврши вирманисање са парт. 3 поз. 3 „породични додатак“
на парт. 4 поз. 3 „породични додатак“ дин. 1.400 (хиљаду четири стотине) и са парт. 7 поз. 3 „породични додатак“ на парт. 6 поз. 4 „породични додатака“ дин. 4.200 (четири хиљада и двеста) буџета ОНО-а
Пожаревац за 1946 год.
Ово решење доставити персонал. отсеку ОНО-а.
Оделење унутрашњих послова под бр. 6354/46 доставило је овом
Одбору свој захтев о вирманисању на одобрење са парт. 16 „путни и
селидб. трошкови“ на парт. 18 „поштанско – телефонски-телеграфски
трошкови“ дин. 10.000.- буџета ОНО-а за 1946 год.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета
расхода и прихода ОНО-а, Одбор доноси
Одлуку
да се изврши вирманисање по партијама како је у диспозитиву
овога решења наведено.
Ово решење доставити Оделењу унутрашњих послова.
Ad 2) Окружни народни одбор у Пожаревцу на основу реферата економа
ОНО-а од 10-X-46 у вези набавке писаће машине и намештаја, а на основу члана 5 Правилника за извршење државног буџета за 1946 год.
донео је следећу
Одлуку
да се за рачун Окружног народног одбора у Пожаревцу могу набавити горе назначене ствари у вредности од 80.000 динара.
Исплата пада на терет партије 440 резервних кредита окр. буџета
за 1946 год. пошто буџетом није предвиђено за ове издатке.
Ad 3) Према приложеном Правилнику, Одбор је донео

Одлуку
Којом се потврђују Правила за оснивање Земљ. набављ. потрошачке задруге у Поникви.92]
92 Недостају потписи секретара, председника и чланова Одбора.
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1. Вирманисање по буџету ОНО-а
2. Одлука за набавку ствари у износу за 80.000 дин.
3. Одобрење правила Земљ. наб. задрузи у Поникви

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

седнице ИНО-а одржане 4-XI-1946 год. са следећим дневним редом:
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Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 4. новембрa 1946.
Одлука о вирманисању

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 4. новембра 1946.
Одлука о вирманисању

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

175

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

176

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Прилог са седнице ИНО ОНО Пожаревац одржане 4. новембра 1946.
Одлука о вирманисању

55.
Записник
седнице ИНО-а одржане 2-XII-1946 год. са следећим дневним редом:

Одобравамо
да се из парт. 440 буџетских резервних кредита буџета ОНо-а Пожаревац за 1946 годину исплати дин. 30.000.- (тридесет хиљада) одједном на име помоћи породици погинулог Милосављевић Радивоја из
Забрђа срез Млавски.
Ово решење доставити ради сагласности Министарству финансија
Н.Р. Србије.
Секретар: 						
Чланови:

93 У записнику са седнице одржане
22. октобра 1946, наводи се име
Радисава Милосављевића.

Претседник:
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При транспорту добровољних радника на да 18-X-1946 год. за рад
на Рамском риту десила се је аутомобилска несрећа у којој је погинуо
друг Милосављевић Радивоје, стар 35 година из МНО-а Забрђа срез
Млавски - Петровац.
Погинули друг оставио је незбринуту жену и децу.
На основу изложеног и чл. 5 и 7 Правилника за извршење буџета
расхода и прихода ОНО-а у Пожаревац за буџетску 1946 годину

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Помоћ породици друга Радивоја Милосављевића93]

56.
Записник
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седнице ИНО-а одржане 6-XII-1946 год. са следећим дневним редом:

Вирманисање по буџету ОНО-а
а) Срески суд Петровац под бр. 512 доставио је свој захтев на одобрење о вирманисању са парт. 132 „трошкови за превоз сведока, притвореника, осуђеника и спроводника до суда и доместа издржавања осуде“
у корист парт. 127 „огрев са превозом и сечом, осветлење и вода“ дин.
6.000.- (шест хиљада) буџета ОНО Пожаревац за 1946 годину.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета
расхода и прихода ОНО-а за 1946 год.

Одобравамо
да се изврши вирманисање по партијама како је у диспозитиву
овога решења наведено.
Ово решење доставити Среском суду у Петровцу.
б) Шумарско оделење ОНО-а под. бр. ...94] од 3-XII-1946 год. доставио
је свој предлог овом Одбору на одобрење о вирманисању са парт. 436
поз. 3 дин. 50.000.- и са парт. 431 поз. 1 буџета ОНО-а у Пожаревцу за
буџет. 1946 год.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буцета

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одобравамо
да се изврши вирманисање по партијама и позицијама како је у диспозитиву овог решења наведено.
Ово решење доставити Одељењу шумарства ОНО-а у Пожаревцу.

Срески народни суд у Пожаревцу под бр. 712/46 доставио је свој захтев о вирманисању на одобрење са парт. 142 „кривични трошкови“
у корист парт. 137 „оправка, одржавање чистоће и инвентара“ дин.
4.000.- и 141 „набавка штамп. ствари, образаца, књига и часописа“ дин.
4.000.- буџета ОНО-а у Пож. за 1946 буџ. год.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета

Одобравамо
да се изврши вирманисање по партијама како је у диспозитиву овог
решења наведено.
Ово решење доставити Среском суду у Пожаревцу.
Окружни нар. суд у Пожаревцу под бр. 1578/46 доставио је овоме
Одбору свој захтев на одобрење о вирманисању са парт. 62 „трошкови за излазак суда на лице места по службеној дужности“ у корист
парт. 59 „набавка штампаних ствари, образаца, књига и часописа“ дин.
2.250.- буџета ОНО-а за 1946 год.

94 Недостаје број акта – предлога.

Одобравамо
да се изврши ово вирманисање по партијама како је у диспозитиву
овог решења речено.
Ово решење доставити Одељ. ун. послова у Пожаревцу.

На основу реферата економа ОНО-а од 10-X-1946 год. за оправку одборског аутомобила марке „џип“, која по претходном прорачуну износи од 15.000.- дин, а на основу чл. 5 Правилника за извршење буџета
за 1946 год. донета је

Одлука
да се изврши оправка поменутог аутомобила.- Исплата пада на терет парт. 440 - резервних кредита ОНО-а окр. буџета 1946 год, пошто
буџетом није предвиђен кредит за овакве издатке.
Према указаној потреби, а у смислу чл. 60 ст. 6 Општег зак. О нар.
одборима, донета је

Одлука
да се Велибор С. Стокић из Пожаревца постави за служитеља Окр.
нар. одб. у Пожаревцу са месечном наградом од 1.800.- дин по I разреду супоће.
Награда ће му тећи од 1 октобра 1946 год. и пада на терет парт. 36
поз. 2 буџета ОНО-а за 1946 год.
О предњем известити Финансиско одељење, Персонални отсек и
именованог.
Одељење за социјално старање под бр. 2007/46 доставило је свој
предлог на одобрење о вирманисању са парт. 312 поз.1 „плате и период. повиш. чиновника и чиновн. приправника“ дин. 2.625.- на поз. 5
исте партије са истом сумом Окр. буџета за 1946 г.
На основу изложеног и чл. 7. Правилника за извршење буџета
Одобравамо
да се изврши вирман по партији и позицији како је у диспозитиву
овог решења наведеног
Ово решење доставити Одељењу за социјално старање.

95 Могућа је техичка грешка при вођењу записника: уместо реч „Одељењу“ логично
би требало да буде наведено „Одбору“.
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Одељење унутрашњих послова у Пожаревцу под бр. 8255/46 доставило је овоме Одељењу95] свој захтев на одобрење о вирманисању
са парт. 12 поз. 1 „набавка канцелариског материјала“ у корист парт.
23 „набавка материјала за техничку истражну службу“ дин. 7.000.буџета ОНО-а за 1946 годину.
На основу изложеног и чл. 7 Правилника о извршењу буџета ОНО-а
у Пожаревцу

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одобравамо
да се изврши ово вирманисање по партијама како је у
диспозитиву овог решења речено.
Ово решење доставити Окр. нар. суду у Пожаревцу.

57.
Записник
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седнице ИНО-а одржане 14-XII-1946 год. са следећим дневним редом:
Вирманисање по буџету ОНО-а у Пожаревцу за 1946 год.

1. Државни расадник у Петровцу под бр. 411/46 доставио је овом Одбору
сво предлог на одобрење о вирманисању са парт. 381 „путни и подвозни трошкови“ дин. 1.000.- и са парт. 383 „осигурања“ дин. 1.500.- све
у корист парт. 384 „наднице за обраду и уређење расадничког имања“
буџета ОНО-а за 1946 год.
На осн. изложеног и чл. 7 Правилника за извршење буџета

Одобравамо
да се изврши ово вирманисање како је у диспозитиву овога решења
наведено.
О овоме известити Држ. расадник у Петровцу.

2. Срески нар. суд у В. Градишту доставио је овоме Одбору на одобрење
предлог (под бр. 686/46) о вирманисању са парт. 72 „кривични трошкови“ у корист парт. 67 „огрев, осв. и вода“ дин. 5.000.- буџета ОНО-а за
1946 год.
Према изложеном и чл. 7 Правилника о извршењу буџета ОНО-а

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одобравамо
да се ово вирманисање изврши.

3. Дечји дом у Петровцу доставио је под бр. 1199/46 предлог на особрење
о вирманисању са парт. 235 „исхрана“ дин. 1.000.- у корист парт. 230
„огрев и осветљење“ буџета ОНО-а за 1946 год.
Према изложеном и чл. 7 Правилника за извршење буџета ОНО-а
за 1946 год.

Одобравамо
да се предложено вирманисање изврши и Дом о томе извести.

4. Дечји дом у Петровцу, под бр. 1062/46, доставио је на одобрење предлог о вирманисању са парт. 235 „исхрана деце“ по парт. 231 „службена
путовања, превоз деце и пратилаца“ дин. 3.000.Према изложеном и чл. 7 Правилника за извршење буџета ОНО-а

Одобравамо
да се изврши предложено вирманисање и о томе извести Дом у Петровцу.
5. Дечји дом у В. Поповцу, под бр. 1097/46, доставио је свој предлог Одбору на одобрење о вирманисању у буџету ОНО-а за 1946 год., и то: са

парт. 249 у корист партија 288 (8.000.- дин.), 289 (10.000.дин.), 291 (2.500.-дин.), 292 (3.000.- дин.), 296 (5.000.- дин.),
и са парт. 297 у корист парт. 290 (1.500.- дин.)
Према изложеном и чл. 7 Правилника за извршење буџета

Одобравамо
да се горњи вирмани изврше. Ово решење доставити Шумар.
одељењу ОНО-а.

7. Одељење унутрашњеих послова при ОНО-у у Пожаревцу, под бр.
9382/46, поднело је на одобрење свој предлог о вирманисању са парт.
12 поз. 1 у дин. 10.000.- и са парт. 16 у дин. 10.000.- у корис парт. 21 –
буџета ОНО-а у Пожаревцу.
Усвајајући разлоге који су у предлогу Одељ. унутр. послова наведени и према чл. 7 Правилника за извршење буџета 1946 године

Одобравамо
да се горњи вирмани изврше. О предњем обавестити Одељ. унутр.
послова ОНО-а.

8. По саслушању реферата повереника за социјално старање и народно
здравље - да се грађански мобилисаној лекарки др Вукомановић
при Дому народног здравља у Пожаревцу исплаћује месечно 1.000.(хиљаду) дин. на име хране,- Одбор
О д л у ч у је
да се ова исплата за рачун др Вукомановић исплаћује редовно сваког месеца све док јој грађанска мобилизација траје.- Исплата ће пасти
на терет непредвиђених расхода буџета овог одбора за 1946 годину.
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6. Шумарско одељење ОНО-а у Пожаревцу под бр, 13178/46 доставило
је свој предлог на одобрење о вирманисању са парт. 437 поз. 1 у дин.
5.500.- а у корис парт. 434 поз. 2, и са парт. 432 сума у дин. 1.500.- на
парт. 431 поз. 2 буџета ОНОа- за 1946 год.
Усвајајући разлоге које је Шум. одељење навело и по чл. 7 Правилника о извршењу буџета за 1946 годину

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одобравамо
да се ово вирманисање изврши.
О овоме известити Дечји дом у Вел. Поповцу.

58.
Записник
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седнице, одржане 17-XII-1946 год. са дневним редом:

1. Помоћ дечјим јаслицама у Пожаревцу
2. Подела помоћи из дотација Мин. фин. НРС месним и среским народним одборима

1. По саслушању реферата повереника финансија при овоме Одбору: да
је Мин. финансија НРС, под бр. 93401/46, из дотације од 3.000.000.- динара одобрило месним народним одборима суму од дин. 512,000.000.за покриће непредвиђених или недовољно предвиђених расхода по
буџетима месних народни одбора за 1946 годину -

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одобравамо
Да се ових 512.000.- динара преко среских поделе месним народним
одборима како следи:
Среском нар. одбору у Пожаревцу дин.
92.000.СНО-у у Жагубици		
„		
60.000.СНО-у у Голупцу		
„		
60.000.СНО-у у Кучеву			
„		
50.000.СНО-у у Жабарима		
„		
60.000.СНО-у у В. Градишту		
„		
80.000.СНО-у у Петровцу		
„		
110.000.Горње суме имају се употребити код месних народних одбора за покриће најпотребнијих расхода, првенствено за исплату плата школским служитељима, поштарима и за огрев школа по буџету 1946 год,
или за недовољно или никако предвиђене сврхе.
По извршеној подели и исплати менсим народним одборима,
срески народни одбори ће доставити овоме Одбору план исплате.- Ово
решење доставити свима среским одборима.
2. Решењем Мин. фин. НРС бр. 115238/46 одобрено је овом Одбору да
може из раније дотације од дин. 3,000.000.- поделити дин. 400.000.среским народним одборима за покриће својих непредвиђених или
недовољно предвиђених расхода,- по саслушању реферата повереника финансија овога Одбора
Одобравамо
да се сума од дин. 400.000.-подели среским народним одборима, и то:
		
СНО-у Жагубица 			
дин. 176.389.		
СНО-у Голубац 			
„
50.000.		
СНО-у Кучево 			
„
150.000.		
СНО-у Пожаревац 			
„
23.611.-

Одобравамо
да се Дечјим јаслицама у Пожаревцу да помоћ у суми од дин.
(100.000.-) сто хиљада за своје пословање.
Овај издатак пада на терет парт. 440 „буџетски резервни кредити“
буџета ОНО-а за 1946 годину.
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3. Управа Дечјих јаслица у Пожаревцу обратила се овоме Одбору за
помоћ ради извршења свих претходних радова за сам полетак рада
јаслица – пошто по буџету ОНО-а за 1946 год. нису предвиђени кредити у ову сврху.
На основу изложеног и чл. 5 и 7 Правилника о извршењу буџета
ОНО-а за 1946 годину

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Горње се суме одобравају среским народним одборима с тим што ће се од горњих сума обуставити онолико
колико неки одбори дугују овомо ОНО-у.

59.
Записник
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седнице одржане 28-XII-1946 год. са дневним редом:

Вирманисање по буџету ОНО-а за 1946 год.

1. Државно воћни расадник у Голупцу, под бр. 486/46 и 487/46 доставио
је своје предлоге овоме Одбору на одобрење о вирманисању са парт.
399 поз. 1 и 2., 402, 404 и 405 – све у корист партије 408 у укупној суми
од дин. 4.000.- (четирихиљаде).
Усвајајући разлоге изнесене у предлогу

Одлучујемо
да се ово вирманисање изврши.

2. Дом стараца у Александровцу, под бр. 1663/46, доставио је ОНО-у свој
предлог о вирманисању по буџету ОНО-а за 1946 год. (Одељ. социјал.
старања и народ. здравља), и то: са парт. 308 у корист парт. 300 дин
30.000.-, у корист пар. 301 дин. 12.000.- и у корист партије 302 дин.
3.000.Усвајајући предлог као довољно образложен и оправдан и према
чл. 7 Правилн. за извршење буџета

Одобравамо
да се поменуто вирманисање изврши.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

3. По указаној потреби а на основу чл. 7 Правилника за извршење буџета
ОНО-а за 1946 годину

Одобравамо
да се изврши вирманисање, и то: са парт. 312 поз. 3 „плате и периодске повишице служитеља“ у корист парт. 312 поз. 5 „породични
додаци службеника“ у дин. 650.- (шестотинапедесет), као и са исте
партије позиције у корист исте партије поз. 4 „плате неразврстаног
особља“ у дин. 4.290.- (четирихиљадедвестодеведесет) и са парт. 334
поз. 2 „плате и периодске повишице служитеља“ у корист исте партије поз. 3. „плате неразврстаног особља“ у дин. 2.660 (двехиљадешестотинашесет).

60.
Записник
седнице одржане 31-XII-1946 год. са дневним редом:

1. МНО у Н. Костолцу обратио се под бр. 40/46 овоме Одбору да му се додели дотација у иносу од 10.000.- (десетхиљада) динара за покриће
трошкова око оснивања, пошто нема никаквих прихода.
Усвајајући ову молбу као оправдану

Одобравамо
да се горња сума исплати МНО-у у Н. Костолцу у поменуте сврхе.
Исплата пада на терет парт. 440 „буџетски резервни кредити“ буџета
ОНО-а за 1946 год.96]

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Помоћ МНО-у у Н. Костолцу за његово оснивање

96 Последњи текст записника односи се на седницу ИНО одржану 31. Децембра 1946
године. Књига записника није закључена, за ту годину, а у наставку се у истој
књизи не налазе записници са седница Одбора у наредногј 1947. години. Књига
записника за 1947. годину није сачувана.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

185

З АПИСНИЦИ
СА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА
ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ПОЖАРЕВАЦ

1.

Избор секретара:
Одбор решава да се узме један чиновник уз месечну награду од
2.000 динара на терет овога одбора, а одбор има да разреже равномерно међу собом, изузев произвођача.

Дужност чиновника:
Секретар одбора вршиће све канцелариске и спољне послове, које
му овај одбор стави у дужност.
II
Канц. Координационог одбора:
Одбор је одлучио да се за прво време канцеларије сместе у просторијама „Ономага“ (пиљарско одељење), у згради „Сељак“ кафане.
III
Канцелар. намеш. и материјал:
Канцеларијски намештај користи „Ономаг“ привремено, а канцеларијски материјал и остало у вези са канцеларијом сносе солидарно
сви чланови одбора.
IV

Трговина:
Дужности и права овога одбора пренети обавештења од О.Н.О. или
К.О. (види распис Нишког К.О.)
V

Дужност одбора:
1.) Да се одмах изради распис и обавести све суседне округе и наше
срезове о свом постојању и задатку.
2.) Одбор ће се састајати што чешће, а најмање једанпут недељно и
то четвртком између 11-12 часова, ради договора о ценама и другим
евентуалијама.
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са прве седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане
на дан 8. јуна 1946. године.
Представници присутни седници:
„ОНОМАГ“ Влада Богдановић
„Гл. з. поп. з.“ Душан Марић
„Воћар“ Милорад Срећковић
„Рад. с. н. п. з.“ Љубомир Дичић
„Поврт. зад.“ Дамњановић Војислав
„Произв. зад.“ Стојан(к)овић Михајло
„Рад. с. н. п. з.“ Ниш
I

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Записник
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VI

3.) Да спречава приступ шпекулантима на терену и
пијаци. Овакве случајеве чланови су дужни одмах доставити одбору.
4.) Да у тесној вези са народним властима координирају.
5.) Да редовно по завршеној седници обавештава заинтересоване о донетим одлукама о ценама и о свему у вези са овим.
6.) Молити О.Н.О. да делегира свог сталног представника при овом
одбору.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Цене о поврћу до следеће седнице:
Кромпир, на ангро, фран. вагон
		
I врста					
дин.
		
II „ „						
		
III „ „						
Франко магацин:
		
I врста
				
дин.
		
II „ „						
		
III „				
80,20 „
Купус, на ангро, франко магацин
		
I врста 		
1 кгр дин. 7.		
II „ 			
1 кгр
„
4.Паприка,
		
Ситна љута 		
1. комат
дин.
		
Туршијара I 		
100 ком.
дин.
			
II 		
100 		
„ „
			
III 		
100 		
„ „
		
Бабура
I 		
1 ком.
дин.
			
II 		
1 		
„ „
Лук црни
		
Чист			
1. кгр.		
дин.
		
Са пером 		
1. кгр.
„
		
Лук бели 		
1. кгр.
„
		
Зелен			
1 		
„„
Парадајз			
1 		
„„

5.4.4.50.-

4.50.4.4.50.0.20.60.40.30.1,60.1.10.7.45.12.15.-

Ове цене важе за Пожаревац, ван Пожаревца су 10% ниже.
Чланови одбора:97]
		
Марић
		
В. Богдановић
		
Љуб. Дичић
		
Живко .........
		
Воја Дамњановић
		
Рад. Матијашевић

97 Чланови Координационог одбора су својеручно потписали записник. Нечитак
потпис (презиме) код члана одбора под редним бројем 4.

2.

I

Бирање секретара:
Одбор је решио да за секретара узме претставника Р.С.Н.П.З. Динић
Љубомир, а не као што је донето са прошле седнице под тач. 1. да секретар буде службеник. Секретар ће своје послове обављати преко
свога службеника као и ванредне седнице сазивати.
II

III

IV

Секретар предлаже и извештава одбор да се за чиновника прими
друг Јеремић Драгутин уз принадлежности изнете са прве седнице
под тач. 1. од 8. јула 1946. год. и да се обавезује да оправља све послове
како канцелариске тако и спољне.
Одбор усваја предлог секретара за узимање службеника друга Јеремића Драгутина који ће одмах ступити на посао и (нечитко) ће примити од секретара.
Одбор наређује секретару да прочита распис од стране Окружног
Н. одбора од т.о. месеца под бр. 2237.
Одбор се слаже са овим расписом и слаже се да се воће бере а не
да се млати и тресе као што је то до сада рађено и да се на то обрати
пажња.
Одређивање цена на велико за извоз.
Кромпир, на ангро, фран. вагон
			
I врста
				
дин.
			
II „ „					
			
III „ 				
80.20
„
Купус
			
I врста
				
дин.
			
II
„
				
„

5.4.504.50.-

7.5.50.-
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са друге седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане
на дан 11. јула 1946. године.
Присутни седници представници:
„ОНОМАГ“ Влада Богдановић
„Гл. з. п. з.“ Душан Марић
„Воћар“ Милорад Срећковић
„Рад. сл. н. п. з.“ Љубомир Дичић
„Поврт. зад.“ Дамњановић Војислав
„Произв. бан. зад.“ Михајло Стојановић
„Рад. сл. н. п. з.“ Ниш

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.
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Паприка,
Ситна љута 			
Туршијара
I 		
			
II 		
			
III 		
Лук црни
Чист				
Са пером 			
Лука бели 			
Зелен				
Парадајз			
Пасуљ				

1. ком.
100 ком.
100 „ 		
100 „ 		
1. кгр.		
1. кгр.
1. кгр.
1 „		
1 „		
1 „		

дин. 0.20.дин. 60.„
40.„
30.дин.
„
„
„
„
„

8.6.50.40.8.12.5. и 4.-

Чланови одбора:98]
В. Богдановић
Марић Д.
Љуб. Дичић
Живко .........
Воја Дамњановић
Мих. Срећковић
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98 Чланови Координационог одбора су својеручно потписали записник. Нечитак
потпис (презиме) код члана одбора под редним бројем 4.

3.

I

Правилник З.О.О.С.
1.)Записник Координационог одбора са прве седнице Округа пожаревачког одржане на дан 8. јула ове г. допуњава се у следећем:
Заменици Координационог одбора су:
		
„Ономаг“, Ковачевић Живко
		
„П.З.П.З“, Дрнић Стева
		
„Воћар“, Живановић Војислав, Р.С.Н.З.
		
Трајковић Василије, Прои. задруга
		
Вукосављевић Недомир, Потврт. задруга
		
Крстић Илија, Р.С.Н.З. Ниш,
		
Гранап
2.)Дискуство чланова непотребно пошто се чланови свакога дана
састају а чиновник је стално у канцеларији.
3.)Одлуке донесене од стране Координационог одбора на редовним
и ванредним скупштинама пуноважне су када их одобри већина присутних чланова, имају обавезну снагу за све учеснике одбора.
II

Материјални и лични издаци:
Ове издатке сносе солидарно све установе учлањене у Координациони одбор по следећој скали:
		
„Гранап“
		
„Воћар“
		
„Г.З.П.З.“
		
„Ономаг“
		
„Р.С.Н.П.З.“
		
„Р.С.Н.П.З.“ Ниш
		
„Прои. задруга“
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са треће седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане
на дан 15. јула 1946. године.
Присутни седници представници:
„ОНОМАГ“ Влада Богдановић
„Гл. з. пољ. з.“ Душан Марић
„Воћар“ Милорад Срећковић
„Рад. с. н. з.“ Љубомир Дичић
„Пов. зад.“ Дамњановић Војислав
„Прои. зад.“ Михајло Стојановић
„Р. с. н. п. з.“ Ниш

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.
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Уредно похађање састанка:
Сваки члан Координационог одбора дужан је присустовати
сваком састанку, уколико је спечен – пов. заменик
1.)Ако члан или заменик не дођу на два узастопна састанка одбор
подноси ОНО предлог за кажњавање, а члан се брише из списка учесника Координационог одбора.
2.)Исто тако ће Одбор поднети О.Н.О. образложење за кажњавање
оних учесника који се не буду придржавали одлуке Коодринационог
одбора.
IV

Регулисање цене у времену од 15 – 18. о.м.

Координациони одбор је донео одлуку и то:

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Воће
		
Јабуке 			
I
II
III
					
5.4.2.50.- дин.
		
Крушке 		
5.4.2.„
		
Брескве		
14.13.5.„
		
Кајсије		
1 кгр.				
дин. 4.		
Грожђе
1 „ „ 					
15.		
Лубенице
1 „ „ 					
4.		
Купине		
1 „ „ 					
6.-„
Поврће
		
Кромпир 		
I
II
III
					
5.4.50.- 		
Парадајз		
5 „
4.50.- 					
7.
д. 5.		
Купус		
1. кгр.			
Дин. 5.		
Кељ		
1. 			
„ „
5.		
Плав. пар.
1. ком. 			
„
1.50.Јаја			
1. 			
„„
2. пр. о. т.
Мед			
1 кгр 			
„
70.Паприка,
		
Ситна љута 1. ком. 			
дин. 0.20.		
Туршијара 		
I
II
III
			
		
60.40.30.		
Бабура 		
1,5.1.0.70.Црни лук 		
1. кгр. 					
6.-дин.
Бели лук 		
1. кгр.
		
„
слободно
Зелен			
1 „				
„
8.-

Сир			
1 „		
Маст			
1 „		
Пасуљ 		
крупан: 5.- дин.
Живина		
1. кгр.		

„
30.„
50.ситан: 4.- дин.
дин. 40.-

Чланови управе:
		
В. Богдановић
		
Марић Д.
		
Љуб. Дичић
		
Живко .........
		
Воја Дамњановић
		
Мих. Срећковић
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Ове цене важе за Пожаревац а за унутрашњост 10% јефтиније.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Провизија није укључена препродавцима.

4.
Записник
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са четврте седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане на дан 18. јула 1946. године.
Присутни седници представници:
„ОНОМАГ“ Влада Богдановић
„Гл.з. пољ.з.“ Душан Марић
„Воћар“ Милорад Срећковић
„Рад. с.н. з.“ Љубомир Дичић
„Пов. зад.“ Дамњановић Војислав
„Прои. зад.“ Михајло Стојановић
„Р. с. н. п. з.“ Ниш Пантић Живко
„Гранап“, Церовић Ђуро
I

Дужност Коодр. одбора:
Да се стара да произвођачи имају довољно поврћа и воћа и да цене
буду нормалне.
Да Координациони одбор доставља све оне за кажњавање који
буду подигли цену.
У случају немања робе да се роба довезе са друге стране.
У одређивању цена одговара квалитет робе.
Да се задруге произвођачке као и све продавнице на пијаци строго
придржавају цена које буду истакли.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

II

Упоређивање цена са београдским ценама:
Цене за извоз су 15% јефтиније од београдских цена, и важећи ценовник који је изложен у службеним новинама за један дан раније.
III

IV

Овлашћење „Ономага“ за откуп парадајза на страни а за употребу
ове пијаце.
Одбор је овластио „Ономаг“ да може вршити откуп парадајза са
стране а првенствено из Лозовика и Сараорца за потребе овог грађанства , а превоз парадајза да буд шпедитерски, а не камионом.
Представник „Гранапа“ (нечитко) Андра Николић извештава одбор да је 6. Рас. сл. Задруга из Београда на пијаци у Раброву (нечитко)
јаја 1 комад 2.30.- 2,00 динара, преставник исте задруге

5.

Управник Повртар. задруге извештава Одбор да му већи број задругара напуштају задругу и продају своје производе по скупљој цени
око 50% него што продају продавнице наше задруге. Задругари који
су изашли изговарају се да су на тај начин једино слободни као произвођачи да продају своје производе по слободној цени, док је случај
задругара који су остали у задрузи обрнут случај. Ако се овоме злу не
стане на пут прети опасност да задруга ликвидира, а уверен сам да
ће цена производње нагло скакати пошто исти неће имати контроле
над собом.
Друг Јанко јуче на састанку код њега у канцеларији тражио је од
нашег председника да ми морамо се придржавати цена т.ј. да не можемо у никаквом случају цене повећавати, а право повећавања цена
имају само произвођачи. На овај начин нећемо изгубити и овај остатак задругара.
Молимо одбор да издејствује код друга Јанка једну заједничку конференцију на којој би позвали све задругаре и оне који произведену
своју робу продају ван задруге да би и њих упознали да требају да се
и они придржавају правог рада, а да им се скрене пажња да на овај
начин неће им се учинити никакве бенефиције које им држава буде
пружила. Оваквим радом несавесних произвођача као и задругара, довели смо нашу пијацу једну од најнеуређенијих.
Саслушавши предње Одбор се саглашује да се умоли друг Јанко да
одреди једну ширу јавну конференцију на којој би ишли присуствовати сви произвођачи без обзира да ли су у задрузи или нису, како би
на овај начин били обавештени сви и да немају доцније изговора да
нису били обавештени, замолити друга Јанка да и он буде присутан
истој седници.

99	У следећим записницима се појављује као Дичић Љубомир.
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са пете седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане
на дан 23. јула 1946. године.
Присутни седници представници:
„ОНОМАГ“ Богдановић Влада
„Воћар“ Срећковић Милорад
„Гл.з. пољ.з.“ Марић Душан
„Р. с.н. з.“ Дичић Богољуб 99]
„Произв. зад.“ Дамњановић Војислав
„Пов. зад.“ Стојановић Михајло
„Р. С. З.“ Ниш Пантић Жика
„Гранап“ Церовић Ђура

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.
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IV
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VI

Представник „Грапа“100] друг Церовић Ђуро предлаже
одбору да сва откупљена роба се буде слала централи, а не да
се врши препродаја на пијаци да у недостатку ма које робе да се
даје са стране.
Одбор се слаже са предлогом друга Церовић Ђуре да се сва откупљена роба шаље централи а не да се препродаје на пијаци.
У недостатку ма које робе на овдашњој пијаци а за потребе овог
грађанства може се давати са друге стране.

Представник „Ономага“ даје предлог одбору да се нормира откуп сира.
Одбор доноси одлуку да се сир не може откупити ниже од 30. динара на 1. кгр. и да сир се не може нормирати али се зато може класирати на I и II класу.
Представник „Гранапа“ предлаже одбору да се изврши координација између једних и других установа.
Одбор се слаже са предлогом представника „Гранапа“ о извршењу
задатака једних и других.

Службеник овога одбора извештава да је приликом обиласка
пијаце приметио да су све продавнице увеле сем продавнице „Ономага“ обавезну куповину паприке туршијаре за 2-3 динара ко жели да
купи 1. кгр. парадајза. Ово је њега интересовало па је питао за разлог,
нашто му је речено да је ово прво увела продавница Г.Н.О. због недостатка парадајза а паприка је нагомилана и не врши се продаја истих.
Према горњој изјави службеника овог одбора, одбор је мишљења
да се не би требало ово чинити и о том обавестити О.Н.О. да се ово
спречи.

Секретар извештава и даје одбору одобрење о намери ..... 101]
одељења унутрашњих послова О.Н.О. за куповину једног штамбиља
и печата, требало би неко који иде за Београд да поручи исти из печаторезнице у Београду како овај одбор не би слао специјално човека и
излагао се непотребним трошковима. То се препоручује да исти штамбиљ и печат поручи у Београду спроводник робе из Г.З.П.З, а што буде
коштало да овај одбор исплати истом.
Одбор одобрава да задружни спроводник поручи штамбиљ и печат из Београда а када буде готов, да се пошаље поштом Г.З.П.З уз по..
уку. 102]

100	Гранап
101	Нечитка реч
102	Нечитка реч

Чланови одбора:
		
1. Милорад Срећковић (нечитко)
		
2. Воја Дамњановић
		
3. ..................(нечитко)
		
4. Михаило Срећковић
		
5. 		
6. Цветко Вучковић
		
7. 		
8. -

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одређивање цене поврћа за извоз у времену од 23-28. о.м.
		
Кромпир:			
I
II
					
4.50 3.50
		
Црни лук:
1 кгр. 			
6
динара
		
Бели лук: 					
слободан
		
Пасуљ:
стари 		
к.5.
с.4.
		
Паприка:
			
Бабура:
100
100
200
					
I
II
III врсте
					
50.
40.
30.
динара
			
Туршија:
35.
30.
25.
„
			
Ситна паприка:
1 кгр. 		
22.
динара
		
Парадајз:
нема за извоз
		
Зелен:			
1. кгр:			
8.
динара
			
са листом:
1. „			
7.
„
Воће
		
Јабуке:
1. кгр. 		
6.к.
8.к.
све остале
						
I
II
III
		
Крушке:
1. кг. 		
3.50 2.50 2.
дин.
				
1.„ 		
4.
3.
2.
„
		
Брескве:			
8. к.
8-12.к. све остале
				
1.кгр 		
I
II
III
					
12.
10.
6.
		
Купине:
1. кгр. 				
5.
динара
		
Грожђе:
1. кгр.		
I
II
III
						
15.
12.
8. дин.
		
Ораси:		
1 кгр.				
28
динара
		
Шљиве ранке: 1. кгр.
			
1
динар
		
Мед:		
1. кгр: 				
75.
динара
		
Сира: 		
1. кгр. 		
I (с)
II(и)
						
30.
25.
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са шесте седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане
на дан 1. VIII-1946. године

I

Преставници присутни седници су:
„ОНОМАГ“ Фаркаш Јакоб
„Г.З. П.З.“ Марић Душан
„Воћар“ Срећковић Милорад
„Р. С. З.“ Ферда Цвеја
„Р. С. З.“ Ниш Пантић Жика
„Произв. зад.“ Стојановић Михајло
„Пов. зад.“ Дамњановић Милорад
„Гранап“, Церовић Ђура

Одређивање чланског улога члановима одбора:
Одбор решава да члански улог има бити 3010 динара на 8 - чланова,
и то да се подели на 8. ...... 103]по 20%, што износи свако да плаћа 500.
динара сем Р.С.З. који ће да плађају 10% по 250. динара.
II

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Замена секретара:
Пошто је секретар овог одбора друг Дичић Љубомир се разболео то
одбор до његовог доласка одређује друга Марић Душана.
III

IV

Секретар предлаже да благајну одбора води службеник:
Одбор прима предлог секретара и одређује службеника за вођење
благајне овог одбора.
Одређивање цене на велико за извоз у времену од 1.-5.
		
Кромпир:		
I
II врста
				
4.3.
		
Црни лук: 1 кгр. 			
		
Бели лук: 					
		
Пасуљ:
с. с.5.
с.н. 6.
к.4.
		
Паприка:
			
Бабура:
до 14. ком.
1. кгр.
					
од 14.		
1. кг.
			
Туршија:
до 18. ком.
1. кгр.
					
до 25. „
1. „
			
Ситна љута: 1 кгр.			

103	Нечитка реч

5. дин.
слободан

5. д.
4. д.
4. д.
3. д.
15. динара

Чланови одбора: 104]
		
1. За „ Ономаг“ ЈФаркаш
		
2. За „Г.З.Н.З.“ Марић
		
3. За О.Н.О. Кострешевић
		
4. „Воћар“ Мил. Срећковић
		
5. 		
6. -

104	Својеручни потписи присутних чланова одбора, који су у појединим случајевима
недовољно читљиви.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.
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Парадајз: 		
I
II врста
					
3.
2.5. дин.
		
Зелен:		
1. кгр:			
4. динара
Воће
		
Јабуке: 			
I
II
III
					
3.50. 2.50. 1.75.
		
Крушке:		
4.
3.
2.
		
Брескве:					
слободно
		
Купине: 					
слободно
		
Грожђе: 		
I
II
III
					
8.
5.
3.
		
Ораси:		
1 кгр.				
28. динара
		
Шљиве- ранке: 1. кгр.				
2. дин.
		
Мед:		
1. кгр: 				
75. дин.
		
Сира: 		
1. с. „
30.			
м. 25.
		
Јаја:			
1. ком.			
1.50. дин.
		
Купус:		
1 кгр: 7. дин.		

7.
Записник
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са седме седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане
на дан 8. августа 1946. године

I

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

II

III

IV

Присутни представници седници су:
„ОНОМАГ“ Фаркаш Јакоб
„Воћар“ Срећковић Милорад
„Г.З. П.З.“ Марић Душан
„Р. С. З.“ Дичић Љубомир
„Р. С. З.“ Ниш Пантић Жика
„Прои. зад.“ Стојановић Михајло
„Пов. зад.“ Дамњановић Милорад
„Гранап“, Церовић Ђура

Представник „Гранапа“ друг Церовић Ђура моли за објашњење од
одбора да ли имају право откупа од произвођача странци.
Одбор доноси одлуку да ни једно лице са ма које друге стране не
треба вршити откуп лично од произвођача већ само преко претставника овога одбора, јер постоји опасност услед њиховог повишивања
цена артикала него које овај одбор изгласа на својим седницама да се
све извезе из округа те у најгорем времену би морали откупљивати са
ма којих других страна и по скупљим ценама.

Претставник „Воћара“ друг Срећковић Милорад предлаже одбору
да на својој седници овог одбора буде присутан по један члан из О.Н.О.,
С.Н.О. и Г. Н.О. као претставници власти овог округа, среза и града.
Одбор се слаже са предлогом претставника „Воћара“, друга Срећковић Милорада и решава да о свакој одржаној седници одбора позове
по једног претставника из О.Н.О., С.Н.О. и Г. Н.О. као представнике окружних, среске и градске власти.

Претставник „Гранапа“ друг Церовић Ђуро извештава одбор да на
пијацама изван Пожаревца плаћају се веће цене него што је овај одбор
изгласао као н.п. јаја 2 - 2.20 франко утовар.
Одбор решава да се код таквих лица поведе строго пажња и да се
исти одмах предлажу З.К.О. за кажњавања као набијачи цена.
Секретар реферише одбору да се не могу придржавати тарифе за
награду откупљивача који су предвиђени у правилнику, да у провизију урачунати манипулативне трошкове и провизију трошкова, т.ј.
франко вагон или камион истовар и утовар, јер врло често прелазе ти

105	Нечитко.
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Претставник Прои. задруге друг Стојановић Михајло извештава
Одбор да цене које је одредио З.К.О у Београду се не може придржавати из разлога што су артикли много јефтинији него што су код нас
услед веће потражње код нас у месту.
Одбор се потпуно слаже са Повр. задругом и претставником исте
другом Стојановић Михајлом, јер се и сам уверио о истим. Зато доноси
следећу одлуку и то:
1.) Да се цене одреде артиклу које су приступачне за нашу пијацу
и то:
Цене ће се одредити на велико за извоз.
Да се о овој одлуци одмах извести З.К.О у Београду како би знао
наше цене и да ли им конверирају исте, исто тако овај ценовник доставити О.Н.О. и замолити га да најхитнијим путем обавести срезове.
Стога доноси доњи ценовник цена артикала и то: франко вагон или
камион.
		
Кромпир:
I
II
				
5.
4.50
		
Пасуљ: 		
к.6.д.		
с. 5.д. 1. кгр.
		
Парадајз:
I
II
				
3.50. 3.20 1. кгр.
		
Плави патлиџан:
1. ком. 		
1. дин.
		
Паприка:
			
Ситна љута: 1 кгр.			
10. динара
			
Бабура:
1. „ 			
од 6 - 8. д.
			
Туршијара:
1. кгр. 			
6. д.
		
Црни лук: 		
1 кгр.			
7.
„
		
Зелен:
са пер: 1. „
7.
без
10.
Воће
		
Јабуке:
киселе инд. 1,50 дин. стона кис. 3.
		
Шљиве-маџаре: инд. 1. кгр. 			
2.5 дин.
		
Брескве:
за питу 			
2.50 дин.
		
Крушке:
I
II
III врста
				
5.
4.
2.
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трошкови одређену провизију, као што је случај кромпира и пасуља, одређена је провизија 20. пара - на 1. кгр: а
........ купљењем вагона105] не реше и утовар на терену (у селу)
10. пара на 1. кгр, а превоз најмање од 15-20. пара, тако да откупљивач врло често доплаћује из свога џепа. Молимо да се провизија урачуната даје иста а сви подвози и остали трошкови спадају на
терет предузећа.
Одбор се слаже са мишљењем секретара да заиста откупљивачи
немају рачуна уз ту провизију. Одређује да се одмах у препису ова одлука достави З.К.О. с молбом да провизија остаје у висини исто само
трошкове око превоза и утовара сносе предузећа.

Грожђе:
Купине:
Мед:		
Сира: 		

сточно 1 кгр: 8.д.
1. кгр. 			
1. кгр: 		
1. „ 			

ост. 6. дин.
5. дин.
80. дин.
за 30. дин.

Ове цене важе за Пожаревац, ван Пожаревца су 10% јефтиније.
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Чланови одбора:
		
1. В. Богдановић
		
2. 		
3. Михајло Срећковић
		
4. Ђура Церовић
		
5. Воја Дамњановић
		
6. Марић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

8.
Записник

II

III

Секретар Одбора извештава Одбор да је потребно на терену вршити контролу ради трговине намирница оних које са стране долазе
и обично набијају цене.
Одбор прима предлог секретара и решава да се одреди службеник
овога Одбора Јеремић Драгутин за обилазак терена пијаце у Пожаревцу и ван Пожаревца са дневницом од 160. динара. Ово из разлога што
сви претставници овог Одбора су заузети својим послом и на тај начин не би било извршено довољно контроле на терену. Исти ће дати
овлашћење које буде издао овај Одбор О.Н.О. ради овере истог.
Секретар на предлог појединих претставника овог Одбора тражи
да се поновно издејствује код О.Н.О. да се оснују С.К.О у свим срезовима. Како би овоме Одбору олакшао рад на терену ово је неизоставно
потребно што пре како би они могли да известе Среске Н. Одборе у
свом делокругу тако да би се на тај начин имала већа контрола купаца
који долазе са стране.
Одбор се слаже са предњим предлогом и наређује секретару да о
томе извести О.Н.О. и укаже за Наредбу да се одмах оснују С.К.О. који
морају бити у тесној сарадњи са овим Одбором.
Секретар извештава на предлог појединих претставника овог Одбора да сви они који су на терену купили ма какву робу морају се обратити Н. властима ради овере ових рачуна, и без ове овере да се не доз-
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I

Присутни представници седници су:
„ОНОМАГ“ Влада Богдановић
„Г.З. П.З.“ Душан Марић
„Воћар“ Живановић Војислав
„Гранап“ Церовић Ђура
„Р. С. З.“ Дичић Љубомир
„Р. С. З.“ Ниш Раде
„Пов. зад.“ Стојак(н)овић Михајло
„Прои. зад.“ Дамњановић Војислав
Цонић Мика
О.Н.О. Власта Кошарић
С.Н.О. Д. Атанацковић
Г.Н.О. Јован Лукић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

са осме седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане
на дан 15. августа 1946. године

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

IV

V

206
Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

VI

воли извор у овоме Округу као и ван њега. Ову контролу
поред осталих вршиће и инспекција106] Н.П. камионом и
колима на насипу „Морава“ и осталим путевима и без оверених ових рачуна не дозволити пропуст. Возом шефу и шпедитеру Железн. станице да не може картирати животне намирнице
без претходно оверених рачуна надлежних власти. На овај начин
биће потпуно спречено набијање цена, а надлежни органи дужни су
да се интересују о ценама.
Одбор се слаже са предњим предлогом и наређује секретару да се
обавести О.Н.О. о доношењу ове одлуке, и потребно је што пре доставити исту одлуку како не би са ма које стране шпекулисали на терену.
Секретар извештава да се поједини претставници жале да наше одлуке о ценама и остало важно за срезове нису обавештени срезови на
време, треба умолити О.Н.О. да све ове наше одлуке које ми редовно
шаљемо у прегледу О.Н.О. треба редовно доставити С.Н.О. како би исти
били извештени на време о одлукама и ценама овог Одбора.
По предњем Одбор доноси одлуку да се поново умоли О.Н.О. да
наше све записнике са одлукама седница најхитинијим путем достави С.Н.О и исти да обавесте Месне Н. Одборе.

Секретар обавештава Одбор да је обавештен да поједине филијале
које су у овоме К.О. ни до данас нису издале легитимације својим набављачима натинту107] тако да се од стране појединих лица врше злоупотребе која ни у ком случају не иде у корист предузећа већ напротив
убијају пословни ауторитет.
Одбор доноси одлуку да саопшти претставницима тих прив. предузећа а чиновнике овог Одбора да строго буду обазриви приликом издавања таквих овлашћења која требају бити регистровани и код О.Н.О
учинити да са своје стране предузме код месних власти да се сва лица
која се баве куповином на терену легитимишу да ли поседују ову легитимацију, и на тај начин би се спречила свака злоупотреба за будуће.

Секретар извештава на предлог појединих претставника овај Одбор да се издејствује са О.Н.О. да се поново спроведе у живот одредба о
куповини намирница од стране пивара и осталих прикупаца којим је
одобрено пословно време тек од 9. часова изјутра т.ј. да се грађани до
тог одређеног времена снабду са артиклима од произвођача и то нижим ценама.
Одбор решава да се у овоме смислу упути претставка О.Н.О. с молбом да се ово одлучно спроведе чим пре у живот, по могућности 16.
овог месеца пошто је код нас пијачни дан. Утврђено је да откуп намирница на пијаци од произвођача врше пивари или прекупци још у ра-

106	Нејасна формулација.
107 Нечитка реч.	

Чланови одбора:
		
1. Д. Атанацковић		
		
2. ....Миладиновић 108] 		
		
3. Мита Цонић			
		
4. Михаило Срећковић		

5. Ђура Церовић
6. Воја Дамњановић
7. 8. -

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Секретар на предлог виших претставника овог Одбора предлаже: цене које су одређене од стране овога одбора нису цене одређене
З.К.О. већ су то цене које се крећу у овоме округу.
Одбор доноси одлуку да цене које су одређене на дан 8. о.м. не
одређују, већ су то цене које се крећу у овом округу и да се убудуће
придржавамо цена које уговорене добивамо од стране З.К.О. и да се
настоји још ниже од тих цена.
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108	Нечитко име.
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ним часовима (4-5) када грађани нису још у могућности
снабдети се животним намирницама те је принуђено да се
снабде са неповољнијим ценама код тих прикупаца.

9.
Записник
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са девете седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане на дан 24 -VIII -1946. године

I
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II

Присутни представници седници су:
„ОНОМАГ“ Влада Богдановић
„Г.З. П.З.“ Душан Марић
„Воћар“ Милорад Срећковић
„Гранап“, Ђура Церовић
„Р. С. З.“ Дичић Љубомир
„Р. С. З.“ Ниш Јовановић Раде
„Повр. зад.“ Дамњановић Војислав
„Произв. зад.“ Стојаковић Михајло
Прикупац Цонић Мика
О.Н.О. Кошарић Власта
С.Н.О. Д. Атанацковић
Г.Н.О. Јован Луковић 109]

Секретар извештава Одбор о добивеном обавештењу о придржавању цена од стране З.К.О. у Београду, да се овај Одбор мора придржавати цена које је донео З.К.О. у Београду.
1) Одбор прима обавештење секретара и доноси одлуку да се овај
Одбор придржава цена које се благовремено добивају од стране З.К.О.
у Београду.
2) Да би овај ценовник од стране З.К.О. у Београду на време се по
свим среским откупним стицао, потребно је да се оснују срески координациони одбори те како би се све цене које је З.К.О. у Београду донео добивали.
3) Умолити О.Н.О. да својим једним расписом обавести све руднике
да се снабдевају са разним артиклима само по ценама које је донео
З.К.О. у Београду. У случају да се по тим ценама не може снабдевати,
нека се обрате претставници овог Одбора како би их исти снабдели
са артиклима те како не би исти са повишавањем цена артикала набивали цене пијацама у овом округу. Исто тако важна је овера рачуна
код народних власти.
4) Провизија наткупаца је по 20. пара овим артиклима и то: кромпир,
пасуљ, црни лук, зелен, парадајз, паприка и купус је 15. пара по 1. кгр.
Са овом провизијом накупци су дужни дати робу франко вагон или камион утоварен т.ј. трошкове утовара од своје провизије.

109	У записнику са осме седнице Координационог одбора појављује се презиме Лукић.

Чланови одбора:
		
1.			
		
2. Микаило Цонић		
		
3. Воја Живановић		
		
4. Љуб. Дичић			
		
5. Мих. Стојаковић		
		
6. - 				

7. В. Богдановић
8. 9. 10. 11. 12. -

110	У појединим записницима се појављује презиме Стојановић. Такође, у записницима се наизменично појављују представници Производне задруге и Повртарске
задруге, Дамњановић Војислав и Стојаковић Михајло као овлашћени за представљање обе ове задруге.
111	Нечитка реч.
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Службеник овог Одбора друг Јеремић Драгутин подноси извештај
о обиласку пијаце у Петровцу и предаје реферат одбору о нађеном
стању и то:
1)Марковић Милован из Трновча откупио је кромпир по цени од 5.
дин. за 1. кгр, лука црни по 10 динара на 1. кгр, за рудник Стамнице.
2)Пешић Богосав предузеће „Белсоп“ вршио је откуп кромпира по
цени од 5. динара по 1. кгр: за школу у Горњаку.
3) Рајић Лека из Петровца вршио је откуп јаја по 1.50 динара по 1.
комаду, када га је наш службеник упитао за кога врши откуп исти је
одговорио да откуп врши за Саву Ђорђевића а Сава да врши откуп за
предузеће „Ономаг“ у Пожаревцу, што је са таквим поступком....... 111]
Одбор прима реферат од службеника овог Одбора и доноси одлуку
да се исти реферише О.Н.О ради предузимања протребних мера.
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III

Представник Произв. зад. Михајло Стојаковић110]
писменим рефератом извештава одбор да је предузеће
„Ономаг“ извршило откуп купуса на дан 9. о. м. од произвођача Степић Луке и платио је 11. дин. по 1.кгр. Истог дана је
Г.Н.О. извршио откуп купуса од истог произвођача по цени од 12.
дин. за 1. кгр.
Одбор прима реферат од представника Прои. задруге друга Стојаковић Михајла и доноси одлуку да се о том случају одмах обавести
О.Н.О. и З.К.О. у Београду, ради предузимања потребних мера.

10.
Записник
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са десете седнице Координационог одбора округа Пожаревачког,
одржане на дан 5 - IX - 1946. године

I
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II

III

Присутни представници седници су:
„ОНОМАГ“ Богдановић Влада
„Г.З. П.З.“ МарићДушан
„Воћар“ Живановић Војислав
„Гранап“ Церовић Ђура
„Р. С. З.“ Дичић Љубомир
„Р. С. З.“ Ниш Миловановић Раде
„Повр. зад.“ Дамњановић Војислав
„Произв. зад.“ Стојаковић Михајло
Прикупац Цонић Мика
О.Н.О. Кошарић Власта
С.Н.О. Д. Атанацковић
Г.Н.О. Јован Динар

Службеник овог одбора извештава одбор да Ђорђевић Сава и даље
врши откуп јаја у Петровцу и о .......... 112] по цени од 1.60 динара и тиме
набива цену на истој пијаци.
Одбор доноси одлуку да се над Ђорђевићем Савом из Петровца предузму преко О.Н.О. најенергичније мере те како би се ово набивање
цена на пијаци у Петровцу и околини сузбило, да се преко О.Н.О. и
С.Н.О у Петровцу види шта је са ранијим референтима којима је Саво
реферисао и предати јавном тужиоцу на дан 28.VIII 1946. год. у Петровцу.
Претставник Пов. задруге друг Дамњановић Војислав изјавио је
жалбу да члански улог исте задруге а за Координациони одбор је велики од 490. динара и моли да се члански улог исте задруге смањи за
10% као Р.С.З.
Одбор доноси одлуку да члански улог за Координациони одбор
Пов. зад. буде исти као што је улог Р.С.З са 8% и да новац којим је иста
задруга уплатила од 490. за септембар урачуна се и за октобар 1946.

Секретар овог одбора извештава одбор да се члански улог за Координациони одбор не плаћа на време из разлога што поједине централе представника овог Одбора нису одбијале исти улог и моли да се
члановима скрене пажња да се члански улог плаћа на време те како

112	Нечитка реч.

Секретар овог Одбора извештава одбор да цене које редовно добивамо од стране З.К.О. из Београда су сувише ниске за наш округ и наш
одбор да преко О.Н.О. да предлог З.К.О. у Београду да се цене артикала
које су на овој пијаци повећају.
Одбор прима обавештење од секретара овог одбора и решава да да
предлог преко О.Н.О. и З.К.О у Београду о ценама продаје које се крећу
на пијаци над производима Градског Н. Одбора „Ономага“, „Воћара“ и
свих других производних продаваца и то:
		
1)
Кромпир: 		
6-7.
		
2)
Парадајр 		
од 4-5 на 1. кгр.
		
3)
Купус рани 		
од 10-12 на 1 кгр
		
4)
Пасуљ 			
од 8-10 на 1 кгр
		
5)
Црни лук 		
од 8-10 на 1 кгр
		
6)
Паприка 		
од 8 – 10 на 1 кгр
		
7)
Јаја 			
од 2. динара на 1 комад
		
8)
Мед 			
од 85. на 1 кгр.
Чланови Управног одбора:
		
1. Љуб. Дичић			
		
2. Микаило Цонић
		
3. Воја Живановић		
		
4. Марић
		
		
5. Мих. Стојаковић
		
6. - 			
113	Нечитка реч.

7. В. Богдановић
8. 9. 10. 11. 12. -
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V

Претставник Произ. задруге друг Стојаковић Михајло извештава
одбор да је овогодишњи кромпир услед пасивне године болестан и
подлеже општем квару и да није за утрапљавање. Исти је поднет О.Н.О.
одељењу пољопривреде за испитивање и каква је болест и тражи
да се М.С. ........ 113] упозоре да приликом утрапљавања истог скрену
пажњу да се преберу добри јер се квар преноси са једног на дуги и сада
се на пијаци примећује да произвођачи доносе овогодишњи кромпир
ради продаје и то кварног за 30%.
Одбор доноси одлуку да се о томе случају обавести О.Н.О. и З.К.О. у
Београду како би се ова болест испитала што пре и по могућности да
се спречи јер је у нашем окружју услед сушне године много подбацио.
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IV

би истог и Одбор на време плаћао своје издатке другима
који су обавезни.
Одбор доноси одлуку да се члански улог за Координациони одбор плаћа на време у случају неплаћања да се исти искључе из овог Координационог одбора.

11.
Записник
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са једанаесте одржане седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане на дан 12 - IX - 1946. године

I

Присутни седници претставници су:
„ОНОМАГ“ Богдановић Влада
„Г.З. П.З.“ МарићДушан
„Воћар“ Живановић Воја
„Гранап“ Церовић Ђура
„Р. С. З.“ Дичић Љубомир
„Р. С. З.“ Ниш Раде
„Повр. зад.“ Дамњановић Војислав
„Произв. зад.“ Стојаковић Михајло
Прикупац Цонић Мика
О.Н.О. Кошарић Власта
С.Н.О. Д. Атанацковић
Г.Н.О. Динар Јован

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одређивање предузећа за откуп пасуља за наредну годину.
За откуп семенског пасуља за наредну сетву одбор одређује предузеће „Ономаг“, с тим што ће се за цене истог обратити О.Н.О. Овај одбор
је мишљења да се семенски пасуљ треба платити од 30-50% скупље
од цена одређене осталом пасуља, из разлога што прошлогодишни пасуљ има много жишка а овогодишљи врло слаб па ће бити много одвојено за семе.
II

III

Претставник „Гранапа“ друг Церовић Ђура реферише одбору о набијању цена и то: На пијаци у Раброву 11. о. м. Сушић Никола трг. из Београда, Јованова 27. и Вуић Живојин, Јевремова 2. Београд куповали су
јаја и плаћали иста 2. дин. 1 комад од произвођача плус провизија по
откупу, 0,20 пара. На пијаци у Петровцу 11. о.м. Ђорђевић Сава плаћао
је јаја 1. комад 1.65 франко магацин, 12. о.м. Г.Н.О. продавцима куповао
је пасуљ и плаћао је на 1. кгр 7. дин. и моли Одбор да се за исте достави
предлог З.К.О. у Београду за најстрожију казну.
Одбор доноси одлуку да се о томе случају одмах обавести З.К.О. у
Београду и да се исти предложе за кажњавање.

Претставник овог одбора Цонић Мика прикупац, приватна иницијатива, извештава одбор да су цене које је одредио З.К.О. у Београду
што се тиче јаја и живине сувише ниске и да се по тим ценама не може
ништа откупити у овом округу и из разлога што има шпекуланата

Чланови одбора:
		
1. Марић			
		
2. Д. Атанацковић		
		
3. Љуб. Дичић
		
4. В. Богдановић
		
5. Јован Миловановић
		
6. Каменко Кострешевић

7. Ђура Церовић
8. 9. 10. 11. 12. -

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Претставник „Воћара“ друг Живановић Војислав извештава одбор
да његова продавница која се налази на овдашњој пијаци не продаје
артикле који су доставили З.К.О. у Београду на дан 6. IX-1946. год. и да
су то цене које се крећу између произвођача и купаца потрошача.
Одбор прима извештај од претставника „Воћара“ друга Живановића Воје и доноси одлуку да се о томе одмах извести З.К.О. у Београду да су цене које су достављене томе одбору само цене које се
крећу између произвођача и купца потрошача и да је то само предлог
од стране овог Одбора.

213
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ – Зборник докумената, 3

IV

који се по овим ценама не равнају већ плаћају скупље
као што је случај код Саве Ђорђевића из Петровца који
стално набива цене на истој пијаци и у тој околини и ако је
већ три пута реферисан код С.Н. власти, над истим се ништа не
предузима, моли одбор да да предлог З.К.О. у Београду да се цене о
јајима и живини повећају.
Одбор прима обавештење од претставника овога одбора Мике Цонића и решава да да предлог З.К.О. у Београду да се цене о јајима и
живине повећају јер се и сам Одбор лично уверио да су цене исувише
ниске и да се по тим ценама не може откупити ништа у овом округу.

12.
Записник
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са дванаесте одржане седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане на дан 26 -IX - 1946. године

I

Присутни представници седници су:
„ОНОМАГ“ Богдановић Влада
„Г.З. П.З.“ МарићДушан
„Воћар“ Живановић Воја
„Гранап“ Церовић Ђура
„Р. С. З.“ Дичић Богољуб
„Р. С. З.“ Ниш Пантић Жика
„Повр. зад.“ Дамњановић Војислав
„Произв. зад.“ Стојаковић Михајло
Прикупац Цонић Мика
О.Н.О. Кострешевић Каменко
С.Н.О. Д. Атанацковић
Г.Н.О. Миловановић Јован

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Службеник овога одбора друг Јеремић Драгутин подноси реферат
овом одбору и трошкове за службено путовање на пијацама у овом округу и то:
Пожаревац- Раброво:
Дневнице динара 1 ½					
210
Превоз возом до Рабров. станице 			
48
Превоз колима од станице до места 			
40
Свега: 						
328
Приход овога Одбора је члански 3150. динара од наплаћених чланских улога од претставника овог Одбора, пошто је приход овога Одбора мали те не може да покрије све издатке овог Одбора као на пример
месечну плату службеника и путовање по терену на пијацама овога
округа које врши најмање 3. пута недељно, то молим Одбор да од заплењене робе која се записнички од разних шпекуланата набијача
цена на пијацама додели 30% од целокупне суме новаца за коју се иста
роба уступи претставницима овога Одбора или њиховим откупним
станицама у местима где се роба заплени и по цени која је предвиђена
у ценовнику З.К.О. у Београду.
Одбор прима реферат од службеника овог Одбора друга Јеремића
Драгутина и доноси одлуку да се моли О.Н.О. у Пожаревцу да изда
овлашћење овоме Одбору за наплату од 30% целокупне суме новаца
од заплењене робе на коју се буду ухватили шпекуланти – набијачи
цена те како би покрио све издатке око путовања службеника овога
Одбора горе поменутог друга, јер од прихода чланских улога од представника овог Одбора се не могу покрити, а ова је контрола неопходно

IV

Претставник „Гранапа“ друг Церовић Ђуро извештава Одбор да признанице које су дате на име чланског улога за чланарину за месец август и септембар су изгубљене и моли одбор да му се издаду дупликати
признанице за поменуте месеце, те како би правдао код своје централе.
Одбор доноси одлуку да се претставнику овога одбора другу Церовић Ђури изда дупликат признанице за месеце август и септембар.
1) Претставник „Гранапа“, друг Церовић Ђуро подноси реферат
овоме Одбору против Дичића Живојина повереника Г.З.П.З у Петровцу
о набивању цена на пијацу у истом месту и то: живину је плаћао на
дан 25.о.м. по 31 динар на 1 кгр: када је упитан зашто набива цене на
пијаци исти је одговорио када може Саво Ђорђевић из истог места,
могу и ја, ако ми задруга не прими продаћу исту живину у овом месту
по скупљој цени.
2) Исти Дичић Живојин из Петровца плаћао је пуну маржу прикупцима од 0,15. пара, када је био упитан зашто то чини, он је одговорио
да од стране Г.З.П.З има месечну плату и да провизији која је дата од
0,15 нема ни трага114] и зато даје цену маржу прикупљено. 115]
Одбор доноси одлуку да се преко С.Н.О. у Петровцу извиди поменут
случај и ако је исти набивао цене на пијаци у Петровцу , да се предложи З.К.О. у Београду за кажњавање.
Чланови одбора:
		
1. Г.З.П.З. Марић 		
		
2. „Воћар“ Д. Атанацковић
		
3. Воја Дамњановић		
		
4. Д. Атанацковић
		
5. Церовић			
		
6. -				

114 Нејасна формулација због нечитког рукописа.
115	Нејасна формулација због нечитког рукописа.

7.8. 9. Љуба Дичић
10. Јован Миловановић
11. 12. -

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

III

Секретар овога Одбора извештава Одбор да поједини преставници овога Одбора добивају телеграме од својих централа да
су цене појединих артикала веће него што је прописано ценовником
З.К.О. у Београду
Одбор прима реферат од секретара овог Одбора и доноси одлуку
да се тражи објашњење од З.К.О. у Београду да ли су централе појединих представника овога Одбора меродавне да оне достављају промену
цену својим откупним станицама или је меродаван овај К.О. и указати
З.К.О. у Београду да сваку промену цена код појединих артикала благовремено достави овом К.О. те како би исти могао на време доставити
својим представницима овога Одбора.
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II

потребна јер се само са овом контролом могу шпекуланти и набијачи цена сузбити и уништити.

13.
Записник
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са тринајесте одржане седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане на дан 30 -IX - 1946. год.

I

216
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IV

Присутни представници седници су:
ОНОМАГ - Богдановић Влада
Г.З. П.З. - МарићДушан
Воћар - Живановић Воја
Гранап - Церовић Ђура
Р. С. З. -Дичић Богољуб
Р. С. З. Ниш - Пантић Жика
Пов. зад. - Дамњановић Војислав
Произв. зад. - Стојаковић Михајло
Прикупац Цонић Мика
О.Н.О. - Кострешевић Каменко
С.Н.О. - Д. Атанацковић
Г.Н.О. - Миловановић Јован

Секретар одбора извештава одбор да приход за овај Одбор а који се
наплаћује од чланског улога је мали и не може да покрује све издатке
за овај месец из разлога што има великих издатака око службеног путовања по пијацама овог округа ради сузбијања набијања цена, предлаже одбору да се овај расход равнорправно подели на све чланове
овог одбора и повећа члански улог.
Одбор се слаже са предлогом секретара и доноси одлуку да се
измени тачка I. са шесте одржане седнице која се одржала на дан
1.VIII- 1946. год. да приход члански не буде 3010. динара већ да приход члански буде 4595. из разлога што одбор има велике издатке овог
месеца око службеног путовања по пијацама овогу округа ради сузбијања набијача цена, и да се тај приход чланских улога размерно
подели на све чланове обог одбора, убудуће на крају месеца видети
колико су расходи у том месецу и то поделити процентом на све чланове овога одбора.
Секретар Одбора извештава Одбор да су се пријавиле још две чланице које желе да ступе за чланове овога одбора ради координирања
са претставницима који су већ чланови овога одбора, предлаже да се
исте приме за чланове овога одбора с тим што ће исте плаћати свој
члански улог као и остале задруге које су чланови овога одбора.
Одбор прима предлог секретара и доноси одлуку да се пријављене
чланице и то: С.З.Н.О.З. и С.Ж.З Стиг приме за чланове овога Одбора с
тим што ће плаћати свој члански улог за овај Одбор као што је овај од-

1 кгр: 		

Чланови одбора:
		
1. Воја Дамњановић		
		
2. Д. Атанацковић		
		
3. Церовић			
		
4. -				
		
5. - 				

30. динара
6. Љуба Дичић
7. Јов. Миловановић
8. 9. „Воћар“ Воја Живановић
10. Г.З.П.З. Марић

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Одређивање цена сиру.
		
Сит: 		
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бор предвидео у тач. I. са тринајесте одржане седнице
од 30. о.м.

14.
Записник
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са четрнаесте редовне одржане седнице Координационог одбора, одржане на дан 12 -X - 1946. године

I

Присутни представници седници су:
„15. октобар“
„Г.З. П.З.“ МарићДушан
„Воћар“ Живановић Воја
Гранап - Церовић Ђура
Р. С. З. -Дичић Богољуб
Р. С. З. Ниш - Пантић Жика
Пов. зад. - Дамњановић Војислав
Произ. зад. - Стојаковић Михајло
Среска З. Задруга – Кнежевић Новица
Житарска задруга
О.Н.О. - Кострешевић Каменко
С.Н.О. - Д. Атанацковић
Г.Н.О. - Миладиновић Јован 116]
Прекупац Цонић Мика 117]

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.

Секретар Одбора извештава одбор да је З.К.О. у Београду актом
својим бр. 275. од 7. октобра 1946.год. тражио извештај да ли се експозитури Г.З.П.З у Пожаревцу куповало грожђе хамб. црни по цени од 12.
динара на 1. кгр, франко утоварен камион у винограду произв. Миливоја и Бошка Антића из Пожаревца
Одбор је позвао произвођача Миливоја и Бошка Антића из Пожаревца ради утврђивања о поменутој куповини грожђа по цени од 12. динара на 1. кгр, хамбурке, као што је наведено у акту З.К.О. у Београду
бр. 275. од 7. октобра 1946. год. и исти је изјавио:
Пошто сам ја стар човек продају грожђа из мога винограда предао
сам моме сину Божидару. Кад год сам га запитао пошто продаје хамбурку, он ми је одговорио по 12. динара, а ћилибарку по 9. дин. Будући
у таквом уверењу а на питање друга Церовића пред поменутим сведоцима и то друговима: Брајером Илијом, Тројићем Радишом и Вуковићем Божидаром одговорио сам позитивно хамбурку по 12. динара а
ћилибарку по 9. динара на 1. кгр.
На питање друга Церовић да ли имамо рачуне о томе, одговорио
сам да имамо, не знајући и непитајући118] колика је цена.
Сутрадан отишао сам код мог сина Божидара и узао сам све потврде контролне о проданом грожђу експозитури Г.З.П.З. у Пожаре-

116	У претходним записницима се појављује презиме Миловановић (Јован).
117	У претходним записницима се употребљавао израз „прикупац“.
118	Нејасна реч.

Записници са седница OНO Пожаревац 1944-1947.
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вцу и из истих сам видео да је екпозитура Г.З.П.З. моме
сину Божидару плаћала хамбурку, афусали и дренак, по
9. динара на 1. кгр; и то франко његов магацин (вукао сам са
мојим колима) а не 12. динара како је извештен друг Церовић.
Том приликом утврдио сам и то: да је мој син Божидар продавао хамбурку овдашњим пиљарима и Јовановићу Божи кафеџији
овдашњем као и за Костолац до 12. динара на 1. кгр. Чим сам ово утврдио нашао сам за потребу и одмах сутрадан о овој ствари обавестио
сам друга Церовића да експозитура Г.З.П.З. није хамбурку плаћала по
12. динара на 1. кгр. већ по 9. динара како је то З.К.О. у Београду те сам
зато другу Церовићу рекао да сам погрешно обавештен.
Том приликом питао сам мог сина Бошка зашто је другу Церовићу
рекао 12. дин на 1. кгр: хамбурке а не 9. динара, нашто је он одговорио, ја сам произвођач и желео сам да за свој производ постигнем већу
цену. Том приликом ми је рекао да се је нашао истог дана са другом
Церовићем у канцеларији екпозитуре Г.З.П.З баш када је наплаћивао последњу партију грожђа хамбурке, афусали и дренак и казао
само другу Церовићу да ми екпозитура Г.З.П.З. не плаћа 12. динара
него 9. динара већ сам то само вама рекао како бих од вас добио већу
цену. Том прилико друг Марић му је рекао да није истина да је експозитура Г.З.П.З. плаћала већу цену већ само ону цену коју је предвидео З.К.О. у Београду, а уверавао га је са мојом изјавом и показао му
све контролне кантарске потврде затим и рачуне за послато грожђе
Београду, натшто је друг Церовић рекао: видим из свега овога да је
екпозитура Г.З.П.З исправна и да си ти мене обмануо. Бошко му је одговорио: јест да сам те обмануо из разлога што сам хтео да извучем
већу цену ако је могуће.
Претставник Г.З.П.З. друг Марић који је био присутан на овој седници даје своју изјаву на реферат претставника „Гранапа“, поводом
куповине грожђа од произвођача Божидара Антића.
Од Миливоја Антића из Пожаревца експозитура Г.З.П.З. чији сам ја
претставник до данас није откупила ни 1. кгр: намбурке или кога другог грожђа.
Истина да је екпозитура Г.З.П.З. у овој сезони преко свога прекупца
Властимира Грујића више пута откупила хамбурку и афусали и дренак од Миливојевог сина Божидара Антића из Пожаревца. Све ово
грожђе које је од Божидара откупљено до 25. септембра о.г. исплаћивано је на благајни ове експозитуре по цени од 9. динара на 1. кгр:дакле онолико колико је одређено од стране З.К.О. у Београду.
За доказ овог показујем Одбору дупликат кантарских потврда из
којих се види када је и по којој цени и које количине Божидар испоручивао нама.
Исто тако показујем евиденцију акредитованих упутница по којима је Божидару исплаћивано продато грожђе, јер ми вршимо исплату једино на тај начин.
Исто тако показујем Одбору на увид рачуне по којима смо грожђе
испоручили нашој централи у Београду, из свега овога се јасно види
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да је грожђе хамбурка, афусали и дренак исплаћивано
Антићу као и свима осталим по 9. динара кгр. а не по 12.
динара како је то наведено у реферату „Гранапа“. Исто тако
тврдим да је свега прва партија грожђа примљена у винограду
Антићевом и то стога што је наш камион довукао из Београда сандучиће за грожђе па да не би стоварило у наш магацин то сам наредио да се одвуче у Антићев виноград и да му се преда уз реверс, и том
приликом било је нешто спремљеног грожђа па је утоварено у наш
камион. Иначе сво грожђе доцније што је купљено од Антића он је са
својим колима превозио и предавао у наш магацин, као што је и сам
напред изјавио. Да је ово тачно зна цео Одбор као и друг Церовић, јер
су били присутни када је примљено грожђе од Антића, јер у истом
одељењу се одржавају одборске седнице.
Том приликом Одбор се је уверио на томе да Антић нама није продавао друго грожђе сем хамбурке, афусали и дренка, јер су се сви чланови О.К.О. уверили да је само Антић довозио и предава ово грожђе,
јер су јели пробе ради.
Уједно напомињем да сам од Божидара ја лично тражио да купимо и
смедеревку пошто је исто квалитативно одлична. Том приликом дао сам
му 6. динара за кгр. за исту, али он на ову цену није пристао пошто није по
његовој изјави много рентабилније цедити вино, што је и урадио.
За доказ лично сам био са нашим прикупцем у Антићевом винограду кад год је брао и муљао.
Том могу посведочити и његови берачи као и његов кочијаш кога
сам молио да превезе остатак наше сандуке, који се и данас налазе у
његовом винограду.
Уједно напомињем да грожђе које сам купио од осталих произвођача по виноградима њиховим плаћао сам 1. динар јевтиније од 1. кгр.
што се види из кантарских потврда које сам показао целом одбору.
Ја верујем Бошковој изјави да је он реко другу Церовићу да ми
плаћамо 12. динара 1. кгр. само ради тога да би извукао веће цене
од њега или којих других купаца, што му је лично тога дана у нашој
канцеларији у очи казао, па ме чуди када је другу Церовићу ова ствар
била јасна зашто је исту покретао преко своје централе, тим пре што
је у ........ 119] и сам у нашој канцеларији изјавио да је обманут од Антића,
рекавши: Ја видим из свих задружних докумената да је екпозитура у
сваком погледу исправна и да сам од Антића обманут.
На завршетку напомињем да наша експозитура као и њене откупне
станице придржавају се одређених цена од стране З.К.О. у Београду, што
је познато и нашем одбору. За доказ тога ни једна достава није била до
данас против наше, особља експозитуре нити по особље наших откупних станица, него напротив лично сам јурио за набијачима цена што
сам наредио осталом особљу да то исто чини.
Молим секретара да овај записник изради у два примерка више пошто ми је један потребан да пошаљем мојој централи а један за експозитурну архиву.

119	Нечитко

IV

V

Секретар а на предлог појединих претставника овог одбора извештава одбор да предузеће „15. октобар“ на терену по селима овог
округа плаћа кромпир по цени од 5. динара на 1. кгр.
Претставник „15. октобра“ даје свој одговор да су обавезни сакупити једну већу количину кромпира за овај округ и то за ђачке кухиње и разне мензе, те су ради тога принуђени плаћати већу цену
кромпиру јер по цени коју је одредио З.К.О. у Београду не могу више
ништа откупити.

Секретар овога одбора чита акт од стране Окруж. координационог
одбора Зајечар за потраживања од овог одбора и то: пасуља, кромпирабелог и црног лука и купуса.
Претставници одбора су изјавили да за сада немају ништа од поменутих артикала за уступљивање Окружном координационом одбору
у Зајечару а убудуће када буде известиће се.
Претставник Г.З.П.З. друг Марић пита одбор да ли су му познате
цене дуња и дуњцима.
Одбор још није добио никакве цене дуња и дуњцима и прави питање да ли је који од претставника Одбора добио цене од своје централе. Претставник „Воћара“ извештава Одбор да је добио цене од
своје централе и то да су цене дуњама 2.50 – 3. динара за прерачун а
за тезгу 5. динара.

Чланови одбора:
		
1.- 				
		
2.
-			
		
3. Д. Атанацковић		
		
4. Г.З.П.З. Марић		
		
5. „Воћар“ Воја Живановић
		
6. Воја Дамњановић 		
		
7. - 				

8. 9. 10. Љуба Дичић
11. Церовић
12. Јов. Миловановић		
13. Нов. Кнежевић
14. -
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III

Наш чиновник друг Јеремић Драгутин извештава одбор да приликом обиласка пијаце у месту Александровцу нашао је да откупна станица „15. октобра“ плаћа пасуљ по 1. динар
више него што су цене одређене од стране З.К.О. у Београд.
Претставник „15. октобра“ даје одговор, да су обавезни откупити
5. вагона семенског пасуља и ради тога су повисили цене истоме. Откупна станица „15. октобра“ је опоменута од стране службеника овог
одбора и претставника Г.З.П.З. да је то погрешно и да имају само право
30 % откуп семенске робе, а не да сав пасуљ плаћају више него што је
одредио З.К.О. у Београду. Исто је предузеће одмах извршило промену
цена и то ситан пасуљ 5. а крупан 6. динара.
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15.
Записник120]
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са петнаесте одржане седнице Координационог одбора округа Пожаревачког, одржане на дан 31 -X - 1946. године
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II

Присутни представници седници су:
„15. октобар“- Динић Миша
„Г.З. П.З.“ - МарићДушан
„Воћар“ -Живановић Воја
Гранап - Церовић Ђура
Р. С. З. -Дичић Богољуб
Р. С. З. Ниш - Пантић Жика
С. З. З. и Житарска – Кнежевић Новица
Пов. зад. - Дамњановић Војислав
Произ. зад. - Стојаковић Михајло
Прикупац Цонић Мика 121]
О.Н.О. - Кострешевић Каменко
С.Н.О. - Д. Атанацковић
Г.Н.О. - Миладиновић Јован122]

Секретар овог Одбора чита наређење од стране Мин. трг. и снаб.
бр. 71.161. које се односи на строго придржавање формираних цена
од З.К.О. у Београду и то: кромпиру, пасуљу црном и белом, луку и
грашку у зрну.
Одбор се слаже са наређењем Мин. трг. и снабдевања које се односи
на придржавање формираних цена од стране З.К.О. у Београду над артиклима и то: кромпиру, пасуљу, црном и белом луку и грашку у зрну,
на које предузеће као и приватни трговци да не би се придржавали
формираних цена над горе наведним артиклима имају се одмах предати јавном тужиоцу на вођење поступка.
Благајник овога одбора даје обрачун Одбору за месец октобар и то:
Приход је одбора од чланских улога и од заплењене робе за месец
октобар – 4.818, а расход је за исти месец 4.623.
Одбор прима обрачун од благајника овога одбора и слаже се са приходом као и са расходом за месец октобар и доноси одлуку да се од
сада сав месечни расход плаћа за месец дана у корист, равноправно
између свих чланова овога Одбора.

120	Записни са петнаесте седнице Координационог одбора Окружног одбора Пожаревац је последњи запис у Књизи записника овог тела. Књига записника није закључена печатом и потписом овереног лица за 1946. годину
121	У претходним записницима се употребљавао израз „прикупац“.
122	У претходним записницима се појављује презиме Миловановић (Јован).

8. 9. 10. Ђура Церовић
11. 12. 13. 14. -
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Чланови одбора:
		
1. Душан Марић		
		
2. Љуб. Дичић			
		
3. -				
		
4. -				
		
5. -				
		
6. - 				
		
7. - 				
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Чланови овога Одбора су дужни да дају благајнику
овом Одбору на привремену признаницу (аконто) обрачуна за месец који се плаћа у користи и то:
		
15.oктобар		
=
500
		
Г.З.П.З.			
=
500
		
Воћар			
=
500
		
Гранап			
=
500
		
С.З.З. и Житарска
=
500
		
Р.С.З. 			
=
500
		
Р.С.З. Ниш 		
=
500
		
Пов. зад. 		
=
500
		
Прикупац Цонић
=
300
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