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Слободан Селиниh

613.2( 497.11)"1945/1950"

Време "тачкица" у исхрани Београђана

(1945-1950)
Айс~иртаи: Рад йредс~иавља резул~иаzие исzираживања вре.мена
у коме су се власzии, снабдевачка йредузеhа и сzиановници главног

града Југославије борили йроzиив глади и не.наzшиине велщщх раз
мера.

Попут државе чији је главни град био, Београд је на крају Другог
светског рата одавао утисак разрушености. Био је то град у коме је трећи

на зграда била оштећена или порушена, више од половине дужине вазду
шне електричне мреже било је уништено, и велики део трамвајске мре

же. У граду је постојало пет трамвајских кола без иједне приколице и би

ла су два неисправна аутобуса. Иако је крај рата дочекао са
ника мање него што је имао

1940. године,

60.000 станов

стамбена криза била је велика,

а граду је тек предстојао нови велики прилив становника. У немачком и
савезничком бомбардовању потпуно је уништено скоро

5.000 зграда, са
11.000 станова, теже је оштећено око 2.000 зграда са 7.000 стано
ва. Потпуно је уништено 56, а те:;,ке или лакше оштећено скоро 400 кому
више од

налних објеката. 1 Посматрано у ширем контексту, Београд је био главни
град земље у којој је дошло до промене власти и у којој је са новим власти

ма дошла и нова економска политика. Од послератних одлука, које су ма
ње или више утицале на снабдевање градског становништва храном сва

како би требало издвојити: увођење обавезног откупа средином

1945. го
1952. године), аграрну реформу (Закон усвојен
23. августа 1945), Петогодишњи план 1947. године, са нагласком на развој

дине (укинут у потпуности

тешке индустрије у односу на пољопривреду и животни стандард, систем

двојних цена

1947. године

(државно одређивање нижих цена за пољопри

вредне и виших за индустријске производе), насилну и кампањску колек
тивизацију села (примењивана у том облику од

1949.

године). Партијски

теоретичари су сматрали да у времену обнове и оштрих пропорција Пе
тогодишњег плана исхрана становника не сме бити препуштена тржишним
1

луцији

Б. Петрановиh, Народна власйl у ослобођено;.t Беоzраду, Београд у рату и рево

1941-.1945, Београд 1971. стр. 256, М. Mitrovic, Вeog,·ad 1944-1950, neki aspekti dn,stvenog ii11ota, Istorija 20. veka 1/2000, stt". 91-93.
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механизмима. Последица свих наведених мера било је смањење пољопри

лица ( одузимање робе, принудни рад, новчане и затворске казне). Иако су

вредне производње, која никако није успевала да достигне предратни ни

прве послератне године биле време планске расподеле намирница, ипак

во, уситњавање сељачког поседа, разарање крупнијих газдинстава, изази

је приметно и толерисање одређеног нивоа слободног тржишта, без кога

вање незадовољства на селу нереалним откупним плановима и нееконом

би вероватно било тешко обезбедити колико-толико нормално снабдева

ским, па и насилним мерама колект:ивизац:ије. 2

ње.3 Како је откуп пољопривредних производа био државни приоритет

Како се таква политика одражавала на главни град земље и његове

становнике? Када је у октобру

1944. године Београд ослобођен, пред град

који није у потпуности извршаван, то смо, читајући изворе из тог време

на, сведоци увек истих процеса: републичко министарство трговине и снаб

ским властима формираним наредних дана стајао је задатак обнове града

девања оптужује окружни народни одбор за неизвршавање обавеза, а он

и обезбеђивања нормалних услова за живот у њему. Становништву је, уз

врши притисак на среске народне одборе да ажурирају испуњавање пла
нираних откупних количина. Разлика између села и града се појачавала,

кров над главом, пре свега требало обезбедити храну. Град је снабдеван у

условима обавезног откупа и контролисаних цена, па је то време својствено

од сељака су тражени пољопривредни производи, а индустријских за њи

по нереалним и променљивим откупним плановима, вестима о њиховом

хове потребе није било довољно. )Калбе и гунђања сељака били су чести,

неизвршавању, незадовољству виших органа власти и Партије ниж:им и

власт је за такво стање оптуживала реакцију, али ће пре бити да је то

потчињеним органима, по неразумевању политике Партије и државе од
појединих њихових представника или тела на терену, проблема са тран

последица њене политике. Време о коме је реч обележено је и откупом
хране са територије београдског округа за потребе војске и за исхрану

спортом робе и обезбеђивања амбалаже за њу, отпорима и протестима

становника пасивних крајева, па су у изворима веома честе жалбе војних

сељака (попут писаног протеста који су потписала три сељака због одузи

органа на неиспуњавање откупних количина. У питању је време скоро пот

мања крава сељацима који имају више од две краве), кажњавању због не

пуне државне контроле над протоком пољопривредних производа, а пре

законите продаје пољопривредних производа, недозвољене трговине, про

ко Окруж:ног народног предузећа храна је транспортована и у друге дело

даје или куповине по ~:ишим ценама. Казне су биле новчане, затворске

ве земље, понекад у оне из којих је Београд добијао друге врсте робе. Уз

(обично по неколико дана), уз обавезно одузимање робе. Једна од најте

контролу протока роба, међу њима и прехрамбених, под знатним надзо

жих оптужаба у то време била је она за шпекулантство и црноберзијан

ром, а свакако сумњом, било је и кретање људи, па је сваки одлазак ста

ство. Људи су кажњавани због непрописног преношења

кило

новника београдског среза у посету синовима који су се налазили у Арми

10

или

20

грама меса, једне свиње итд., што, поред политике власти, показује и раз

ји на територији Словеније изазивао подозрење власти и сумњу да је та

мере немаштине. Окружни народни одбор изричито је тражио од среских

кав одлазак само изговор за набављање текстила у Словенији. За прено

одбора податке о кажњеним црноберзијанцима, о томе да ли има отпу

шење контролисане робе из једног у други срез морала се поднети молба. 4

штених из државне службе, да су отворили трговинске радње, и о томе да

У првим послератним годинама грађани су се храном могли снабде

ли се трговином баве они који су :изгубили право гласа и били означени

вати преко државних предузећа, рејонских задруга, на пијацама и у при

као народни непријатељи. Тако је у Младеновцу од

ватним трговинским радњама. Савез радничко-набављачких потрошач

20.

новембра до

25.

децембра

ких задруга основан је

чано

на је Главна београдска задруга, а у октобру 1946. од већег броја тада
шњих задруга створено је осам рејонских задруга. 5 Власт није била зада-

1945. године кажњено 35 лица због црноберзијанства и то нов
од 500 до 5.000 динара. У Сопоту су казне по истом основу изрицане

због покушаја преношења меса и кајмака за Београд. Кажњена су три
лица, и то новчано

( од 500

до

2.000

М. Павловић, Срйско село

основа

динара). Из Гроцке је јављено да је

због "неисправног рада по питању трговине и снабдевања" кажњено
2

11. 12. 1944. године. У августу 1945. године

1945-1952,

Београд

1997,

46

М. Митровић, Србија. дру

ииивено економске йро.мене и организација уйрављања йривредо.м 1944-1952, Пожаревац
1988, В. Гудац Додић, Аграрна йолиШика ФНРЈ и сељашШво у Србији 1949-1953, Београд
1999, С. Димитријевић, СШрукШурне йролtене у йољойривреди Србије средином 20. ве1<а,
Београд 2001, Д. Тошиh, Колетаиивизација у Југославији 1949-1953, Београд 2002; Tpehe
редовно заседање Савезног већа и Beha народа, стенографске белешке, 26. март-26. април
1947. године.

Историјски архив Београда (АБ), Окружни народни одбор Београд, Оделење
трговине и снабдевања 1945, фасцикла 24; Исто, фасцикла 26, документ бр. 776.
3

4
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 25, документи бр. 4780, 4785, 4803, 4814, 4815, 4828, 4859, 4861, 4870, 4875, 4883, 4911,

4915,4968,4997,4999.
АБ, Градски комитет СКС Београд

1945-1964, кутија 401, Материјали

о задруга

ма, мензама, снабдевању грађана; Исто, Списак рејонских задруга. Р. Радић доноси пода

так да су у Бt,ограду 1945. године биле 24 радничко-службеничке задруге, са 126 продавни
ца и свега пет камиона, који су често били покварени. Трошкови њиховог пословања били
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вољна радом тих задруга иако су од јануара

1947. године повећале број
продавница прехрамбеним артиклима са 125 на 144, индустријске робе од
17 на 29, тезги и барака за продају воhа и поврhа од 10 на 62. 6 Према еви
денцији из новембра 1947. године, рејонске задруге су имале скоро 87.000
задругара. Укупна вредност уписаних удела износила је око 13.000.000 ди
нара (150 динара по задругару). Међутим, од те суме није било уплаћено
4,8 милиона. 7 Велики број чланова снабдевао се изван задруга, а велики
број незадругара снабдевао се у задругама (зато је пре спајања задруга у
осам рејонских задруга сматрано да су оне биле обична стоваришта у ко
јима се свако могао снабдевати). Раду задруга сметало је то што се састан
ци управе са задругарима нису одржавали, као ни годишње скупштине.

Губици у раду били су велики и остајали су нерешени. За питање полити
ке снабдевања грађана важно је навести: задруге су учествовале у снабде
вању својих чланова само са 34%, промет робе са слободног трж:ишта чи
нио је око 50% до 60% промета задруга, а воhе и поврhе је чинило свега
10% до 12% (у сезони око 20%) промета рејонских задруга. Задруге су на
бављале и продавале колонијалну робу, обуhу, месо, млечне производе,
деликатес, воhе и поврhе, алкохолна пиhа, имале су своје мензе и рестора
не, трговале су и са гвожђарском робом, а једна је продавала и куhни на

мештај. Контролисане артикле набављале су из додељених контингената
према броју уписаних чланова. У централизованом систему снабдевања
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другама ( задруге су се жалиле да власти на терену дају предност држав
ном трговинском сектору при набавци робе). Из свих наведених разлога
власт је ценила да задруге "подбацују у снабдевању воhем и поврћем". Жал
бе на отеж:ано снабдевање воhем и поврћем услед сметњи које су чиниле

власти нису биле једине жалбе рејонских задруга на неравноправан поло

жај у односу на државна предузећа. Постојали су и подаци да су на инси
стирање власти задруге уступале купљену робу државним предузећима
или да су морале да раскидају склопљене уговоре о набавци робе. Поред
тога, задруге су тврдиле да им је додељивано мање текстила и колонијал

не робе него што им је по броју продавница припадало, а државном сек
тору више. 8 Све задруге су

1945.

и

1946.

године пословале са губицима.

Кривци су налаж:ени у малом промету, високим режијама, али је као про
блем наведен и "рђав рад и слабо вођење рачуна у пословању ранијих упра
ва".9 Међутим, у реферату о спајању тих задруга стоји да су оне у борби са
шпекулацијом, свесно, по директиви или самоиницијативно, ишле у гу
битке како би спречиле "набијање цена" и омогућиле што јефтиније снаб
девање. Проблем тих задруга била је и недовољна и нестручна организа

ција, посебно администрација и рачуноводство. 10 Очигледно је да су и у
раду самих рејонских задруга постојале многе слабости. Из расправе са
састанка чланова Партије из свих рејонских задруга може се сазнати да

оне воhе и поврhе нису сортирале, веh су га продавале "са земље", про

града повереништво за трговину и снабдевање рејонског народног одбо

давнице су биле прљаве, прозори неопрани, са муштеријама није поступа

ра делило је робу, између осталих, и задругама. Неконтролисане произ
воде набављале су самоиницијативно, пољопривредне производе, воhе и
поврhе куповале су на терену или од откупних предузећа. За откуп пољо

но добро, а за особље је речено даје "осорно". 11

привредних производа нису имале откупне станице, веh су слале набављаче

вој половини

у производне центре. Разлози за слаб промет воhа и поврhа били су непо

њима поверава снабдевање града. Прво такво предузеће био је "Гранап",

стојање откупних станица, појава да су цене воhа и поврhа често биле
веhе у унутрашњости него у Београду, проблеми са возним парком (ре
јонске задруге су поседовале 42 камиона, од чега је знатан број увек био у
квару, и две коњске запреге), али и препреке које су власти стварале за-

Поред задружног сектора, остварењу циљева власти, али и бољем

снабдевању грађана требало је да допринесе и државни сектор.

1945.

Beh у пр

године власт оснива држ:авна трговачка предузећа и

Градско набављачко предузеће за снабдевање Београда. Из њега се каАБ, Градски комитет СКС Београд

1945-1964, кутија 401, Извештај о прегледу рад

ничко-службеничких набављачко-потрошачких задруга у Београду; Исто, Реферат о фузи

ји реонских задруга, 1946; Друга рејонска задруга добијала је од Повереништва зејтин, пше
нични гриз, кекс, бомбоне, кафу у зрну, пшенично брашно за запршку, бибер у зрну, куку

су високи, а одлика рада била је нерентабилност, Р. Радиh, Дру~шТiвено-еконо.мски Поло

жај радничке класе у Србији у Периоду од 1945. до 1950. године, Токови револуције XXXXI (1988), стр. 28.
6

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Радничко-службенич

ке задруге.

7

и

.

рузно брашно, пасуљ, пиринач, ратлук, АБ, Народни одбор

II рејона града Београда, Пове
1948-1951. година.
1945-1964, кутија 401, Извештај о прегледу

реништво трговине и снабдевања, Контролник предмета
9

АБ, Градски комитет СКС Београд

радничко-службеничких набављачко-потрошачких задруга у Београду; У рејонским за
другама Комунистичка партија је имала

119

чланова,

27

кандидата и

93

скојевца. Исто,

.
з т~г податка извлачен Је закључак да задруге све више губе задружно обележЈе. Наиме, своЈе уплате задрузи извршило је свега 65% чланова. Власт је сматрала да су

Набавио-продајне задруге у којима постоје партијске јединице.

чланови изгубили интерес за рад задруга, јер од њиховог пословања немају користи; АБ,

онских задруга,

жбеничких набављачко-продајних задруга у Београду, 1947. година.

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Састанак чланова Пар
тије из свих·рејонских задруга у Београду, 4.8.1945. године.

Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Извештај о прегледу радничко-слу

10

11

АБ, Градски комитет СКС Београд

1945-1964,

кутија

401,

Реферат о фузији ре

1946. година.
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сније развијају предузећа за снабдевање воћем и поврћем, хлебом, мле
ком, месом итд. То предузеће створено је одлуком ИОНО града Београда

20.

априла

1945. године.

Њему је у задатак стављено планско снабдевање

Београда. У његовом саставу налазили су се одељење исхране, по одсек за

месо, млеко, млечне производе, рибу, воће и поврће итд. 12 До краја

1946.

године то предузеће је набављала робу од произвођача преко својих от

Слободан Селинић, Време ,Јйачюща" у исхрани Беоzрађана (1945-1941)
из Футога

60%,

177

док би остале количине из тих места и све количине из

свих других делова Војводине добио Београд. У времену немаштине ка

ква је тада владала, нису били ретки сукоби ни са другим предузећима.
,,Гранап" је, на пример, у јуну 1946. године од Радничко-службеничке за
друге из Београда тражио објашњење због тога што је она у Банатском
Брестовцу скупље плаћала купус. У августу исте године "Гранап" се жа

колонија

лио на "нелојални рад и поступак" предузећа "Воћар", чији је представ
ник "на терену" нудио веће цене и изјављивао да "Гранап" ,,није ништа",
позивајући да се роба предаје њему. Откупљивачи "Житомпромета" оп

ла. Предузеће се бавило и производњом и прерадом хлеба, кекса, сувог

тужени су да су говорили да "Гранап" нема право откупа, а управник за

теста, бомбона, кобасичарских производа, конзервирања воћа и поврћа,

друге "Пчеле" да је одвраћао произвођаче од предавања робе "Гранапу".

јаја, мармелада, пекмеза. До октобра

Очигледно је да је тада на српском селу хране било мало, а откупне квоте

купних станица и индустријских производа од индустријских предузећа, а

Унрину робу је примало преко Завода за ванредне набавке. Продавало је
у својим продавницама, путем задруга и приватних трговина

-

1946. имало је 11 пекара, у којима је
дневна производња износила око 60.000-70.000 кг хлеба. Најважнија пека
ра била је "Соко". Почетком године имало је 19, а у октобру 45 продавни
ца. Роба је уто време превожена камионима, којих је било 47. У децембру
1946. године из састава предузећа издвојена су одељења за воће и поврће,
алкохолна пића, месо, масноћу, живину, житарице, хлеб, јер је процењено

да је капацитет пословања толико порастао да то отежава даљи рад. Од

су за предузећа биле исувише велике да би свако од њих могло да задово

љи своје потребе. Преко "Гранапових" откупних станица обављана је раз
мена робе са сељацима, који су били дужни да му испоручују све вишкове.
Без дозволе могло се пренети из места у место 20 кг кромпира и 5 кг пасу
ља.14 Управа градских трговачких предузећа поделила је 25. маја 1947. го
дине откупне рејоне у Србији између Градског предузећа за воће и повр

пића, Градско предузеће за житарице и производњу хлеба, Градско преду

ће, Градског предузећа за месо и масноће и "Гранапа", који је добио от
купне рејоне Шапца и Пожаревца. Рејон Шапца укључивао је и срезове

зеће за месо и масноћу, Градско предузеће за текстил, Градско предузеће

сремскомитровички, румски, Бијељину и Зворник. 15 Откупне станице на

за канцеларијски материјал "Шумадија", Градско предузеће за огрев, а

лазиле су се у Јагодини, Пожеги, Чачку, Краљеву, Ваљеву, Великом Гра
дишту, Кучеву, Шапцу, Свилајнцу, Београдском, Сомборском и Панче
вачком округу итд. 16 Стање у тим откупним станицама било је, међутим,

тих одељења основани су: Градско предузеће за воће, поврће и алкохолна

"Гранап" је остао да ради са колонијалном робом. Процес разграђивања
(ликвидирања) ,,Гранапа" завршен је у јесен 1948. године, када је од њега
створено осам рејонских предузећа за колонијал. Предузеће је до тада про
ширило своју продајну мрежу на више од

400 продавница.13

прилично јадно, откуп је редовно подбацивао, а радом шефова тих стани

ца нико није био задовољан. Из априла 1946. године сачувано је писмо

Током 1945. године предузеће је имало искључиво право откупа у Пан

шефа набавног одсека "Гранапа" упућено шефу одсека за воће и поврће,

чевачком и Сомборском срезу и дуго је и истрајно водило борбу да то

у коме се :жали да је резултат откупа раван нули упркос томе што су одр

метом", коме су припадали окрузи новосадски, сремскомитровички и су

жаване конференције, стварани планови, слати расписи и ишло се у оби
лазак откупних станица. И у септембру исте године откуп поврћа са тери

ботички и војним комисијама које су настојале да врше откуп и на терито

торије Сомборског среза текао је веома тешко, јер је суша умањила при

право оствари. Наиме, на терену су избијали чести сукоби са "Пољопро

рији додељеној "Гранапу" за снабдевање Београда. Предузеће је покуша

нос за 60%. У исто време у том округу сасвим је подбацио откуп јаја. Об

вало да забрани сваки приступ војним комисијама или коме другом у сре

јашњење је нађено у томе што је пола округа колонизована, а друга поло

зове додељене њему. Тако је у новембру

1946. године

"Гранап" обавестио

Министарство народне одбране да је Извршни народни одбор Београда
наредио да од откупних количина купуса из Мачве Армија добије
12

ПолиГйика,

Загреб,

а

14. 4. 1947, стр. 07; АБ, Градско народно предузеће "Гранап" 194557, 58, 59 (Решење о оснивању ГРАНАПА; Деловодна акта 1945).
АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр. 62, 63, 64, Представништво
1948. година, Деловодна акта од бр. 105-346, бр. 325/АК.

1951, инв.
13

50%,

бр.

вина сељака тргује јајима међусобно. Сељаци су тврдили да је цена ниска

и да ће јаје "радије појести код куће него га продати за сасвим мале паре".
14

АБ, Градско народно предузеће "Гранап" 1945-1951, инв. бр. 57, 58, 59, Деловодна

акта 1945; Исто, инв. бр. 62, 63, 64, Откупна станица Сомбор 1946, документ број 462.
15
АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр. 65, 66, 67, Организација и рад
откупне станице
16

1947.

година.

АБ,.Градско народно предузеће "Гранап" 1946, инв. бр. 60, 61, Решење ИНО гра

да Београда о издвајању ... ; Извештај о пословању 1. I - 31. Х 1946; Откупне станице.
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Слободан Селиниh, Вре.ме "тачкица" у исхрани Беоzрађана

(1945-1941)
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лест, па су сељаци сваког јутра бацали читава кола угинуле живине. Јед

откупне станице, бољем снабдевању Београда требало је да допринесе и
имање које је то предузеће имало у закупу на пољопривредном добру у

нако лоше резултате показивао је и откуп жита и рогате стоке на терито

Книћанину ( око

У октобру је стање изгледа било и горе, пошто је откуп јаја спречила бо

рији те откупне станице. У августу

1947.

године поново је констатован

слаб откуп. Од примљених обавеза откупне станице су испоручиле свега

1.200 јутара). О стању на том имању говори и податак да
је у априлу 1946. вршена припрема земље за сађење арпаџика уз помоћ
осам запрега и 823 радника. Као својеврсно сведочанство времена остаје

ревца. Тада је признато даје политика откупа остала без успеха,јер народ

реченица из извештаја о том послу: ,,Избор радне снаге извршен је уколи
ко је то било могуће извршити од изнемоглих и изгладнелих лица." Оста
ло је записано и да је тада на имању поправљен бунар, засејана зелен,
намештени прозори на згради и насађен алат. 20 "Гранап" је 24. маја 1946.
године донео одлуку о стварању свог представништва у Загребу и оно је
одиграло важну улогу у настојањима да се у разним деловима Хрватске
пронађу артикли потребни Београду. Представништва су постојала и у

оскудева услед суше, а додатни проблем представљао је недостатак обуће

Ријеци, Љубљани и Скопљу. Чињеница да је преко тих представништава

и одеће, ,,па народ мисли да то стоји само до Београда, па се мрште када се

храна и друга роба тражена на свим странама (код државних предузећа,

говори да треба слати и друговима у Београд животних намирница, кажу

приватника), даје за потребе Београда тражена најразноврснија роба, од

када они нама не дају одело, немамо ни ми хране". Једнако поразну слику

кромпира преко чоколада до чепова и да је исхрана Београда зависила и

30%.

За поједине артикле, попут јаја, наведено је да је ситуација "испод

сваке критике", што је иначе једно од општих места у партијском речнику
за описивање неиспуњених задатака. Упозоравано је да ће, ако се тако

настави, Београд "остати без намирница". 17 Даје у околини Београда би
ло тешко пронаћи храну коју би системом откупа било могуће допремити

у град, показује и сведочанство с краја

1945.

године, које потиче из Лаза

даје и увид у извештај контролног одсека при Врачарском срезу из јануа

од тога хоће ли "Гранапов" представник у Загребу некако издејствовати

ра

године. 18 Наредни документ говори о томе да је на територији

код тамошњих предузећа и републичких министарства који килограм кром

срезова Бели Поток, Смедерево, Умка, Младеновац, Велика Плана, Гроц

пира за Београд, говори о тешком времену кроз које су пролазили земља

ка, Лазаревац, Паланка и Сопот од разрезаних

свиња прикупљено

и њен главни град. Иако је реч о истој држави, људима који су се руководи

1946.

3.000

упола мање, од чега су 93 угинуле. Министарство одбране жалило се Окру

ли истом идеологијом и интересима, али били у различитим нивоима вла

жном народном одбору Београда, а онје по већ устаљеној шеми упозора

сти или у републикама, време немаштине утицало је на то да свако гледа

вао среске одборе да је откуп за војску толико подбацио да се у војсци

да обезбеди снабдевање најпре оне популације за коју је задуж:ен, а места

јављају озбиљна обољења, јер нема довољно следовања меса. Окружни

за солидарност није много остајало. Немаштина је знала бити тако вели

народни одбор Београда био је принуђен да обавести Интендантуру Прве

ка да је елементарна потреба за опстанком избијала на прво место. Тако

армије у Аранђеловцу да јој не може испоручити ни најмање количине

је крајем 1946. године "Гранап" месецима настојао да набави једну или две
тоне кромпира из Словеније и Хрватске, што за Београд, што за Армију,
према којој је имао обавезе, па је седмицама трајала преписка између два
савезна, неколико републичких министарстава и три предузећа за снабде
вање. ,,Гранап" је, наиме, био обавезан да до средине децембра 1946. годи

пшенице,јер су све количине слате пасивним крајевима. 19 Уз "Гранапове"
АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр. 62, 63, 64, 1946. година, акти
без деловодног броја; Исто, 1946 година, Акти без броја; Исто, Откупна станица Сомбор
17

1946 година, документи број 557, 559, 606, 607, 608; Исто, инв. бр. 65, 66, 67, Записници са
конференција, Записници са седница стручног савета, 25.VII 1947. година.
18

Према тим подацима, Бели Поток је био задужен са 67.766 кг пшенице, од чега је

испоручено 14.132 килограма. Уместо 12.188 кг јечма, испоручен је 421 кг, а уместо 13.135
кг ражи, испоручено је 1.365 килограма. Раковица је уместо 9.349 кг пшенице дала 3.456,
од задужених 16 комада свиња за тов, ниједна није била стављена у тов. Слично стање кад
је реч о откупу владало је и на територији Јајинаца, Сланаца, Рушња, Ресника, Зуца, Ми
ријева. Лоши резултати у тову свиња постигнути су упркос постојању Уредбе о товљењу,
промету и ценама свиња од

25.

јула

1945.

и Уредбе Владе ФНРЈ од

4.

јула

1946.

године о

не Интендантури Југословенске армије испоручи

4.350

тона свежег купуса,

700

тона црног лука,

8.230 тона кромпира,
300 тона пасуља са гра

шком и сочивом. Међутим, из извештаја из откупних станица било је ја
сно да ће род подбацити до

90%,

чиме је доведено у питање испуњење

обавеза главног снабдевача Београда према Армији. Са своје стране, Ин
тендантура Југословенске армије је више пута упозоравала да безусловно
инсистира на испуњавању обавеза. Колико је ситуација била алармантна

товљењу, ценама и промету свиња, АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трго

вине и снабдевања
19

кла

1946,

фасцикла

26; М.

Павловић, н. д., стр.

226, 257.

АБ. Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања, фасци

25, документи

број

4870, 4915, 4997.

20

АБ, Градско народно предузеће "Гранап", инв. бр.

62, 63, 64,.

Пољопривредно

добро у Книhанину 1946; Исто, инв бр. 65, 66, 67, Деловодна акта 1947, од броја 3-13640,
документ број

1885-45/6.
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сведочи и захтев "Гранапа" Управи за откуп при Министарству трговине и

ко својих градских и рејонских предузећа и вршило откуп на терену. Тада је

снабдевања Србије од

се одобри употреба кромпира

закључено да је Повереништво, због све већих потреба града, постало коч

са контрахираних површина у Војводини као сточне хране, јер је род подба
цио и по количинама и по квалитету и није за људску исхрану. Како хране

ница снабдевању града. Народни одбор града оснива Повереништво за др
жавне набавке, које спроводи обавезан откуп, откуп слободних артикала,

није било у срезовима у којима је "Гранап" имао право откупа, решење је

воћа и поврћа, расподелу на рејоне и руководи Градским млекарством.

потражено на територији Хрватске и Словеније. Међутим, иако је Мини

Остваривање плана снабдевања воћем и поврћем било је задатак два град

старство трговине и опскрбе Хрватске 10. септембра одобрило набавку 2.200

ска, осам рејонских предузећа за воће и поврће, Савеза земљорадничких

тона кромпира и

задруга, а план је требало испунити преко

16.

септембра

150 тона пасуља из

1946. да

Грубишног Поља, Дарувара и Доњих

Карловаца, испоставило се да тамо нема потребних количина. Хрватско

министарство је 27. септембра одбило захтев да се уместо тих срезова, ,,Гра

напу" доделе нови срезови. Муке "Гранала" биле су мање када ихје Мини
старство трговине и снабдевања ФНРЈ ослободило обавезе за
кромпира и

27 вагона пасуља

пљивали на терену и добијали накупачку маржу. Вреди забележити да је
предузећу за откуп тада сугерисано да откупљује воће и поврће у Дебру,

вагона

Струмици, Копру, Мостару, што ће бити места из којих ће се град интензив

за потребе Армије. Остале су неостварене и

но снабдевати и наредних деценија. Градско млекарство снабдевало је град
млеком из 19 срезова одређених да на њиховој територији то предузеће оба

300

одлуке хрватског и словеначког министарства, по коме је Београд требало

да добије

64 откупне станице. У њима је
1950. године било 168 плаћених трговаца и 199 накупаца, који су робу отку

1.000 тона кромпира из Хрватске и 3.000 тона из

Словеније. 21

вља откуп за потребе Београда. У њима је постојало исто толико откупних

Организацију др:жавних трговинских предузећа одликовале су наиз

станица. У унутрашњости земље млеко је за Београд откупљивано у неко

меничне интеграције и дезинтеграције, укрупњавања на градском и усит

послератне године, биле су толико честе да их је тешко пратити. Крајем

лико срезова (Лазаревац, Обреновац, Смедерево, Велика Плана, Шабац,
Сремска Митровица, Рума, Стара Пазова, Земун). У тим срезовима је 1948.
године сакупљано млеко од око 15.000 произвођача. До Београда је тран
спортовано два пута дневно, камионима и железницом. Предност је давана

1948. и почетком 1949. године

транспорту камионима, па је на тај начин превожена око

њавања на рејонском нивоу, а све као последица непостојања јасне поли
тике снабдевања града. Промене система снабдевања својствене за прве

створен је већи број рејонских предузећа, а

80%

откупљеног

разбијана су већа градска предузећа и од њих стварана специјализована

млека. У току ноћи млеко је из млекаре достављана градским продавница

градска предузећа. У

градска

ма. Такав начин снабдевања града текао је уз доста проблема, а они се углав

предузећа. Већина, посебно рејонских предузећа, показала се нерентабил

ном односе на недовољне количине и проблематичан квалитет млека. То

1948.

години постојала су

42

рејонска и

24

на. Годину дана касније власт се :жали да је том децентрализацијом поста
ла "претрпана", паје

1949/1950. године започет супротан процес,

односно

спајање градских и рејонских предузећа. Од око пет предузећа у сваком

рејону дошло се на по три, паје било укупно
прехрамбену робу) и

25

26

рејонских. Од

30 градских предузећа (10 за

30 директора

градских предузећа,

су били чланови Партије. Њихов стручни квалитет оцењиван је као

добар, али је велики проблем било њихово кратко задржавање на тим
положајима. Позитивна оцена давана је и шефовима комерцијалних оде
љења тих предузећа, али не и шефовима рачуноводства. Постојало је не

задовољство кадром набављача, који је оцењен као слаб ( стари трговци и

"разни шпекуланти"). 22 До краја

1949. године

снабдевање воћем, поврћем

и млеком обављало је Повереништво трговине и снабдевања ИОНО, пре21

АБ, Градско народно предузеће "Грапап", инв. бр.

без броја; Исто, Представништво Загреб
бр.

1946,

Деловодна

62, 63, 64, 1946. година, Акта
акта од бр. 342-498, документ

361/46.
22

АБ, Градски комитет СКС Београд

снабдевања грађана,

1950.

година.

1945-1964,

кутија

401,

Проблеми трговине и

ком 1949. године Градско млекарство је од Министарства трговине и снаб
девања НРС добило још 12 срезова у околини Пирота, у којима је могло
откупљивати млеко за потребе Београда. Међутим, откуп млека по веза

ним ценама текао је уз тешкоће. Министарство за трговину и снабдевање
каснило је са одређивањем плана откупа, а људство није било заинтересо
вано за испуњење плана, па су за 1950. годину сабирачима млека одређене
награде ако испуне план, а шефовима откупних станица двоструко веће
плате. Живину и јаја откупљивало је Градско предузеће заживинуијаја. Тај
посао обављан је у шест срезова, које је одредило републичко министар

ство. Иако је градска власт сматрала да је то недовољно за потребе града,
министарство је одбијало да повећа број срезова за снабдевање града тим
намирницама, са образложењем да се у потпуности "не обрађују додељени
срезови". Свих шест срезова гравитирала је ка Београду, па су сељаци из
'

тих крајева сами доносили робу у град и тиме отежавали аrщиЈу откупа.

23

23
АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Преглед откупа воћа,
поврћа, млека, живине,јаја и алкохолних пића у 1950. години; Полтиика, 23.8.1948, стр. 04.
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Какву је исхрану донела грађанима Београда таква политика власти
првих пет година после рата? Када је завршен Други светски рат, питање
исхране становника Београда значило је борбу за спречавање глади. Хра

не није било довољно. Једна од првих одлука градске власти из области
снабдевања било је максимирање цена хлеба и забрана његове продаје по
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па су радници добијали нешто веhа следовања од осталих грађана. Из те
перспективе тешко је реhи да лије наведена појава имала у себи елементе
суровости, неминовности или реалности, тек на састанку чланова Парти
је из свих рејонских задруга у августу 1945. године речено је да "месо не
треба да купује онај ко не треба ни да га једе". Тај став пратила је претња

пекари, трговци, занатлије, задруге и приватна лица обавезани су да при

забраном продаје меса у кафанама, богатим кућама, продаја печења, ра
жњића итд. и претња строгим казнама онима који то буду радили. Про

јаве све количине брашна, масти, зејтина и сланине. Кајзерице, векнице,

кламован је и принцип да се дистрибуција робе врши на основу тога ко

кифле, переце, ђевреци и земичке означени су за "луксузна пецива" и њи

шта ради. Тада је наговештено увођење допунских следовања за раднике

пијацама и улицама (јануар

1945. године). У мају исте године сви млинари,

хово печење је забрањено, белог хлеба такође. У свим пекарама уведено

и чиновнике, што је у пракси било спроведено до краја године. Из августа

је печење једнообразног хлеба састављеног од

70% пшеничног и 30% ку
he се пеhи "од брашна
каквим се располаже". Тада је прописано да he сваки грађанин добити 400

1945. потиче и документ у коме је речено да је дотадашње снабдевање

г хлеба (ЗОО г брашна) дневно, а радници који обављају тешке физичке

жован у том послу. Кад је реч о снабдевању рејонских задруга храном,

послове добиће

600 г хлеба (450 г брашна) дневно. Истом одлуком пропи
450 г масти или зејтина, а радници који
обављају тешке физичке послове 600 грама. Коначно, власт се трудила да

тада је заузет став да се оне морају очистити од оних који не учествују у

сано је да грађани месечно добију

процесу производње и да чланови задруга треба да добију следовање ма

курузног брашна, а док то не буде могуће, хлеб

свих грађана једнаким количинама неправилно и да онај ко не учествује у
производњи и обнови не може имати исте потребе као онај који је анга

сноће од

700

г месечно, меса ЗОО г недељно, али да се направи разлика

обезбеди ЗОО г белог брашна месечно по особи за ситне потребе у дома

између радника који раде теже и лакше послове. Чланови породица за

ћинству (запршка). 24 Да би се изборила са недостатком хране за нормалну

другара добијали би

исхрану, власт је поделила становнике на различите категорије и путем

политике власти, ти подаци говоре и о квалитету исхране у првим после

потрошачких карти делила следовања хране која су била тако мала да су

ратним годинама. 26 У августу

представљала само елементарну одбрану од глади (рационирана снабде

нутог састанка чланова Партије из рејонских задруга, Народни одбор окру

вање). ,,Основно грађанско следовање" хлеба до краја

га Београд шаље среским одборима упутство о расподели хране станов

1945.

године било

је ЗОО г пшеничног и

100 г кукурузног брашна без разлике између запо
слених и незапослених. Од децембра 1945. године уведено је допунско сле
довање на Р-1 од 400 ги Р-2 од 200 г брашна. Снабдевање месом било је
нередовно и дељено је "основно грађанско следовање" од свега 200 г не
дељно без разлике између запослених и незапослених, а од новембра 1945.
године дељен је и додатак на Р-1 карту од 200 ги на Р-2 од 100 г меса
недељно. Од почетка новембра 1945. године "основно грађанско следова
ње" масноће износило је 350 г, а додатно следовање добијали су власници
Р-1 карте (400 г) и Р-2 (200 г). Власници грађанских карата добијали суте
године 500 г шећера, а власници Р-1 карата додатак од 500 г, а Р-2 карата
додатак од 250 г месечно. 25 И из тог прегледа се види да је крајем 1945.

200

г меса недељно. Поред тога што су показатељ

1945. године, неколико седмица после поме

ништву. Одређено је да дневно следовање хлебног жита износи

800 г за

земљораднике и раднике који обављају тешке физичке послове, али су тој
категорији придодати и научници, књижевници и уметници. Радници на
лакшим пословима добијали би

штво"

400 г хлеба дневно.

600

г, а "све остало оскудно становни

27

Савезна наредба из септембра 1946. године поделила је становништво

на различите категорије. Радници су подељени на три категорије, уз њих
су постојале и општа категорија потрошача, деца до две и до 14 година
старости. За свако занимање одређене су врсте радних места, према који
ма су радници сврставани у једну од три категорије. Народни посланици и
државни службеници, академици, професори универзитета, руководиоци

године направљена разлика међу различитим категоријама становника,

културно-уметничких и научних установа, ,,најистакнутији представници"

Заёiисници Извршно~ народноослободилачко'i одбора 'iрада Бео'iрада од 26. Х
до 29. XI 1945, Београд 1979, Записник VI седнице од 17.1.1945, Записник ХХ седнице

тије из свих рејонских задруга у Београду, 4. 8. 1945, излагање Грге Јанкеза; Исто, Рефе

24

1944.
од 8. 5. 1945.
25

године.

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Састанак чланова Пар

рат о снабдевању,

АБ, Градски комитет СКС Београд

припремљени за састанак МК,

26

1945.

година.

1945-1964, кутија 401,

Подаци о снабдевању

27

кла

25,

3. 8. 1945.

година.

АБ,.Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања, фасци
документ бр.

5136.
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науке, књюкевности, уметности, главни и остали уредници листова изјед
начени су са радницима прве категорије, што је доносило повољније снабдевање. 2s

р

· становника снабдевале су се преко разлиазличите категорије

читих потрошачких карата (Гза грађане опште категорије, Р-1, Р-2 и Р-3
за раднике, Д-1 за децу до две године, Д-2а за децу од две до седам година,
Д-2б за децу од седам до четрнаест година старости, Б за болеснике и Т за

труднице), и тако добијали количине хране одређене категорији којој су
припадали. Грађанима су карте дељене на сваких неколико месеци преко
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грешно разврставање потрошача по категоријама, погрешно оверавање

карата, невођење евиденције о броју преузетих и одбијених потрошача

итд. Од требованих 113.270 карата у децембру 1948. године, III рејон није
добио 6.000, део радника Индустрије мотора у Раковици такође је остао
31
без потрошачких карата, а такви примери нису били усамљени. У време
планске поделе намирница власт је пазила да ништа не измакне њеној
контроли, посебно да се појединцима не подели више хране него што је
било предвиђено. Тако извори из тог времена осуђују предузећа у којима

рејонских народних одбора и система повереника. Болесници и труднице

се јавила недозвољена трговина производима, предузећа која деле радни

подизали су карте у здравственом одсеку рејонског народног одбора на

цима више хране него што је одређено, што је "злочиначки однос према

основу лекарског уверења. Примера ради, акција поделе карата у фебру

нашој социјалистичкој изградњи уопште и посебно према подизању жи

ару и марту

1948. године трајала је

од

13.

фебруара до

10. марта.

При оде

љењу за трговину и снабдевање формирана је комисија за категоризацију
и издавање карата. Потрошачи су подносили потрошачка уверења кућ

ним повереницима, кућни повереници су подносили спискове потрошача

вотног стандарда радних маса". Тако је процењено да је у октобру 1948.
године издато 11.000 потрошачких карата више него што је било потро
шача што је омогућавало "расипништво и шпекулисање",јер је храна оти
шла на другу страну, а не тамо где је била намењена. 32 У време рационал

уличним повереницима, а они рејонским одборима, рејонски одсеци за ка

ног снабдевања свако ко је желео да са тим намирницама путује из једног

тегоризацију вршили су категорисање становника и одељењу за трговину

у други срез морао је да поднесе молбу да му се одобри пренос намирница.

и снабдевање достављали податке о броју потрошача у појединим катего

Алтернатива је била да буде проглашен за црноберзијанца и шпекулан

ријама, рејонски одбори су потом исписивали бројеве у потрошачке кар

та.33 Из података за

те, предавали карте повереницима, а они их уручивали потрошачима, да

би на крају улични повереници враћали рејонским одборима неуручене

h е Београд 1947. године имати 350.000 становника, од чега he се преко Г карата снабдевати 203.000, преко Р-1-32.000,
преко Р-2- 70.000, преко Д-1-10.000, преко Д-2-20.000, а Б, Ти У карата
- 15.000. То би значило да је нешто боља следовања хране добијао тек
сваки једанаести становник града (власници Р-1 карата), да чак 20.000 де
це није добијало млеко и даје млеко добијало само око 25.000 становника
града. 30 У јануару 1948. године у Београду је било око 370.000 потрошач. процењено да
карте. 29Б ило Је

. ких карата за исхрану.

Њихово издавање није протицало без проблема, а

посебне су појаве одбијања људи који су имали право на снабдевање, по-

28

СЛ ФR_РЈ, бр.

76 од 20. 9. 1946, Наредба о разврставању становништва у потро

АБ, Градски комитет СКС Београд,

1945-1964, кутија 401, Како се у Београду

спроводе у живот уредбе о снабдевању становништва; Са радницима и намештеницима
били су изједначени носиоци Ордена народног хероја и Ордена рада

I степена, демобили

сани ратни инвалиди, инвалиди рада, удовице и сирочад палих бораца, лични пензионери,

ученици старији од 14 година, студенти, научни радници, књюкевници, уметници, чланови
занатско-прерађивачких задруга и свештеници, Полщиика, 17. 1. 1947, стр. 7; 5. 3. 1947,
стр.

7.
30

АБ, Градско народно предузеhе "Гранап", инв. бр.

ног и радног плана за

годину види се да су следовања намирница и

значи да се у време немаштине држава определила да, међу посматраним

категоријама становника, највећа следовања хране дели трудницама. По
ред тога, речено је да деци треба дати "апсолутни приоритет у снабдева
њу".34 Дневна следовања хлеба износила су почетком 1947. године 800 гна
Р-1, 600 гна Р-2, 500 гна Р-3, ЗОО гна Д-2 и Г карте. 35 Преко продавница
31
АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Како се у Београду
спроводе у живот уредбе о снабдевању становништва; Исто, Неки подаци из извештаја
РК-а о снабдевању и категоризацији, 12. III 1948; Исто, Анализа рада РК КПС по питању

издавања потрошачких карата.

шачке категорије.

29

1947.

даље била мала. На Г карту добијало се 200 г свежег меса и 150 г прерађе
вина од меса, Р-1- ЗОО г свежег меса и 220 г прерађевина, Р-2 и Р-3 -250 г
свежег меса и 180 г прерађевина, Д-1-100 г свежег меса и 80 г прерађеви
на, Д-2-150 г свежег меса и 110 г прерађевина, Б -170 г све:жег меса и 130
г прерађевина и на Т карту - 350г свежег меса и 260 г прерађевина. То

1947.

годину.

65, 66, 67, Предлог производ

1945-1964, кутија 401, Закључци са саветова1. 2. 1949. године.
з3 АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1946, фасцикла 26, документ бр. 854.
34
Политика, 17. 1. 1947, стр. 7; 9. 3. 1947, стр. 7; 15.3.1947, стр. 7; АБ, Градски
комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Закључци са саветовања ГК КПС о задацима
у трговини и снабдевању, 1. 2. 1949. године.
35
У пи'Гању је хлеб од мешаног кукурузног и пшеничног брашна, Полиuiика, 31.1.
1947, стр. 7.
32

АБ, Градски комитет СКС Београд

ња ГК КПС о задацима у трговини и снабдевању,
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"Гранапа", задруга и колонијалних радњи власници тих карата добијали
су и друге намирнице, често из пакета Унре: говеђе месо у конзерви, кон
зерве крвавица, конзерве ирског гулаша, конзерве паштета, конзерве ме

са са пасуљем или пиринчем, сардине у уљу и сосу, конзерве рибе, суво

тесто, брашно, гриз, со, шећер и кафу. Крајем

1945.

и почетком

1946.

го

дине у београдски округ Министарство трговине и снабдевања преко Са
веза радничко-службеничких потрошачко-набављачких задруга шаље хра

ну добијену од Унре. У град стижу конзервирана риба (до тада дељена
само радницима, а сад је била предвиђена за све грађане), чоколада, кекс,

маргарин (дечјим домовима), чај (за чај је речено да у унутрашњости за
њега нема интереса, па је упуhен у Београд), конзервирано млеко (деци
до

14 година,

болесницима ван болница и радницима на специјалним по

словима попут оних у хемијској индустрији). У фебруару

1946. године сре

зовима Смедеревска Паланка, Смедерево и Умка подељена су следовања
воhног сока, сока од парадајза, лимуна у праху и чоколаде. У исто време
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зни гриз добијали су само власници Р карата (2,4 кг до 3,2 кг месечно).
Док су власници Г карата добијали 400 г масноhе, килограм меса и 600 г
шећера месечно, власници Р -1 карата добијали су месечно 1,5 кг масно
ће, 7,5 кг масти и 1,5 кг шећера. Суву сланину добијали су само шумарски
радници (2,4 кг месечно), какао-производе само деца (100 г до 300 г месеч
но), а привилегију да добију кафу имали су само власници Р карата (Р-2 и
Р-3 по 100 г, а Р-1 по 300гмесечно). Допунске количине добијали су труд
нице (1,5 кг меса, 0,5 кг масноhа и 1,6 кг шеhера месечно), болесници ван
болница (3 кг меса, 0,5 кг масноhе и килограм шеhера месечно), ударници
(1,5 кг меса, 750 г масноће, килограм шећера месечно и килограм хлебног
брашна дневно) и туристи (100 г меса, 40 г масноће, 35 г шеhера и 300 г
хлебног брашна дневно). Из тих података следи да је категорија потро

шача која се хранила на Р-1 карту била у далеко повољнијем положају и
да је добијала по неколико пута више хране од обичних грађана или на
мирнице које су другима биле недоступне. То значи да је држава, поред

београдски округ добија и конзервирано месо, конзервирану рибу, евапо

радника који су обављали тешке послове, дала привилегован положаји

рирано млеко, какао, маслац од јабука, маслац од кикирикија, мармеладу

члановима Академије, професорима Универзитета, уредницима листова

и сардине. Приликом поделе колонијалне рсбе у априлу

1947. године само

су деца добијала чоколаду и евапорирано млеко. Мо:же се закључити да су

власници Д-1 и Д-2 карата тада добили најразноврснију храну (уз наведе

и државним службеницима и народним посланицима.37 Иако је у времену
немаштине тешко поредити степен оскудице појединих намирница, чини

се да су годинама након рата грађани Београда најте:же долазили до мле

шно, суво тесто, гриз, конзерве паштете, сардине у сосу и уљу, конзерве

ка. Током 1948. године млеко је дељено само болницама, социјалним уста
новама, оним радницима који су радили у просторијама са професионал

меса са пиринчем или пасуљем, конзерве говедине са макаронама, кон

ним тровањем, трудницама и деци до две године. Те године млечних про

зерве крвавица, конзерве говеђег меса, конзерве кобасице или шунке са

извода није било ни за болнице и социјалне установе. О оскудици млека и

но, што старија, што млађа деца добила су тада и шеhер, со, зејтин, бра

пасуљем).

36

млечних производа довољно говори и то што је на зборовима бирача ре

уведено је обезбеђено снабдевање, по коме су одређене

довно постављано питање снабдевања млеком деце старије од две годи

количине најваж:нијих артикала биле доступне потрошачима по нижим,

не.38 Великих проблема било је и са обезбеђивањем довољних количина

јединственим ценама, а вишкове тих артикала било је могуће продати по

воhа и поврћа, мада ситуација није била баш толико алармантна као у

Године

1948.

јединственим, вишим ценама. Уредба о снабдевању становништва из фе
бруара

1948. године правила је велику разлику у количинама хране доде

случају млека. Град је умногоме зависио од производње коју је оствари
вао "Панчевачки рит", а дешавало се да он подбаци у испоруци воhа и

љеним одређеним категоријама потрошача. Тако су власници Г карата
добијали свега

250

г хлеба дневно, а Р-1 карата

800

г хлеба. Својеврстан

37

Уредбом је уведен четвороструки систем снабдевања грађана Југославије. Опи

изузетак из поделе хлеба различитим категоријама становника предста

су се снабдевали на један од наредних начина: путем обезбеђеног снабдевања; путем купо

вљали су рударски јамски радници, који су добијали килограм хлеба днев

вине индустријских производа, које су пазарили земљорадници по нижим ценама везаним

но. Пшенични гриз добијала су само деца

(900-1.000

г месечно). Кукуру-

АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1946, фа
26, несређено; Исто, фасцикла 27, документи бр. 1938/46 и 1943; Потииик:а, 22. 3.
1947, стр. 7; 3. 4. 1947, стр. 7; Укупна помоћ коју је Југославија примила од Унре од 5. II
1945. до 30. XI 1948. године износила је 2,6 милиона тона, а половину су чиниле животне
намирнице, В. Petгaпovic, Ротос UNRE Jugosla11iji, Ist01·ija ХХ veka (1961), stг. 202.
36

сцикла

за продају пољопривредних производа држави (систем везаних цена); путем снабдевања
земљорадника у пасивним и ратом пострадалим крајевима и путем купопродаје на сло
бодном тржишту. Подаци који су овде наведени односе се на систем обезбеђеног снабде
вања, СЛ ФНРЈ, бр.12 од 11.2.1948, Уредба о снабдевању становништва; Упутство о разврставању потрошача

...

АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Извештај о снабдевању
града Београда у времену од 1. III 1948. до данас; Исто, Преглед и рад зборова бирача у
38

Београду,

1948.

година.
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поврhа граду, понекад и зато што није било довољно радне снаге да убере
род. Зато се дешавало да чланови Народног фронта одлазе на имања "Пан
чевачког рита" у бербу поврhа. 39 Међутим, питање је колико су од пропи
саних количина хране грађани стварно добијали. Више извора потврђује
да становници Београда и околине често нису добијали ни те минималне
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ста цена и трошкова живота. Иако је процењено да је подела одређених
намирница била најбоље организована у Београду, у њему се на тај начин
ипак добијала свега треhина потребних калорија. Према подацима из јула
1945. године, становништво града снабдевало се 37% код сељака, 26% код
приватних трговаца, 12% код задруга и само 25% преко обезбеђеног снаб

количине хране, а поједине категорије становника су испаштале због не

девања. И ти подаци сведоче о томе да је после рата и поред планске рас

спровођења на правилан начин одлука о снабдевању. У децембру

поделе хране, и те како постојало тржиште прехрамбених производа које
власт, упркос томе што се под озлоглашеном шпекулацијом и црноберзи
јанством могло свашта подразумевати, није укинула, јер би тиме још ви
ше угрозила снабдевање становништва. Слична истраживања за 1946. го
дину поново су показала да је један радник у Београду својим приходима

1945.

године шеф контролног одсека одељења за трговину и снабдевање Окру
жног народног одбора признаје да учитељи морају да просе како би обез
бедили исхрану и упозорава да то нарушава њихов углед. 40 У посебно те

шком положају налазило се око
августа

1945.

200 радника у

белопоточком тунелу. До

године они у исхрани уопште нису добијали масноhе, па су

једва могао да покрије издатке за исхрану. 43 Током

1948. године млека је

због тога почели да напуштају посао. Тек тада је тра:жено одобрење за

"дуже време" било довољно за све дечје и болесничке карте. План откупа

куповину

ју право, јер такав поступак онемогуhава планску расподелу. Док су једни

млека за 1950. годину износио је Зб.ООО.ООО литара и направљен је на осно
ви потреба за 80.000 деце. Свако дете требало је да добије литар млека
дневно ( око 29.000.000 литара), а остатак је одлазио за снабдевање соци
јалних установа, болница, трудница. Претходне године у град је стигло
19,1 милион литара млека, од тога је 15,2 милиона литара подељено у оба
везном снабдевању, а разлика је "услед квара прерађена". Због проблема
у откупу млека, снабдевање тим производом било је неуредно 1949. и 1950.
године, па су само власници Д-1 карата (деца до 2 године) добијали млеко

народни одбори слали своје становнике у Срем да набаве храну, други су

редовно, а остали повремено. 44 Тек 1949. године у исхрану становника града

960 кг меса,

како би се обезбедило да они добијају по

200 г меса

за три дана недељно. 41 Грађани су понекад тешко излазили накрај и са
самом влашhу због неразумевања прописа и њиховог различитог тумаче
ња на различитим нивоима или у деловима власти. Године

1945. постојале

су и жалбе градског народног одбора у Земуну због тога што многи одбо

ри из Србије, па и из Београда, дају својим становницима дозволе да у
Земуну и другим деловима Срема купују )кито и кукуруз иако на то нема

године исхрана радника Београда, и поред тога што им је власт често да

уведен је бели хлеб, али се дешавало да грађани не нађу хлеб иако обиђу
десетак продавница. У прва четири месеца 1949. године месо је дељено

вала приоритет и истицала значај исхране тог слоја становника, била при

мање од одређених количина, а у осталим месецима било га је довољно за

их у томе спречавали.

42

Истраживања Р. Радиh показују даје током

лично оскудна. Док су месечни приходи радника процењени на

1945.

12.000 до

снабдевање по утврђеним квотама. Међутим, у јануару 1950. године коли

да је и оно мало средстава што

64% потреба, у фебруару
56%, марту 36% потреба. Масти је 1949. године било довољно за подмире

се могло зарадити одлазило на исхрану, а становништво је било принуђе

ње одређених количина осим за власнике Г карата у априлу и свих врста

но да се снабдева преко црне берзе. Радници у Београду живели су између

потрошача у октобру

15.000 динара,

трошкови исхране једног одраслог мушкарца били су у ја

нуару те године

13.887 динара, па је јасно

покушаја власти да низом уредаба поправи њихов положај и сталног раТоком 1948. године у тој акцији је учествовало 9.415 чланова Фронта, обрали су
скоро ЗОО.ООО кг поврћа (највише кромпира -176.477 кг). Израчунато је да је један фрон
39

товац за шест сати рада набрао

31

кг поврћа, АБ, Градски комитет СКС Београд

19451. III 1948. до данас.
40
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 24.
41
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 25, документ бр. 5181.
42
АБ, Окружни народни одбор Београд, Оделење трговине и снабдевања 1945, фа
сцикла 25, документ бр. 5074.
1964, кутија 401, Извештај

о снабдевању града Београда у времену од

чине меса биле су довољне за задовољење само

(75% потреба). Количине масти у јануару 1950. го
дине биле су на нивоу одређених квота, у фебруару су покривале 85%, у
43

Р. Радић, ДруzтТiвено-еконо.лtскu йоложај раднuч](е ](Ласе у Србијu у йериоду од

1945. до 1950. 'године ... , стр. 31, 32, 34, 35; Љубица Радојковић наводи даје ефекат исхране
омладинских радних бригада у Београду смањиван проблемима који су настајали због
слабе дистрибуције, једноличне исхране и слабог кувања намирница, што је додатно сма
њивало квалитет исхране те популације, која је иначе имала приоритет с обзиром да се

хранила преко Р-1 карата. Љ. Радојковић, О.лtладинс](е радне бри2аде на uз2радњu Бео2рада 1947-1950. 'године, Годишњак града Београда, V, 1958, стр. 406.
44
АБ, Градски комитет СКС Београд 1945-1964, кутија 401, Преглед откупа воћа,
поврћа, млека, живине, јаја и алкохолних пића, 1950; Исто, Снабдевање грађана Београда
у току

1949. и 1950.

године.

Годишњак за друштвену историју

190
марту и априлу

50%

1-3, 2003.

Слободан Селинић, Вредtе "тачкица" у исхршш Беоlрађана

потреба, а подбацивање откупа поново је наведено

(1945-1941)

191

Summary

као кључни узрок што ни минималне количине нису могле бити подмире

не.45 У условима такве немаштине један од видова помоћи грађанима би
ло је планско остављање зимнице у реж:ији државних предузећа. За ту

сврху "Гранап" је за зиму 1948/1949. припремио мармеладу, компот, воћни
сок, џем, пекмез од шљива, конзервирано поврће, укувани парадајз, кисе

ли купус и туршију. Међутим, од

496 вагона хране колико је било потреб
350 вагона, па и то захваљујући

но лагеровати за зиму, прикупљено је око

пре свега чињеници даје киселог купуса било

202 вагона ( 60 вагона више

од плана). Свих осталих намирница билој е много мање од плана и потре

ба града. 46 С обзиром на околности у којима се хранио просечни станов
ник Југославије после рата, не чуди заостајање квалитета његове исхране
за многим европским и светским земљама, ни смањење калоријске вред
ности дневне исхране у односу на предратни период. 47

45

АБ, Градски комитет СКС Београд

Београда у току
46

1949, од

1949. и 1950.

1945-1964,

кутија

401,

Снабдевање грађана

године.

АБ, Градско народно предузеће "Грапап", инв. бр.

75, 76, 77,

Поверљива акта

бр.

2-806, документ број 806.
Са 2.144 калорије дневно (подаци

из 1948. године) становници Југославпје зао
стајали су за становницима Аустралије, САД, Канаде, Данске, Швајцарске, Турске, а били
су испред Колумбије, Индије и Филипина. У истом односу стајала је и дневна потрошња
47

протеина у Југославији

(64,9 грама ) и масти (34,3 грама).
1947/1948. у односу на 1934/1938. годину
Macura. Ekonomski sasta1 1 sta1101111isf1ia, Beog1-ad 1953, str. 22.
исхране смањена је

Калоријска вредност дневне
3.024 на 2.144 калорије, М.

са

Slobodan Selinic

The Period of "Coupons" in the Food Supplies
of Ље Citizens of Belgrade (1945-1950)
In Ње шined city, such as Belgrade was in October 1944, apart froш finding а place to
live and survived relatives, the шain co11cern of its citize11s and the duty of the authorities
was nutritio11. The authorities tried to supply cities a11d towns with food, Ьу pressing upon the
iшpovel"ished villages the systeш of 1Ћ11sош, and Ьу disti·iЬutio11 of the food received froш
abroad (UNRRA). These tiшes are шarked with Ње struggle agaiпst individuals accused for
speculations and Ыасk шarketeeriпg, but also with the division of Ње populatioп 011 the
occasio11 of state orgaпized distriЬution of food, wllich was based on Ње ашоuпt апd quality
oftl1eir work and coпtriЬute to the reпewal ofthe country. The populatioп was divided Ьу Ње
systeш of consuшer coupo11s iпto several categories (ge11e1Ћl category, workers, childreп,
patieпts, pregпant wo111e11, outstanding workers). Poverty was so grave that the society was
led Ьу eleшentary strive fOI survival, so the effoгts were шаdе to supply sоше шоrе food to
the woi-kers who did heavy physical work, pregnant woшen, patie11ts апd children. Food
received iп that way was, Ьowever, iпsufficieпt, so Ље citizens had to fi11d supplies ЬоtЬ 011
the greeп and Ыасk шarket.

