
Aktivnost ZA VNOBiH-a u oЫasti privrede 

Orago Krndija 

Predsednistvo ZAVNOBiH-a, odmall posle izboгa tl noveшbru 1943. godi
пe, suocilo se sa teskiш proЬlemima koje је mo1·alo da resava. ProЬlemi su 
Ьili teski i zato sto su se tada vodile zestoke borbe sa okupatorom i njego
vim slugama, а zюrrsetak borЬi se jos nije mog~o vidjet, iako је vec dve i ро 
godine ratni vilюr pнstosio zemlju i odnosio velike zгtve, materijalne i ljud
ske. Pored organizovanc armijc, koja је dalje ras1a i celiCila se u borbama, 
trebalo је tada StO pre organizovati ПOVll, narodПtl VJast, koja Се biti OS!Onac 
nагоdн i njegovoj vojsci а bor;:,i za osloboc1cnje. Organizovanje organa vlasti 
zahtevalo је niz stгнёnjaka kojih је tada Ьilo malo na oslobodenom teritoriju. 
Stoga је formiraoje stгucnih ocleljenja, knko pri Predsednistvu, tako i p ri 
oЬlasnim, okrazniш, sreskiш i opstinskim odborima teklo sporo, а zbog 
toga i pocetak rada tih organa Ьiо је ogranicen na prikupljanje podataka. 
Та sporost Ьila је нslovljena dobrim delom i cinjenicom sto su najvazniji 
privredni centri BiH jos Ьili н rukama okupatora i sto se nisu mogli pri
miti u novi aparat ljudi koji su jos tada Ьili neodlucni i koleЬljivi. 

Razvoj politickc i ratпc situacije, naroeito ' 'elike pobede NOV i РОЈ, 
zahtevali su od narodпc vlasti da ubrza rad па mobllisanju svih snaga zemlje 
u cilju sto brze pobede. Vojsci је trebalo sve vise Ьrane i druge opreme. 
Narodu је trebalo pruziti zastitu od pljacke i paljevina koje је vrsila nepri
jateljska voj ska i razпe bande. Narodu је Ьila potrcbna рошос da sacuva 
ono sto је ostalo i da poseje sto vise zi ta , jcr је pretila glad i narodu i vojsci. 
Tesko stanje privrede, а narocito poljoprivrecle,. zahtevalo је da Predsedni
stvo organizuje svoj aparat koji се tu pomoc narodu pruziti. Trebalo је 
organizovano raditi da privreda BiH bude izvor materijalne moCi nase voj
ske, da obezbedi narodu najnuznija sretl.sћra za zivot, da se sto vise sacнva 
od ratnog pustosenja da Ьi poslc oslobodeпja mogla da bude osnovica iz
gradnje nove privrede i bolje buducnosti naroda. 

Predsednistvo ZAVNOВiH-a zapocelo је aktivnost 11 privredi formiraпjeш 
odeljenja za narodnu privredu koje se sastojalo od odseka, а ovi su se bavili 
proЬiematikoш poje<IinЉ privrednih oЬ!asti: poljoprivrede, sumarstva i ru
darstva, industrije i trgovine, saobracaja. Osim odeljenja za privretl.u, privred-
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nim proЫemima bavili sн se jos i odeljenja: za obno\Тtt, ishranu i finansijsko 
odeljenje. Takva organizacija је provedena sve do opstinskiћ odbora. Krajem 
1944. godine izvrsena је reorganizacija. Odseci Odeljenja za narodnн privredu 
postali su odeljenja. OЬim poslova а i mogucnost da se aparat ZA VNOBiH-a 
popuni mnogim strucnjacima koJi su dosli па osloboc:1eni teritorij, doveli sи 
do ove reorganizacije koja se pokazala celislюdnom i posluzila kao baza za 
formiranje poverenistava ZAVNOBiH-a odnosno ministarstva prve vlade 
Pederalne ВiН. 

Pnri koraci aparata poceli sи prikupljanjem podataka о stanju privrede. 
U tom cilju razaslani sи formttlari OЬlasnim odborima. Cilj је Ьiо da se pr i
kupe podaci о stanju stoke, zaprega, poljoprivrednog inventara, о mogнcno
stima setve itd. U isto vreme davane su upиte na koji nacin organizovati 
jesenju i proletnju setvн, naglasavana је potreba da se zasejн sto vece p ovr
sine, da se ZaStite vocke itd. Traieni su podaci о zdravstvenoj slttzЬi, zaraznirn 
bolestima i potreЬi sanitetskog materijala. То је Ьiо pocetak stvaranja stati
sticke sluZЬe koja се stalno pratiti kretanja u dгustvи i za cije potrebe је 
ZAVNOBiH organizovao kurs za statisticare и Jajcu pocetkom 1944. godine. 

Potreba za statistickom slиZЬom i evidencijom Ьila је velika, jer је ra
nije nije Ьilo, а promene u zivotu su Ьile nagle i velike, narocito u privredi 
koja је Ьila najizlozenija ratnim razaranjima. Trebalo је sto pre utvr diti 
promene koje је rat doneo da se zna cime se moze racunati u toku rata, а 
tako isto i sta је polazna osnovica planske privrcde posle osloboc:1enja. Resa
vanje ekonomskih proЬlema koji su se nametali ZAVNOBiH-u Ьilo је p rosto 
nemoguce bez podataka о stanju privrede, iako stt Ьili svi clanovi ZAVNO
ВiH-a svesni da prikupljeni podaci nisu sigиrni, ne samo zbog teskoca tt 
pogledи njihovog prikupljanja za vreme rata nego i zbog promena koje је 
rat svaki dan donosio. 

ProЬlema kojima se bavilo PredsedniStvo ZAVNOBiH-a Ьilo је mnogo; 
mi cemo se ovde osvrnuti samo na ekonomske koje Ьi mogli grupisati na 
sledeci naCin: ishrana vojske i narocla, zastita naroclne imovine i drиgil1 
vrednosti od unistenja, obnova zernlje, finansiranje NOB - ratna privreda. 

1 Ishrana vojske i naroda 

ProЬlem isћrane Ьiо је najvazпiji i ujedno пajtezi koji је rat postavio pred 
narodnu vlast. Okupator i njegove slиge popalili sи veliki broj se!a, opljac
kali i unistili stokи i inventar, letina је stradala za vremc ratnih operacija 
koje sи se vodile gotovo u svim krajevima Bosne i Hercegovine, а negde је 
i propadala, jer је nije imao ko pokиpiti. Mnostvo ljudi Ьilo је poЬijeno ili 
odvedeno u logore i na rnd и Nemacku. Isto tako borci NOV i РОЈ nisu 
mogli da se bore i da u isto vremc obradujи zemlju. Usled toga, rezerve 
ljиdske i stocne hrane koje sи postojale u oci rata brzo sн se trosile, а pro
izvodnja se sve vise smanjivala. Narocito је straclalo stocarstvo. Neprijatelj 
је najvise pljackao stoku, јег mu је to Ьilo najlakse, а znao је da је to narodu 
i njegovim borcima najosetljiviji guЬitak. Usled ораd::шја proizvodnje zita, 
stoka је postala glavni izvor hrane naroda i partizana, ciji broj је rastao iz 
dana u dan. Osim toga, и Bosni i Hercegovini su se povremeno nalazili, du:le 
Ш krace vreme, i hranili se borci i iz drиgih krajeva nase zeml je: Sloveпije, 
Hrvatske, SrЬije, Crne Gore itd. 
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Pojavljivale su se bolesti ne samo medu ljudima (tifus, grip i dr.) nego 
i medu stokom (svinjska kuga, suga, metilj, sap, slinavka i dr.) koje su uni
stavale stoku i smanjivale te zive rezerve ћrапе. 

Na hiljade imanja Ьilo је napusteno i neobradeno, jer su njihovi vlasnici 
morali da napuste svoj rodni kraj zbog terora neprijatelja ili su Ьili odve
deni ili ubljeni. Doseljeni Nemci, koje је okupator uvukao u svoj zlocinacki 
rat, takode su ostavili svoja imaпja i tako povrsina napusteпe i ncobradene 
zemlje se stalno povecavala i pro:zvodnja smanjivala. . 

Dosle su i nerodne godine. Suse i kisa u periodima setve su smanjivale 
i tako nedovoljnu proizvodnju. Stoka izgladnela nije mogla da se plodi, lako 
se razbolevala i giпula. Izvestaj Odeljeпja za poljoprivredu i stocarstvo 
ZAVNOBiН-a od 27. XI 1944. godine utvrdio је d:1 је 1937. godine Ьilo u nasoj 
repuЬlici 663.000 goveda i 407.000 ovaca, а da se stanje krajem te godine krece 
oko 20°/о od tog broja.1 ) Тај broj se smanjuje zbog bolesti i zato Odeljenje 
u nekoliko svojih uputstava odborima skrece paznju da se stoka cuva da Ьi 
se spasao ovaj relativno mali fond. U izvestaju se kaze: ... »Ali ako i spasimo 
ovaj preostali stocni fond od zaraznili i nezarazniћ bolesti, nije ga lako sa
cuvati od najnиZnijih narodnih potreba na mesu i masti, · jer oplijenjeni i 
iscrpljeni narod nema vise drugog izvora iz kojeg Ьi podmirio najnuznije 
Zivotne potrebe па masti i bjelancevinama.« Racunajuci dnevne potrebe 
armije i stano,rnistva u mesu i masnocama - ukupno oko 400.000 Ijudi - na 
l.J 10 tona mesa i 104 tone masti, ovaj ostatak stocnog fonda Ьi se potrosio za 
7-8 meseci, istice se u izvestaju.!) 

Ne sme se izguЬiti iz vida da veliki deo stanovnistva Bosne i Hercegovine 
zivi od stoke i u njoj ima materijalnu osnovicu svog opstanka. Uпistenje te 
osnovice otvaгa pitanje od cega се ziveti to stanovnistvo. Posto је rec о 
bгdskim krajevima н kojima se moze proizvoditi stocna i samo u ogranice
noj meri Ьiljna hrana za ljude, опdа је jasno zasto је ZA VNOBiH posvetio 
velilш paznju ovom proЬlemu. Ocuvanje ostatka stocnog fonda bilo је ро· 
trebno da Ьi se sacuvala materijalna baza za zivot ljudi, pogotovo kad se iша 
u vidu relativпa sporost u obnavljanju stocnog fond:1 (2-3 godine timarenja) 
i nemogucnost brze preorijentacije tog stanovnistva na neko drugo zanima
nje kao izvor zivota. 

ProЬlem ishrane sc zaostravao i zbog strukture poljoprivredne proizvod
nje u kojoj su dominirale zitarice i stoka, ра se to odгazavalo i na ljudsku 
ishranu. Proizvodnja povrca је Ьila pre rata slabo razvijena, ра је Ьilo tesko 
u toku rata orijentisati seljaka па proizvodnju povrca koje Ьi moglo da za
meni u izvesnoj meгi meso u ljudskoj ishrani. Isto tako, glavna kolicina 
masti u ishrani stanovnistva је bila zivotinjskog porekla ра је zbog toga 
rroizvodnja uljarica Ьila mala i nedovoljпa da zameni zivotinjsku mast. 

Slabo razvijena mreza cesta i zeleznica Ьila је u toku rata stalno izlozena 
razaranju, а posto se nije odгzavala ili se slabo i sporo popravljala, zub 
vremena је smanjivao njenu efikasnost tako da је veza izmedu pojedinih 
delova Bosne i Hercegovine Ьila prekiпuta. Okupator је пastojao da glavne 
saobracajnice zadrzi u svojim rukama i stoga se stalno vodila borba za njih. 
Veze izmedu ZAVNOBi.L:-a i oЬlasnih odbora za istocnu Bosnu i Hercegovinu 
odrzavala se sапю pomocu kurira. Ovakvo staпje saobracaja otezalo је pre-

1
) Zboтnik dokt:mcnata о radu ZAVNOBiH-a, izdanje Instituta za istoriju rad~ 

nickog pokreta u Saraje\'U, knj. I, str. 800. 
2) Ор. cit., knj. I, st1·. 801-802. 
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bacivanje hrane i stoke iz jednog kraja u drugi, а to је nюralo da se odrazi 
i na proizvodnju u 1944. i 1945. godini, jer је bilo vrlo tesko prebaciti seme, 
zaprezпu stoku i druga sredstva za proizvodnju hrane iz krajeva gde ih је 
Ьilo kao, прr. u centralnoj Bosni, Posavini u krajeve gde se oskudevalo kao 
Hercegovina, istocna Воsпа, пeki delovi Bosanske krajine. 

Ishrana NOV i РОЈ koja se nalazila u Bosni i Hercegovini vrsila se ne
posredno па terenu gde se borila, i to putem dobrovoljnog davanja, dobro
\·oljnog otkupa, bilo u gotovom novcu, Ьilo putem priznanica koje su davali 
intendanti pojediпih jedinica ili putem rekvizicije. Takav nacin ishrane Ьiо 
је efikasan, jer је omogucavao da se borci ish1-aпe, ali је do krajnosti ne
ravnomerno opteгecavao pojediпe krajeve. Dugo zadrzavanje pojedinih krup
nih jedinica, dugotrajпe borbe u nekim krajevima predstavljali su tesko opte
recenje za пarod i njegove izvore hrane. U uslovima partizanskog rata kaka\• 
је vodeп u паsој zemlji, Ьilo је vrlo tesko, gotovo пemoguce snabdevati voj
sku iz jednog Ш manjeg broja ceпtara, jer ih је bilo tesko cuvati od uniste
nja od strane пeprijatelja i tesko prebacivati sredstva za ishranu i opremu. 
Ра ipak su u toku rata vrsena prebacivanja vecih kolicina hrane iz jednog 
kraja u drugi u pratnji vecih vojnЉ jedinica. Koliko је ishrana relativno 
velikog broja boraca Ьiо tezak proЬlem za privredu Bosne i Hercegovine, 
vidi se ро predlozima koje је Odeljeпje za poljoprivredu i stocarstvo 27. XI 
1944. uputilo Predsednistvu: 

>>1) da se poradi sto pre па tom, kako Ьi se nasa vojska na podrucju 
Bosne i Hercegovine opskrblla mesom i mascu izvan podrucja ove zemlje; 

2) da se sto pre пabavi za 300.000 пajpotrebпijih stanovnika Bosne i Her
cegovine пajmanje 12.000 tona konzerviranog mesa i sira uz 1.500 tona masti, 
ulja i masla za njiliovu opskrbu za 200 dana.«3 ) 

О realnosti ovih predloga tesko је govoriti, ali oni ukazuju па tesku 
situaciju u ishrani stanovпistva. Odeljenje za ishranu OЬiasnog NOO za 
Hercegovinu u svom izvestaju od 6. januara 1945. godine istice da u Herce· 
govini gladuje oko 400/о stanovnistva, а da се se do konca januara taj pro
cenat povecati jos za 10. Da situacija bude jos teza, iz Hercegovine se snab
devalo ћranom i stanovnistvo Dalmacije ( oko 30 vagona hrane u januaru 
1945), а tako isto i пеkе dalmatinske jedinice u Posusju i Ljubuskom. Zbog 
opasnosti da ne ugine stoka zbog nestasice stocne hrane, OЬlasпi NOO је 
otkupio jedan deo stoke i osusio oko 90 vagona mesa.4 ) 

U ovakvoj situaciji pojedini odbori su priЬegavali prebacivanju jednog 
dela stanovnistva i stoke u krajeve gde ima hrane. То је cinio i OЬlasni NOO 
za istocnu Bosnu sa jednim delom stanovnistva iz Birca i Romanije saljuCi 
ga u Macvu. Ali se ta akcija morala obustaviti zbog pojave pegavca u 
Macvi.5 ) 

1 pored ovako teske situacije, opet se desavalo da је Bosna davala branu 
hrvatskim jedinicama za vreme njihovih operacija na teritoriji okruga Cazin 
u decembru 1944. godine.6 ) 

Situacija u ishrani, krajem 1944, Ьila је vrlo teska, а i izgledi za sledecu 
zetvu u 1945. godini пisu Ьili povoljni. Zbog suse 1943. godine urod zita Ьiо 
је relativпo slab tako da ni zitorodni krajevi nisu imali viskova. Ceste kise 
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и jesen ometale sи jesenjи setltи. Setva ozimih иseva iznosila је svega 30°/о 
setve 1943. godine. Posto је i proletna setva Ьila dosta slaba, kolicine ћrane 
zatecene na zaliћama и zimи 1944/45. Ьile sи male i nedovoljne za ishranи do 
поvе letine. Narocito је Ьila teska sitиacija и ishrani stoke, jer је za vreme 
zime oskиdno hranjena, а za prolece nije Ьilo hrane kada stoka mora da 
radi teske poljske radove. 

ZAVNOBiН је od pocetka svog гаdа najvecи paznjи poklanjao poljopri
vrednoj proizvodnji, ра је и 1944. dao direktivи odeljenjima da predиzmи 
sve sto se moze и datoj sitиaciji иCiniti da setva 1945. godine Ьиdе .Sto bolja. 
Odeljenja za poljopгivredи i za ekonomskи obnovи odrzala sи konferencijи 
tt decembru 1944. god., koja pokazиje kakve mere stt predнzimane za setvu 
] 945. Odlнceno је da se provede siroka akcija pнtem narodnih odbora i 
stampe da se propagira dиboko oranje и tokи zime gdegod to Ьиdе moguce, 
imajнci и vidи sve prednosti koje ovakva agrotehnika daje proizvodnji zita, 
а koja је и Bosni i Hercegovini Ьila nepoznata. Zatim da se pri oranjи иpo
trebe traktori koliko Љ ima na oslobodenoj teritoriji, а gorivo da se nabavi 
iz Dalmacije. Posto се se oranje и najvecoj meri obaviti stocnim zapregama, 
poz,тani sи odbori da сиvаји stocnи hranи za zapreznи stokи и prolece. Isto 
tako, preporиceno је vojsci, koja је imala veliki broj zaprezne stoke da za 
vreme zime stedi stocnи ћrаnи kako Ьi је и prolece Ьilo dovoljno. Posto se 
na taj nacin nije moglo obezbcditi dovoljno hrane, zatrazeno је od Nacional
nog komiteta zob za 15 dana oranja (koliCina nije navedena). Velike nade 
polagane sи и pomoc kоји Ьi prиzio Nacionalni komitet и traktorima i za
preznoj stoci, stocnoj hrani, gorivи i sredstvima za dezinfekcijи jarih zita. 
Konferencija је ne samo skretala paznjи na teskoce sa kojima se neizbezno 
morala sиsresti narodna vlast и prolece nego је isla za tim da aktivnost svih 
faktora zainteresovanih za setvи иsmeri na podizanje prodиktivnosti (prinosa 
ро hektarи) koja је tradicionalno Ьila niska, а urodice, korov i drиge steto
cinc је jos vise smanjivale.1) 

Меdи ostalim, skrenиta је paznja na proizvodnjи нljarica koje Ьi mogle 
da Ьиdи sirovina za proizvodnjи иlја. Seme za neke, kao sto sи soja i sиnco
kret trebalo је traziti od NKOJ. Pozvani sи odbori da obrate sto vise paznje 
proizvodnji povrea. Seme za оvи proizvodnjи koja је pre rata Ьila slabo 
razvijena trebalo је nabaviti и Dalmaciji. 

Zbog opasnosti da se za vreme zime potrosi sva kolicina zita, odbori sи 
иpozoreni da za setvи odmaћ odvoje potrebne kolicine zita, narocito jecma 
koji ranije dozrev"a i шоzе da Ьиdе sredstvo za ishranи stanovnistva dok ne 
sazre psenica. U krajevima koji sи slaЬije posпшljeni preporиceno је da se 
seje rai, cija slama moze da se иpotreЬi za pokrivanje krovova kиса koje 
treba izgraditi namesto popaljeпil1. 

Posto se proizvodnja mesa ne moze иzgојош stoke brzo povecati, pre
porнceno је odborima da nastoje da se razvije proizvodnja mesa od kиnica, 
svinja i peradi ciji је иzgoj relativno lak i za koje se mozc naci dovoljno 
hrane и svakom krajн. Od odbora је trazeno da sиzЬiји tamanjenje riЬe eks
plozivom, sto је cinjeпo и tokи rata, te naпosilo veliktt stetи riЬarstvи, i da 
se za иzgoj riЬe koriste :.:ve vodene povrsine kojiћ и Bosni i Hercegovini ima 
dosta.' Uvodenje bezmesnih dana Ьila је mera stednje kоји је zavelo Pred
sednistvo ZA VNOBiH-a da Ьi se smanjilo klanje stoke. Odredena sи 4 dana, 

7
) Ор. cit., knj. I, str. 908-915. 
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i to ponedeljak, utorak, sreda i cetvrtak. Otpatke pri klanjи koji sи svиda 
bacani i propadali, sada је trebalo prikupljati и ciljи koristenja za preradu 
u tutkal, sapun, а iznиtrice za ishranи ljиdi i stoke. Ovde treba spomenиti 
jos jednu korisnu meru, а to је zabrana klanja priplodne stoke. 

Teskoce и snabdevanju риsаса dиvanom i cigaretama za vreme rata do
vele sи do masovnog sadenja dиvana н Bosni и kra jevima gde se nije nikada 
sadio, а gde ni zemljiste nije podesno za оvи kиltиrи. Konferencija је za
uzela pravilno stanoviste da za оvи kиltиru nema uslova и Bosni i da treba 
pazljivo skrenиti paznjtt seljacima da im је rentabllnije da proizvode zito 
i druge kиltиre koje odgovarajн pedoloskim i klimatskih uslovima. U isto 
vreme konferencija se pozabavila pitanjem i drиgim indнstrijskih Ьiljaka 
imajиCi и vidи da се indиstriji Ьiti potrebne ll 1945. godini kada zemlja Ьиdе 
oslobodena. Teskoce sи Ьile и p rvom redи u pogledи semena, а i и pogledи 
tehnologije kоји bosanski seljak nije poznavao. Zato se preporнcivalo odbo
rima da razvijн proizvodnjи lana i konoplje koje se tradicionalno proizvode 
и Bosni i Hercegovini.8 ) 

Konferencija је predvidela gotovo s,re sto је potrebno za proletnи setvu 
и situaciji kakva је Ьila tada, а i odbori sи samoinicijativno predиzeli sve sto 
је и njihovoj пюсi Ьilo da se zasejи sto vece povrsine. Ali ni teskoce nisи bile 
male, jer sи borbe trajale gotovo u toku celog p erioda setve, а time sи nastale 
i nove stete и poljoprivredi. U krajevima gde sи vodene borbe, pomazuci svo
joj vojsci, narod nije imao vremena ni zaprega za setvu i setva је zakasnila. 
Dosta obradive zemlje је ostalo nezasejano. 

Gledajиci iz danasnje perspektive akciju ZAVNOBiН-a н pogledu setve 
1943. i 1944. godine, opaza se znacajna razlika. Za setvи u prvoj godini svog 
postojanja Predsednistvo nije moglo nista viSe da ucini nego da svim odbo
rima posalje нpиtstvo da se zasejи ро mogиcnosti sve povrsine koje dolaze 
н obzir, skrecuci im pa:lnjи narocito na napиstena imanja. Za setvи 1944-45. 
ono је imalo izvestan broj strиcnjaka koji su ne samo na konferenciji izneli 
svoja misljenja nego su i па terenu radili da se setva sto bolje obavi. Diskи· 
sija i zakljиcci konfereпcije, kao i izvestaji OЬlasпih odbora pokazujи koliko 
је Ьila teska situacija. OЬlasni NOO za istocnи Bosnи predvidao је, cak, 
da се se zbog nestasice и zapгeznoj stoci »ll n ekim krajevima pristupiti obradi 
ptttem prekopavaпja bиdacima, asovima, motikama itd.« а to se vec radilo 
tt пekim selima и Bos. krajini. U zitorodnim krajevima, kao, npr., и Sembe
riji, pored najbolje volje odbori nisи mogli svн 11apиstenи zemljи da obrade. 
U Semberiji је Ьilo velikih kompleksa privatnog zemljista i oko 35.000 dиnи
ma drzavnog, za сiји obradи odbor nije imao ni ljиdi ni materijalnЉ mo
gиcnosti. U citavoj oЬlasti Ьilo је svega 10 ispravnih traktora, а u vlasenickom 
okrиgu и novembru 1944. Ьilo је 14 konja. Zato је priЬegao davanjи jednog 
dela dr:lavne zemlje и zakup seljacima.9 ) Tako su radili i drugi odbori. 

Pred ZA VNOBiH se krajem 1944. godine sa svom ozbiljnoscu postavilo 
pitanje ishrane stanovniStva и gradovima i ostalim okиpiranim naseljima, 
odakle sи dolazili izvestaji о nesta.Sici hrane. Predsednistvo је 5. januara 
1945. godine donelo odlиku da se otkupom zita stvore izvesne rezerve koje 
Ьi Ьile transportovane posle oslobodenja u Sarajevo, Zenicu, Mostar i druge 
gradove. Nisи to Ьile velike kolicine, jer ih tada пiје ni moglo Ьiti, s obzirom 
па veliki broj boraca i neborackog stanovnistva koje nije imalo hrane, а 

8) Ор. cit., knj. I, str. 9013-915. 
8) Ор. cit., knj. I, str. 771 i knj. П, str. 117. 
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osim toga moraio se obezbediti i seme za setvи. Ali to sи za ono vreme i 
sredstva kojima је raspolagao ZAVNOBiH Ьile velike kolicine. Sve је zavisilo 
od sredstava kojima је raspolagalo Finansijsko odeljenje, а ta nisи Ьila velika 
i iznosila sи иkирnо oko 160 miliona kиna. Jasno је da se sva ta novcana 
rezerva nije mogla иpotreЬiti za otkиp zita. Utoliko pre sto је ZAVNOBiН 
jos Ьiо и pocetkи svoje akcije stvaranja prihoda. U sacиvanim dokиmentima 
zabelezen је izdatak od 10 miliona kиna za kиpovinи semena и martи 
1945. godine i 27,3 mil. kиna Odeljenjtl za ishranи za kиpljenи ljиdsku 
i stocnи hranи и ciljи stvaranja rezervi. Stvarni izdaci bili sи veCi. Prikиplje- · 
ne kolicine hrane, kao i pomoc NKOJ и hrani omogucili su da Poverenistvo 
za ishranи obavesti б. aprila 1945. Okruzni NOO Travnik da се ono snabde
vati sve zeleznicare i Clanove njihovih porodica svim namirnicama isto tako 
i radnike sиmskih manipиlacija: ali ne i clanove njihovih poгodica. Priticanje 
pomoci saveznika olaksalo је ishranи naroda и Hercegovini i Bos. krajini. 
Pomoc NKOJ za istocnи Bosnи stigla је tek н aprilи 1945. 

Осеnјијисi aktivnost ZAVNOBiН-a и pogledи proizvodnje poljoprivred
niћ proizvoda, mora se istaknиti da је ona odraz ne samo velike brige i pra
vilnog shvatanja vaznosti ove privredne oЫasti nego i da је Ьila stalna od 
pocetka njegovog rada. Moglo Ьi se reci zadatak broj 1 koji је и 1944. i .1945. 
godini izveden sa najvecim mogucim иspehom. Nije propиsten nijedan nacin 
da se angazиjи sve snage naroda, ра se islo i na иvodenje neceg novog, kao 
sto је osnivanje omladinskih vrtova koji Ьi se bavili proizvodnjom povrca i 
sadnjom vocaka. Njihov је cilj Ыо da se poveca potrosnja povrca i voca, 
sto Ьi zamenilo donekle meso, а и isto vreme dalo narodи zdravu vitaminoznи 
hranи. U svojoj aktivnosti ZAVNOBiН је dоЫо podrsku najsirih masa, na
rocito omladine cije su brigade odigrale vidnи иlogu и obradi zemlje, sa
kupljanjи letine i postale omladini citave zemlje primer patriotizma, hra
brosti i drиgarstva. Samo Ьlagodareci ovoj aktiVnosti ZAVNOBiH-a, prebro
ёlena је prva, najteia godina posle oslobodenja bez vecih teskoea. 

11 Zastita narodne imovine i obnova zemlje 

Velika razaranja i pljacke od strane okиpatora, te unistavanja narodne 
imovine, istorijskih i kиltиrnih spomenika kao posledice ratnih operacija 
navelo sи ZAVNOBiН da predиzme sve sto moze и datoj sitиaciji da Ы za
stitio narodnи imovinи. Vec smo napred naveli kolikи је vaznost pridavao 
zastiti stoke, narocito rasplodne. Uporedo sa tom akcijom, ZAVNOBiH је 
davao иpиtstva odborima i trazio izvestaje о zastiti vocarstva kome је pre
tila opasnost od stitaste иsi i drugih stetocina, kao sto sи jabиcni crv, divlji 
zecevi itd. U upиtstvima se preporucиjи hemijska sredstva za иnistavanje 
stetocina, а ukoliko se ne mogи nabaviti, onda da se primeni tradicionalno 
sredstvo: krecenje stabala. Dozvoljeno је neograniceno uЬijanje divljih ze
ceva koji sи se za vreme rata razmnozili i pricinjavali velike stete vocarstvu. 

Posebno velikи painjи ZAVNOBiH је posvetio zastiti suma koje sи za 
vreme rata unistavali ljudi i paraziti i koji sи se za vreme rata neometano 
mnozili. Sumu su sekli svi bez ikakve kontrole ne vodeci racuna о propisima 
koji sи dozvoljavali da se iskori.Stava samo godiSnji prirast. 

Cim је formirano Odeljenje za sиmarstvo, pored prikиpljanja podataka 
о stanjи sиmarske sluZЬe, tezilo se za tim da se sume stave pod kontrolu 
narodne vlasti i da se regulise eksploatacija na principu trajnog gospoda-
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renja. Zato је dato иpиtstvo оdЬшiша da svaki sreski narodni odbor 1m.:1 
strucnog referenta, ро mogucnosti sнmarskog inzenjera. Posto је и toku 
rata organizacija cuvanja sиma Ьila razbljena, trcbalo је obnoviti prikuplja
njem Ьivsih Iиgara i postavljanjeш novil1 iz redova sumskЉ radnika privrze
nih NOB, tako da se рориnе svi lиgarski rejoni koji sи postojali pre rata. 
Trebalo је da oЬlasni odbori pнtem kurSO\'a osposobe nove cиvare sиma. u 
oktobrи 1944. god. vec је radio kurs pri Oblasnom NOO za Bos. krajinu. 
Oblasnom odborи za istocnu Bosn:..1 skrenиta је paznja da predиzme mere 
da se sacиva inventar direkcije и Tиzli (privredni planovi, karte, instru
шenti i arhiva), а tako isto inventar sumskiћ иprava. Zabranjena је samo
voljna seca i sеси sи odredivali lиgari na osnovи odobrenja koje treba da 
izdajи Sиmske Uprave.10) 

u иpиtstvи је pravilno istakпиta иloga sumarstva kao privredne grane 
u obnovi zemlje. Da Ьi tи ulogu moglo sumarstvo uspesno da obavi, pozvani 
sи odbori da ustanove stanje и kome se nalaze sиme i sumarska slиZba, 
stanje gotovЉ zaliha sиmskih proizvoda i stanje sumske industгije, pilana, 
transportnih instalacija i pиteva. Uporedo sa obnavljanjem organizacije sи
marske slиZbe, data је direktiva da se stvarajи sto vece rezerve svih glavnih 
sumskih proizvoda i и tom ciljи trebalo је иspostaviti sиmske rezijske mani
pulacije, poceti sa izvozom postojecih rezervi na izvozne pиteve ili, ako је to 
mogиce, na pilane. Popraviti sve pilane, kako drfavпe, tako i privatne, i 
organizovati rad и njima da Ьi se stvorile sto vece rezerve pilanskih proiz
voda. Rad privatnih pilana kontrolisati. U drzavnim pilanama i pilanama na
rodnih neprijatelja, kao i onima gde nеша vlasnika postaviti иpravnika. Pred
videno је i podizanje novih manjeg kapaciteta da Ьi se olaksao rad oko 
obnove naselja. 

U daljem radи Odeljenje је predlozilo Predsedпistvи niz mera kojima 
је Ьiо cilj иsavrsavanje organizacije sиmarstva, razgranicenje kompetencija, 
stvaranje rezijskog fonda, а predlozeno је i иvodenje sumskil1 taksa i prodaja 
drveta i da prihodi od prodaje i taksa иdu u taj fond kojim bi raspolagalo 
Predsednistvo. Za potrebe vojske i иstanova i dalje Ьi se drvo davalo bespla
tno. Ovo odeljenje se istaklo mnogim akcijama za иvodenje reda и sиmskoj 
privredi. Меdи ostalim, ono је donelo оd!иkи da se izradi katastar pilana 
koji bi se stalno dopunjavao i omogucio planski razvoj drvne indиstrije. 
Pokrenulo је akcijи za sиzbijanje potkornjaka. Da Ьi se unapredila zanatska 
proizvodnja i povecala masa roba na trfistu, Odeljenje је predlozilo Pred
sednistvu da se zanatlijama koje preradиjи drvo ono moze prodati bez lici
tacije.11) Iako se svi predlozi nisu mogli provesti и zivot, ipak nisи izgubili 
od svoje vrednosti. Pokrenиta sи mnoga pitanja koja sи resena kasnije u 
1945. godini, kada sи stvoreni иslovi za prelaz na trziSnи privredu. 

ZAVNOBiH se mnogo bavio zastitom i drиgih delova privrede, kao i za
stitom istorijskih i kиltиrnih spomenika. Odeljenja su prema svojoj nadle
znosti predlagala mere za spreeavanje unistavanja indиstrijskih objekata, raz
vlacenja opreme, alata, inventara. Referenti ZAVNOBiH-a oblSli sи sva pre
duzeca na oslobodenoj teritoriji i nisи se ogranicavali samo na podnosenje 
izvestaja nego sи odmah na licu mesta donosili odlиke i pomagali odborima 
и pogledи organizacije zastite narodne imovine. Blagodareci ovakvoj aktivno-

1о) Ор. cit., knj. I, str. 882-886. 
11) Ор. cit., knj. П, str. 107-110, knj. П, str. 51-57, knj. П, str. 68, str. 83-88. 
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sti, Ьilo је mogи<Se da niz predиzeca pocne da radi jos и tokи rata i da se 
olaksa rad na obnovi privrede. 

Tako su proradili neki pogoni fabrike karЬida и Jajcu. Za 40 dana rada, 
krajem 1944, ona је proizvela 800.000 kg karЬida. Njena pilana radila је bez 
prekida rezanи gradи za potrebe vojske, иstanova za obnovи popaljenih kиса. 
U njenim pogonima proizvedeni sи lekovi i razna dezinfekciona sredstva za 
vojskи, stokи i stanovnistvo. Prosirena је levaonica koja је izlila znatan broj 
delova za ostecene masine и raznim preduzeCima centralne Bosne i Bosanske 
krajine. Izgradena је elektricna pekara kapaciteta 8.000 kg dnevno. U njenim 
иredajima za parenje i kиpanje dezinfikovano је velika masa odece, ruЫja 
i okиpano preko 30.000 ljudi. U elektricпim pecima proizvodeno је 1.000 kg 
gipsa dпevno za potrebe gradevinarstva i medicinske роtгеЬе. 

tim su oslobodeni pojedini gradovi ili indиstrijski centri, strиcnjaci 
ZAVNOBiН-a sи iSli и ta mesta i pomagali oko zastite indиstrijskih i drиgih 
objekata, izdavali upиte kako da se sto Ьгzе ta predиzeca osposobe za rad. 
U izvestajи Poverenistva za iпdustrijи i trgovinи od 20. IV 1945. god. se kaze: 

... »Radi teskih veza cesto preko neprijateljske teritorije bez obzira na 
teske i neprohodпe pиteve osoЬito zimi morali su se nasi strиcnjaci probl
jati do Teslica, Travпika, Istocne Bosne, Кreseva, Prijedora, LjuЬije i Herce
govine itd., da izvrsavaju svoje zadatke i pruze strucпи pomoc preduzeCima, 
odnesи novcaпe pomoci za zaposleno оsоЫје i nabavu materijala.«12 ) 

ZAVNOВiH se nije ograncavao samo па obnovu postojecih objekata koji 
su Ьili и tokи rata osteceni. U mnogim slиcajevima, ako је to Ьilo mogиce, 
i ako је postojala potreba za proizvodima, kapacitet se povecavao. U vezi 
s tim u navedenom izvestajи se kaze: 

»U prvom redи radilo se na sacиvanju stanja postrojenja i materijala 
kojeg smo zatekli na preduzecima da se moze s time dalje raditi. Male pila
nice i radionice koliko ih је Ьilo odmah smo prosirivali i osposoЫjavali za 
veci kapacitet, dovitljivoscи morali smo svakoj ·пeprilici stati na put. Ako је 
Ьilo ljиdi а malo strojeva pris tupilo se је odmah radu na dvije i tri smjeпe. 
Potrebni materijal se razmjestao ljиdima i karavaпima s jednog kraja zemlje 
na drugi samo da se podmire nasa preduzeca. Kod tog гаdа osjetila se је 
povezanost и organizaciji i saradnji Odjeljenja pri Predsjednistvи ZAVNO
BiH-a sa oЫasпim, okrиzпim i sreskim N.O.O. pomognиti raznim brigadama, 
organizacijama SKOJA i na brzu rukи organizovanim radnim grиpama ро 
selima i ostalim mjestima.« 13 ) 

Pojedini objekti Ьili sи veoma osteceni. Tako, npr., и rudnikи LјиЬiја 
jedan od najvaznijih pogona - elektricna centrala - bila је potpиno uni
stena, kako se kaze и izvestajи referenta ZAVNOBiH-a. Ali је referent ipak 
nasao resenje da rudnik ima ро noci svetlo i da se danjи mogи staviti и 
pogon manje masine. On је odredio »da se postavi jedna turЬina na vodи 
koja Ьi pogonila generator, koji se nalazi u Palanci. Odredeno је, da se taj 
generator kao i elektricni tokarski stroj premjesti и LјиЬiји i stavi u 
pogon.«14 ) • 

Isto tako, referent је nasao nacina da osposoЬi jedan gater od 850 mm 
Ciji delovi sи Ьili odneseni u Palankи i Halilovce. Naredio је da se delovi 
vrate i montirajи, а da se za pogon gatera dopremi lokomoЬil iz Kozarca. 

12) Ор. cit., knj. П, str. 350. 
1з) Ор. cit., knj. п, str. 330. 
14) Ор. cit., ltnj. I, str. 392. 
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tJ Livnи i Glamocи pilane i druga predиzeca, kao elektricna centrala i 
fabrika cementa, Ьili sи veoma osteceni, izиzev pilane и Straznjи kod 
sиjice. Ра ipak је snalaZljivost referenta i ljиdi оkирlјепЉ oko Okrиznog 
odbora иcinila mпogo da se neka od оvЉ preclиzeca pokrenи. Меdи ostalim 
osposoЬljena је jedna mehanicka radiona, koja је рге rata Ьila mala, и 
okvirи garaze, а koja је opremljena alatom prikиpljenim iz Splita . (nesto 
kao poklon nesto и zamenи za hranи) i strиcnim kadrom mogla da izradиj e 
delove za ostecene masine predиzeca и Livnu i Glamocи. 

Borbe koje sи se vodile и tokи decembra 1944. godine primorale sи 
ZAVNOBiН da naredi evakиacijи fabrika dиvana и Travnikи i siblca и Dоси. 
Evakuacija је izvrsena potpиno и redu, ma5ine sи sacuvane i posle opet 
vracene na svoja mesta gde su nastavile da rade posle povlacenja nepri
jatelja. 

Primer Zenicke .Zelezare је takode jedna manifestacija raspolozenja rad
nih ljиdi da se proizvodnja svuda obnovi sto pre. Ostecenja koja је neprija
telj izvrsio pri povlacenjи bila su u rokи od 5 dana popravljena i Z.elezara 
је mogla da radi. Zbog porusenih mostova morala је da radi smanjeпim 
kapacitetom, jer nije mogla da doblje ugalj iz Kaknja i zeleznu rнdи . iz 
Varesa. 

Istim elanom radeno је i na obnovi saobracaja. Naгocita paznja је po
svecena .Zeleznicama, jer је svaki covek Ыо !>vestan velike va.Znosti kоји one 
imaju za celokиpnи privredи i zivot uopste и zemlji. Tu је Odeljenje za su
rnarstvo odigralo vidnu иlоgи organizиjиCi sеси sume i izradи zeleznickih 
pragova i druge graue potrebne ne samo za zeleznice nego i za mostove na 
cestama. U izvestaju Predsednistvu Odeljenje za sumarstvo i rudarstvo iznosi 
oЬiman plan rada: 

»Na роdrисји srezova Fojnica, Travnik, Јајсе i Bиgojno mozemo orga
nizovati radove na produkciji 30 do 50.000 kom. zelj. pragova i 5 do 10.000 
kom. tel. stubova. Ovi radovi Ьi Ыli komЬinirani sa izradom pilanskih tru-
paca, rudnog i ogrjevnog drveta.«15 ) • 

Medиtim, potreba za pragovima Ьila је daleko veca, ра је Odeljenje na 
zahtev Poverenistva za sиmarstvo Nacionalnog komiteta tra:Шo 25. П 1945. 
god. od Sreskog NOO Teslic da organizиje izradu 100.000 komada zeleznickih 
pragova jos и tokи zime. Izradи pragova finansirao је Nacionalni komitet.18 ) 

I drиgi odbori organizovali su izradи pragova i droge grade и tokи zime. 
Ovako siroko organizovan rad па izradi sumskih proizvoda omogцcio је po
pravak zeleznickih pruga odmah nakon oslobodenja и pojedinim delovima 
ВiН. Zbog toga је ZAVNOBiH па koпferenciji и Drvarи 7. III 1945. god. mogao 
da preиzme -na sebe obavezu da obezbedi pragove i svи ostalu drvenи gradu 
potrebnи za popravak pruga Knin-Drvar i Prijedor-Drvar. Pre toga је vec 
Ьila osposoЬljena za saobracaj prиga koja povezuje veci deo Bos. krajine. 
Ipak najveCi radovi obavljeni su posle oslobodenja kako na zeleznicama tako 
i na drumovima. 

ProЬlemi obnove Ьili sи stalno predmet diskиsija raznih sastanaka Pred
sednistva ZA VNOBiH-a. Donete sи odlиke da se OЬlasnom NOO za istocnи 
Воsпи posalje 50 miliona kиna, da se za obnovu fabrike и . Teslicи da 10 
miliona kиna, da se obnovi rad predиzeca и Drvarи za sto је finansijsko ode
ljenje trebalo. da predvidi potrebna sredstva itd. 
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U isto vreme radilo se na obnovi i, koliko је to Ьilo moguce, na osniva
пju novih preduzeca. Tako је u Jajcu formirana radionica za izradu cebadi 
gde је izradeno u toktl zime 1944145. 500 komada, u Turbetu је otvorena 
mehanicka radionica. 

Organizacija rada u uslovima kakvi su vladali 1944. i 1945. godine nije 
Ьila laka ne samo zbog borbl koje su se vodile, stalne opasnosti od bombaг
dovanja nego i zbog teskoca oko radne snage i zaprezne stoke. Seljaci sн 
mogli sami da se brinu za svoju ishranu, jer su proizvodaci hгane i imali su 
izvesne геzегvе, radnici industrijskih preduzeea nisu imali nikakvih rezervi 
ј ZA VNOBiH је morao da se brine о njihovoj ishгani, smestaju, ako su radili 
van mesta stanovanja, sto nije Ьiо redak slucaj. Nedostatak гаdпе sпage i 
stoke za izvlacenje trupaca iz sume ugгozavao је program sece Sl!Шe i izrade 
zeleznickih pragova, tesane i rezane grade. Vrlo cesto su pilane Ьile osposob
ljene za rad, ali nisu imale oЬiovine. Isto tako, mnoga preduzeca nisu mogla 
da proizvode, jer su nedostajali ugalj, mazivo, hemikalije itd. Kozara u Bu
gojnu је morala da proizvodi samo jednu vrstu koze, i to sгedstvima za 
stavljenje koja su se mogla proizvesti u Jajcu, а koja su sporije delovala 
nego tanin koga nije Ьilo. Ona је morala da konzeгvira 23.000 komada koza 
i da saceka da doЬije potrebna hemijska sredstva. 

Neka preduzeca mogla su da pгoizvode velike kolicine svojih proizvoda 
kao, npr., Solana u Tuzli, koja је imala rezervu od 182 vagona soli u maгtu 
mesecu 1945. godine. OЬlasni NOO za istocnu Bosnu tгazio је 8. III 1945. god. 
depesom odobrenje da Nacionalnom komitetu ispoгuci 60 vagona. Dnevna 
proizvodnja iznosila је tada 7-8 vagona. ZAVNOBiH је odobгio isporuku. 
Gotovo sva preduzeca radila su smanjenim kapacitetom, ра i ona koja su. 
imala materijalne mogucnosti, јег је nedostajala kvalifikovana radna snaga. 
Nijedпa dana5nja гepuЬlika nije u toku rata izgublla toliko kvalifikovane 
radne snage, kao sto је to Ьiо slucaj sa BiH. Kvalifikovani radпici SrЬi i 
Jevreji, ukoliko nisu postali zrtve fasistickog terora, izbegli su iz BiH i tesko 
sи se vracali, cak i posle oslobodenja. Radnici Hrvati i MtJslimani bili su do
brim delom mobilisani и kvislinske formacije ili odvedeni u Nemacku na 
гаd. Nedostatak kvalifikovane radne snage osecao se dиgo vremena u BiH. 
Ubrzani razvoj indиstrije, saobracaja, rudarstva i drиgih oЬlasti privrede и 
kasnijim godinama samo је jos vise zaostrio taj proЬlem i ima svoj koreп 
u steti koju је rat naneo privredi BiH. . 

ZAVNOBiН је иосiо taj proЬiem i Odeljenje za ekonomsku obnovи је 
и janиaru 1945. god. podnelo predlog о organizaciji nastave za izgradnju 
strucnih radnika pиtem specijalnih kurseva koji Ьi se drfali и fabrikama u 
trajanjи od najduze б meseci. Isto tako, predlagalo se da se izvrsi reforma 
obuke segrta ро uzoru na оЬиkи и Sov. Savezи. Predlog је predvidao osni
vanje zavoda za izbor zvanja и svim veCim gradovima.") 

Rudarstvo је Ьilo boljf' srece, јег је u toku rata pretrpelo manje stete 
nego industrija, izuzev rиdnika Ljublje i Kreke. LjuЬija је vec u septembru 
1944. g. Ьila и stanju da proizvodi oko 300 tona rudace dnevno i imala је na 
lageru 26.000 tona limonita i oko 210.000 tona siderita. Kreka је u oktobru 
1944. god. davala 2-3 vagona иglja, а н prolece 1945. vec 25-30 vago11a.1в) 

Najmanje stete pretrpeli su rudпici uglja · н doИni Bosne. Dok nisu bili 
oslobodeni, narodna vlast је иzela u svoje ruke i organizovala rad u rudni-

17) Ор. cit., knj. П, str. 93-95. 
18

) Ор. cit., knj. I, str. 392. 
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cima Vesela, Gracanica, Bila, PalanCiste, Livno i dr. Sve su to Ьili m·all rudnici 
sa primitivnim nacinom rada koji su mogli da zadovolje najnuznije potrebe 
vojske, ustanova, preduzeca, zeleznica, а moglo se nesto prodati i stanovni
iitvu. Cim је uspostavljen zeleznicki saobracaj, veliki rudnici su svojom pro
izvodnjom mogli da zadovolje potrebe za ugljeљ, ovi mali rudnici su и vecini 
slucajeva Ьili napusteni. Njihovi troskovi proizvodnje Ьili su suviSe visoki. 
Ali sи se i veliki rudnici borili sa raznim teskocama i produktivnost rada и 
njima Ьila је niska. 

»Glavne teskoce u proizvodnji jesu pomanjkanje tehnickog materijala, 
pomanjkanje hrane i nedovoljni broj kvalifikovanih radnika koji se broj jos 
vise smanjio usljed nedavne moЬilizacije. Ipak cim se иspostavi zeljeznicki 
saobracaj Ьiсе ove teskoce znatno smanjene ра се p1·oizvodnja naglo porasti. 
Ukиpna proizvodnja иgljena iznosi sada и Bosni i Hercegovini oko 1.300 tona 
dnevno, ali se iz dana и dan povecava«, kaze se u izvestajи Poverenistva za 
rudarstvo od 23. aprila 1945. g. Proizvodnja uglja и BiH pre rata iznosila је 
700 vagona dnevno.19 ) 

»Za definitivnu obnovu rиdnika, kaze se н navedenom izvestaju, potrebno 
је rijesiti pitanje nabavke vecih kolicina tehnickog materijala i strojeva, 
pitanje ishrane radnika, pitanje odjece i obuce, podizanja elana и radu, pi
tanje strucnih kadrova i dovoljnog broja· radnika te procjene stete koje је 
pocinio Ш prouzrokovao okиpator i njegovi poшagaci.«20 ) 

Teskoce obnove koje se navode н izvestaju Poverenistva za rиdarstvo 
istovetne stl za sve privredne grane BiH. Njih је resavala posle oslobodenja 
,,Jada koja је Ьila izabrana na III zasedanjи ZAVNOBiH-a. Mi smo naveli 
najteze proЬleme и privredi, ali ne sve, jer о prelazи sa ratne na mirnodop
skи privredu govoricemo kasnije, а tako isto nista nismo rekli о proЬlemima 
obnove naselja. Rec је о izgradnji nekoliko stotlna hiljada kиса za stanovanje 
ljиdi ciji sи stanovi Ьili иnisteni и toku rata i о ponovnom naseljavanjи ve
likog broja ljиdi koji sи morali zbog terora okиpatora, ustasa i cetnika da 
napиste ne samo kuce i sela nego i ВiН. ZAVNOBiH nije mogao da resi sve 
te proЬleme, jer је izborom nove vlade и aprilи 1945. godine njegova fш1kcija 
pгestala, ali је ucinio mnogo na njilюvom resavanjи. U tokи rata ZAVNOВiH 
је davao pomoc i za obnovu kиса, а ne samo bajti koje su Ьile privremeni 
smestaj. Pomoc је Ьila и materijalи: drvи, ekserima, crepu i drиgom gra
devinskom rnaterijalи, а i и novcи. Odeljenje za obnovи prikиpilo је mnogo 
podataka о potrebama и materijalи i pokиcstvи pиtem oЬlasnih odbora. U 
izvestaju OЬlasnog NOO za istocnu Bosnu (mart 1945. g.) navode se 205.830 
domacinstava koja sи ostala ne samo bez stanova nego i bez pokucstva, odece 
i obuce. То znaci da је samo u istocnoj Bosni preko 1,100.000 ljиdi Ьilo bez 
osnovnih sredstava za zivot. Pomoc је primalo 50.876 domacinstava.2') Rec 
је о ogromnim kolicinama posиda, priЬora za jelo, peci itd. kojih tada nije 
bilo u celoj ВiН. Posle oslobodenja pojedinih gradova, ZAVNOBiН је ириtiо 
postradalom stanovnistvu sela i gradova masи kиcnih stvari, koje sи zate
cene u trgovackim radnjama. Ali, najveca pomoc је Ьila u gradevnom rnate
rijalи koji је proizveden na oslobodenom teritorijи и pilanama, ciglanama 
itd. Sva ili gotovo sva preduzeea na oslobodenoj teritoriji radila sи mnoge 

1~) Ор. cit., knj. П, str. 340. 
20) Ор. cit., knj. П, str. 340. 
21) .Arhiv Instituta za istoriju radnickog pokreta Sarajevo - Fond ZAVNOBlH-a. 

Odjeljenje za ishranи br. 196/45, od 23. III 1945. 
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predmete za domaCinstva besplatno sve dok и apri1u 1945. god. nije pocelo 
postepeno napustanje ratne privrede. 

sto se tice obnove trgovine koja је isto tako kao i celokupпa pгivreda 
s tradala i na oslobodenom teritoriju gotovo potpuno iscezla, ona је zavisila 
od obnove proizvodпih preduzeca i saobracaja. Njena obnova је zamisljeпa 
nesto drukcije nego obnova proizvodnje, јег је ZAVNOBiH doneo odlиkи о 
formiranju DгZavnog nabavno-prodajпog ureda i и isto vreme vrsio konsul
tacije о zadrugarstvu i prikиpljao podatke о stanjи zadrиga. ОЬпоvа trgoviпc 
је nemogиca bez novcanog prometa, а on је Ьiо za vreme rata gotovo sasvim 
zamro na oslobodenom teritoriju. 

IIJ Ratna privreda - proЬlemi finansit·anja 

Ni u jednom krajи nase zemlje nije ratna privreda doЬila tako izrazito 
naturalni karakter kao u BiH. UzivajuCi pomoc naroda, vojsci nije Ьiо пi 
potreban novac. Poslednje rezerve hrane narod је delio sa svojim borcima, 
nosio hranи na poloiaje, brinиo se, njegovao i cuvao ranjenike itd. Takav 
odnos zadгZao se i onda kada su partizanski odredi prerasli u brigade, di
vizije i korpиse, kada је za izdrzavanje velike armije trebalo mnogo razniћ 
proizvoda. Dobrovoljni prilozi Ьili sи dugo vremeпa glavni oЬiik snabdevanja. 
Dobrovoljni otkup i rekvizicija nisи zahtevali novac. Vojska је davala potvrde 
za иzеtи hranи i drt1ge proizvode. Nikakvih posrednika nije b1lo i svaka 
jedinica snabdevala se direktno. Vojska је imala svoje radionice koje su 
radile ne samo za njene potrebe nego i potrebe пaroda , i to besplatпo. Radnici 
и tim radionicama tretirani su kao borci, tj. doblvali sи stan, hranu, оdеси, 
obucu, dиvan od intendanture svoje jedinice. Novine su citane и citalackim 
gгираmа. Isto tako и grupama ljиdi su slusali radio. Vojna sanitetska sluZЬa 
briпиla se za zdravlje svih ljиdi na oslobodeпom teritorijll ne samo bora.ca. 
Partizanska burad пisll Ьila koriscena samo za cistocu vojnЉ lica nego i 
seljaka. 

Porodice bez hrane bile Sll na snabdevanjll nadleznog opstinskog odbora 
koji se briпuo da otkиpom priЬavi sredstva, а ako ih nije bilo u njegovom 
krajи, on ih је trazio od sreskog, а ovaj od okruznog ili oЬlasnog NOO. U 
krajnjem slucajи odbori su preseljavali ljude iz jednog kraja ll drugi, da Ьi 
se prehranili, ali ni и novom oЬitavalistu nije Ьiо potreban novac, jer se 
hrana doЬivala besplatno. u takvim иslovima zivota niko nije ni trazio vise. 
Potrebe ljudi Ьile su proste i jednostavne, svodile su se па odrzanje zivota, 
da Ьi se mogla voditi borba i osloboditi zemlja. Perspektiva zivota и slobodi 
davala је ljudima ogromnи energiju i izdrzljivost. Partizanska zeteznica vozila 
је ne samo borce, orutje, materijal za vojne radione nego i svakog coveka 
koji је imao potrebи Ш pros to hteo da se odveze u Mliniste, Јајсе, Drvar ili 
na koje mesto na pruzi. Dovoljno је Ьilo da pokaze propusnicи mesne ko
mande. 

Na taj nacin borci i narod na oslobodenom teritorijи su mogli da zado
volje sve svoje osnovne zivotne potrebe bez иpotrebe novca. О razmeni izmedи 
sela i grada moglo se vrlo tesko govoriti. Seljak nije placao porez. Okиpator
ski cinovnici nisu smeli ni da se pojave па selu da ga naterajи da placa. Na
r~~na vl~st jo.s nij~ ЬН.а .r:>ocela sa naplatom poreza. So, siЬice, petrolej tra
drcюnalш pr01zvodr koJe Је kиpovao bosansko-hercegovacki seljak postali sи 
predmet trampe, ukoliko ih је Ьilo. Secer , kava i drugi artikli masovne ро-
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tro~пje i pre rata tro~ili su se па seiu 11 relativпo malim koliciпama. Sada 
ih пiје Ьi1о пi u gradovima. Tekstila i cipela пiје Ьilo. Porast сепа и grado
vima pod okиpacijom јо~ vi~e је иticao па to da seljak izgиh.i povereпje Ll 

поvас, i kada ga је mogao dohiti, оп ga је izbegavao i za svoje proizvode 
trazio iпdиstrijske. Tako se sve vise ~irila паtиrаlпа privreda, пamesto robno
-пovcaпe. 

Novac se javljao kada је Ьilo potrebпo и gradovima kupiti papir i drиgi 
materijal za stampaпje поviпа, razпe artikle za skole, bolnice i druge иsta
пove. Pojediпe vојпе jediпice priЬavljale su поvас pиtem rekvizicije iz kasa 
drzavnih ustanova i preduzeca и oslobodenim gradovima. Kad је ZAVNOBiH 
росео sa radom, n.ije imao пovcaпih sredstava. Fiпaпsijsko odeljenje poeelo 
se је formirati krajem avsиsta 1944. god. i иkupna sиma novca и kasi 
Ьila је:~2 ) 

Киnа 
11,514.700 

Dinara 
149.000 

Dolara 
20.001 

· Lira 
18.000 

U prvo vreme novac nije ni Ьiо potreban. ZAVNOBiH је zadrzao i morao 
da zadrzi sve oЬlike naturalne privrede koji sи se izgradili и tokи иstanka. 
On nije mogao, а nije Ьilo ni potrebno, da иvede neki svoj novac. Zakljиcak 
П zasedaпja da se raspiSe zajam od 500 miliona kuna nije Ьiо uopste ostva
ren. Glavni razlog је Ьiо u tome ~to oslobodeni teritoгij пiје imao поvаса da 
upiSe tu sumи. U martи 1945. kada је u.Ze Pretsednistvo razmatralo to pita
nje, konstatovalo је da је ta suma mala i nedovoljna za narasle potrebe. 
OЬlasni NOO za istocnu Bosnu u 1944. god. је Ьiо raspisao zajam od 300 
mil. kuna i пaplatio oko 30 mil., ali је ро odlиci Predsednistva ZAVNOBiH-a 
obиstav·io dalju akcijи upisa. Bez obziгa na od!ukи Predsednistva, ni taj za
jam ne Ьi mnogo doprineo resavanjи teskih proЬiema cak i da је u potpи
пosti ostvaren. Stoga se natиralna privreda i иhodani nacin . snabdevanja 
vojske i иstanvva · pиtem dobrovoljпog otkиpa morao zadriati, on је Ьiо 

jedini sigиran put da se rat vodi do kraja, do pobede. Izdr.Zavanje aparata 
ZAVNOВiH-a i narodnih odbora vrseni su na isti naCin kao i vojske. Svi 
гadnici и aparatи zajedno sa claпovima Predsednistva tгetirani sи kao borci 
i od intendanture doblvali hranu i druge potrepstine. Tek krajem 1944. god. 
ро odluci Predsednistva ZA VNOBiH-a poeelo је Fdnansijsko odeljenje da daje 
novcane pomoei u iznosи od 2.000 do 7.000 kuna. То nije bila plata nego 
d.Zeparac slU.Zbenicima dok је sedi~te ZAVNOBiН-a Ьilo u Jajcu. 

Oslobodenje Јајса i jos nekih gradova и drugoj polovini 1944. godine, 
kada su pod upravu ZAVNOБ,iH-a i narodnooslobodilackih odbora dosle ve
like fabrike, pilane, radionice, razne иstanove, potreba za novcem је pocela 
naglo da raste. Obnova indиstrijske proizvodnje nije se mogla izvesti na bazi 
пatиralne privrede, јег је indиstrija veliki robni proizvodac i na sadasnjem 
nivou proizvodnih snaga ne moze da se razvija bez triista i njegovili rekvi
zita: trgovine, novca, Ьапаkа i modernog saobracaja. Isto tako, Ьilo је ne
moguce oziveti zanatstvo, koje је Ьilo gotovo potpиno zamrlo i bez novca. 
Obnova privrede . i zivota и opиstosenim oЬlastima zahtevala је ogromne Jcoli
cine raznih proizvoda koji se nisи mogli svi proizvesti и BiH, а mogli sи se 
kupiti u drugim delovima zemlje Ш и inostranstvu za novac. NU.Zno se na
metalo pitanje izdr.Zavanja radniCkih porodica. Dok su radnici vojnih radio
nica bili, 11 stvari, borci, samo na frontu proizvodnje, i mogli se zadovoljiti 

2:!) Zbornik dokumenata ·О radu ZA'VNOBiH-a, knj. I, !itr. 370. 
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onim sto im је tadasnji sistem snabdevanja davao, radnici fabrika , ru-clnika, 
pilana morali sи da izdrzavajи svoje porodice. Sve је to is~_aklo и prvi p~an 
novac kao motornи snagu i ZAVNOBiH se postepeno и svoJrm odlиkama r и 
radи svojih odeljeпja orijentisao па finaпsiranje novcem. 

Pocetak obnove Ьiо је na bazi иhodane пatиralne ratne privrede kako 
se vidi iz izvestaja Povereпistva za iпdustrijи i trgoviпи: 

»Zaposleno osoЬlje ро пa.Sim preduze6ima uloiilo је sav trиd, ne gleda
dajи6i па radno vrijeme i svoje оsоЬпо i oЬiteljsko stanje. Опi sи Ьili pod
mireпi S Пajpotrebnijim za ZiVOt ј tO im је Ьi}О dosta.«~3 ) 

Takav pocetak, kolikogod Ьiо dobar, nije mnogo obecavao, jer se odma/1 
osetilo da se bez novca ne moie izvrsiti obnova, а pogotovo ne osпivanje 
novih predиzeca. Ve6 prvi mesec ро dolaskи и Јајсе, Predsednistvo је doпelo 
odlиkи da se zeleznickom оsоЬlји и Јајси isplati pomo6 od 590.000 kиna i 
5,000.000 kuna radпicima fabrike karЬida . Kasпije је ZAVNOBiН dao zelez
пicarima па oslobodenom teritorijи pomoc od 12 milioпa kипа, а i drugim 
гadпicima. Fiпaпsijsko odeljeпje u svom izvestajи od 16. oktobra 1944. godiпc 
istice da se и kasi пalazi 111,816.150 kипа i 20.000 dolara SAD. Kad se ova 
,.-alиta pгeracuna u tadasпje kипе, daje sиmtt oci 200 milioпa kипа i predlaze 
cla se taj поvас иpotrebl za оЬпоvи privrede: 

»Stoga predlazem, da odjeljeпja izrade predloge svojiћ budzeta za пo
yembar i decembar kako Ьi Finansij sko odjeljeпje moglo do 1. XI 1944. izra
diti bиdiet . za sva odjeljenja i Predsjednistvo. U tim predlozima treba da 
dodи пarocito do izrazaja rashodi za stavljaпje и роgоп rиdnika иgljena ц 
Јајси, Doпjem Vakиfu, za sјеси drva za gorivo, telшickog drva za pilane, 
za popravak cesta, шostova, zeljezпica 1 dгиgiћ preduzeca koja se mogu 
osposoЬiti za rad sa maпjim troskovima.<< 24 ) 

Od tada је Predsednistvo donelo пiz odlиka о isplati pomoCi odborima, 
u prvom redи za оЬпоvи predиzeca. Pocetkom godine 1945. saldo и Ьlagajni 
Fiпansijskog odeljenja па dап 31. 1 izпosio је 69,528.565 kuna, а sto se tice 
c.lrugiћ valиta, пiје Ьi1о promeпa prema stanjи od 16. oktobra 1944. Najveci 
cleo иtroseпog поvса и izпosи od 42 mil. kиna otisao је па pomoc odborima 
za obпovu, а пesto i za pomo6i radпicima, sluzbenicima odbora, za kиrsevc, 
za sиzbljaпje epidemije potkorпjaka, tifиsa itd. U mesecи febrиarи 1945. god. 
izdaci su izпosili 35,8 milioпa kипа i 8.000 dinara. Najvise је иtroseno па 
pokretanje rada и sиmskim manipиlacijama, na kupoviпи semena, па fabrika 
karblda, па kozarи и Виgојnи. Centralna intendantura је doЬila 13 mil. kиna. 
Posledпji izvestaj Finaпsijskog odeljenja, radeп и Јајса za mesec mart, po
kazиje da је и Ьlagajni ostalo svega 54,6 mil. kuna, а da је izdato 141,4 mil. 
kиna. Od toga је samo Odeljenje za sиmarstvo dobilo 41,572.800 kиna, Ode
ljenje za .iпd. i trg. 29,890.000 kипа, Odeljeпje za rиdarstvo 5,326.975, Odelje
llje za socijalnu politikи 6,346.350, Odeljenje za gradevinarstvo 4,117.000, Ode
~ jenje za ishranи 10,032.000 kиna itd., da navedemo samo neke пajkrиpnije 
Jzdatke.25

) Za пekoliko meseci rada Fiпansijsko odeljenje је pиstilo и promet 
oko 200 miliona kuna. Jasno је da је ta suma Ьila mala da Ьi mogla da иtice 
па kretanje privrede и pravcu robno-novcaпog sistema, ра је и odlиkama 
Predstavnistva Ьilo i takvih kao sto је ona, doneta 2. III 1945. godine, da se 
Sr. NOO Prozor da pomoc od jednog vagona kukurиza.26) 

23
) Isto, knj. П, str. 230. 

24
) Isto, knj. I, st1·. 511. 

~5) Isto, knj. П, str. 264. 
26) Isto, knj. П, str. 177. 
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Nemogucnost da se napиsti dobrovoljпi otkиp, vidi se iz odlиke Pred
sedпistva da se stampajи potvrde и kojima se ZAVNOBiH obavezиje da do
пosiocи plati datи kolicinu njegovih proizvoda ро cenama па dan placanja. 
Finansijsko odeljenje и izvestaju od 16. Х 1944. kaze da је odstampalo 5.000 
tih potvrda za otkиp Ijиdske i stocne hгane na teritor.iji ОЫ. NOO za Bo
sansku krajinи i dalo ириtе о rukovanjtt. Jedan deo tih potvrda је Ьiо upo
treЬljen za zamenи potvrda koje su izdavali u prethodnim godinama inten
danti i komandanti pojectinih vojnih jedinica koje sи prosle kroz sela ВiН. 

I tadasnji prvi budzeti odbora ili, pregledi prihoda i rashoda, kako sи 
nazvani tada u predlogи Finansijskog odeljenja Predsednistvи da se pocne 
za budzetiranjem, Ьili sи izradeni delomice u novcи а clelomice и пatш-alnim 
pokazateljima tj. koliko sи и kom теsеси utrosili pojedinЉ poljoprivгednih 
i drиgih artikala iz otkupa. Na isti naCin ЬШ sи и tim pregledima pokazani 
i prihodi, jer sи i oni Ьili novcani i natиralni. 

Nema sumnje da је na bazi ovakvog sistema finaпsiгanja Ьilo tesko 
czivljavati privredи. Pojedina preduzeca obracala sи se ZAVNOBiН-и za 
оdеси i obucu. Radnici se zbog lose odece i оЬвсе razbolevaju i ne dolaze 
па rad, efekat rada је slab, istice se и aktt1 ОЬI. NOO za Bos. krajinи, и 
kojem trazi odecu i оЬuси za radnike rudnika LjuЬija i Palanciste. То su 
radile i uprave dru.gЉ rudnika, fabrika i pilana. ZAVNOBiH tada nije imao 
ni tol.iko materijala, а ni radnika da udovolji tim zahtevima. 

Sredstva kojima је raspolagao ZAVNOBiH u oktobru 1944. brzo su se 
istrosila, а to se i ocekivalo. Stoga se odmah od pocetka tezilo stvaranju 
prihoda. Analiza prihoda koju је dalo Finansijsko odeljenje pokazuje da se 
od poreza ne mogu ocekivati neki veCi prihodi. lsto tako i neka d rzavna 
preduzeca za duze vreme nece biti u stanjtt da ostvare visak prihoda паd 
rashodima, jer su pretrpela velike stete, i njilюva obnova zal1tevace velika 
sгedstva iz driavne Ыagajne. U prvom redu ovde se misli na zeleznice. Ali 
i ostala preduzeca zbog niske prodttktivnosti rada nisu mogla u pocetkи da 
daju леkе vece prihode drzavnoj kasi. Stoga је Odeljenje upиCivalo politiku 
ZAVNOBiН-a ла moЬilizaciju prihoda od drzavлih monopola, jer је to Ьiо 
лajmoЬilniji i najveCi izvor prihoda. Analiza је radeлa na bazi finansijskog 
sistema stare Jugoslavije, ра se nije predvidalo uvodenje nekih novih po
reskih oЬlika. Narocito su isticaлe sumske uprave kao drzavna preduzeca 
koja Ьi mogla odmah da daju velike prihode. U izvestaju se kaze: 

... »Medu njima (rec је о driavnim dobrima) jedino sume pгedstavljaju 
siguraл i brzo moЬilan izvor prihoda. Koliki се prihod dati drzavnoj kasi 
zavisi od orgaлizacije rada, preduzimljivosti i snalazenja rukovodilaca tog 
privrednog sektora. Svi uslovi su tu da pr.ihod od suma Ьиdе jedan od glav
nih izvora za obnovu zemlje.«~7 ) 

Finansijsko odeljenje је racuлalo i na vanredne prihode, medu kojima 
је istaklo: konfiskaciju imovine drzavljana neprijateljskih driava, prihod od 
valutnih transakcija, pomoc saveznika, ratnu odstetu, jedлokratni porez ла 
imovinu cija Ьi OStl·ica Ьila uperena protiv ratnih bogatasa, unutrasnji zajam 
kao i podela imovine Ьivse NDH izmedu ZAVNOH-a i ZA VNOBiH-a. 

Svi ovi prihodi ocenjeni sи kao nedovoljni s obzirom na ogromne potre
be, ра se predlagalo plansko zadovoljenje tih potreba и toku niza godina. 

Mobilizacija prihoda nije isla lako, cak лi najmoЬilnijih kao sto su pri
ћodi od prodaje monopolskih proizvoda: soli, siЬica i duvana. Do kraja rada 

27) Isto, knj. П, str. 514. 
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ZAVNOBiH-a od tih prihoda i nesto od prodatog karbida иslo је ~ drzav:~ш 
kasи oko 200 milioпa kиna. То је period od kraja januara do polovшe арпlа 
1945. Kako vidimo, ~~:г:;mаа sиma za period od З meseca. Sva proizvedena 
kolicina tih artikala nije se mogla prodati, dosta је otislo и potrosnjи bez 
prodaje, zbog toga i prihodi nisи Ьili ~raz~nern~ pr.~izvodnji .. Odsustvo novca 
kako и narodи, tako i и иstanovama 1 pпvred1, nlJe dozvo!Javalo da se sva 
produkcija realizuje za novac. Saobracajne teskoce su takoc:le mnogo dopri
nele ovakvom rezиltatи, јег se pгoizvodi nisи mogli tako lako prevest i и sve 
deJove oslobodene teгitorije. 

Меаи rashodima, obnova, plate i penzije zaиzimale sн пajistakпиtijc 
mesto. Kolike sн obaveze, tada se nije moglo znati. Finaпsijsko odeljenjc 
vrsilo је postepeno pripreme za prelaz na novcano finaпsiranje celokupne 
aktivnosti ZA VNOBiH-a, ра је u tome smislи izradilo niz pгedloga Pred
scclпistvu о organizaciji finansijske sluzbe (racиnovodstvena i blagajnicka. 
sl tй.ba svih odeljenja ZAVNOBiH-a, svih odbora, preduzeca i ustanova). Опо 
је u Mrkonjic Gradи odгzalo konferencijи sa pгedstavnicima odbora о bu
dzetiranju, i to о potreЬi organizacije fiпansijske sluzbe, о stvaranj u izvora 
prihoda odbora, о pripremanju naroda па prikupljanje poreza i prodaju pro
jz,•oda driavnih predшeca, da Ьi ZAVNOBiH dosao do prihoda kojima се 
fi nansirati svoje rashode koji su bili vrlo veliki vec tada, а sa .isgurnoscu se 
znalo da се posle osloboc:lenja Ьiti шпоgо veci. 

Osnivanje Drzavnog nabavno-pгodajnog ureda sa njegovim podruznicama 
i pгodavnicama ро citavoj ВiН је Ьilo па linij.i ozivljavanja trgovine koja 
treba da pokrene sve privredne grane kao i sћ,aranja sigurnog izvora pri
Jюda. Kako se onda gledalo па trgovinu, vidi se iz navedenog izvestaja Fi
nansijskog odcljenja, gde se kaie: 

... »Preko trgovine moguce је da se da impulsa cjelokupnoj privredi, 
zato је пјеnо jacanje јеdап od uslova obnove паsе privrede i podizanja ii
'rotпog staпdarda sirokih slojeva.«28

) 

Krajem marta 1945. godiпe Fiпansijsku odelj enje је uz pomoc ostalih 
ос!сiјепја ZA VNOBiH-a sastavilo prvi budzet za razdoЬ!je april-jtш i koj i ј ~ 
upuccn Ministaгstva finansija saveznc vlade, јег su prihodi Ьili mnogo manji 
od гashoda koji su se mogli predvideti i Ьilo је potrebno traiiti dotaciju od 
savczne vlade. Predsednistvo је nacelniku stavilo u zadatak da sa saveznim 
m inistrom finansija гaspravi pitanje raspodele zajednickih prihoda i pitanje 
samostalnih pгilюda federalne Bosne i Hercegovine. Predsednistvo је Ьilo 

donelo odluktl da se prikapljaju svi drzavni prihodi predvic:leni 1.1 finans ij
skom sistemu stare Jugoslavije polazeci od odluka II zasedanja AVNOJ-a. 
ЂJ.kav је Ьiо i predlog Finansijskog odeljenja. 

Medu m erama koj e ј е trebalo preduzeti posle oslobodenja Mostara, Sa
rajeya i drugih gradova, tгеЬа istaknuti upнte о obezbedenju i preuzimanju 
novca koj.i se nalazi ро drzavnim ustanovama, bankama i kasam a driavnЉ 
preduzeca, upute о pregledu rada banaka i osiguravajucih preduzeca i po
stavljaпju poverenika za vreme pregleda. Cilj оvЉ mera је bio obezbedenje 
interesa narodne driave, interesa gradana, kao i ispitivanje rada tih ustaпo
va za vreme rata i njihoviћ poslova s okupatorom. Ova mera pokazala se 
korisnom, јег su izvestaji sa tih pregleda Ьili dragoceni mateгijal za sudove 
za obranи nacionalne casti koji su па osnovu пjih doneli dosta p resuda о 
konfiskaciji imovine narodnih neprijatelja. 

~8) Isto, knj. П, str. 512. 
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OЬistinila sи se predvidanja da се se и Sarajevи naCi malo novca koji Ьi 
mogao da poslиzi kao pokrice rashoda ZA VNOBiH-a. Prema izvestajи komi
sije kоји је odredilo Finansijsko odeljenje, staпje и Ьlagajnama banaka, za
drиga, drzavnih иstanova, osigиravajиciћ drиstava i drzavnih predиzeca na 
dan 16. IV 1945. god. Ьilo је 655 miliona kиna. Od toga se moglo иzeti za 
momentane potrebe ZA VNOBiH-a svega 209,4 miliona kиna. Nedostatak sred
stava pokriven је dotacijom savezne vlade, tako da је ZAVNOBiH mogao da 
obezbedi finansiranje hitnih radova na obnovi saobt·acaja i drиgih objekata 
koji sи Ьili osteceni za vreme borЬi. Predlog bиdzeta ZA VNOBiH-a za april
juпi 1945. godine predvidao је rashode и iznosи od 20.698 mil. kиna, а pri
hode od 9.976 mil. kиna.~9) Savezna vlada је odobrila dotacijи oko 9 milijardi 
kuna. Тime sи nastavljeni napori ZA VNOBiH-a za prelaz sa ratne na mirno
dopskи privredи i na finansiranje и novcи. Ali tek zam~na okиpatorskЉ 

. пovcanica diпarskim, kоји је izvrsila savezna vlada, omogиCila је definitivno 
napиstanje ratne privrede i prelaz na potpиno fiпans.iranje и поvси. 

Odlиka ZA VNOBiH-a о osnivanjи Privredne banke, koja је ЫЈа doneta 
jos и Ј а ј си н marttt 1945. godine i za Cije osпivanje sи vrsene pripreme и 
Јајси i nastavljene и Sarajevи, ostvarena је posle prestanka rada ZAVNO· 
ВiН-а. Zakasnjenje н provodeпjи te odlиke и zivot nije imalo osetпijeg llti
caja na finansiranje оЬпоvе ,ј drugЉ zadataka s obzirom na to da su odmah 
posle oslobodenja pocele da rade filijale Narodne banke i drиge drzavne 
banke. 

IV Neke karakteristikc ratne p1·iv1·ede - karakteristЊ:e alttivnosti 
ZAVNOBiH-a u privгedi 

Ratna privreda citave zemlje blla је 1/ес preclmet razm~tranja i и litera
tиri је data njena ocena. Stoga bi и O\'Om radи trebalo samo podvuci neke 
njene karakter.istike koje sи inace poznate. U prvom reclи, rat11=t privreda, 
onako kako ји је provodio ZAVNOBiH, пiје dirala и privatпи svojinи ni и 
selи ni и grado,rima. Privatna predиzeca radiJa stt zn p::>trcbe vojske i vojska 
је, da Ьi obezbedila redovaп rad, odredivala svog komesara pod cijom koп
trolom је preduzece radilo. О па se briпula, а i ZA VNOBiH takode, da se 
preduzecи obezbede нslovi za normalaп rad иkljucujиCi tи i ishranu radnika. 
V oktobrи 1944. god. Predsednistvo ZAVNOBiH-a је donelo odlиkи da se 
Bosansko d. d. za elektrinи и Јајси stavi pod sekvestar da Ьi se zastitili 
interesi narodne drzave. Istи takvи odlиkи donclo је Predsednistvo 4. XI 
1944. и pogledu Fabrike siЫca и Travniku (Dolac) i to sи Ьile jedine odluke 
о sekvestraciji privatne imovine koju је ZAVNOBiH doneo.30 ) 

Dalja karakteristika је Ьila relativno slobodan robni promet, tlkoliko ga 
је bllo. ZA VNOBiH nikakvim merama nije ogranicavao robni promet sve do 
kraja 1944. godiпe kada је и mпogim krajevima ishrana naroda dosla и pita· 
nje. Tada se pokusalo administrativпim merama spreciti odvozenje hranc 
iz BiH, а da и isto vremc time ne bude pogodeno snabdevanje Dalmacijc. 
Mere koje sи predиzete smanjile sи donekle odliv hrane iz BiH, аИ nisu 
mogle da zaиstave porast cena, naprotiv, porast se nastavio i cak ttbrzao, jcr 
smanjeni promet iita nije mogao da smanji i пjegovu trainjи. Traznja је 
rasla, ра sи i cene dalje rasle. Cak ni natиralna razmena nije mogla da 
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zaustavi citav taj negativan razvoj, sto se vidi ро razmeru и kom је, npr., 
menjana so za Zito, а taj је krajem 1944. god . . iznosio: 1 kg so~~=20 ~g zita! 
Nema sumnje da је to иticalo na relacije и kom sи se razmenJivale 1 druge 
robe. Nasa tadasnja praksa је dovoljno jasno potvrdila jalovost administra
tivnih mera и suzЫjanjи sverca, а to је иvideo i ZA VNOBiH, ра је kasnije 
pokusao novim uputama da иЫаzi nepovoljan efekat svojih mera. 

U novcн izrazene cene sн daleko brze rasle i 1.1 januaru 1945. god. и 
istocnoj Bosni, prema jednoj dcpesi OЫasnog odbora, za neke proizvode 
Ыlе su: 1 litar mleka=600 kuпa, 1 kg psenice=400 kuna, 1 kg kиkuruza=250 
kuna, 1 jaje=I50 kuna, 1 Jitar rakije=2.500-3.000 kuna. U isto vreme и 
Prijedoru i Sanskom Mostн cene pseпice i kukuruza Ыlе sн па priЫi:lпo 
i~tom nivou dok su н tzv. pasivпim krajevima cene Ыlе daleko vece: u 
Юјиси psenica 600, Livnu 1.400 i Jajcu 750 kuna, kukuruz se u tim gradovima 
tada prodavao ро 500, 1.200 i 400 kиna.31 ) 1 ZA VNOBiН је morao da vodi 
гacuna о kretanjи cena kada је odredivao cene artiklilna saveznicke pomoci, 
ра је u martи 1945. godine odlucio da se raspodela vrsi ро cenama: psenica 
300 kuna za 1 kg, kukиrиz 200 kuna, brasno 400 kuna, secer 1.400 kипа i sa
pun 1.000 kuna.32 ) 

Pokusaj da se intervenise posredstvom Nabavno-prodajпog zavoda, nije 
mogao da uspe u prvom redн sto је suvise kasno Ьiо osnovan ра nije mogao . 
da interven.ise u pravo vreme, а osim toga on је ne samo ро svom naslovu 
nego i ро zamisH Ыо drzavna нstanova, а ne trgovinsko predиzece. Оп је Ыо 
zamisljen kao instrиmeпt drzavne intervencije па triistн и ciljн njegovog 
ozivljenja. Zadatak mu је Ыо cla »omoguci sto pravilnije snabdijevaпjc 
najsirih пarodnih slojeva osпovnim zivotnim potreЬStinama. U daljoj per
spek!i\ri ova ustaпova preko svojih podredenih organa stvorice pogodne иslo
ve da se pristupi stvaranju zadruga«.33 ) Pri okruzпim NOO postojali sи okrн
zni nabavno-prodajni uredi, а tako isto i pri sreskim koji su prodavali robu 
direktпo potrosacima. Tom ciljн trebalo је da poslиzi i zadгugarstvo, koje 
је pre rata Ыlо u BiH slabo гazvijcпo, ali i takvo da se moglo brzo obnoviti, 
doprinelo Ы ozivljenjи privгede. ZA VNOBiН је organizovao dva sastanka о 
zadrugaгstvu и Jajcu i izradena su dva гeferata. Stanje је Ыlо takvo da se 
moralo poceti izno,,a i prve nabavno-prodajne zadrиge osnovaпe su prvih 
mcseci posle oslobodenja. Dok su опе poeele da rade, prv.i rezиltati novcane 
privrede koja је Ыlа и toku i posle zamcne novcanica cloЫla zamah, vec sи se 
pokazali. Obnova је napredovala brzim kot-acima i svaki dan su stizale vesti 
о stavljanju и роgоп pojediniћ pгeduzeea и raznim oЬlastima privrede. Me
dutim, snabdevanje tгzista nije moglo da napreduje tako brzo, posto se svuda 
u zemJj.i osecala nestaska proizvoda. 

Svaka ratna privreda predstavlja kocnicu ravnomcrnog razvitka privre
(\e i izaziva disproporcije, jer rat neizbezno dovodi do gusenja mirnodopskih 
potreba naroda. Potrebe rata, vojske potiskuju ostale potrebe i Citav meha
nizam privrede usmerava se u pravcu jacanja napora citavog naroda и cilju 
postizanja pobede. Pr.ivreda BiH pretrpela је velika razaranja za vreme 
rata, ali nije pretrpcla Ыtnih strukturnih promena. Drustveni proizvod i na
rodпi dohodak su se s:':~njili, ali su poljoprivreda i sиmarstvo i dalje Ыlе 
' 'odece privredne oЫasti. Terct vodenja narodnooslobodilacke borbe podnela 

31) Isto, knj. П, ste. 24 i 103. 
32) Isto, knj. П, <>tl·. 192. 
33) Isto, kn]. II, str. 123. 
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је poljoprivreda, ~ to se odrazilo na smanjenju njenog proizvodnog potenci
jala, koji se posle osloЬodenja postepeno povecavao u vezi sa ekonomskom 
politikom koju su vodile kako savezna, tako i repuЬlicka vlada. Ratna pri
vreda, narocito nacin finansiranja ratnih napora, nije izvrsila, а nije ni mogla 
da izvrsi s ob~irom na svoj karakter, Ьitnije promene u strukturi drustvene 
proizvodnje, а kako је poznato ni u posedovnim odnosima. 

Stoga su politika i celokupna aktivnost ZA VNOBiН-a u privredi Ьile 
usmerene na ozivljavanje svih privredпih oЬlasti za koje је imao materijalnih 
sredstava i radne snage. То ne znaci da se nije pomisljalo na menjanje struk
ture i modernizaciju privrede. Tehnicka koпferencija о pitanju obnove i iz
gradnje elektricne mreze i postrojenja koja је odriana 20. XII 1944. godine 
u Odeljenju za ekonomsku obnovu bavila se ne samo pitanjima obnove nego 
i modernizacijom mreze, njenom rekonstrukcijom. Bilo је govora i о povezi
vanju lokalnih elektricnih mreza u jedinstvenu zemaljsku, i u tom smislu 
poslate su upute odborima da organizuju izradu planova rekonstrukcije 
mreze, koja је Ьila stara, istrosena sa velikim gublcima energije i do 50°/о. 
Diskutovalo se i о planu elektrifikacije BiH, ра је reseno da se osnuje »Elek
tricno preduzece federalne Bosne i Hercegovi11e« koje Ьi Ьilo distribu ter 
energije i koje bi radilo na elektrifikaciji prema planovima koji Ьi Ьili izra
oeni posle oslobodenja.34) I u drugim privrednim odeljenjima Ьilo је ovakvih 
diskusija, ра је Ьilo predloga da se uvede akordпi sisteш u preduzeCima па 
oslobodenom teritoriju. Ali se u realizaciji nije islo dalje od preseleпja пe
kih postrojeпja iz jednog preduzeea u drugo u cilju kompletiranja i ospo
soЬljenja za rad. Uostalom, nije ni moglo, jer svaka krupnija izmena u pri
vredi zahteva dug i precizan rad na izradi planova i elaborata, а za to u ono 
·пеmе nije Ьilo uslova. 

Na kraju mozemo da kazemo da је Ьitna karakteristika privredne aktiv
nosti ZAVNOBiН-a Ьila realisticka ocena situacije i mogucnosti. Sve zamisli 
i odluke Ьile su rezultat pazljive analize stanja i vodile su racuna о realnim 
mogucnostima. Stoga su ih uvek pravilпo shvatili odbori i radni ljudi koj iшa 
su Ьile upucene, а koji su и izvrsavanje tih odluka unosili mnogo volje, elana 
i samopregora. Takva aktivnost ZA VNOBiH-a stvorila је sve uslove za brzu 
obnovu privrede posle oslobodenja. 

Summary 

Even though the who!e territory of Bosnia and Herzegovina throughout the fош· 
~ ears of the peoples' liberating war was the battlefield of the Ьitter clashes of the 
partisan t•nits and the peoples' liЬerRting army on the one hand, and the invador !or
ces and qttislings on the other·, the organs of the peoples' administration - the peo
ples' libcrating I)Qar·ds and then the ZAVNOBiH since its fouпdation - developed 
ec'>nomic activitie~, ~rounded on actual appr·aisal of the situation and possiblШlP.s. 

Within the ZA VNOBiH gradually were formed these organs: the depar·tmeнt 
for agricuiture, the department for forestry, the departments for mining, indust!y, 
t.rade, reconstrurtinn and finance. Their primary task was collecting of information 
on the condition of indi" idual branches of economy, and initiation of actions aimed 
at th-a best possiЬ!e oгganization of nourishment of the army and people, protection 
of people's property and reconstruction of the countгy, oгganization of \\'ar economy 
and the solution of the proЬlems of financing. 

34) Isto, knj. 11, str. 858-863. 
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All these activities ot the ZA VNOBiH were carried out without interfetтing 
\Vith the priYate property. Private enterprises were directed to cater for the army; 
onl)' two major enterprises \vere sequestered, а relatively free exchange of goods •Nas 
permitted, it was intervened through the organs of people's administration in r.ases 
\vhen starvation threatened to jeopardize the people in various parts of the country. 

The economic policy of the ZA VNOBiH was directed to revival of аН economil: 
artivities for which conditions existed. The greatest burden of the unspeakaьte \Var 
efforts fell on the souldiers of agriculture. All the war economy - due to its nat\lral 
character - \vas not аЬlе to bring about deeper changes either in the stntctureo of 
thP. social prodнction or in the property relationships. Considering that all the me
asu1·es taken Ьу the ZA VNOBiH were grounded on careful analysis of the condltions 
and actual appraisal of ;юssiЬilities, accompanied Ьу political activities, they ""'cre • 
>vholeheartedly accepted both Ьу the people's liberating bourds and Ьу the popula
tion, carrying them through with zeal and selfsacrifice. 
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