
ДЕЛАТНОСТ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИХ ОДБОРА НА ОСЛОБОБЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-аСтвараљем ослобођене територијс нови органи народне власти по- чињу активно да учествују y решавању крупних питања значајиих за развој НОП-а. Неједиаки интензитет народноослободилачког покрета y појединим крајевима Југославије одразио ce како на процес стварања на- родне власти, тако и на делатност пародпоослободилачких одбора (у даљем тексту НОО). Но упркос томе, и поред чињенице да су ce органи нове народне власти y разним подручјима Југославије различито нази- вали, уочавамо низ сличних делатности НОО. При том треба имати y виду да je y оним крајевима наше земље y којима je дошло до стварања значајније и сталиије слободне територије, делатност НОО веома разно- врсна. Често je пракса превазилазила задатке постављене y одговарају- ћим локалним, покрајинским па чак и општим упутствима о НОО. Ме- ђутим, y неким крајевима y појединим фазама овог периода, активност НОО није отишла даље од материјалне помоћн партизанским јединицама и народу y оквиру НОФ-а. Истородна активност НОО иа широј југосло- венској територији, с једне стране, условљена je осиовном концепцијом о развоју народне власти руководства НОП-а, a с друге стране оружаном борбом против окупатора и домаћих „квислинга”. Стога целокупну де- латност НОО можемо груписати y неколико основних. To су пре свега: нормативна, привредна (организовање пољопрнвредне, занатске и инду- стријске производње као и трговине, саобраћаја), комунална » финан- сијска; потом делатности y вези успешног организовања исхране народа, парочито сиромашних и незбринутих породица — погорелаца и шбеглица, као и партизанских оружаних снага; затим сиабдевагве оружјсм, одсћом н обућом партизанских a касније и рсгуларипх јединица, као и мобилиза- ција борачког становништва, организовање војиих радионица и др. По- ред тога ту спадају делатности из области културе, просвете, здравства, рада и радних одпоса, судства, одржавања реда и сигурности на ослобо- benoj територији, као и веома значајан политички рад НОО.Са делатношћу НОО тесно je повезано и питање надлежности тј. разграничења делатности према степенима НОО. Треба напоменутп да у овом периоду то разграничење није у пуној мери спроведено, иако je y некнм упутствима, локалним, покрајинским a касније и општим ова подела назначеиа. Међутим, објективно она није могла бити сасвим спро- ведена из више разлога. Пре свега због постојања различитих органи- зационих форми првих НОО. (На пример, y Босни п Херцеговини органи 



36 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАвласти ce називају: револуционарни политички одбори, месна политичка власт, комесаријати за поједине секторе, привремене партизанске стани- це, команданти општина и срезова, власт народног Трибунала и др.; y Словенијн теренскп одбори, a y Далмацији акииони одбори; y Србији, Хрватској и Црној Гори органи власти ce називају одбори НОФ-а или НОО), које нису сасвим адекватне одговарајућим одборима y оквиру кла- сичне територијалне поделе на села, градове, срезовс округе, a које пред- виђају каснија упутства; затим y свим ослобођешш крајеви.ма нису по- стојали сви степени НОО, a није дошло ни до потпуног разграничења између војних, војно-позадинских органа власти и НОО (нарочито y току 1941. године). Поред тога, активност НОО све до општих прописа (Фо- чанских и Септембарских) одређена je одговарајућим локалним упутстви- ма y оквиру појединих покрајина и надлежности разних степена НОО, често разноврсних по садржини и обиму.Делатност НОО на ослобођеној територији y ово.м периоду може ce посматрати кроз упутства која су регулисала организацију и рад НОО и кроз њихову праксу, иако једно и друго представља целину y општој делатности НОО, јер су НОО обављале неке послове који нису предви- ђени одговарајућим упутствима и обрнуто, неке задатке из одговарајућих упутстава НОО нису били y ситуацији да обављају из различнтих разлога.Приказивањем основних делатностп НОО, желимо да кроз упутства и праксу НОО, имајући y виду одговарајуће услове и прилике, уочимо заједничке делатностп које произилазе пз опште поставдене линије и циљева устанка.
Нормативна делатност. — Многа упутства о раду НОО донета на ослобођеној територији y овом периоду предвиђала су норматпвну делат- ност НОО. Делујући као нови органи власти НОО су били y ситуацији да радикално решавају низ суштинских питања за даљи развој НОП-а, a многе такве одлуке имале су карактер нормативних аката. Свакако да су најзначајније оне одлуке НОО које су ce односиле на укидање старпх органа власти и стварање нових. Једна од првпх констугивних одлука до- нета je на скупштини родољуба, јула месеца 1941. године y Иванграду (Беранама) када je основан Срески НОО. На својој првој седницп НОО je донео одлуку о укидању свих старих органа власти на ослобођеној територији овога краја, о нзбору општпнских п сеоских одбора као п преузимању целокупне државне нмовине н финансијскпх средстава над- лештава и банака од стране НОО. (') Истичемо одлуке НОО Граховске општине од јануара 1942. да „општински одбор са сеоскнм одборпма има сву цивилну власт y позадини под заштитом партпзапске војске”, као и НОО за Црну Гору п Боку од 11. фебруара 1942. о формпрању НОО y општинама п срезовима где их нема. Одлуке слпчне садржине доносили су НОО il y осталим крајевима наше земље. На пример, y Србији, Сре- ски НОО Ваљевског среза (на састанку y Крупњу) 1941. године, донео je низ одлука: о избору сеоских НОО од 3—5 чланова, преузимању имовине и инвентара старих органа властн за потребе народноослободилачке бор- бе, укидању старих органа власти и обустави рада среског суда, пореске(1) Р. Боричић, Прво ослобоћење Берана и формирање првог народног одбора, Иванград, 1959. стр. 39-40. 



ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-а 37управе, катастарске секције и других надлештава. Срески НОО y Бајиној Башти имао je посебну секцију која ce бринула о формирању нижих НОО. ¥ Словенији, Врховни пленум Ослободилне фронте словеначког на- рода, септембра 1941. годпне, донео je одлуку, о конституисању у слове- начки НОО, да би одмах после конституисаља такође донео низ одлука конститутивног карактера (о расписиваљу зајма слободе, конфискацији велепоседа, о увођењу и убирању пореза за циљеве НОП-а и др.), као и одлуке о заштити словеначког народа. Предвиђене су казне за издајнике il денунцијанте против словеначког народа и његовог покрета за ослобо- ђење и уједињење. (’) И на ослобођеној територији Хрватске први НОО доносе одлуке о конституисању НОО. НОО Вргин Mocr новембра 1941. године успоставља НОО као носиоца нове народне власти (’), a децембра нсте године НОО y срезу Киринско-сјеничарском својим правилником о организацији и раду НОО на територији среза, укида све уредбе, законе н норме тзв. НДХ, a сва јавна добра тзв. НДХ на теригорији среза, по одлуци овог одбора, су потпала под управу среза. (’) Окружницом бр. 1. НОО за Кордун од 28. јануара 1942. године нстакнута je потреба кон- ституисања НОО од сеоских или месних, до ошптинских и среских и ол- бора национално-ослободилачког фронта Кордуна. (s) Окружницом су ол ређене дужности и хијерархијски однос између НОО. НОО су доносили одлуке и о смењивању одборника. На територији Кордуна y неким сели- ма смењени су одборници због неактивности. (* *)  Y Босни и Херцеговини такође треба истаћи нормативне акте НОО који ce односе на стварање нових органа власти од најнижих до највиших. На пример, одлука о ствараљу среског НОО y Горажду ('), затим одлука општинских делегата о избору НОО за Трнавски срез, (?) или избор чланова народног суда од стране НОО прекајске општине.

(2) Зборник, том VI, Ku». I, бр, 40.(3) Војно-ncTopuj'cKK институт, К-1952, ф 13 док. 11.(4) Збориик V, књ. 111, бр. 58.(5) Исто, књ. Ill, Op. 34.(6) Vit, K 1613, ф 23, док. 17.(7) Зборник IV. кљ. Ill, бр. 103,(8) Исто, књ. IV, бр. 31.() Љ. Кандић, директивна упутства о организацији н задацима НОО на ослобођеној територији до Септембарских прописа 1942. год., Зборник радова из правпе нсторије посвећен А. Вајсу, Београд, 1966.(м) Д. Кулић. НОО и судови y Србији, Бгд. 1964. стр. 122.

У нормативне акге треба уврстити и упутства која су доносили НОО о задацима и устројству НОО. Постоје бројна оваква упутства y свим нашим крајевима y поменутом периоду. ()Y оквиру ове делатноста треба истаћи и низ одлука разних степена НОО. На пример, Градског НОО y Ужицу — о проглашењу мораторијума за све дугове становништва на неодређено време; НОО y Чачку — о национализацији фабрика, заплени непријатељске имовине, расписивању зајма; среског НОО y Крупњу о конфискацији имовине народних непри- јатеља и предаји ове имовине иа управљан.е НОО, увођењу мараторијума за све сељачке дугове и др. Чак су и сеоски НОО доносили сличне од- луке. На пример, сеоски НОО y Трнави донео je декрет о конфискацији црквеног има»а, раскидању свих уговора о закупу које je бивша цркве- на управа склопила са богатијим сељацима. (») Y Црној Гори y овом пе- 



38 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАриоду такође су донете сличне одлуке. Спомињемо, поред поменутих, одлуке НОО за Црну Гору и Боку, о уписшзаљу зајма, стављању под управу ошптинских НОО свих манастирских, црквених и задужбинских имања (уколико су дата y закуп она ce предају општинском НОО, a уколико нису дата y закуп, онда су ce давала на обраду сиромапппш сељацима), стављањем млинова под контролу општинских НОО С11), фор- мирање народних стража и др. Поменуте одлуке су спроведене од стра- не нижих НОО (на пример, НОО општине Бањске месец дана косније, 17. марта 1942. године издао je наређење о стављању манастирске земље под контролу одбора). Поред напред поменуте активностп и одлука НОО, на ослобођеној територији Хрватске, које су имале карактер нор- мативних аката, треба истаћи још неке. На пример, поменутп правилник. y срезу Киринско-сјеничарском одредпо je број општина као и број села y оквиру једне општине које ће ући y овај срез, заиш je одредио хије- рархијски однос између виших и иижих одбора. НОО су по овом упут- ству могли доносити и укидати норме. Норме мањег значаја могао je изменити и допунити срески одбор, a норме већег значаја сви одборници овог среза. Забрањено je лихварство и зеленаштво a максимиране су и цене основним животним намирницама (12).Први општејугословенски формални прописп — Фочански и Септем- барски, поред низа других предвиђају и ову делатност НОО. Тако су Фо- чански прописи предвидели избор сеоских, општинских и среских НОО, одредили начин избора и опозива поменутих одбора. Септембарски про- писи y поглављу о „задацима народноослободилачкпх одбора на ослобо- ђеној територији” и формално подвлаче да „Н00 имају многоструке и разноврсне дужности. Они врше све функције законодавне и извршне 
еласти (подвукла Љ. К), осим оних које прнпадају војним властима. И y овим прописима читаво једно поглавље предвиђа начин избора и у- стројство НОО од сеоских до окружних.

Привредна делатност — Организовање прпвреде на ослобођеној те- риторији, поставило ce са свом озбиљношћу на целокупној ослобођеној територији непосредно после оружаног устанка 1941. године. Није по- зребно посебно истицати од коликог je значаја било организовање еко- номског и политичког живота на ослобођеној територији као битне прет- поставке за успешно вођење оружане борбе протнв окупатора и дома- ћих издајника. На том послу су ce ангажовали позадински војни органи власти, партизанске војне команде и НОО. Тешко би било издвојитп и поделити послове војних власти и Н00 на овом подручју y поменутом периоду, алп ce са сигурношћу може тврдити да су НОО били веома мно- го ангажовани на организовању привреде на ослобођеној територији, постепено сужавајући делатност војних и војнопозадинских органа вла- сти. Ова делатност НОО такође je одређена општпм п локалним упут- ствима о органпзацији и раду НОО.НОО су y овом периоду као п касније, посебну пажњу посветили пољопривредној производњи јер je то био неопходан услов за успешно вођење устанка. Активности НОО на овом подручју биле су различите: (11) Зборник Ш, књ. II, бр. 79.(12) Зборник V, књ. II, бр. 58.



39ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-аод конфискадије велепоседа, црквених, манастирских и других задужбин- ских имања, које су НОО додељивали сиромашним сељацима или избег- лицама на обраду, до обезбеђивања семена за сетву, сакупљања летине, скривања хране од непријатеља, расподеле летане и др. Основно je било обрадити што више земљишних површина, како индивидуалних, где није било довољно радне снаге (због припадности оружаним партизанским јединицама, интернације и др.), тако и напуштених, привремено одузетих од богатијих сељака и конфискованих имања. Овакве ситуације постојале су y свим ослобођеним крајевима a решаване су на различите начине.¥ Црној Гори, на пример, Упутством привремене Врховне команде за Црну Гору, Боку и Санцак од 22. јула 1941. године предвиђена je мо- силизација неборачког становништва за обраду пољопривредних имања. Покрајински НОО за Црну Гору и Боку одлуком од 16. II 1942. године предвидео je обавезну обраду земљишта од стране сопственика, уколико то није било могуће, онда ce земља давала или сиромашним сељацима на годину дана, или ce обрађивала путем мобе (w). Нижи НОО на сво- јој територији на сличан или идентичан начин решавали су ово питање. На пример, НОО општине Бањске, одлуком од марта 1942. године предвидео je да богатији сељаци уступе земљу и инвентар беземљашима и погорелцима, као и да ce манастирске земље које су стављене под кон- тролу НОО дају на обраду сиромашним сељацима (м). На територији Це- тињског среза сеоске радне чете обрађивале су имаља интернираних, са- мохраних и конфисковаиу земљу (,s). Y Крајини упутством штаба другог крајишког НОП одреда командантима ошитина и НОО за сређивање при- лика y поздани, предвиђена je обавезна обрада земље. Сиромашни се- њаци су добијали напуштену и конфисковану земљу без накнаде од НОО, с тим што су НОО били дужни да обезбеде семе и други инвентар за обраду. (16) Y Словенији су конфисковани велепоседи подељени сеља- цима који су их колективно обрађивали (п). Y Срему, су НОО такође управљали напуштеним и црквеним имањима (м).Поменуте одлуке НОО о конфискацији земљишних поседа народних непријатеља, као и црквених п манастирских имања, значајне су и по томе што обележавају почетак аграрне реформе која je делимично спро ведена и y току рата.Y оквиру ове делатности нарочито треба истаћи ангажовање НОО иа прикупљању летине, иако су y решавању овог питаља учествовали вој- но-позадински органи власти, друштвено-политичке организације и партиј- ске организације. Бројна упутства н одлуке НОО говоре о аиховом анга- жовању y решавању овог питања (”).Одмах после оружаног устанка 1941. године на ослобођеној терито- рији улагани су напори за континуирани развој занатске и индустријске производље. У фабрикама и већим занатским радионицама НОО су на-(13) Зборник Ш. ка. II, бр. 79.(14) Исто, бр. 1«. и 173.(15) Исто, бр. 169.(16) Звориик IV. књ. бр. 112.(17) Зборгак II, књ. V, бр. 29.Б . 1954 В. Петровић, Развитак привредчог система ФНРЈ посматран кроз дравне прописе, 'А' (19)»₽»3’lV,'»ufc. I, бр. 6; АРГО, МГО, Бгд, св. 356; VII, 1490. Ц, ф. 7, док. 1, и др. 



40 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАстојали да обезбеде производњу оних артикала који су били неопходни за даљу оружану борбу. Овде посебно треба истаћи фабрике оружја и оне радионице y којима ce производио војни материјал или вршнле раз- не услуге за војску. НОО су оснивали и посебне радионице за израду оде- ла, рубља, обуће за партизане, ковачке и поткивачке радионице. Познато je да je фабрика оружја y Ужицу одиграла значајну улогу у снабдевању партизанских одреда оружјем. И y Словенији, на ослобођеној територнји, постојао je велики број радионица y којима ce производило све што je било потребно за словеначке партизанске одреде. Међутим, треба напо- менути да на читавој ослобођеној територији није дошло до значајнијег организовања индустриске производње делимично због тога што на тој територији y овом периоду није бпло неких значајнијих индустријских објеката. Активност НОО y оквиру ове делатности више ce сводила на при- купљање и поделу основних индустријских производа (20).

(20) Зборник Ш, књ. I, бр. 130.(21) Зборник V, књ. 111, бр. 34.(22) Зборник Ш, књ. П, бр. 109.

За успешно организовање привреде на ослобођеној територији, a по- себно за исхрану цивилног становништва и војске, веома je значајно било стварање услова за слободнији пословни промет, на челгу су ce веома много ангажовали НОО. Чињеница да ce велики део југословенске тери- зорије y овом периоду налазио под окупатором где je у оквиру појединих покрајина постојала већа или мања ослобођена територија, сужени су били оквири организовања већих тржишта. С друге стране, постојање раз- них монета (динара, лнра, марака, бугарских и албанских лева и др.) које су биле y оптицају, није било могуће организовати ширу размену. Осим тога, ратни услови онемогућавали су или смањили производњу неких зна- чајнијих артикала, што je све утицало да ce размена и продаја ограничи на мања пазаришта на којима су ce куповали п продавали основни ар- тикли.Ради успешнијег организовања трговине многп НОО на ослобође- ној територији имали су посебие секције, одељења или комисије које су ce бринуле о овом питању. На пример, Градски НОО y Ужицу имао je секцију за откуп, НОО y Чачку секцију за трговину, и др.Y многим упутствима и одлукама НОО посвећено je доста места ор- ганизовању трговине, почев од одређивања пазаришта, максимирања цена и услуга, до борбе против шпекулације, расписнвања зајмова, забране из- воза y неослобођене крајеве и др. На пример, y једном од најпотпунијих упутстава о НОО, које смо раније исгакли, у когару Киринско-сјеничар- ском, одређени су пазарни дани једанпут недељно y овој општини. Окру- жница бр. 1. Националноослободилачког фронта Кордуна предвидела je је- данпут недељно одржавање сајма y Војнићу, a no потреби и y другим ме- стима (21). Y упутству покрајинског НОО за Црну Гору предвпђено je ор- ганизовање пазаришта ради живљег промета. На територији општинских НОО такође су постојала пазаришта на којима ce трговало. Срескп НОО y Цетињу, фебруара 1942. године, тражио je од својих општинских НОО да га обавесте y којим местима ce налазе пазаришта, као и шта ce може добити, за коју цену, који ce производи могу мењати, колико има вишко- ва сена, кромпира, семена и др. (22). Пазаришта су постојала y Љуботин- 



ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-а 41ској, Ријечкој, Соколској, Чевској и другнм општинама (изгледа да про- мет ипак није био великн због високих цена и близине пазаришта непри- јатељској артиљерији) (м). И y другим ослобођеннм местима Црне Горе једанпут недељно одржавали су ce пазарни дани када су сељаци из окол- них села доносили своје производе и размењивали и куповали потребну робу. На ослобођеној територији Словеније теренски одбори су на одго- г.арајући начин организовали трговину. Кардељ о овом питању пише Лоли Рибару: „Свуда влада приличан ред, рационирана je сва прехрана, шпе- куланата je већ приличан број стрељан, установили смо „илегалну” трго- вину са окупираним подручјем (због робе које овде нема....) (M).V упутствима о задацима НОО и одлукама одговарајућих одбора за- брањивало ce изношење хране са ослобођене територије y окупиране гра- дове (s). Ова мера je имала за циљ слабљење економске моћи окупатора. НОО по Фочанским прописима такође cv имали за задатак да спречавају извоз хране, стоке и дрва y неослобођене крајеве; то исто предвидели су и Септембарски пропнси. Неки НОО су забрањивали продају хране за но- вац изван својих подручја, већ су дозвољавали само размену робе, a тако- be су ограничавали слободни промет неких намирница (и) НОО y Кирин- ско-сјеничарском срезу дозволио je трговину људском и сточном храном и необрађеним кожама само преко одбора НОФ-а. Комисија за НОО при штабу групе хрватских партизанских одреда окружницом бр. 5 предвидела je укидање забране y продаји стоке (одојчади) (2Т). Наравно, ова забрана није важила када ce радило о увозу намирница са неослобођене терито- рије иако je ту било отпора од окупаторских власти.Живљи пословни промет на слободној гериторији спутаван je a некад и онемогућаван махинацијама разних шпекуланата и других непрнјатеља, који су, или скривали робу, или je продавали по веома високим ценама, или су ce пак бавили црном берзом. НОО су ce енергично борили против разних видова шпекулације. Најзначајнија мера y том правцу била je максимирање цена животним намирницама. На читавој ослобођеној те- риторији постојале су бројне одлуке НОО о ово.м питању. Градски НОО y Ужицу одредио je цене пшеници и хлебу на 7, односно 6 динара по ки- лограму, a НОО y Чачку racy и другим артиклима. Срески НОО y Крупњу поред тога што je одредио ценс животннм намирннцама забранио je и шверц дувана. Расподела дувана требало je да ce врши преко НОО (2S). Срески НОО y Шавнику одредио je цене месу, a општински y Баљанима одредио je листу основних артикала који ce могу размењивати по утвр- benoj тарифи: пример, 1 кг соли за 1 кг кромпнра, 3 кг соли за 1 кг жита; или један литар уља за пет n no кг кромпира; I кг дувана за два и по кг сувог меса, 10 кг кромпира (2*).  Y котару Киринско-сјеничарском од- ређене су цене основним артиклима: кукурузу, пшенеци, кромшфу и др. (*).  V Босни и Херцеговипи НОО такође су радили на сузбијању шпе-(S) ÏÏCTO, бр. 175.<»«) Зборник II, књ. V, бр. 29.(») Видн Упутство Посавског НОП одреда о раду НОО Покрајинског НОО за Црну Гору и Боку од фебруара 1942. Окружницу бр. 4 ЦК КШС, затим Упутство OK КП Карловци (B. I. I. К 1952, ф. 13 док. 7. и др.).(se) Зборник V, књ. II, бр. 58.(И) B I. I. К 1612, ф 24, док. 3.(se) Уствари, Шабац, 1959, стр. 6—7; Драгојло Дудић, Диевник, 1945.('*)  Зборник III, књ. 11, бр. 203,(»») Збориик V, књ. II, бр. 58.



42 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАкулације и набијању цена (31). На пример, у упутству штаба другог краји- шког НОП одреда командантима општина и НОО за сређивање прилика y позадини, истакнут je као један од основних задатака борба против шверца (32). На овом послу били су ангажовани и теренски одбори y Сло- венији. Напред je истакнуто да je известан број шпекуланата стрељан због разних махинација, y које je укључено и подизање цена.

(31) Зборник IV, кљ. I, бр. 6.(32) Зборник IV, KH,. IV, бр. 112.(зз) Упутство.м привремене врховне команде за Црну Гору, Боку и Санџак од 22. VII 1941. организовање саобраВаја стављено je y надлежност НОО. Ова делатност предвиђена je и упут-ством НОО за Црну Гору, Боку и Санџак од 11. II 1942. Окружница бр. 4 ЦК КПХ такођепредвиђа ову делатност НОО.(34) Правилнпк о раду партизаиске општине y Поточанима. АИП и РП, Сарајево. док. 45.(35) B. I. I., К 1952, ф 13, док. 7.(36) Зборник III, кљ. I, бр. 140.

Организовањем саобраћаја на слободној територији поред војних ко- манди и војно-позадинских органа власти бавили су се и НОО. О овој активности НОО нема много података, но ипак видимо из неких упутстава о задацима НОО из 1941. и 1942. године да су они били ангажовани и на овом питању. (33) При неким НОО (среским, оиштинским и градским) по- стојале су посебне секције и отсеци за саобраћај (при НОО y Ужицама, Чачку, комесаријат при револуционарном већу y Дрвару и др.) које су издавале потврде и дозволе за путовање одговарајућим саобраћајним средствима (железницом, моторним возовима и др.). Познато je да же- лезнички и моторни саобраћај у многим крајевима у овом периоду тако- рећи није ни постојао, a y оним крајевима где га je било, возни парк je био мали. Према томе, највећн део саобраћаја обављао ce сточним за- прегама које су служиле за превоз партизана, преношење материјала, бо- лесних, изнемоглих n др. Поједини сеоски НОО, својим правилницима по- себно су регулисали употребу овпх запрега (34). НОО су органнзовали и поштански саобраћај који ce у првом реду обављао преко курпрске слу- жбе. Војно-поштански саобраћај обављао ce преко одговарајуће службе при војним командама. Због посебног значаја саобраћаја за успешно во- ђење војних операција против непријатеља, општи прописи — Фочански il Септембарски — изузели су из компетенције НОО саобраћај и саобра- ћајна средства и ставили га под управу војних власти. Међутим и поред тога НОО су il даље заједно са војним властима водилн бригу о сао- браћају.
Комунална делатност. — Оружана борба против окупатора наметала je h одговарајуће ангажовање НОО y решавању нпза комуналних по- слова. Један од најважнијих задатака НОО, y првом реду општинских и сеоских, био je обнављање попаљених села и смештај погорелаца и избе- глог становништва. (35) На пример, упутством о дужностнма НОО, OK КПХ за Карловац од 12 XI 1941. наглашено je да ce y попаљеним и опљачканим селима организује смештај становништва. V Црној Гори y многим упут- ствима о задацима НОО и одлукама ових одбора истакнута je њихова ду- жност на обезбеђивању склоништа за смештај евакуисаног становни- штва (36). Y градовима НОО су имали шири круг послова, иако ce y овом периоду већи градовн нису налазили дуже времена y партизанским рука- ма. Највише података о овој делатности градских НОО има y Србији. Значајне су одлуке градског НОО y Чачку y Ужпцама. Н00 y Чачку пре- 



43ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-ама деловодном протоколу од 7. X до 28. XI 1941. године решавао je стан- бена питања, убирао кприју од општинских зграда и имања, ослобађао грађане плаћања кирије и др. Он je имао и посебни одбор који ce бринуо о овим питањима. НОО y Ужицу посебним упутством регулисао je стам- бене односе — услове плаћања закупнине за пословне просторије и при- ватне станове (”). НОО у Чачку и Ужицу били су ангажоваии и на дру- шм пословима — изградња барака за болнице, оправцн оштећених кућа, адаптацији нових зграда за потребе НОП-а, одржавању водовода, кана- лизације, електрике и др. Значајне су одлукс среског НОО y Крупњу из 1941. године о увођењу струје y Крупњу и довршавању водовода, оспособ- љавању ливнице аитимоиа и др. (38). Неки НОО имали су одговарајуће секције које су ce брмнуле о овнм питанлша. ¥ Прекаји je, на пример, септембра 1941. године иовоизабрани одбор нмао и секцију за комуналну ПОАИТИКу (зв).
Исхрана. становништва на oc.moobenoj територији. — Један од нај- акутнпјнх проблема који ce посгављао y првим годинама устанка, па и касније, пред одговарајућим војним оргаиима власти, НОО и другим дру- штвено-политичким организацијама, био je организовање нсхраие цивил- ног становништва, нарочито сиромашног и избеглог, затим псхрана пар- тизанских h регуларних војних јединица. Место НОО на овим пословима око организовања, прикупљања и расподеле намирница и других артикала, онима којима je то било најпотребније, веома je значајно. Скоро y свим општим и покрајииским упутстшша о оргаиизацији и раду НОО, предви- ђена je ова делатност НОО. V Србији, на пример, y првом упутству које je издала ко.маида посавског НОП одреда стављено je y први план орга- низовање исхране војске и прикупљање новца за помоћ народној бор- би (4e). Штаб Колубарског батаљона ва.девског народноослободилачког одреда, октобра 1941. године поставио je као основни задатак, тек форми- раном сеоском НОО y Босуту, прикупљање храпе и одеће, предвиђен je и начин расподеле поменутих добара: једна половина требало je да ce да партизанскнм одредима, a друга половина сиромашни.м породииа.ма, по- родицама чије су куће попаљеие, затпм породицама y којима je неко стре- љан или ce иалази y логору, као и свима којн нису имали могућности да зараде <* ’). Градски НОО y Ужицу имао je посебну секинју за исхрану која ce брииула о организацији н снабдеваљу сгановништва. Овај одбор je оргаипзовао јавне мензе y који.ма ce хранило неколпко стотина поро- дица, a вршио je и упис прилога y новиу за НОБ. Поред тога on je пре- ко секције за откуп откуплЈПвао иамирнице за исхрану војске и становни- штва, као и сточпе хране (**).  Срески ИОО y Кругиву, од септембра 1941. голине такође ce много ангажовао y организовању прикупљања помоћи сиромашним и избеглим „оролицама као п иородниама бораца на фрон- ту које су без средстава. V том цнљу унутии je апел грађанима ради прн- купљања добровољних прнлога y одећп, обућн, животннм нампрницама за(»П Вести од 13. X 1941, бр. II.(») Уствари, Шабац, 1959. бр. 6—7.(»») Зборник IV, књ. I, бр. 201.(w) Зборник I, бр. 12.<«) Архив ЦК КПС, кут. 61. 10854.(«) АРПЈ, ИГО, Бгд, св. 32.



44 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАпотребе НОП-а (43); одлуком овог НОО требало je да ce отвори народна кухиња за исхрану избеглица и других сиромашних грађана који су остали без средстава за живот (44). Сличне одлуке доносио je и градски НОО y Чачку који je такође имао посебни одбор за исхрану, као и град- ски НОО y Новој Вароши. (45). На ослобођеној територији Црне Горе скоро да и нема упутстава о НОО y којима није постављен као један од основних задатака брига о исхрани становништва. У првом упутству при- времене врховне команде од 22. VII 1941. годиие, y одељку о дужностима новоизабране власти, речено je између осталог, да су НОО дужни: „да организују ред и поредак на својој територији; да по захтјевима народне војне власти обезбиједе исхрану трупа”. (40) У директивном чланку о ка- рактеру и задацима НОО објављеном y „Народној Борби", децембра 1941. године, такође je ова активност НОО посебно наглашена, тј. стављено je y дужност НОО да организују снабдевање и исхрану становништва, наро- чито најсиромашнијег, и незбринутих породица. Из извештаја НОО о њи- ховом раду и одлукама вишим органима, види ce да су они на овом послу били веома много ангажовани (4Т). V току 1942. године НОО су ce још више ангажовали y снабдевању становништва, с обзиром да ce повећава- ла слободна територија, a бројно je расла и партизанска војска. У упут- ству покрајинског комитета за Црну Гору, окружном комитету за подго- рички округ предлаже ce, да ce намирнице добављају из Албаније и Зете, с тим што би ce расподела намирница сиромашном становништву вршила преко НОО. (4S) У закључцима усвојеним на конференцији НОО Граховске општине, којој су присуствовали и делегати сеоских НОО, речено je да ce најсиромашнијем становништву даје помоћ из фонда НОО. И y ра- спису НОО за Црну Гору и Боку о задацима НОО на ослобођеној терито- рији посебно je наглашено да „НОО морају организовати и снабдјевање и исхрану становништва, a нарочито сиромашног становништва и незбри- нутих породица наших бораца” (4е). Овом питању посебна пажња je по- свећена и y другим нашим покрајинама; y Хрватској су на пример неке војне команде настојале да ce створе посебни одбори за исхрану по се- лима, који би ce старали о прикупљању разних намирница и одеће (оба- вештење штаба герилских одреда за котар Корешаду и околину о потреби стварања одбора за народну исхрану) (50). Окружнице бр. 3 и 4 ЦК КПЈ од 30. IX 1941. и 6. XII 1941. године указале су између осталог и на овај задатак НОО (51). V упутству окружног комитета КПХ за Карловце о ду- жностима НОО речено je, да ce НОО морају ангажовати да y попаљеним и опљачканим селима организују исхрану становништва као и њихов сме- штај, (52) a y правилнику о органпзацији и раду НОО y котору Кирпнско- сјеннчарском предвиђено je да ce народна власт брине о издржавању вој- ске и народној нсхрани (33). Одбор нациоиалноослободилачког фронта(43) Драгојло Дудић, Дневник, 1945.(44) Уствари, Шабац, 1959, стр. 6—7.(4S) Л. Гершковић, О рушењу старог и изградњн новог државпог апарата y току на- родноослободилачке борбе, Архив, Бгд, 1949, стр. 279.(4в) Зборник III, кљ. IV, бр. 1.(47) Зборник III, књ. I, бр. 140 и бр. 130.(48) Исто, К1Б. II, бр. 45.(40) Исто,(so) Зборник V, књ. I, бр. 28.(51) Исто, бр. 46; исто, књ. II, бр. 42.(52) в. I. I, К 1952, ф 13, док. 7.(S3) Зборник V, књ. II, бр. 58.



45ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-аКордуна Окружницом бр. 1. истиче, да ce народ обраћа НОО за прехрану становника, као и за неке друге послове, a ие партизанским одредима н војним јединицама (M). Ово упутство потврђује напред поменуту конста- тацију о све већем ангажовању НОО на овом послу. Из извештаја глав- ног штаба НОП одреда Хрватске, врховном штабу о војно-политичкој си- гуацији y Хрватској, сазнајемо да су на територијн Горског котара, Хр- ватског приморја, Славоније и деловима Истре, сеоски НОО били веома активни y прикупљању хране и исхрани паргизана. (“) Одговарајућа ак- тивност НОО постојала je на ослобођеној територији Босне и Херцего- вине. V једном од првих упутстава о НОО y Босанској крајини, објав- љеном y листу „Герилац”, одређени су задаци нове народне власти. Y Дрвару je no овом упутству поред одбора за индустрију и комуналну по- литику постојао и комесаријат за исхрану, чији je задатак био да обез- беди минимум исхране за целокупно становништво на територији Дрвар- ске општине. Од решења овог питања, подвучено je y упутству, зависи исход борбе и одбрана револуционарних тековина (“). Y закључцнма са састанка претставника четничких и партизанских одреда, од октобра 1941. године, наглашено je да y ослобођеним крајевима заједничка народна власт — НОО дају потпору y натури свим породицама погинулих, рање- них или заробљених четника и партизана (") И y упутству штаба сарајев- ске области истакнута je улога НОО y прикупљању хране и снабдевању партизанских одреда (“). На овом послу ангажовани су и команданти општина који су ce заједно са Н00 старали не само о скупљању намир- ница него и о њиховом смештају, чувању, евакуацијн y случају опасности од негфијатеља и др. (=’) Треба споменути п упутство НОО за Херцегови- ну среским н општинским НОО, y којем су истакнути значајни задаци НОО y решавању ових питања као: брига о исхрачи сиротиње, нзбеглица н погорелаца, стварање резервних намирница и других потреба за војску (да би ce имао увид y имовно стање становииштва, НОО су требали да доставе податке НОО за Херцеговину о броју домова, броју чланова по- родица, количини жита, кромпира, ситне стоке. говеда и др.) (60) Терен- ски одбори y Словенији такође су били веома ангажовани на овом по- слу. У једном од првих упутстава СНОО о задацима теренскнх одбора, предвиђено je да теренскп одбори прикупљају намирнице за партизане, скупљају прилоге за НОФ и др. (ei).Поред исхране избеглица, HOO су ce бринули о смештају погорелаца, запошљавању способних чланова таквих породица, уступању земље по горелцима нa обраду (* г). Неки НОО предвндели су и обавезе избеглог становништва (нa пример, да ce одазивају па позиве месних НОО, да уче- ствују y раду, да ce самовољио нс пресељавају из јелног ссла у друго без одговарајуће писмене дозволе) l®3).(М) Исто, књ, IH, бр. 34. (es) Исто, књ. IV, бр. 85, (и) Hero, том IV, ки», I, бр. 6. (5И B. I. I, K 1701, ф 1, ДОК. I.J. (se) Збориик IV. ки». I, 6p. 142. (»») Зборник IV, књ. IV, бр. 112. (»«) Hero, бр, 103.(«) Зборник VI и, I, бр, 71: Зборник П. кљ. V, бр. 29.(«) Зборник III, кв». II, бр. 'W0.(«) B. I, I. К 1950. ф 5, док. 1.



46 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАЗначајно место y остваривању ових задатака имали су народноосло- бодплачки фондови. Y неким нашим покрајинама непосредно после устан- ка па il касније, народноослободилачки фондови су идентификовани са НОО, но y већем делу ослобођене територије народноослободилачки фон- дови су постављени као тела која су ce бртшула о прикупљању, смештају и подели хране. Покрајинска п локална упутства, a нарочито Фочански и Септембарски прописи, веома су прецизно одредили њихово место, трети- рајући их као одељења НОО. Прецизно су одређени разни основи прикуп- љања животних намирница и других стварп потребних за успешно вође- њење устанка (прилози, куповина, размена реквизиција, конфискација и др.), оквири располагања, водећи рачуна нарочито о потребама војске. Фочански и Септембарски прописи предвиђају општинске и среске народ- ноослободилачке фондове, a септе.марски прописи још и окружне.НОО су одиграли значајну улогу не само y снабдевању партизанских јединица, већ и y прпкупљању оружја, одеће и обуће за ове јединице. Негде су НОО вршпли мобилизацију борачког становништва као и иебо- рачког за обављање текућих послова. Међутим, треба нагласити да су многе од ових послова n у току 1941. a нарочито 1942. године, обављали војни органи власти. На пример Фочанскчш прописима било je предви- ђено да радионице које раде за војне потребе потпадају под директну управу војске. Септембарски прописи изузели су испод контроле НОО предузећа и радионице које раде за потребе војске. Мобилизацијом бо- рачког становништва y току 1941. године НОО ce такође нису много ба- вили. Истина, било je примера да су пегде ангажовани и на ово.м по- слу. (и) На пример, y Поточанима (Босна), y упутству о раду партизанске општине 1941. године, предвиђено je састављање спискова за борачко ста- новништво као и набављање материјала за потребе војске. Y Киринско- сјеничарском правилнику о организацпјн и раду, предвпђено je да оп- штински одбори врше регрутацију војске. Теренски одбори y Словенијп такође су учествовали на „скупљању добровољаца за словеначке парти- занске одреде” (64 65 66). Са стварањем војнопозадинскнх органа власти, моби- лизација борачког становништва дефинитивно прелази на војнопозадпн- ске органе власти.

(64) Зборник V, књ. II, бр. 58.(65) Зборник VI, књ. I, бр. 71.(66) АРПЈ, МГО, св. 32; Б. Јовановић: Црна Гора y HOP н социјалистичкој револуцији, Бгд. 1960, стр. 762.

Културно-нросветна делатност НОО — на ослобођеној територији била je разноврсна, и поред тога што je било доста тешко органпзовати неке облике културно-просветног рада на ослобођеној територијп, с обзп- ром да су неки делови ослобођене терпторије често прелазнли y руке не- пријатељу. Осим тога ова делатност није предвиђена y миопш покрајип- ским и локалним упутствима, па чак ни Фочанским п Септембарскгш прописима. Упркос томе, пракса НОО на читавој ослобођеној терпторијн на овом подручју, као што je већ истакнуто, била je доста разноврсна. Тако су НОО огварали школе и оргапизовали наставу y основшш шко- лама; оргаиизовали су аналфабетске течајеве (у Србији, на пример y Кучеву, Топлици, Пустој Реци и др. постојалн су аналфабетски течајеви; ових течајева било je y Босни и Црној Гори) (Gli), разне приредбе за ме-  64 66



ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАНјА АВНОЈ-а 47сно становништво и војску, предавања, усмене и зндне новине и др. (®7). Прикупљали су радио вести и саошшавали народу актуелне вести (es), ор- ганизовали библиотеке и отварали читаонице (на пример, Градски НОО y Ужицу, Арвару, Грахову и др.). Неки НОО, мада ретко издавали су и сво- је листове. НОО за Кордун 1942. године издавао je лист „Глас Кордуна (’), Поред тога НОО су издавалп и друге публикације, прогласе, радио изве- штаје, новине и др. При некнм народноослободилачкнм одборима постоја- ле су и одговарајуће ко.миснје или одељења која су ce посебно бавила овнм проблемима. Културно-просветном делатношћу бавиле су ce и одго- варајуће друштвено-политичке, омладинске организаиије, партизанске је- динице, односно културно-просветне екипе при овнм једшшцама које су активно учествовале y организоваљу забавног живота на ослобођеној те- риторији.

(47) Исто, стр. 762: Ј. Марјановнћ, Устанак и народноословодилачки покрет у Србији, Бгд 1963, стр. 29 Б. ЈоваиоииМ, исто crp. 762.(м) Зборник Ш, ка>. 1, стр. 116.(«») Зборник V, књ. IV. бр. 1.(70) Ј Марјановић, исто стр. 290.(71) Зборник Ш, кљ. I, бр. 116.(7») Зборник III, књ. I. бр. 126.(») Зборник IV, км>. IV, бр. 103.

Здравствена служба. — НОО y сарадњи са војним командама, и вој- но-позадш1скнм власгима бавилп су ce п организаннјом здравствене слу- жбе на ослобођеној терпторији. Њихова активност испољавала ce y отва- рању болница и амбулаити, организовању рада y здравственим установа- ма, довођељу медицинског особља, набавцн лекова, болничког инвентара, исхране болеспика и др. НОО су организовали и превентивну здравстве- ну службу. При миоги.м НОО постојале су здравствене комисије или сек- цмје и одељења (на пример НОО y Крупљу, Ужицу, Чачку, Новој Вароши, Кордуну и др.). На ослобођеној гериторији Србнје y току 1941. године на- родноослободилачки одбори су основали више болница. На пример, бол- шше y Крупњу, Ужицу, Чачку, Ваљеву, Бајиној Башти, Пожеги, АриљуУ Црној Горн одлуком Граховског НОО од децембра 1941. годпне фор.мирана je болница y Ријечанима (n), за смештај партизана и цивила. Овај одбор je донео и детаљно упутство, о снабдеваљу болннце прехраи- беним производима, огревом, санитетеским материјалом и другим инвен- таром — креветнма, постељииом, одећом и др. (’2) Предсгавници НОО y Жабљаку такође су учествовали y организовап.у болнице y Жабљаку. И y току 1942. године Н00 заједно са одговарајућим војннм властима уче- ствују y решаваљу ових питања. Иако ова делатпост НОО није предвнђе- на Фочанским и Септембарским прогшсима, y каснијим локалним упут- ствима о задацима НОО она je предвиђена. Тако je НОО за Херцеговину упутством од 28. IV 1942. године измећу осталих дужности НОО предви- дсо и ову. Указано je на потребу фор.мирања здравствених компсија прн сеоским НОО којс би сс брипуле о чпстоћи; НОО су моглн кажњавати ииновнике нсчистоће глобама и нринулппм радом. Ошшински и срески НОО били су лужш! ла органпзују популарна прсдаваља о чистоћи и по- слсдицама заразних болести (î:i).
Pad и радни односи. — Ca оргаиизова»»ем производње на ослобође- пој територији НОО су морали регулисати н многа питања из области * * * * * * * 



48 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАрадних односа, при чему ce водило рачуна о променама које су наста- ле на ослобођеној територији. Из ове области сачуван je известан број упутстава и одлука НОО. Иако не располажемо подацима како je ово пи- тање регулисано на читавој ослобођеној територији, ипак ce на основу постојећих извора може уочити да су НОО y оквиру ове делатности до- носили одлуке о исплати плата радницима и службеницима, о укључива- њу, пре свега неборачког, становништва y производњу; одлуке о форми- рању радних чета; предвиђали су услове запошљавања и награђивања раднпка и службеника, као и организацију одговарајућих тела y оквиру НОО, или самосталних који су бринули и решавали ова и друга питања. Сачуване су одлуке неких НОО y Србији о исплати принадлежности рад- ницима и службеницима. На пример, одлуке НОО y Ужицу, Чачку и Круп- њу. Наводнмо одлуку градског НОО y Ужицу: „Радннци, намештеници и чиновници који су упослени y фабрикама, радионвдама, саобраћају и установама које данас раде, примаће своје наднице и плате. Услед тешких финансијских прилика Народноослободилачки одбор придржава себи пра- во да изврши извесну редукцију плата виших категорија чиновника. Исплати ће ce приступити одмах. Необезбеђеним државним и самоуправ- ним чиновницима који нису примили своје плате за месец октобар биће исте исплаћене. Заостале плате из ранијих месеци, пре ослобођења Ужица, Народноослободилачки одбор неће бити y стању, ради тешких финансиј- ских прилика, сада да исплаћује” (74). Градски НОО y Чачку, према дело- водном протоколу, исплатио je плате радницима и службеницима. Срески Н00 y Крупњу донео je одлуку да ce радницима ливнице анти.мона из Столица и рудника y Белој Цркви испдати плата од новца који je запле- њен приликом ослобођења рудника (75 * *). Одбор за индустрију y Дрвару водио je бригу о радницима који су због ратних прнлика остали без по- сла, као и о онима који ce налазе y тешкој материјалној ситуацпји. Пре- ко овога одбора требало je да ce исплате јулске надннце и плате свим радницима запосленим код „Шипада”, фабрици целулозе и y руднику (и). НОО општине Бањске (Црна Гора) Упутством од 20. марта 1942. године, одредио je наднице пољопривредним радницима (77 78 78) предвидео начин исплате наднице (надница je била 5—6 килограма жита, с тим што ce један килограм жита могао заменити са 3 килограма кромпира или купуса, 4 килограма репе или блитве, 3/4 килограма сувога меса нли 1 ки- лограм сировог, 3/4 килограма сира, 1/3 килограма кајмака или 15 кило- грама сена, односно 25 килограма сламе). Из извештаја члана економског отсека Врховног штаба од 5. септембра 1942. годиие, сазнајемо да je НОО општине Ливно донео одлуку да ce свим службенпцима овог одбора дају дневнице у износу од 70 динара, као н да ce болничком особљу дају одговарајуће плате и накнаде, посебно лекарима за обављене прегледе. Сиромашним грађанима услуге и лекове плаћао бн НОО (7S). Овакав на- чин награђивања критпкован je од стране члана економског отсека Вр- ховног штаба с мотивацијом да НОО није плаћени одбор, већ да ce сиро- (7-1) „Борба”, 1941, стр. 20—21.(75) Уствари, Шабац, 1959, стр 6—7; и Д. Дудић, Дневник, 1945.(7в) Зборник IV, књ. I, бр. 6.(77) Зборник III, књ.------- , бр.(78) Зборник II, књ. VI, бр. 15.



49ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-амашним одборницима и другом особљу помоћ може доделнти пз магаци- на НОО, нли додељивањем једнократне новчане помоћи. Већ je напред било речи да су НОО органшовалн радпе чете за обраду оних имања која индивидуални произвођачи нису могли сами обрадити, односно напуште- них и конфискованих имања. Поменуто упутство општине Бањске предви- ђа да ce на њиховој територији овај рад обавља или бесплатно, или уз надницу. Овим упутством предвиђена су радна повереништва при општи- нама и сеоским одборима, чак су и засеоци имали своје помоћиике за рад. Интересантна je такође одлука овог одбора о забрани давања земље y наполицу као и наполичарства (7*).

(’») Зборник Ш. књ. П, бр. 173.(«) Уствари, Шабац, 1959, бр. 6—7.(ei) Ј. Б. Тито. реферат одржан на V Konrpccv КШ, Бгл. 1948, ст. 47.(М) АРШ, МГО. Бгд, св. 278. 14.(») Исто. св. 277, 4-6; ев. 261, Ш—131; св. 265. 34-36.

Судека делатност. Међу бројним делатностима НОО, значајно Me- cto заузима и судска делатност. Y значајнијим покрајинским и ло- калним упутствима y току 1941. годнне, a касније и општи.м упутствима, предвиђено je учешће НОО y судству, и поред чињенице што ce право- суђе y првим годинама устанка, парочито y току 1941. године углавиом уклапа y војно судство. При том, треба нмати y виду и различитост y вршењу ове функцнЈе од стране НОО с обзиром на спепнфичне услове развоја НОП-а. Према томе, y овом периоду на читавој ослобођеној те- риторији судску функцију вршилн су: војни судови, НОО, a негде и су- дови састављени од војних и цивилних претставника названи „народ- ни судови" иди „револуционарни судови '. Указујући посебно на судску делатност НОО, истичемо да je y једном од првих упутстава о организо- вању привремене општинске и среске власти, које je донела Привреме- иа Врховна команда 1941. године y Црној Гори, предвиђена и судска де- латност НОО. „За мање иступе и ситна кривична дела — истакиуто je y овом упутству — среска власт изриче мање казне затвора до мјссец дана”. ¥ каснијим локалним упутствима донетим 1941. године помиње ce и суд- ска делатност НОО. Међутим, и поред изнетих података нстичемо да су војни судови при одговарајућим војни.м јединицама претежио вршили судску власт на ослобођеној територији y Црној Гори. Y Србпји и поред гога што y упутствима о задацима НОО и.ма веома ммо података о овој делатности, из постојеће праксе НОО уочавамо и судску делатност. На пример градски НОО у Чачку, према помснутом деловодном протоколу, решавао je ситне спорове грађана. Овај одбор имао je и судску секцију. Треба истаћи и постојање поротног суда од 15 поротника који je створен одлуком Среског НОО y Крупњу 1941. године. Овај суд je судио за дела пљачке, крађе и разбојништва. (* ”) Сремски НОО y Бајиној Башти, преко судске секције, пресуђивао je олговарајуће спорове, a НОО y Ужицу ка жњавао шпекуланте новчаним казнама y корист НОФа (ei). Y селима Причевићнма, Доњој Трепчи и Осечпии, НОО учествује y кажњавању де- ликвената за кривична дела крађе, шпекулације и др., a y Рајковнћу, Осечинама, Кључу, решавају и неке грађанске парнице (8S). На осдобође- ној територијн Босне и Херцеговине и поред специфичне војнополитичке ситуације и специфичних форми нове иародне власти као и чињенице да * * * * * 



50 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАсудство y знатној мери обављају одговарајући војни органи власти, и овде ce запажа извесна судска активност нових органа власти. Из изве- штаја НОО Прекајске општине од 9. IX 1941. године, штабу Дрварске бри- гаде, сазнајемо да je извршен избор чланова народног суда. (S4) НОО y Сребреници и Братунцу (Источна Босна) учествовали су y решавању rpa- ђанских парница, (својинско-правни и породични односи) (S5). И y Хрват- ској судска делатност НОО све до краја 1941. године нпје y већој мери изражена. Она je први пут предвнђена окружницом бр. 4 ЦК КПХ, као и каснијим упутствима која су имала за основ Окружницу бр. 3 и 4 ЦК КПХ. У правилнику о организацији н раду НОО y котару Киринско-сје- ничарском, најпотпуније и најпрецизније je одре1зена судска делатност НОО, према степенима и месној надлежности. Тако су месни НОО пресу- ђивали спорове до 2.000 динара вредности, изрицали пресуде до 5 дана затвора или принудног рада и глобе до 500 динара. Опшгински НОО пре- суђивали су спорове до 10.000 динара, изрицали пресуде до 10 дана затво- ра нлп присилног рада и глобе до 1.000 динара, a срески све спорове пре- ко 10.000 динара вредности, изрицали су и најтеже казне (ss). V Слове- нији 1941. годтше појавпли су ce први зачеци судства. Одлуком СНОО створени су тајни судови којп су требали да суде издајнишша и де- нунцијантима (S7). Средином 1942. године формирана je судска комисија која није развила делатност услед непријатељске офанзиве (ss). V току 1942. године, стварањем значајније ослобођене територије и великог броја НОО, од сеоских до највиших, a нарочито доношењем Фочанских и Сеп- тембарских прописа y који.ма су јасно постављени оквири судске делат- ности, НОО постају знатно мобилнији y вршењу ове делатности. У поме- нутим општим прописима истакнуто je да „народноослободплачки одбори воде борбу против пљачке, разбојништва и нереда. Они решавају све спорове између појединих грађана” (S9). Y Црној Гори y већ поменутом упутству народноослободилачког одбора за Црну Гору и Боку од фебру- ара 1942. године детаљно je разраБена судска делатност НОО. Онп су судили y свим кривичним делима, осим за дела „шпијунаже, издаје на- родне борбе, дезертерства, пљачке и убиства, ометање војних јединица при извршењу њихових задатака” за која су судили војни судови. НОО су решавали само оне грађанске спорове који су настали после 13-јулског устанка. Ho y неким грађанскоправним споровима (издржавање као и споровима чије решење захтевају разлози социјалне правде), НОО су уче- ствовали y њиховом решаваљу, без обзнра на време када су споровп настали (м). Многи НОО y Црној Гори почелп су да раде по упутствима овог одбора. И на ослобоћеној територији Кордуна, Окружнпцом бр. 1 од 28. I 1942. године, између осталих дужносги НОО, предвиђена je п судска. Њихова делатност одређена je no степенима од сеоског НОО до НОО за Кордун. (91) Y Словенији, формирањем Народноослободилиог 84 85 86 87 88 85 86 (84) Зборпик IV, књ. I, бр. 116.(85) Р. Јакшић—Б. Савпћ, први народноослободилачки одбор y Бирчу, 40 година ЗСАЈРП, Бгд, 1961, књ. VII, 32.(86) Зборник V, књ, I, бр. 46.(87) Л. Гсршковић, Документи о развоју народне власти, Бгд, 1948, стр. 42—43.(88) М. Шнудерл, Згодовина људске обласгп, Љубљана, 1950, стр. 143.(80) Исто, стр. 18.(оо) Зборник III, књ. I, бр. 79.(si) Зборник V, књ. III, бр. 34.



АЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-а 51Света јуна 1942. године установљено je н повереппштво за судство. Терен- ски одборп на ослобођеној тернторнји y току 1942. године врше делимично и судску функцију.
Одржавањем реда и безбедности — на ослобођеној територији НОО, су ce такође много бавили. Y неким упутствима донетим y току 1941. ro- дине, ова делатност НОО само je y општим цртама постављена, док je y другим упутствима она прецизно одрећена. На прнмер, Окружницом бр. 4 ЦК КПХ набројани су пословп које су IIOO били дужни да обављају y оквнру ове делатности, као: борба против народних издајнца — шпи- јуна и сумљивих љулп; сузбијање свих појава крађе, пљачке, разбојнпш- тва п нереда; обавештајна служба. У црногорском листу „Народна борба" од децембра 1941. године, y чланку ,,(? карактеру и задаци.ма НОО”, одре- ђени су скоро идентични задаци НОО на одржавању реда и безбедности. Исти задаци предвиђсни су и упутством штаба сарајевске области од 15. IX 1941. годиие. (92) Касније je ова делагносг нроширена решаваљем ни- за текућих послова: као контрола кретања странаца, шверцера и беспо- сличара — беспосличење ce сматрало као дезертерство и.з војске (м); пре- гледање пропусница (м); издавање пропусница цпвилни.м лицима за кре- тање на ослобођеној територији. НОО су водили бригу и о владању пар- тизана по селима, јер су ce y партизанске редови били увукли разни не- пријатељи који су пљачкали n малтретирали становнишгво. Водили су рачуна и о понашању искључених паршзана нз одреда (8S).

<»а) Зборвик IV, кљ. I бр. 142; в. упутство OK КП Карловац о иадлежности народних стража, B. I. I., К 1952, ф. ЈЗ, док. 7.(М) Збориик IV, књ. 4, бр. 103.(М) В. I. I., к. 1612, ф, 24. док. 32.(es) Зворник IV, кљ. 3, бр. 40,('«) Зборник V, књ. 1, бр. 35; исто бр. 42; Зборник Ш, књ, 4 бр. 1; В. 1. I. 1490, Ц, ф. 7, док. 4.<»т) Вили распис НОО за Црну Гору и Боку од 11. II 1942. године. 

Y овим пословима y току 1941. године НОО су помагале народне страже које су стварали НОО. Народнс страже су им биле потчнње- не (,e). V многим местима y Србији y току 1941. године народне страже су ce старале о реду и сигурности грађана. One су по правилу биле састав- љене од неборачког становништва (e7). Марта месеца 1942. године наре- ђењем Врховног штаба НОП-а и ДВ Југославије, створене су партизанске страже као органи комаида места и одговарајућих војних штабова. За- даци партизанских стража знатно су шнри, уемерени су углавном ка решавању суштинских питања за потребе војске, иако и даље имају низ послова које су иародне страже имале y својој надлежиости. Y пекнм нашим крајсвима органи за одржаван.е реда и безбедности називали су Се — комесаријати за јавну безбедност (и). Они су врпшли исте послове као и наролне страже.Фочанским и септембарскпм прописима такође je нредвиВено да НОО као органи реда н бсзбедности упогребљавају партнзаиске н сеоске страже „које су потчиљене војннм властима, ко.маидама подручја и ко- мандама места”.Y оквиру разноврсне делатности НОО треба истаћи n нжхову ак- тивну политичку улогу као битну претпосгавку за низ акција. Скоро да 



52 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАи нема упутства о задацима НОО a да нису прелвиђени значајни поли- тички задаци. Y ствари основни политички задаци НОО постављени су већ Кардељевим чланком, a касније су унети y многа покрајинска н ло- кална упутства, као и Фочанске и Септембарске прописе. Најзначајнија активност НОО на овом плану испољавала ce y мобилизацији и активира- њу читавог народа за борбу против окупатора и домаћих издајника, као и учвршћењу што тесније везе између фронта и позадине, борба за брат- ство и јединство наших народа, борба против пете колоне и др. (")Y Фочанским и Септембарскнм прописима углавном су побројани ови задаци НОО: „Као носиоци власти ослобођеног народа — истакнуто je y овим прописима — НОО подузимају све мјере да ce активизира и уједини сав народ y борби против фашизма и његових домаћих слугу. Преко НОО-а најбоље ce и најуспешније остварује најјаче оружје наро- да y борби против фапшзма, јединство свих народа, јединство свих родо- љубивих снага” (10°).

(90) Зборник Ш, књ. 1, бр. 100 Исто, том. V, књ. 2 бр. 42; Зборник I, бр. 12; B. I. L, К. 1950, ф. 5, док. 1.Треба посебно истаћи значајне политичке задатке теренских одбора ОФ, као: разоблп- чавање пред масама издајника и непријатеља Словеначког народа; осујећење покушаја на- родних непријатеља да не добијају подршку код народа; борба против групашког сепара- тнзма; борба за јединство поштених Словенаца; борба прзтив малодушности и капитулант- ства; подизање националне свести и ауторитета ОФ. Зборник VI, књ. 1 бр. 71.(loo) Л. Гершковиђ, Документи о развоју народне власти, Бгд., 1946, с. 19,(loi) Зборник V, кљ. 2 бр. 58; Исто, IV, кв. 4 бр. 112; Исто бр. 103.(102) Зборник IV, књ. 4 бр. 112; Окружница бр. 1 НОО за Кордун.

Наведене активностп НОО нису једине, јер су они учествовали y решавању текућих послова, чак би за неке могли да кажемо да су били у искључивој надлежности НОО. На пример, вршили су norme становни- штва, хране и стоке, (* (loo) * (loo) 101) попис роВених и умрлих, попис нових брако- ва. Негде ce пред НОО вршила пријава поворођене деце, раније склоп- љених бракова као и нових бракова. Супружницима су НОО издавали уверења о склопљеном браку, a родитељима уверења за уписану ново рођену децу и др. (102)Резимирајући приказ основних делатности НОО y овом периоду на ослобођеној територији, можемо закључити да су НОО y већини, без обзира на разне називе a имајући y виду постојање извесних специфич- ности и различитих услова y развоју НОП-а, вршили многе функције власти које су по садржини истородне. При том треба имати у виду да сви НОО, односно сваки понаособ нису обављали све поменуте делатно- сти, али je битно да су све побројане делатности y свим нашим крајеви- ма где je постојала ослобођена територија биле у надлежности НОО и да су НОО по обиму и садржини функција које су имали као органи нове власти, ту власт и вршили на читавој ослобођеној територији. Овак- ва садржина рада НОО на ослобођеиој територији указује на демократ- ски карактер првих органа народне власти и врло широку платформу у развоју НОП-а који je омогућио овакав развој НОО.
Др Љубица Кандић



ДЕЛАТНОСТ НОО ДО ПРВОГ ЗАСЕДАЊА ABHOJ-a 53РЕЗЮМЕ
Деятельность народно-освободительных комитетов на освобожденной 
территории до первой сессии Антифашистского веча народного осво

бождения Югославии (АВНОЮ)Народно-освободительные комитеты (НОК), являясь новыми органами народной власти на освобожденной территории, начиная с 1941. и до конца 1942 года несут многие функции власти, схожие по своему содержанию, несмотря на то, что деятельность комитетов в ходе развития Народно-освободительного движения имела свои отличительные особенности и протекала в различных условиях.Важнейшие виды деятельности НОК за указанный отрезок времени можно свести к нескольким основным: нормативным, хозяйственным (организация сельского хозяйства, ремесленного и промышленного производства, а также торговли и транспорта), комунальным и финансовым. Принятие мер по организации успешного снабжения продовольствием народа, в особенности неимущих и необеспеченных семейств — погорельцев и беженцев, а также и партизанских вооруженных сил. Затем снабжение оружием, одеждой и обувью партизанских и регулярных отрядов, а также мобилизация годного к службе в армии населения, организация военных мастерских и др. Кроме того разносторонняя деятельность в области культуры, просвещения, здравоохранения, труда и трудовых отношений, судебных установлений, поддержание порядка и безопасности на освобожденной территории, а также весьма важная политическая работа НОК. Подобное содержание деятельности НОК на всей освобожденной территории указывает на сущсстоваіше, весьма широкой платформы развития народно-освободительного движения, говорит об общей направленности к созданию новой власти, что и отразилось на содержании и характере новой власти. Таким образом, различные названия первых органов народной власти и наличие некоторых особенностей и различных условий в развитии народно-освободительного движения не отразилось на содержании новых органов власти. Следует также упомянуть, что в указанном периоде не наблюдалось случаев разграничений в отправлении многих функций между гражданскими и военными или тыловыми военными органами власти, хотя в данном периоде разграничение компетенций все больше назревало. Точно также не было большого числа случаев разграничения компетенций в несении указанных видов деятельности между низовыми и высшими народно-освободительными комитетами.S U М А RY
Activity of the people's liberation committees in the liberated territory until 

the first session of the AVNOJ*)

*) Antifascist Council of People's Liberation of Yugoslavia

The People’s Liberation Committees, as the new people's authorities in the liberated territory in the period from 1941 to the end of 1942, performed many functions of power, which are in essence the same, in spite of certain specificities and different conditions in the development of the NOP (People's Liberation Movement).The most significant activities of the People's Liberation Commitees in the said period may be deduced to a few basic ones »rule making, economic (organization of agricultural, trade and industrial production as well as commerce and traffic), communal and financial. The activities for organizing successfully nutrition of the population, especially of poor and unprovided families — people whose houses were burnt down, refugees and partizan armed forces; then the supply with arms, clothes and footwear of partizan and regular units, as well as mobilization of fighting population; organization of military workshops, etc. Moreover, they carried different activities



54 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАfrom the field of culture, education, health, labour and labour relations, judicature, maintaining of order and security in the liberated territory, as well as very important political activity. Such sphere of activities of the People's Liberation Committees throughout the liberated territory indicates existence of a very broad platform for the development of the People’s Liberation Movement, of a general orientation in creating the new power, what was reflected in the contents and character of the new authority. Accordingly, different names of the first organs of people’s authority and existence of certain specificities and different conditions in the development of the People’s Liberation Movement did not affect the scope of these authorities. It should also be mentioned that in the said period there was, in fact, no delimitation in performing many affairs between civilan and military, i.e. militarylogistics authorities, although the delimitation of the jurisdiction was increasingly noticeable in this period. There was no delimitation, to a great extent, between lower and higher People’s Liberation Committees in performing the mentioned activities. RÉSUMÉ
L’activité des comités de la libération nationale sur le territoire libéré 

jusqu’à la premiers session du conseil antifasciste de la libération nationale 
de YougoslavieLes comités de la libération nationale en tant que nouveaux organes du pouvoir populaire sur le territoire libéré dans la période allant de 1941 jusqu’à la fin de l’année 1942 exercent de nombreuses fonctions du pouvoir qui sont de par leur contenu homogènes malgré certaines spécificités et les conditions différentes dans le mouvement de la libération nationale.Les activités les plus importantes de la libération nationale dans la période mentionnée plus haut peuvent se réduire à quelques unes qui sont considérées comme fondamentales, telles que: l’activité normative, économique (l'organisation de la production agricole, artisanale et industrielle, ainsi que l’organisation du commerce et des transports), communale et financière. Les activités qui se rapportent à l'organisation du ravitaillement de la population en denrées alimentaires, qui fut couronnée de succès, surtout des familles pauvres et sans ressources — des sinistrés et des réfugiés, ainsi que des forces armées partisanes; ensuite le ravitaillement en munition, vêtements et chaussures des unités partisanes et régulières; ensuite la mobilisation de la population combattante; enfin, l’organisation des ateliers militaires, etc. En outre, d’autres activités furent poursuivies, comme par exemple dans le domaine de la culture, de l’éducation nationale, de la santé publique, des relations de travail, de l’organisation de la justice, le maintien de l’ordre et de la sécurité sur le territoire libéré, enfin il faut signaler l'activité politique des comités de la libération nationale qui fut d’une très grande importance. Un tel contenu de l’activité des comités de la libération nationale sur tout le territoire libéré fait ressortir l’existence d’une très large plateforme du développement du mouvement de la libération nationale, d’une orientation générale dans la formation du nouveau pouvoir, ce qui s'est reflété sur le contenu et le caractère de ce nouveau pouvoir. Par conséquent, les différentes dénominations des premiers organes du pouvoir et l'existence de certaines spécificités et des conditions différentes dans le développement du mouvement de la libération nationale ne se sont pas reflétées sur le contenu de ces organes du pouvoir. De même, il faut remarquer que justement dans la période mentionnée la délimitation n'a pas été effectuée dans l’exercice de nombreuses fonctions entre les organes du pouvoir civils et militaires, c’est à dire des organes de l’arrière, quoique dans cette période la délimitation des compétences s'aperçoit de plus en plus. De même, la délimitation des compétences ne s'est pas réalisée dans une plus large mesure dans l’exercice des activités mentionnées entre les comités de la libération nationale de degrés inférieurs et supérieurs,


