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Почеци привредног планирања у Југославији 1946. године 
– идеје, организација и институционализација1

Апстракт: У раду се приказује транзиција југословенског 
економског система у правцу планирања током 1946. го-
дине. Из комплекса питања чије је решавање чекало нове 
властодршце у Југославији после ослобођења земље, обно-
ва разорене привреде и успостављање новог привредног 
поретка заузимали су примарну позицију. Југословенски 
комунисти после преузимања власти нису имали изграђе-
не планове за трансформацију привредног система, већ су 
усвојили совјетски модел, а у обнови привреде су, као узор, 
користили праксу која је примењивана у СССР-у. Совје-
тизација југословенске привреде означила је радикалан 
раскид са предратном привредном праксом, а државни 
сектор привреде требало је путем планирања да постане 
одлучујући носилац привредног развоја.

Кључне речи: Југославија, СССР, социјализам, планирање, 
Савезна планска комисија, КПЈ

Идеолошки узори привредног планирања

Октобарска револуција у Русији, настала у вихору Великог 
рата на периферији капиталистичког света, понудила је свету ал-
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тернативни модел развоја у социјалистичкој идеји.12Руска социјал-
демократска партија бољшевика, утемељена на марксистичким 
филозофским принципима, револуционарни преврат у Русији 
посматрала је као почетак светске пролетерске револуције у којој ће 
радничка класа освојити власт и срушити капиталистички друштве-
ни поредак. Оптимистичка предвиђања бољшевика била су ипак да-
леко од реалности, јер су дугогодишњи грађански рат који је избио 
у Русији и страна интервенција распршили снове о светској револу-
цији и брзом тријумфу социјализма у развијеним капиталистичким 
државама.23Међутим, и поред огромних тешкоћа, нови властодрш-
ци у Русији нису изгубили веру у супериорност социјалистичког 
друштвеног поретка, већ су приступили разрађивању теоријског 
модела организације привреде на новим основама. В. И. Лењин, не-
оспорни вођа и идеолог совјетске државе и партије, почео је да фор-
мира основне постулате будућег привредног устројства. У потрази 
за решењем, Лењин је у чланку „О дечијем ‘левичарству’ и о мало-
грађанштини“ нагласио значај примера планске организације не-
мачке ратне привреде, са јаким интервенционизмом државе у ре-
гулисању производње и расподеле производа. Немачки привредни 
модел, који је Лењин назвао „државни капитализам“, требало је да 
послужи као пример за изградњу совјетске привреде.34Планска ор-
ганизација производње и расподеле има своје корене у Марксовим 
идејама, али он их није детаљније разрадио за свог живота. Ни по-
тоње генерације марксистичких мислилаца нису направиле зна-
чајније помаке у том правцу, али су проматрањем капиталистичке 
привреде закључиле да се једино путем планирања могу превазићи 
цикличне привредне кризе, за шта је према њиховом мишљењу ви-
новник била тржишна „анархија“. Планирање је тако постало једна 
од базичних компоненти изградње социјалистичке привреде, која је 
имала да уклони све недостатке либералног капиталистичког моде-
ла развоја.45

1 Erik Hobsbaum, Doba ekstrema. Istorija Kratkog dvadesetog veka 1914–1991, (Beo-
grad: Dereta, 2002), 47–48.

2 Edward Hallett Carr, Ruska revolucija. Od Lenjina do Staljina 1917–1929, (Zagreb: 
Globus, 1984), 37–38.

3 Vladimir Ilič Lenjin, Izabrana dela (novembar 1917 – februar 1919), I–XVI, (Beograd: 
Kultura, 1960), XII/239–242.

4 Janos Kornai, The Socialst System. The Political Economy of Communism, (Oxford: 
Oxford University Press, 1992), 3–33; Mihael Bri i Kristof Šper, Šta je socijalizam? 
Koncepti – prakse – problemi, (Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2012), 7–24.
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Оснивањем Госплана, државне установе за планирање, 1921. 
године, прелазак на планирање добило је своју институционалну 
основу.56Госплан у периоду НЕП-а није имао руководећу функцију у 
привреди, али се у крилу ове институције, која се у првој половини 
20-их година још увек уобличавала, родио сукоб око будућег концеп-
та планирања у привреди, који ће умногоме одредити методе њего-
вог спровођења. Лењинова смрт и борба за његово идејно наслеђе 
која је потом уследила, покренула је идејне борбе унутар Госплана. 
Током 1925. у Државној планској комисији јасно су се уочавале две 
конфронтиране струје мишљења. На једној страни налазила се тзв. 
генетичка, а на другој телеолошка школа. Првој школи припадали 
су углавном економисти који нису били чланови партије (подржава-
ли су је Л. Троцки и Ј. Преображенски6),7док су у другу групу спадали 
економисти који су били чланови партије или су били блиски ставу 
службене линије партије (Стаљин је био привржен овој струји). „Ге-
нетичари“ су сматрали да се плански прорачуни морају заснивати 
на „објективним тенденцијама“ својственим економској ситуацији. 
„Телеолози“ су, насупрот њима, тврдили да је одлучујући фактор у 
планирању циљ који се постави и да економска ситуација треба да 
се трансформише заједно са политичким тенденцијама. То је значи-
ло да су директиве, а не предвиђања, биле основе плана. План тиме 
није више био искључиво економска активност, већ и политичко пи-
тање par excellence. Ова школа настојала је да потпуно одбаци законе 
тржишта, тврдећи да се руковођење привредом може вршити поли-
тичком акцијом. Поставке телеолошке школе мишљења преовлада-
ле су при изради првог петогодишњег плана захваљујући Стаљино-
вој подршци, а озбиљна економска криза која је потресала тржиште 
СССР-а током целе 1928. године утицала је да поставке телеолошке 
школе однесу превагу у готово свим сегментима планирања.78 

5 Robert W. Davies, Soviet economic development from Lenin to Khrushchev, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998), 33–35.

6 Економиста Јевгеније Преображенски развио је идеју о „првобитној социјалистич-
кој акумулацији“, која се заснивала на принципима максималне експлоатације прет-
капиталистичких и капиталистичких облика производње. Преображенски је сма-
трао да држава треба да административним одређивањем цена произведе ефекат 
„маказа“ и тиме неопходна средства из пољопривреде прелије у индустрију. Идеје 
Преображенског постале су саставни део Стаљинове стратегије индустријализа-
ције СССР-а. (Evgenij A. Preobraženski, Nova ekonomika, Pokušaj teorijske analize sovjetske 
privrede, I–II, (Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost, 1983), I/44–87).

7 E. H. Carr, n. d., str. 111; The Stalin Era, priređivač P. Boobbyer, (London and New York: 
Routledge, 2000), 48.
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Стаљинова победа над левом и десном опозицијом унутар 
партије означила је крај дискусијама на пољу економије. Одлуком 
XVI партијске конференције (април 1929. године), политика НЕП-а 
је дефинитивно напуштена, а то је уједно био почетак Првог пето-
годишњег плана. Тада је усвојена максималистичка верзија петого-
дишњег плана. План је постављао максимално високе циљеве раз-
воја земље, а превелике амбиције у привреди Стаљин је бранио 
мишљењем да „нема тврђаве коју бољшевици не могу освојити“. Све 
је било подређено „убрзаном темпу“ индустријализације. Као по-
следица „великог прелома“ уследила је национализација приват-
ног сектора привреде. Уз подржављење приватних фабрика, тргови-
не и одузимање концесија странцима, почела је и колективизација 
сељачких имања. Држава је у својим рукама концентрисала све ре-
сурсе земље, а то се одвијало помоћу масовне мобилизације свих 
партијских организација у земљи.89Администрирањем „одозго“ пу-
тем директива, Стаљин је уз помоћ својих сарадника почео да ко-
мандује целокупном економијом. У тако централизованој економ-
ској шеми, поред Државне планске комисије задужене за економске 
аспекте плана, основане су државне институције које су имале ко-
мандно-контролну улогу.910Прва у рангу институција тог типа била 
је Државна контролна комисија, која је била задужена да надзире и 
помаже рад органа државне управе и предузећа подређених одређе-
ном комесаријату, као и да води рачуна о уредној наплати пореза. 
У склопу комесаријата или министарстава, којих је током времена 
било све више, постојале су главне управе („главке“) као оператив-
ни органи који су руководили предузећима из одређене привредне 
гране и бринули о испуњењу оперативних кварталних и годишњих 
планова производње.1011Улога ових органа била је велика, јер су циље-
ви перспективног петогодишњег плана често били мењани ad hoc у 
складу са одлукама Политбироа. Стога је оперативно планирање у пр-
вом периоду имало улогу да политичке одлуке преточи у краткороч-
не циљеве. Услед комплексности тог посла долазило је до грешака у 
прорачуну приликом израде месечних и кварталних планова. Преве-

8 Alec Nove, Stalinism and After, The Road to Gorbachev, (London and New York: 
Routledge, 1989), 28–29.

9 Paul R. Gregory, The political economy of Stalinism, Evidence from Soviet Secret 
Archives, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 49–75.

10 Giuseppe Boffa, Povijest Sovjetskog Saveza. Od Revolucije do Drugog svjetskog rata, 
Lenjin i Staljin 1917–1941, I–II, (Opatija: Otokar Krešovani, 1985), I/402.
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лико уплитање партије у привреду, подстицано амбицијом да се у што 
краћем времену премаше зацртани циљеви плана, уносило је „хаос“ 
у процес планирања. Са другим петогодишњим планом и искуство у 
спровођењу плана било је веће, почетне грешке су исправљане, а ситу-
ација у руковођењу привредом била је све стабилнија.1112 

Велика економска криза тридесетих година и успеси стаљин-
ских петољетки (пјатиљетки), који су до напада Немачке на СССР 
лета 1941. године преобразили привредну структуру земље, ство-
рили су у значајном делу западног јавног мњења позитивну сли-
ку совјетског привредног система. Совјетско планирање постало је 
тако не само алтернативни модел привредног развоја већ и механи-
зам који се могао употребити у превазилажењу кризе која је потре-
сала капиталистички део света. Да су совјетска искуства имала ве-
лики утицај 30-их година 20. века у свету, сведоче многи примери, 
од Хитлеровог „Четворогодишњег плана“ до грандиозних јавних ра-
дова које је предузела Рузвелтова администрација за време њу дила 
(New Deal) у САД-у. Победа над нацистичком Немачком и њеним са-
везницима у Другом светском рату веома је оснажила углед совјет-
ских петогодишњих планова код економских и друштвених теоре-
тичара, а планирање је на одређени начин постало формула брзог 
привредног напретка.1213 

„Потрага“ за организационим моделом планских органа

Почеци изградње институција командно-планске привреде 
у Југославији везани су за последње месеце Другог светског рата. КПЈ 
је по ослобођењу Србије и Београда кренула у организацију свих сег-
мената власти, а велика пажња се придавала оснивању привредних 
институција. Совјетски узори су за југословенске комунисте били ос-
новна смерница како треба развијати државу и друштво. Политби-
ро ЦК КПЈ је, у својим пројекцијама развоја земље, на прво место по-
ставио фазу обнове земље, која је замишљена као основни предуслов 
прелаза на административно-централистичко руковођење привре-
дом и друштвом.1314Премда је у последњим месецима рата приори-

11 Gregory, n. d., 183–212.
12 Tom Bottomore, The Socialist Economy, Theory and practice, (Worcester: The Guilford 

Press, 1990), 38–39; Henri Bemford Parks, Istorija Sjedinjenih Američkih Država, 
(Beograd: Rad, 1985), 629–637; Hobsbaum, n. d., 77–78.

13 Branko Petranović i Sava Dautović, Jugoslavija, velike sile i balkanske zemlje 1945–
1948, Iskustvo „narodne demokratije“ kao partijske države, (Beograd: Istorijski 
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тетно питање за Партију било осмишљавање плана и метода обнове 
земље, већ крајем јануара 1945. израђен је први нацрт савезне план-
ске комисије по узору на Госплан у СССР-у.

У предлогу првог нацрта планске комисије, који је секретар 
Комисије за привредну обнову земље Бојан Куглер поднео председ-
нику Привредног савета, израђена је основна организациона струк-
тура савезне планске комисије и нацрт закона који је требало да 
легализује ту институцију. Према предложеном нацрту, планска ко-
мисија би имала председника уз кога би стајали Веће, три помоћни-
ка, секретаријат, група за контролу и двадесет одељења која би се 
према потреби делила на већи или мањи број одсека. Поред тога, у 
комисију би улазиле до тада самосталне институције као што су Др-
жавни статистички уред, Државни ревизорски уред, Државни уред 
за патенте, који се до тада налазио у оквиру Повереништва за индус-
трију, Одбор за стандардизацију, као и економски институт који је 
тек требало основати са циљем да се што боље из стручног угла са-
гледају економска кретања југословенске привреде. Број запослених 
у планској комисији, без осталих уреда, бројао би око двеста људи, од 
чега би сто десет запослених били стручна лица, а остатак би било 
полустручно и помоћно особље. Овај број кадрова у саставу Планске 
комисије предвиђен је као минимум који би ово централно планско 
тело имало у свом саставу. Куглер је сматрао да је то предуслов који 
је требало испунити како би се ово тело најкасније током 1946. оспо-
собило и на време израдило привредни план за 1947. годину. Иста-
као је да приликом одабира кадрова не треба поновити грешке које 
су почињене у погледу попуњавања Комисије за привредну обнову 
земље, где је секретару било препуштено да сакупља кадрове, јер су 
том приликом поједине установе одбиле да уступе своје најбоље ка-
дрове, већ да Партија интервенцијом „одзго“ треба да реши то пи-
тање. Према његовом мишљењу, у овом централном привредном ор-
гану требало је да раде најспособнији кадрови.1415

Недостатак стручних кадрова потребних за оснивање план-
ске комисије решавао би се постепеним попуњавањем током вре-
мена. „Стручност, способност и преданост послу“ били су квалитети 
који нису смели бити доведени у питање јер, према ингеренцијама 
које је ово највише привредно тело требало да има у будућем стро-

institut Crne Gore, 1994), 29–37.
14 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Предлог нацрта Планске комисије (23. 1. 1945. годи-

не), 1.
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го централизованом поретку, и најмања грешка очитавала би се до 
„дна“. За начелнике појединих одељења, испред стручности, нагла-
шавана је потреба за политички подобним људима који би се више 
истицали организационим способностима. Овај став произилазио је 
из неповерења Партије према стручним кадровима „старог режима“, 
за које се сматрало да не уносе довољно „револуционарног елана“ у 
испуњавање задатака брзог друштвеног преображаја. Стога је њих 
требало постављати на места референата и шефова одсека, а њихо-
во веће залагање на раду подстицати материјалним стимулансима. 
У складу са директивом Партије, планирано је да се оснивање савез-
не планске комисије изврши до краја августа 1945, јер је требало из-
радити привредни план за наредну 1946. годину.1516

Поред савезне планске комисије, у субординацији према овом 
централном привредном телу требало је да стоје републичке план-
ске комисије и окружне планске комисије при народним одборима. 
Предвиђено је да републичке планске комисије буду организоване 
највећим делом према „шеми“ савезне планске комисије, са тим што 
би поједина одељења била спојена у једно, док би нека била потпуно 
изостављена, а бројале би од двадесет до четрдесет чланова у завис-
ности од привредних потреба и величине републике. При окружним 
народним одборима постојале би посебне планске комисије од неко-
лико чланова или референата у зависности од привредне структуре 
округа. Код среских народних одбора комисије нису биле предвиђе-
не, већ би за план био задужен један члан одбора коме би уз бок стаја-
ла комисија састављена од стручњака или јавних радника, који би 
поред улоге да учествују у „планирању“ вршили и друге дужности. 
Ови органи сачињавали би једну монолитну хијерархијску структу-
ру, како по вертикали тако и по хоризонтали. Паралелно, сви орга-
ни по привредним ресорима, односно установама и министарстви-
ма која би била обухваћена планом, имали би своје планско одељење. 
Планско одељење имали би и нижи органи, главне управе и преду-
зећа. На крају, Куглер је истакао да је за овај пројекат неопходно у што 
краћем року обезбедити велики број радника, што је у том тренут-
ку представљало озбиљну потешкоћу, јер је недостајало стручних ка-
дрова. Кадровски пропусти приликом успостављања органа за пла-
нирање, према Куглеровом мишљењу, надокнадили би се „учењем у 
ходу“ кроз праксу, путем стручне литературе и курсева.1617 

15 Исто, 2.
16 Исто, 2. 
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На изради пројекта закона о савезној планској комисији, који 
је почео непосредно после доношења Устава, јавила се потреба да 
се претходно сагледају дотадашња искуства планирања у СССР-у. Са 
тим у вези, совјетски економски стручњак Иван Евенко (Јевенко), 
који се налазио на раду у Југославији у својству инструктора, саста-
вио је кратак приказ двадесетпетогодишњег развоја органа за пла-
нирање у СССР-у. Овај приказ требало је да послужи као пример за 
састављање устројства Савезне планске комисије. Уз Евенка, у изра-
ди пројекта закона о савезној планској комисији активно је учество-
вао и Куглер, који је написао први предлог нацрта организације ове 
установе почетком 1945. године. Њих двојица су били главни актери 
у креирању шеме по којој је требало да буде устројена планска коми-
сија у Југославији.1718

Организациона шема коју су они израдили била је надградња 
претходне Куглерове замисли. Према новом устројству, апарат са-
везне планске комисије био би „хоризонтално“ организован у низ 
посебних одељења, која би била „основне ћелије“ испод којих би у 
хијерархијској „вертикали“ стајали одсеци и групе референата. При 
разрађивању општедржавног плана, апарат би морао бити способан 
да у државном плану одрази све гране привреде, финансија, култу-
ре, просвете и социјалних делатности земље. У почетку, степен за-
хвата планирањем свих области привреде и културе био би мањи, 
док би подаци или „показатељи“ плана у неким деловима били само 
општи. Али, „када се са развојем планирања и јачањем планског апа-
рата буду у економији створили сви предуслови за прелаз на опште-
државно планирање“, показатељи плана би онда били детаљизира-
ни и обухватили би све његове делове. Одељење савезне планске 
комисије требало је да одговара ресорном министарству, али због 
недостатка неопходних руководећих кадрова у почетном стадију-
му рада предвиђена је у структури максимална концентрација руко-
водства, изражена кроз стварање општих одељења која обухватају 
сродне гране (транспорти и везе, култура, народно здравље и со-
цијално осигурање). Одељења од веће важности за народну привре-
ду била би организационо издвојена у засебна одељења (цене, енер-
гетика, индустрија).1819

17 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Реферат Ивана Евенка о организацији Планске 
комисије (19. 2. 1946. године), 1.

18 Исто, 1–2.
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Стварање одељења и одсека при републичким планским ко-
мисијама требало је да буде изведено у сагласју са привредним осо-
беностима поједине републике, како би сабрани подаци при изради 
плана за сваку републику били правилно анализирани и потоњом 
разрадом усаглашени са потребама развоја одређене републике. Са-
везна планска комисија, са друге стране, имала би задатак да руко-
води радом републичких планских комисија, да им даје директиве 
за састављање плана и методолошка упутства о формама и метода-
ма састављања планова. Републичке планске комисије биле би дуж-
не да са своје стране руководе окружним планским комисијама, а ок-
ружне среским. Цео систем планских органа морао би се заснивати 
на јединству организације и методологије планирања.1920 

Укључивањем у састав апарата савезне планске комисије ор-
гана као што су Државни ревизорски уред, Одбор за стандардизацију 
и Патентни уред, извршила би се консолидација планске управе у 
свим гранама економског живота, а планска комисија би се од самог 
почетка постојања претворила у економски „штаб“ владе. Структу-
ра организације комисије није била замишљена да буде нееластич-
на, већ би се могла мењати у складу са потребама планирања и про-
меном структуре привредне управе у земљи.20 21

Почетни ентузијазам и полет из дана када је власт у земљи 
била de facto у рукама КПЈ, када су се у револуционарном заносу идеје 
прокламоване у рату чиниле брзо оствариве, сударили су се са теш-
ком стварношћу првих послератних месеци, те је спровођење тих 
идеја у дело било пролонгирано. Задаци обнове, коју су наметала 
ратна разарања, у први план су избацили питање санирања после-
дица које је четворогодишњи сукоб оставио за собом. Тако је и по-
четак потпуног спровођења командно-планског привредног моде-
ла одложен. Међутим, и упркос реалним потешкоћама, планирање 
је остало најближа перспектива развитка привреде. У међувреме-
ну, Комисија за привредну обнову земље, и поред тога што је тре-
бало да изврши методолошку припрему за прелаз на планирање, 
била је својеврсна „школа планирања“ у којој је нова власт стица-
ла прва искуства. Комисија се током свог рада бавила проучавањем 
привредних и финансијских могућности Југославије и израђивала је 
појединачне планове обнове, чиме се стицало неопходно искуство 

19 Исто, 2.
20 Исто.
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за прелаз на опште планирање.2122Комисија за обнову земље у пери-
оду свог рада, од марта 1945. до јуна 1946. године, није испунила за-
датке које јој је наменила Партија, јер није извршила потребне мето-
долошке припреме за прелаз на опште планирање. Израда студија 
кроз метод оријентационе анализе, помоћу којих је у југословен-
ским условима требало доћи до основних елемената за план, није у 
предвиђеном року дала резултате. Образовање економског инсти-
тута, као стручног тела које је предвиђено да буде један од носила-
ца израде студија југословенске привреде, због недовољног броја 
стручних лица, такође није извршено.2223 

Да је процес обнове југословенске економије почетком 1946. 
године текао спорије од очекивања врха Партије, сведочи Титово 
незадовољство по питању темпа обнове и преласка на планирање. 
Изричити кривац за такву ситуацију, по његовом мишљењу, била је 
недовољно добра привредна политика, а он је сматрао да у том пра-
вцу треба направити крупнији заокрет.2324О овоме је детаљније рас-
прављано на седницама Политбироа током априла, када је дошло 
до критике на рачун министра индустрије и председника Привред-
ног савета А. Хебранга по питању дотадашњих економских резулта-
та. Криза односа у врху Партије настала је због Хебранговог писма 
Кардељу у коме је изразио сумњу у Титово поверење према његовом 
методу руковођења привредом. Кривица у руковођењу очитавала се 
не у крајњем циљу, односно потпуном усвајању командно-планског 
привредног модела по узору на СССР, већ у недостатку конзистент-
не политике у „прелазном периоду“. Хебранг и министар финансија 
Жујовић су делили мишљење да не треба журити са преласком на 
потпуно планирање, већ да прво треба обновити земљу и стабили-
зовати систем. Хебранг се, подржан од Жујовића, успротивио гене-
ралној линији Партије у погледу репресивних мера које су предузе-
те приликом откупа жита. Они су сматрали да ће се тиме нарушити 
„класни савез“ радника и сељака, узимајући у обзир да је југословен-
ску револуцију највећим делом извело сељаштво као популационо 
најбројнија друштвена класа у Југославији. Сукоб око концепције 
развоја био је један од разлога Хебранговог искључења из Политби-
роа ЦК КПЈ маја 1946. године, а потом је уследило уступање места 

21 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Извештај о прегледу Савезне планске комисије, 2–3.
22 Исто, 2.
23 Zapisnici sa sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPJ (11. jun 1945 – 7. jul 1948), pri-

ređivač Branko Petranović, (Beograd: Arhiv Jugoslavije i Službeni list SRJ, 1995), 140.
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председника Привредног савета и министра индустрије Борису Ки-
дричу, а једина функција коју је задржао била је место председника 
Комисије за привредну обнову земље, која је од јуна 1946. прерасла 
у Савезну планску комисију. Ииницијатор покретања поступка про-
тив њега био је Кардељ, који је закључио да на читавом фронту прив-
реде треба прећи на „неповску“ политику.2425

Институционализација командно-планске привреде

Доношењем Устава 31. јанура 1946. године постављени су 
правни темељи командно-планске привреде, а председници Савезне 
планске и Савезне контролне комисије су  чланом 83 Устава постали 
чланови владе, чиме је јасно назначена њихова улога у будућем по-
ретку.2526Централизована акумулација и дириговано планирање, ба-
зичне формуле система административног руковођења привредом, 
Уставом су добили компетенције да преко извршних органа власти 
„тотално“ обухвате све послове друштва. Уставом успостављен си-
стем имао је општи узор у совјетском систему, јер су највећим делом 
усвојена совјетска уставна и политичко-правна решења. Устано-
ве које су Уставом озакоњене потицале су из Народноослободилач-
ког рата и револуције, али су основне концепције и неке институције 
преузети из совјетског устава. Те основне концепције су се пре све-
га испољавале у улози државе у друштву, јер су држава и њени орга-
ни схваћени као руководећа снага целокупног друштва. Стаљински 
устав из 1936. године имао је de iure једну битну разлику у односу на 
југословенски: СКП(б) је законски био изједначен са државом, што 
није био случај у Југославији. Иако се у југословенском уставу КПЈ 
не помиње, у пракси је она следила пример СКП(б)-а и то је довело 
до пресликавања централистичке партијске структуре, која се даље 
рефлектовала на централистичко устројство целог друштва. Опона-
шање совјетских узора у коначном збиру имало је за последицу би-
рократизацију и етатизацију привреде и друштва, а институциона-
лизација планских органа била је део тог процеса.2627

24 Исто, 148–161; Југославија–СССР, Сусрети и разговори на највишем нивоу руко-
водилаца Југославије и СССР 1946–1964, приређивачи Л. А. Величанскаја и дру-
ги, (Београд: Архив Југославије, 2014), I/645; Борис Кидрич, О изградњи соција-
листичке економике ФНРЈ, (Београд: Борба, 1948), 29–34.

25 Устав Федеративне Народне Републике Југославије, Службени лист ФНРЈ, 10/46.
26 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III, (Beograd: Nolit, 1988), 

III/67–68.
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Убрзани рад на изради закона о општедржавном привредном 
плану и државним органима за планирање интезивиран је током ап-
рила и маја 1946. године. Ти напори резултирали су доношењем за-
кона 25. маја 1946, који је ступио на снагу првих дана јуна, пошто је 
објављен у Службеном гласнику ФНРЈ. Законом су постављени темељи 
на којима ће се развијати југословенски привредни систем у наред-
ним годинама. Први предуслов „новог правца“ овим је утврђен, а по-
том се приступило разради устројства планских органа.2728 

Закон је предвиђао да у оквиру општедржавног привредног 
плана постоје два типа плана – перспективни или дугорочни, којим се 
одређује правац развоја на дужи временски период, и једногодишњи 
или текући план, доношен на краћи рок. Општедржавни привредни 
план је обухватао основне привредне планове свих грана државне уп-
раве, предузећа и установа које стоје под непосредном управом савез-
них органа, а поред тога у главним поставкама и привредне планове 
република, округа, срезова и градова. Перспективни и текући опште-
државни привредни планови имали су снагу закона, што је значило 
да су сви, од државних органа до државних предузећа и задруга, били 
дужни да се старају о испуњењу одредби плана. Приватна предузећа 
морала су да спроводе привредне мере које је прописивала држава, а 
била су подвргнута и строжијим мерама контроле.2829

Ступањем овог закона на снагу легализован је, после готово 
двогодишњих настојања, и највиши државни плански орган – Савез-
на планска комисија. Она је била задужена за припрему и израду свих 
општеважећих државних планова у земљи. На челу ове институције 
налазио се председник, који је аутоматски био и члан владе ФНРЈ, а 
за првог председника постављен је Андрија Хебранг. Унутрашњим 
устројством, Комисија је била подељена на одељења и одсеке, а на 
челима ових хоризонтално и вертикално организованих јединица 
стајали су начелници одељења и њима подређени референти одсека. 
Број потпредседника и чланова Комисије није био Законом детаљно 
прецизиран, већ је назначено да оптимални број чланова потребних 
за несметан рад Комисије не сме бити мањи од двеста, а то питање је 

27 АЈ, 40–ПСВФНРЈ, ф. 37, арх. јед. 85, Закон о општедржавном привредном плану и 
државним органима за планирање, 1–6.

28 АЈ, 41–СПК, ф. 136, арх. јед. 259, Закон о општедржавном привредном плану и 
државним органима за планирање, Опште одредбе, 1.
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у целини требало решавати „у ходу“. Њих је, на предлог председника 
Комисије, постављала влада ФНРЈ.2930 

У надлежност Савезне планске комисије, поред израде и под-
ношења Савезној влади перспективних и текућих привредних пла-
нова, спадало је разматрање нацрта привредних планова републи-
ка и њихово усклађивање са општедржавним привредним планом. 
Циљ ове координаторске улоге Комисије био је да се обезбеди сраз-
меран развој одређених привредних грана, али се сматрало да ће се 
тиме обезбедити и равномеран регионални развој. Целокупна служ-
ба планирања у земљи била је под њеном ингеренцијом, а произ-
водни програми и плански нацрти које су достављале ниже службе, 
предузећа и државни органи разматрани су у Комисији. У њеној на-
длежности била је провера извршења свих привредних планова, и 
у случају дисбаланса у испуњењу предвиђеног плана, предлагање 
мера надлежним органима ради њиховог правилног извршавања. 
Да би се грешке предупредиле, основана је статистичка служба при 
Савезној планској комисији, а њен задатак је био да сабира и обрађује 
податке потребне како за општу евиденцију тако и за састављање 
и проверавање планова. Са растом државног сектора привреде по-
већавала се и комплексност управљања тако сложеним системима, 
па је стога потреба за научним приступом истраживању економских 
активности постајала све важнија. Због тога, али и због унапређења 
техничког знања и уопште целокупне привредне проблематике 
Југославије предвиђено је оснивање економског института у склопу 
Комисије. Последња од надлежности, без које би рад Комисије био 
незамислив, била је припрема стручних кадрова за послове плани-
рања и статистике.3031

Централизација руковођења привредом имала је за последи-
цу претварање Савезне планске комисије у сабирни центар свих ад-
министративних активности везаних за привреду. Привредна ми-
нистарства и комитети Владе ФНРЈ били су дужни да преко својих 
органа за планирање прослеђују све податке и нацрте планова за 
грану управе којом руководе. Ова процедурална шема обавезива-
ла је све органе државне управе, ниже планске комисије, државна и 
приватна предузећа и задруге. Све установе и предузећа која би била 

29 АЈ, 41–СПК, ф. 136, арх. јед. 259, Закон о општедржавном привредном плану 
и државним органима за планирање, Државни органи за припрему и израду 
општедржавног привредног плана, 1.

30 Исто, 2.
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обухваћена општедржавним привредним планом била су дужна да 
имају сопствене органе за планирање. Под Савезном планском коми-
сијом стајале су планске комисије народних република, док су у хије-
рархијској вертикали под њиховом надлежношћу стајале планске 
комисије аутономних покрајина, округа, срезова и градова. План-
ске комисије у најнижој инстанци, градске и среске, биле су у оба-
вези да прослеђују нацрте планова и извештаје вишој инстанци, од-
носно окружној планској комисији, која је пак имала исте обавезе 
према републичкој планској комисији. Одлуке Савезне планске ко-
мисије од општедржавног значаја преношене су супротним редом, 
овог пута од највише до најнижих инстанци, а њене директиве има-
ле су снагу закона. У случају да се привредне мере и акта Савезне вла-
де и влада народних република косе са одредбама општедржавног 
плана, Савезна планска комисија и републичке планске комисије су 
их могле привремено суспендовати, док се мере не усагласе са пла-
ном. Рад на „терену“ делегата Комисије био је један од метода помоћу 
којих се настојала стећи реална слика о свим аспектима планирања 
на нижим нивоима. Стога је било пожељно делегирати чланове Ко-
мисије из одређене специјалности на привремени рад у појединим 
предузећима, установама или нижим планским комисијима у који-
ма се јављала потреба за стручном помоћи. „Једноначалије“ или јед-
нообразност облика и метода планирања свих планских комисија и 
органа постављала се као императив у циљу што успешнијег спро-
вођења плана.3132

Народна скупштина ФНРЈ, на предлог Владе, донослила је 
општедржавни перспективни план привредног развоја земље. Вла-
да је била овлашћена да путем уредби, у току остварења перспек-
тивног општедржавног плана, према потреби доноси текуће опште-
државне привредне планове, који нису смели да прелазе његове 
оквире. Влада је исто тако могла да усваја текуће планове и пре до-
ношења перспективног плана, а пракса је ово потврдила већ првих 
месеци по оснивању Савезне планске комисије. Приликом израде 
опшедржавног перспективног привредног плана, планске комисије 
на свим нивоима имале су задатак да израде перспективне планове 
који су морали бити међусобно усаглашени од највишег до најнижег 

31 Исто, 3–4.
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нивоа, а текуће планирање требало је да се обавља у складу са истим 
принципима.3233

Прве две послератне године врх КПЈ је видео као „прелазну 
фазу“ у којој су имале да се обаве корените промене у друштвено-е-
кономској структури земље. Непосредно пошто је Закон о општедр-
жавном привредном плану и државним органима за планирање об-
народован, дата су и прва образложења у вези са даљим корацима 
по питању изградње командно-планског система. Сумирана је ситу-
ација на привредном пољу и закључено је да југословенски привред-
ни и друштвени систем садржи у себи бројне „противречне елемен-
те“. Они су се очитавали у постојању државног сектора са једне и 
приватног сектора (приватна индустријска предузећа, приватна тр-
говина, индивидуалне занатлијске радње и око два милиона ситних 
сељачких газдинстава) са друге стране. У таквој ситуацији, обухва-
тање целокупне привреде једним општим планом било је тешко из-
водљиво. Стога се настојало да се на почетку обим плана сведе само 
на најважније привредне гране, које би својим напретком могле да 
доведу до општег напретка привреде и друштва. Тешка индустрија, 
иако слабо развијена, налазила се у рукама државе. Форсирањем 
њене изградње, а потом и осталих делова државног и задружног сек-
тора по строго дефинисаном плану извршило би се јачање „народ-
не“ привреде. Хебранг је сматрао да ће овим путем доћи до постепе-
ног ширења државног и задружног на штету приватног сектора и 
да ће се тиме база планирања константно повећавати. Али пре тога, 
он је за приоритет прогласио изградњу органа за планирање од цен-
тра до најнижих јединица. Овом задатку приступило се одмах по сту-
пању Закона на снагу, а рад на организацији планских институција 
обављао се током јуна 1946. године.3334 

Организациона структура планских комисија

Своје прво устројство Савезна планска комисија добила је по-
четком јула. Организациона шема која је тада усвојена, није била де-
финитивна, а речено је да ће се организационе форме „нужно“ мења-

32 АЈ, 41–СПК, ф. 136, арх. јед. 259, Закон о општедржавном привредном плану и 
државним органима за планирање, Доношење општедржавног привредног 
плана, 4–5.

33 АЈ, 41–СПК, ф. 557, арх. јед. 861, Образложење Закона о општедржавном плану и 
државним органима за планирање, 2–6.
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ти са ширењем базе планирања и развитком привреде.3435Према 
привременом правилнику о унутрашњој организацији, уред Савез-
не планске комисије се састојао из 22 одељења, четири самостална 
одсека, Секретаријата, Државног статистичког уреда, Државног ре-
визионог уреда, Комисије за стандардизацију, Економског институ-
та и Уреда за патенте.3536

Приликом организовања структуре Савезне планске коми-
сије, двадесетпетогодишње искуство совјетског Госплана и његова 
организациона шема били су једини пример који је Југославија мо-
гла да следи. Специфичност привредне структуре Југославије оне-
могућавала је њене планере да потпуно „пресликају“ организацио-
ни систем Госплана, па је организација Савезне планске комисије на 
крају претрпела измене у складу са околностима и потребама југо-
словенске економије. 

Стожер Савезне планске комисије чинила су одељења за 
опште планирање, материјалне билансе, рад и кадрове и одељење за 
финансије. Од њиховог правилног функционисања зависио је успех 
целокупног планирања. Задатак одељења за опште планирање био 
је да синтетизује све планове појединих одељења, тј. одељења која су 
била задужена за произвођачке секторе, као што су индустрија, ру-
дарство и металургија, енергeтика и пољопривреда, те да их потом 
усклађује и на том темељу саставља један јединствени план. Одељење 
за материјалне билансе имало је улогу да усагласи материјалне мо-
гућности са домаћим потребама узимајући у обзир природне ресур-
се, финансијска средства и радну снагу. Задатак одељења за рад и ка-
дрове било је планско стварање нових кадрова и њихово правилно 
размештање по целој земљи. Финансијско одељење имало је обавезу 
да планира и усаглашава све финансијске радње са општим привред-
ним планом. Најважнији задатак из тог домена био је обухватање чи-
таве привреде јединственим финансијским планом, односно буџе-
том који би тиме престао да буде аминистративна категорија, већ би 
постао стварни план финансирања свих привредних и осталих ак-
тивности.3637 

34 АЈ, 41–СПК, ф. 557, арх. јед. 862, Реферат Бојана Куглера са конференције Савез-
не планске комисије (према садржају реферата највероватније јун–јул 1946. го-
дине), 1.

35 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Организациона шема уреда Савезне планске комисије.
36 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Привремени правилник о унутрашњој организацији 

и пословању Уреда Савезне планске комисије, 1–6.
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У другу групу одељења, чија је важност била од не мањег зна-
чаја за успех планирања, спадала су одељења за трговину, инвести-
ције и цене. Одељење за трговину било је задужено да унапреди др-
жавни трговачки апарат на унутрашњем и спољном плану. На првом 
месту то је значило да држава мора да овлада прометом робе коју су 
производила државна предузећа како би се избегло посредништво 
приватних трговаца. На пољу спољне трговине, где је држава имала 
потпуни монопол, одељење за трговину је имало задужење да при-
према и израђује планове трговинске размене са иностранством, 
као и да даје мишљење по питањима трговинских веза и њиховог 
унапређења. Састављањем пројеката планова инвестиционих радо-
ва и контролом извршења планова инвестиционе изградње требало 
је да се бави одељење за инвестиционе радове. Своју делатност ово 
одељење морало је да испуњава највећим делом са ослонцем на Са-
везно и републичка министарства грађевина, јер су она руководи-
ла оперативним делом изградње планираних пројеката. Политика 
цена се показала као моћно оружје у рукама совјетске државе. Адми-
нистративним одређивањем цена, по угледу на СССР, потискивани 
су тржишни механизми помоћу којих се на основу понуде и тражње 
регулисао ниво и однос цена. У случају СССР-а, Стаљин је ту поли-
тику оправдавао речима да је совјетско друштво „овладало законом 
вредности“ и тиме потврдило свој марксистички курс. Заправо, пра-
ви разлог примене те политике крио се иза потребе убрзане индус-
тријализације, за коју су била неопходна велика средства, а политика 
цена је била добар механизам да се та средства извуку. За југословен-
ске комунисте тај модел није био упитан, и из тог разлога одељење 
за цене имало је посебну улогу.3738

Сва остала одељења сврстали смо у трећу групу. Њихова уло-
га била је сконцентрисана на област за коју су била директно заду-
жена. Дакле, њихови задаци нису се преплитали међусобно, као ни 
са задацима горе наведених одељења, па је у почетку њихова улога 
била од секундарног значаја.3839

Радом Уреда Савезне планске комисије управљао је пред-
седник, коме су у раду помагали потпредседници. Потпредседници 
су, по упутствима председника, руководили групама одељења, као 
и радом Државног статистичког уреда и Савезне комисије за стан-

37 Исто, 4–11.
38 Исто, 1–15.
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дардизацију.3940Савезна комисија за стандардизацију била је још јед-
на новина у оквиру Савезне планске комисије, а рад на њеном ор-
ганизационом устројству и делокругу послова утврђен је уредбом 
Владе септембра 1946. године. Потреба за стандардизацијом јави-
ла се одмах по завршетку Другог светског рата, када су у источној и 
југоисточној Европи, било уз помоћ совјетских тенкова или аутен-
тичним револуцијама, комунисти успели да освоје власт или поста-
ну њен кључни субјект у низу земаља. Совјетски Савез није више био 
једина земља где се на власти налазила комунистичка партија и об-
руч међународне изолације тиме је био „разбијен“. То је довело до 
стварања предуслова за нормализовану привредну сарадњу између 
СССР-а и потоњих земаља „народне демократије“,4041које су поникле 
на „другом таласу“ социјалне револуције. Југословенско руковод-
ство је сматрало да у наредном периоду СССР и државе совјетског 
блока треба да створе општеважеће норме стандардизације како би 
се повећала међусобна економска сарадња. Са тим циљем Jугосла-
вија је постепено усвајала совјетске норме стандардизације, а Савез-
на комисија за стандардизацију имала је задатак да имплементира 
јединствене мере које би важиле на простору целе Југославије.4142Ко-
мисија и њени органи били су задужени да обрађују све проблеме 
стандардизације у свим гранама привреде, технике, рада, да раз-
вијају нове производне и технолошке методе, убрзавају циркулацију 
техничких средстава и повећавају економичност предузећа.4243Савез-
на управа за унапређење производње требало је у том смислу да јој 
пружи значајну стручну потпору.4344

Републичке планске комисије биле су организоване у дале-
ко скромнијем облику него Савезна планска комисија. Оне су има-
ле једноставнију организациону структуру, а разлог за то налазио 
се у мањем обиму послова које је требало да покривају. Тип органи-
зације који су све републичке планске комисије добиле, био је јед-
нообразан, а приликом састављања организационе шеме водило се 
рачуна да понуђени модел одговара особеностима привредне струк-

39 Исто, 2.
40 О термину „народне демократије“ видети: Marija Obradović, „Narodna demokrati-

ja“ u Jugoslaviji 1945–1952, (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1995), 17–27.
41 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Економска политика и стандардизација (26. 11. 1947. 

године), 1–4.
42 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Уредба о стандардизацији (26. 9. 1946. године), 1. 
43 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Организација и подела задатака на унапређењу 

производње, 1.
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туре сваке републике. У организационој структури сваке републич-
ке планске комисије, као и код Савезне, стожер њене организације 
представљала су одељења за опште планирање, материјалне би-
лансе, рад и кадрове и финансије. Наглашена је потреба да се пове-
де рачуна о овим примарним одељењима, јер је од њиховог јачања 
зависио успех планирања. Гране привреде које су имале своја засеб-
на одељења у централној планској комисији, у републичким план-
ским комисијама биле су према сродности интегрисне у једно зајед-
ничко одељење, тако да су планске комисије у почетку имале мање 
одељења. Али, због недостатка кадрова, пре свега у комисијама Бо-
сне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније, њихов рад су преузима-
ла планска одељења ресорних министарстава, док је задатак план-
ских комисија био да координирају и синтетишу њихове планове у 
један јединствени план.4445 

Плански сектори савезних и републичких министарстава у 
1946. години били су формирани према економским приоритетима. 
Прва група министарстава која су добила своје планске секторе и у 
оквиру њих стручна одељења, а која су заправо током 1946. била неш-
то потпуније организована од осталих, била су министарства инду-
стрије (тешке и лаке), рударства, електропривреде и пољопривре-
де. Она су имала исту организациону структуру која је била изражена 
кроз шест одељења, и то одељења за план производње, план капитал-
не изградње, финансијски план, план кадрова, евиденцију и транс-
порт. Министарство пољопривреде ФНРЈ се разликовало једино у 
томе што је одељење за план производње било разгранато на неко-
лико области које су покривале пољопривредну тематику.4546Плански 
сектори осталих министарстава почели су да се оснивају и изграђују 
током јесени. Завршетак рада на њиховој организацији није приведен 
крају током 1946. па је реализација тог посла остављена за почетак 
1947. године.4647

На последњем нивоу планске организације налазиле су се 
окружне и среске/градске планске комисије при окружним, однос-

44 АЈ, 41–СПК, ф. 557, арх. јед. 862, Реферат Бојана Куглера са конференције Савез-
не планске комисије (према садржају реферата највероватније јун–јул 1946. го-
дине), 1–2.

45 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Предлог организације планских сектора министар-
става, 1–2.

46 АЈ, 41–СПК, ф. 2, арх. јед. 2, Записник са конференције Савезне планске комисије 
одржане 1, 2. и 3. Х 1946. године, Извештаји представника савезних министар-
става и комитета, 24–49.
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но среским и градским народним одборима. Устројство окружне 
планске комисије било је истоветно организационој шеми среских 
и градских комисија, а једина разлика била је у томе што је окружна 
својим пољем деловања покривала већи простор. Надлежна да бри-
не о свим сегментима плана на нивоу округа и срезова тог округа, 
окружна планска комисија је синтетисала планове и координисала 
рад среских и градских планских комисија. Имајући у виду да је не-
колико срезова различите величине и привредне развијености тво-
рило један округ, то је у највећој мери утицало и на број кадрова који 
су радили у окружним планским комисијама.4748У „приземљу“ план-
ског система налазила се последња карика у ланцу планских органа, 
а то су биле среске и градске планске комисије. Оне су се састојале од 
председника, једног секретара и чланова којих је у почетку требало 
да буде најмање од три до пет, а са порастом потреба и више. Председ-
ник планске комисије био је члан извршног народног одбора, а за чла-
нове планске комисије могли су бити постављени чланови народног 
одбора, руководиоци синдиката, задруга и стручна лица. Величина и 
састав локалних планских комисија (среских и градских) утврђивана 
је према величини и привредној развијености подручја. Администра-
тивно-стручни апарат обухватао је сегменте производње, инвести-
ција, евиденције, статистике, привредних биланса, комунално-стам-
бено-културно-здравственог домена и општег плана. Овај костур 
организације није се у свим срезовима стриктно примењивао, али је 
био пример који је временом требало да постане опште место на ни-
воу целе Југославије. Планска комисија сваког среза и града имала је 
да обрати нарочиту пажњу на она одељења која су се бавила делатно-
стима од посебног значаја за локалну привреду.4849

У својим идеолошким поставкама југословенски комуни-
сти су на високо место постављали улогу широких слојева друштва 
у руковођењу. Међутим, њихова стварна улога, и поред тога што је 
Устав из 1946. године гарантовао остварење „пуне народне демокра-
тије“, била је у стварности минимална. Ипак, монопол Комунистич-
ке партије Југославије у привредном планирању је, према мишљењу 
вођа југословенске револуције, био само прелазно решење. Творци 
југословенског командно-планског система, имајући то у виду, по-

47 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Функције окружног народног одбора у планској прив-
реди, чл. 47.

48 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Предлог организационе схеме среских и градских 
планских комисија, 1–2.
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кушали су да у планским комисијама срезова4950и градова оснују ин-
ституцију која би обезбедила активно учешће маса у планирању. Ин-
ституционално решење, које је у будућности требало да игра све 
важнију улогу, били су плански савети. КПЈ је рачунала да ће током 
времена Југославија успешно извршити подухват социјалистич-
ке изградње, те да ће се тиме створити услови за децентрализацију 
власти, а самим тим и планирања. Значај среских народних одбора и 
комисија за планирање у процесу децентрализације би растао, а по-
сао на планирању био би обимнији и одговорнији. Командна компо-
нента планског система би тиме одумирала, а локалне самоуправе 
изражене кроз среске и градске народне одборе би преузимале ком-
петенције централних државних органа. Међутим, та идеја је пред-
стављала само правац кретања југословенског друштва како га је 
замишљала КПЈ, док су потребе свакодневнице наметале директив-
није методе.5051 

Већина срезова у Југославији ни до јесени 1946. године није 
успела да организује локалне планске комисије, јер су недостаја-
ли стручни кадрови. Ипак, развијенији срезови државе успешно су 
„пребродили“ прву фазу организације и они су на неки начни били 
показатељ на основу кога су руководиоци Савезне планске комисије 
анализирали дотадашње пропусте, па је на основу тог тренда раз-
воја локалних планских комисија постављен план њихове реоргани-
зације. Нови начин рада требало је да у ток планирања сем локалних 
планских комисија укључи и локална предузећа. Овај интерактивни 
модел, у околностима у којима се тада налазила привреда, није био 
спроводљив, те се од њега брзо одустало и његова реализација ос-
тављена је за погоднији тренутак.5152 

49 ФНРЈ је задржала систем окружне и локалне територијално-административне 
организације који је имала Краљевина Југославија. Срезови у тадашњој Југосла-
вији (сада општине) били су еквивалентни комунама у Француској, а у основама 
комунистичке идеје, комуна (општина) је представљала базичну и најважнију 
јединицу друштвеног организовања. Развој југословенског друштва је треба-
ло довести до стадијума на коме ће планирање као један од механизама регули-
сања економског живота бити у целини у домену комуне (среза) (Branko Horvat, 
Ekonomska teorija planske privrede, (Beograd: Kultura, 1961), 287).

50 АЈ, 41–СПК, ф. 1, арх. јед. 1, Предлог организационе схеме среских и градских 
планских комисија, 2–4.

51 Исто, 1–3. 
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Закључна разматрања

У руководству КПЈ је после ослобођења Србије сазрела идеја о 
реорганизацији управљања привредом. Наступајући са идеолошких 
позиција, југословенски комунисти нису се устручавали да осуде до-
тадашњу привредну политику која је спровођена у Краљевини Југо-
славији, а која је према њиховом мишљењу била главни кривац прив-
редне заосталости земље. Усвајајући идеолошки модел друштвених 
односа и искуства у изградњи привреде по рецепту „прве земље со-
цијализма“, југословенски комунисти нису доводили у питање бу-
дуће устројство државе нити ефикасност њеног привредног систе-
ма. На овим основама настао је први нацрт организационе структуре 
Савезне планске комисије, који је на одређени начин постао индика-
тор крупних промена у привредном управљању земљом. Током 1945. 
рад на организацији и институционализацији органа за планирање 
привремено је скрајнут због политичких проблема у земљи. Завр-
шетком избора за Уставотворну скупштину крајем 1945, на којима 
је листа Народног фронта однела победу, и доношењем новог уста-
ва, последњег дана јануара 1946. године, отворен је пут за примену 
командно-планског привредног система. Унутарпартијске трзавице 
око економске ситуације у земљи нису битније утицале на будући 
концепт развоја, па се рад на изградњи институција за планирање, 
који је интензивиран после доношења Устава, одвијао без већих по-
тешкоћа. Рад на институционалном уобличавању планских органа 
завршен је у мају 1946. а доношењем Закона о општедржавном прив-
редном плану и државним органима за планирање 25. маја они су 
правно санкционисани. Усвојена организациона шема је предвиђа-
ла планске органе на свим нивоима административно-територијал-
не организације државе, од среза до савезне државе. Организациона 
структура је била максимално централизована, а плански органи 
су стајали у строгој субординацији једни према другима. Законом 
су дефинисане две компоненте које треба да чине општедржавни 
привредни план – перспективни или дугорочни планови, којима се 
одређује правац развоја на дужи временски период, и једногодишњи 
или текући планови, доношени на краћи рок. Савезна планска ко-
мисија је легализацијом постала „мозак операције“ планског упра-
вљања привредом и до краја 1946. једино је она уз републичке план-
ске комисије била кадровски организована и функционална, јер је 
„гашењем“ Комисије за привредну обнову земље преузела њене ка-
дрове. Оспособљавање нижих инстанци није далеко одмакло током 
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1946, али су улагани велики напори да се оне што пре ставе у функ-
цију. Summa summarum, крајем 1946. „горњи спратови“ планирања 
били су оспособљени за рад, а тиме је створен основни предуслов за 
прелазак на потпуно планирање током 1947. године. 
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Summary

Aleksandar Rakonjac
Institute for Recent History of Serbia

The Beginnings of Economic Planning in Yugoslavia in 1946 
– Ideas, Organization and Institutionalization

Abstract: This paper shows the transition of the Yugoslav eco-
nomic system towards a planned economy during 1946. The 
restoration of the economy and the establishment of a new eco-
nomic order, occupied the primary position among the complex 
issues whose solutions awaited the new people in power in Yu-
goslavia after the liberation of the country. After the takeover, 
the Yugoslav communists, did not have thought-out plans for 
the transformation of the economic system, but they adopted 
the Soviet model and implemented the practice that was used 
in the USSR for the reconstruction of the economy. Sovietiza-
tion of the Yugoslav economy marked a radical break from the 
pre-war economic practice, while the state sector of the econo-
my was supposed to, through planning, become a decisive force 
behind economic development.

Key words: Yugoslavia, the USSR, socialism, planning, Federal 
Planning Commission, KPJ (Communist Party of Yugoslavia)

The approaching end of World War II raised the issue of reha-
bilitation and reconstruction of devastated European economies. Yugo-
slavia’s exit from the war started comprehensive measures of rebuilding 
the economy, and in parallel with this process, the issue of the future 
economic organization of the country was raised. The Communist Par-
ty of Yugoslavia, controlling all the levers of government, initiated the 
beginnings of building economic institutions modeled on the Soviet Un-
ion. Greatest attention was paid to the organization of institutions for 
planning, and in the irst place to the central planning body, the Federal 
Planning Commission. An effort to make a quick transition to the com-
mand-planned economic system was closely linked to the political situa-
tion in the country, and it was de initely solved with the new Constitution 
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of January 1946. This paper attempts to show the ideological in luences, 
designing and organizing of the planning institutions, as well as the com-
pletion of the process of their institutionalization. Constituting the com-
mand planned economic model took place on a wave of Sovietization of 
the Yugoslav economy, and the driving mechanism was the Communist 
Party of Yugoslavia. 


