БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАТИВНИХ СРЕДСТАВА

Инвентари фондова и збирки

ИНВЕНТАР
ФОНД
МИНИСТАРСТВА
ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ

ИНВЕНТАР

AJ-17
ФОНД МИНИСТАРСТВА
ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ
1944-1948

Василије Косић

Београд, 1999. година

БИБЛИОТЕКА ИНФОРМАТИВНИХ СРЕДСТАВА
Инвентари фондова и збирки

Издавач
АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Главни и одговорни уредник
Јован П. Поповић
Уредник
мр Комнен Пијевац

Редакциони одбор
Драган Гачић
Олга Гилер
Миладин Милошевић

Лектор и коректор
Снежана Рађеновић

САДРЖАЈ
Историјска белешка.................................................................... стр.
Објашњење за елементе пописа ................................................
Садржај пописа архивских јединица и књига..........................
Попис архивских јединица ........................................................
Попис регистратурских књига ..................................................
Објашњење о начину састављања регистара и њиховог
коришћења ..................................................................................
7. Регистри ......................................................................................
8. Персонална досијеа и досијеа страних стручњака и
платни спискови особља Министарства индустрије ФНРЈ ....
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Белешка о количини грађе.........................................................

VII
XXXIII
XXXIII
3
51
61
65

173
175

ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ

VII

МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ
1944-1948

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ СТВАРАОЦА ФОНДА
Повереништво за трговину и индустрију основано је 31. октобра 1944. године именовањем његовог повереника.1 Ново повереништво је преузело послове ранијег Повереништва
за народну привреду које је, као први савезни орган управе, основано одлуком АВНОЈ-а од
30. новембра 1943. Међутим, у време рата није било услова за развој трговинске и индустријске делатности. Стога није било ни органа надлежног за послове трговине и индустрије, већ
су ови били у делокругу Повереништва за народну приврерду.
После ослобођења већег дела земље, посебно Београда, трговински и индустријски
послови су све актуелнији, због чега је и дошло до стварања поменутог органа за руковођење
тим пословима.
До почетка децембра 1944. године Повереништво трговине и индустрије је имало следеће организационе јединице:
I. Опште одељење са одсецима:
1. Персонални одсек,
2. Административно-правни одсек,
3. Економат и благајна,
4. Рачуноводство, и
5. Централна архива.
II. Персонално одељење које ће, у ствари, тек настати издвајањем Персоналног одсека Општег одељења.
III. Одељење за индустрију и занатство са централама:
1. Централа за гвожђе и метале,
2. Централа за хемијске производе,
3. Централа за текстил,
4. Централа за кожу,
5. Централа за угаљ,
6. Централа за дрво,
7. Централа за шећер, меласу, пиво, шпиритус, квасац и глицерин, и
8. Централа за стоку, млеко и масноће.

1

Овај избор је потврђен Одлуком Председништва АВНОЈ-а од 1. фебруара 1945, Службени лист ДФЈ,
бр.1/45.
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Почетком децембра 1944. године дотадашње централе добијају назив одсека, с тим
што се поред поменутих сада јављају и нови одсеци:
1. Одсек за индустрију и занатство,
2. Одсек за течна и гасовита горива,
3. Одсек за ратну индустрију,
4. Одсек за снабдевање војске,
5. Одсек за металургију,
6. Одсек за житарице, и
7. Одсек за расподелу.
IV. Одељење за банкарство и осигурање са одсецима:
1. Одсек за банкарство, и
2. Одсек за осигурање.
V. Одељење за спољну трговину (и трговинске споразуме).
VI. Одељење за унутрашњу трговину, кредит и осигурање.
Новом одлуком2 АВНОЈ-а од 1. фебруара 1945. године основано је самостално Повереништво индустрије НКОЈ-а. Његов делокруг је обухватао индустријску прерађивачку делатност, као и све послове из одлуке Председништва АВНОЈ-а од 21. новембра 1944. године
о прелазу у државну својину непријатељске имовине, имовине неприсутних лица и секвестар
над имовином коју су окупационе власти присилно отуђиле.
Образовањем Привремене владе, 7. марта 1945. године, када је Повереништво прерасло у Министарство индустрије ДФЈ, организација је нешто допуњена. Због карактера и обима пословања, из Општег одељења се издваја Персонални одсек, који се формира као посебно
II одељење (Персонално).
Развој и потребе земље учиниће да се, поред постојећих, до краја 1945. године појаве
и нека нова одељења:
1. Одељење за планове и координацију (са неколико одсека), које је основано
почетком марта 1945. године;
2. Одељење за металну индустрију, настало прерастањем Одсека за металургију
(Одељења за индустрију и занатство). Половином 1945. године имало је три одсека:
1. Одсек за металургију,
2. Одсек за електрификацију, и
3. Одсек за гвожђе и метале.
Из ранијег Одељења за индустрију и занатство стварају се сада нова, посебна одељења:
1. Одељење за прехрамбену индустрију са одсецима:
1. Одсек за шећер, меласу, пиво, шпиритус, квасац и глицерин, и
2. Одсек за уље;
2. Одељење за хемијску индустрију са одсецима:
1. Одсек за гориво и мазиво, и
2. Одсек за хемијске производе;
3. Одељење за текстил и кожу са одсецима:
1. Одсек за текстил, и
2. Одсек за кожу (реферат за сирову кожу, реферат за материјал и штављење и
2

Овом одлуком је била предвиђена израда нове организације Повереништва индустрије.
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реферат за материјал за производњу);
4. Одељење за грађевинску и дрвну индустрију.
После ослобођења највећег дела земље, априла 1945, основан је у Министарству индустрије Одсек за техничко и грађевинско дрво, с тим што су послови бивше Централе за дрво подељени између Министарства трговине и снабдевања и Министарства индустрије.
Његов задатак је био да проналази, региструје и распоређује техничко и грађевинско
дрво, као и да води контролу над радом дрвне индустрије.
После ослобођења читаве земље, маја 1945, овај одсек је пренет у надлежност Министарства индустрије и руда НР Србије, а за цело југословенско подручје је основано посебно
Одељење за дрвну и грађевинску индустрију.
5. Одељење за занатство;3
6. Одељење за електрификацију са одсецима:
1. Одсек за планску електрификацију,
2. Одсек за електрична предузећа, и
3. Одсек за електротехничку индустрију.
Ово одељење је, ради ефикасније организације службе електрификације у земљи, требало да у федералним јединицама организује електрична предузећа као пословна предузећа.
Њихов је задатак био преузимање постојећих централа и разводних постројења (бивших општинских и самоуправних предузећа, као и оних предузећа која су се налазила под Државном
управом народних добара), стручно руковођење њиховим погонима, обнова оштећених и
изградња нових постројења.
У другој половини 1945. године ово одељење се назива Одељење за енергију.
Тако су у овој години постојала следећа одељења:4
I. Опште одељење,
II. Персонално одељење,
III. Одељење за металну индустрију,
IV. Одељење за електрификацију,
V. Одељење за прехрамбену индустрију,
VI. Одељење за хемијску индустрију,
VII. Одељење за текстил и кожу,5
VIII. Одељење за планове и координацију,
IX. Одељење за занатство,
X. Одељење за набавку и снабдевање,
XI. Одељење за грађевинску и дрвну индустрију.6
Најзад, постојао је и Кабинет Министарства индустрије.
У току ове (1945) године извршено је разграничење Министарства индустрије са Министарством трговине и снабдевања и Министарством шумарства. Наиме, половином јуна
почело је разграничење Министарства индустрије и Министарства шумарства. У надлежност
Министарства шумарства су спадали сви послови око узгајања и искоришћавања шума и
3
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5
6

На основу одлуке о привременој организацији Министарства индустрије раније Одељење за индустрију и
занатство је престало постојати. Његова статистичка архива, библиотека и др. пренети су у Одељење за
планове и координацију.
Обележена римским бројевима које, међутим, нису имала сва одељења.
Одељење се јавља до половине јуна (истина, последњи пут 27. јула).
Крајем децембра 1945. године као ознака овог одељења јавља се римски број XI.

X
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шумских производа. С тим у вези, Министарство шумарства је било надлежно за управљање
и руковођење свим пиланама и постројењима која су са њима повезана, затим фабрикама
фурнира и шперплоча, такође у склопу постојећих пилана и фабрика терпентина и колофона.
С друге стране, у надлежност Министрства индустрије спадала су постројења за израду полуфиналних и финалних производа механичким путем, фабрике фурнира и шперплоча и фабрике вештачких дрвених маса, која се не налазе у склопу пилана, затим фабрике целулозе, екстракта за штављење, суве дестилације дрвета, шибица и импрегнације дрвета, као и све остале фабрике терпентина и колофона.
Одлуке о подизању нових, као и о променама капацитета постојећих постројења доносило је Министарство индустрије по претходном споразуму са Министарством шумарства.
Исто тако, план производње као и засебне производне задатке за ова индустријска
постројења израђивало је Министарство индустрије уз, такође, претходну сагласност Министарства шумарства.
Извршено је, такође, разграничавање надлежности са Министарством трговине и
снабдевања. Ово се у првом реду односи на прехрамбену индустрију. Тако су у надлежност
Министарства трговине и снабдевања прешла (августа 1946. године) сва предузећа за прераду
жита (брашна, гриза и одговарајућих производа), затим све градске и месне кланице, као и
сва предузећа за прераду меса која нису имала искључиво индустријски карактер, већ су се
њихова постројења по своме склопу могла боље употребити као сабирне станице у оквиру
организација за откуп стоке, прикупљање масти и др.
Под републичким министарствима индустрије остала су сва предузећа чији је карактер био претежно индустријске природе (Гавриловић, Предовић, Клефиш и сл.) као и она
предузећа која су по својој структури имала услове да се развију у слична предузећа.
Министарство индустрије је априла 1945. наименовало своје стручњаке за рад у одборима низа реферата при Заводу за ванредне набавке Управе спољне трговине (реферати: Iхрана, II-одећа, III-обућа, IV-пољске справе, VI-гнојива, IX-индустријска рехабилитација, Xмеханичка индустрија, XI-шума, XIV-градње, XV-метали и базични метали, XXIII-течна горива и XXIV-чврста горива).
У овом периоду (1945) у саставу Министарства индустрије, као посебна организациона јединица, налазила се Управа за заштиту индустријске својине.
Крајем године, у вези Декларације Уставотворне скупштине о проглашењу Федеративне Народне Републике Југославије, долази и до промена у називу Министарства (ФНРЈ уместо ДФЈ).
Ово је била привремена организација, пошто до тада још није била донета уредба о устројству министарства. Структура Министарства индустрије, како по форми тако и по
садржини, задржаће углавном дотадашње облике и методе рада све до средине новембра
1945. године. Тада је организована конференција представника савезног и републичких министарстава индустрије.
Питањем организационе структуре бавила се и конференција представника савезних и
републичких министарстава индустрије, која је одржана 19. новембра 1945. године. Разматран је и низ других општих проблема овог ресора, све у циљу да пословање Министарства
индустрије буде што једноставније и да одговара новим условима брзог и ефикасног рада.
Нови састанак свих министара индустрије, од 2. фебруара 1946. године, бавио се тешкоћама у којима се налазила целокупна индустрија земље. Требало је отклонити слабости организације, решити питање потребних стручних кадрова, евиденције и контролу извршења
задатака. Проблем је представљала и неразграниченост надлежности између савезног и републичких министарстава индустрије.
Полазећи од принципа нове федеративне државе, требало је сада створити министарство потпуно новог типа које ће у периоду обнове и изградње, у оквиру јединственог при-
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вредног плана, моћи да изврши све задатке који се буду постављали.
Што се тиче саме организације Министарства индустрије, она није претрпела неке
важније и битније промене. Међутим, у првој половини 1946. године, учињено је много стварањем главних управа. Наиме, ради што бољег и бржег организовања индустрије, повезивања
у раду појединих предузећа, повећања и рационализације производње, као и омогућавања
што правилније расподеле сировина, полупроизвода и готових производа, у периоду од маја
до краја јула 1946. године, у оквиру Министарства индустрије ФНРЈ основано је низ главних
и савезних управа. Оне су биле административно-оперативно руководство предузећа
општедржавног значаја.
С обзиром на чињеницу да је индустријска делатност једна од најважнијих привредних грана земље и да се одвијала у државним, задружним и приватним индустријским предузећима, то су њихови директивно-контролни органи била министарства (савезно и републичка) и народни одбори (окружни, срески и месни).
Главне и савезне управе, налазећи се између предузећа и њихових директивно-контролних органа, и саме су постале део тог система управе, а истовремено и извесне привредно-рачунске, комерцијалне или производне јединице, с посебном оперативном делатношћу тј.
као оперативни органи посебних грана индустрије.
Главне управе су биле организоване на принципу посебности појединих грана индустрије. Оне су се, у ствари, јављале као стручни органи управе за одговарајућу грану индустрије, тј. преузеле су скоро све функције које су до тада вршила стручна одељења Министарства индустрије ФНРЈ.
Главне управе је требало да послуже оперативном руковођењу привредом, као прелазно решење на путу ка новом типу управљања привредом и средња карика између министарства и предузећа. Основане ради ефикасније везе између привредне администрације и предузећа, главне управе су означавале даљу фазу подржављења управљања. С једне стране, биле
су наредбодавац, директни и главни руководилац предузећа, у суштини административна тела, више срасла с Министарством него с производним јединицама. Предузећа су имала својство правног лица, али не и пословну самосталност, налазећи се, као државни органи, под руководством државне управе. Оснивач је предузећу одређивао административно-оперативно
руководство (АОР), с великим управним овлашћењима (доношење правила рада, укидање или преиначавање одлуке директора, итд). Основни закон о државним привредним предузећима је постављао начело “јединоначалија”, вид непосредног руковођења предузећем од директора као преставника државе, којега је именовао АОР, дајући му велика права у области радних односа и дисциплинске одговорности. Радни колектив је начелно вршио посредан утицај
на пословање предузећа преко колегијума, производних саветовања, синдикалне организације.
Као и остала савезна привредна министарства, и Министарство индустрије је, директно или преко републичких министарстава, административно руководило привредом израђујући планове, распоређујући сировине, гориво, радну снагу, кредите, спроводећи контролу
пословања, док је оперативно руководство остваривало преко главних управа (главних и генералних дирекција). Уочи национализације најважнијих привредних грана, децембра 1946,
предузећа су преко тих дирекција сасвим инкорпорирана у државну структуру. Дирекције су
представљале “истурене органе министра”, “његове референте”.7
Најважнији задатак главних управа чинио је њихов надзор и оперативно руководство
над обухваћеним индустријским предузећима.
Поред тога, главне управе су преузеле функције дотадашњих стручних организација,
било за целу индустрију, било за одговарајућу индустријску грану. Ту је, пре свега, долазила
колективна заштита интереса јавно-правног и приватно-правног карактера свих предузећа до7

Бранко Петрановић: Историја Југославије 1918-1978, стр. 443-444, Београд 1980.
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тичне индустријске гране.
Како је наведено, од маја до краја јула 1946. године, основане су следеће главне и савезне управе:
1. Главна управа за цемент у Београду,
2. Главна управа за индустрију целулозе, дрвењаче и папира у Љубљани,
3. Главна управа за индустрију шећера и шпиритуса у Београду,
4. Главна управа железничко-саобраћајна, машина и алата у Београду,
5. Главна управа електропривреде у Загребу,
6. Главна управа за великохемијску индустрију у Београду,
7. Главна управа за електрохемијску индустрију у Загребу,
8. Главна управа за хемијску прераду дрвета у Осијеку,
9. Главна управа за индустрију стакла у Београду,
10. Главна управа за гуму у Београду,
11. Главна управа за дуван у Београду,
12. Главна управа за аутомобилску индустрију и прецизну механику у Београду,
13. Главна управа пољопривредних машина, справа и алата у Београду,
14. Савезна управа за текстил у Београду,
15. Савезна управа за свилу у Новом Саду,
16. Савезна управа за кожу и обућу у Београду,
17. Савезна управа за индустрију биљних уља у Београду, и
18. Савезна управа за производњу и промет вина, ракије, шире и жестоких пића у Београду.
Као што се види, седишта ових управа су била у разним крајевима земље.
Што се тиче организационе структуре самог Министарства индустрије она, до оснивања главних управа, готово да није претрпела никакве промене. Реорганизација Министарства индустрије која је извршена у првој половини 1946. године била је управо повезана са
формирањем управа.
Министарство индустрије је, наиме, спадало у ред савезних министарстава које је посредно руководило преко републичких министарстава, а непосредно у предузећима и установама општедржавног значаја које је одређивала савезна влада (главне управе, нпр.). Оно је имало задатак да остварује опште руковођење над индустријом на целој територији ФНРЈ.
Задаци Министарства индустрије су били подељени на управне (функционалне) и
стручне. Према тим пословима и одељења Министарства индустрије су се делила на функционална и стручна.
До оснивања главних управа постојала су следећа стручна одељења у Министарству
индустрије:
1. Одељење за електрификацију,
2. Одељење за прехрамбену индустрију,
3. Одељење за војну индустрију,
4. Одељење за занатство,
5. Одељење за металну индустрију,
6. Одељење за текстил и кожу,
7. Одељење за грађевинску и дрвну индустију, и
8. Одељење за хемијску индустрију.
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Како је наведено, главне и савезне управе преузеле су функције свих дотадашњих
стручних одељења Министарства.
У то време постојала су следећа функционална одељења Министарства индустрије:
1. Опште одељење,
2. Персонално одељење,
3. Одељење за стручну наставу,
4. Правно одељење,
5. Одељење за планове и координацију (Одељење за планирање производње),
6. Одељење за капиталну изградњу,
7. Одељење за набавке и снабдевање,
8. Продајно одељење,
9. Финансијско-књиговодствено одељење, и
10. Контролно одељење.
Као што се види, према ранијој организационој структури, јавља се низ измена. Оснивају се нова одељења, било прерастањем дотадашњих одговарајућих одсека било да се сада
први пут појављују.
Опште одељење је до почетка марта 1945. године, када је одвојено, било заједничко
одељење са Министарством трговине и снабдевања. Иначе, Одељење је уредило администрацију, економат, централизовало благајне одељења и одсека и извршило организацију рачуноводства.
Одељење је крајем 1945. године имало следеће организационе јединице:
1. Секретаријат,
2. Општи одсек, у чијем су се саставу налазили економат и благајна, главна архива,
надзорни инжењер и библиотека, и
3. Административно-правни одсек (реферат за економске предлоге и опште прописе,
реферат за правна мишљења, тумачења и правно обједињавање, реферат за заступање, спорове, упрани и дисциплински поступак, реферат за економско-правно проучавање и евиденцију
прописа, реферат за проучавање социјалних и радних прописа у индустрији и реферат за остале послове). Почетком септембра 1946. године овај одсек је прерастао у Правно одељење.
Што се тиче рачуноводствене службе у Министарству индустрије, половином марта
1945. године, још увек је постојало више благајни (одељења), због чега се настојало да се изврши реорганизација рада књиговодства и да се формира само једна централна благајна у оквиру Одсека рачуноводства. Ове помоћне благајне су сваког 1. и 15. у месецу достављале
прикупљени новац централној благајни, која је, иначе, једина вршила све исплате за потребе
Министарства индустрије. Међутим, и у другој половини ове године, упркос чињеници да је
нешто урађено у томе правцу (скупљање података о стању појединих благајни), њихова ликвидација и централизација није била извршена, Иначе, до половине јула 1945. године, новчана примања и издавања су вођена преко Кабинета, када су ови послови пренети на Одсек
рачуноводства Општег одељења.
Половином августа 1945. године обављен је преглед, закључене књиге и направљени
изводи о тадашњем стању у Одељењу за металну индустрију, Одељењу за хемијску индустрију, Одељењу за текстил и кожу и Одељењу за дрвну и грађевинску индустрију, чија је намера била ликвидација ових благајни и концентрисање целокупног благајничког и књиговодственог пословања у Одсеку рачуноводства Министарства индустрије.
У току 1945. и 1946. године, а и касније, готово целе 1947. године, рачуноводствена
служба у Министарству индустрије имала је два одсека:
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1. Одсек рачуноводства, и
2. Одсек књиговодства и благајне.
До тада у књиговодственом пословању било је низ пропуста и недостатака. У прво
време дневник набавки се није водио према Уредби о државном рачуноводству (набавке извесних материјала нису књижене). Слично је у почетку било и са партијалницима.
Персонално одељење је постало издвајањем Персоналног одсека Општег одељења.
Поред уобичајених послова (постављења, премештаји, одобрење боловања, забране на плату,
набавка и расподела намирница службеницима, ослобођење од војне обавезе - још за време
трајања рата, и др.), Одељење је требало да испита стање у управама фабрика и предузећа. Оно је, такође, имало за задатак да организује припрему кадрова за стручњаке у предузећима, и
у том смислу изврши организацију низа курсева. У свом саставу Одељење је тада имало два
одсека:
1. Административно-правни одсек, и
2. Одсек за кадрове.
Касније, у складу са општим развојем земље, у време када се због потреба бржег индустријског развоја поклањала велика пажња стручним кадровима, јавља се у другој половини 1946. године
Одељење за стручну наставу с одсецима:
1. Одсек за евиденцију и распоред кадрова (реферат за руководеће кадрове, реферат
за кадрове у Министарству индустрије, реферат за кадрове у федералним јединицама, реферат за кадрове у државним и секвестрираним предузећима, реферат за картотеку и досијеа);
2. Одсек за васпитање кадрова (реферат за високо и средње образоване кадрове, реферат за индустријске и занатске школе, реферат за интернате и течајеве, реферат за курсеве,
предавања и утакмице, реферат за правне и статистичке послове);
3. Административно-правни одсек (реферат за молбе и жалбе по персоналним питањима, реферат за дисциплинске поступке и реферат за администрацију).
Реорганизацијом која је уследила почетком 1947. године назив Одељења је промењен
у Одељење за план кадрова.
Правна служба Министарства индустрије била је у почетку организована у оквиру
Правног одсека Општег одељења. Даљом организацијом унутрашњег уређења Министарства
индустрије Правни одсек је прерастао у Правно одељење с одсецима:
1. Одсек за припрему закона,
2. Одсек за примену закона, и
3. Одсек за радно право.
У делокруг Одељења спадала је у првом реду примена правних прописа на индустрију, али исто тако и њихова израда, тачније - правно формулисање пројеката правних норми из
области индустрије. Одељење је учествовало у дефинитивној изради пројеката закона, уредаба и осталих општих прописа које су издавала или предлагала републичка министарства индустрије и сарађивала на изради свих прописа уколико су исти били од утицаја на индустријску делатност земље. Такође, било је дужно да буде тумач постојећих прописа и да прати
њихово деловање у пракси. У надлежности Одељења било је и целокупно правно пословање
Министарства и његових појединих органа, као и проучавање економске и правне политике у
односу на индустријско законодавство. Требало је да сарађује и са другим одељењима Министарства индустрије на њиховој организацији, али те везе нису међу њима биле довољно чврсте.
Занимљиво је да се највећи део грађе овог фонда, односно готово његова половина,
налази у оквиру Правног одељења (Секретаријат - Правна служба). Због специфичности и
важности ове грађе потребно је рећи нешто више и о њеном настанку.
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Ради се о досијеима фирми која се односе на њихов приватно-правни статус. Наиме,
21. новембра 1944. године, АВНОЈ је донео Одлуку о прелазу у државну својину непријатељске имовине, о државној управи над имовином неприсутних лица и о секвестру8 над имовином коју су окупационе власти присилно отуђиле.
Нова друштвено-економска и политичка структура Југославије обезбеђивала је бржи
развој у целој земљи. Томе је, поред осталог, допринела и национализација, тј. подруштљавање свих основних средстава за производњу у свим гранама народне привреде (изузев
највећег дела пољопривреде и занатства). Целокупна индустрија, с изузетком ситне локалне
индустрије, национализована је до краја 1946. године, док су мања индустријска предузећа
национализована до априла 1948. године. У том периоду је извршена национализација и свих
других (привредних) предузећа у свим осталим привредним гранама, па су тако створени
друштвено-економски услови за прелаз на социјалистичку планску изградњу привреде.
Подржављењем свих осталих средстава за производњу и спровођењем аграрне реформе, као и конфискацијом имовине свих оних лица која су сарађивала са окупатором, створен
је друштвени сектор народне привреде, који је представљао материјалну базу за изградњу социјализма и културни преображај земље. У том циљу, почетком 1945. године, при Повереништву за трговину и индустрију је основана Државна управа народних добара (ДУНД). Њен
је основни задатак био да утврди имовно стање добара која су прешла под њену управу и да
одређује начин како ће се та добра искоришћавати у општенародне сврхе.9
Досијеа фирми, о којима је овде реч, управо су грађа о утврђивању њиховог имовинско-правног статуса. Наиме, решењем Министарства индустрије (Кабинет) бр. 978 од 12. маја
1945. године, “ сва индустријска предузећа, индустријске и стамбене зграде и непокретни инвентар ових предузећа и зграда прешли су у пословно руководство Министарства индустрије,
односно његових одговарајућих стручних одељења”. Министарство индустрије је преузело
руковођење над пословањем тих индустријских предузећа, као и бригу о њиховој производњи и економском искоришћавању.
Расправа имовинских односа и других правних послова, као и одобрење инвестиционих индустријских кредита и контрола њихове употребе остали су у надлежности Државне управе народних добара. Стога је Министарство индустрије одмах приступило регистровању
ових индустријских предузећа, попису целокупног инвентара индустријских и стамбених
зграда, као и расположивих сировина (рокови и начин предаје ових предузећа утврђивани су
споразумно између Министарства индустрије и Државне управе народних добара)10. У том
циљу, ради правне ликвидације ових предузећа, одређен је почетком јула 1945. године и референт који је имао да уради потребне припреме. Требало је од принудних управитеља предузећа узети све потребне извештаје и податке (писмене) о раду, имовини и промету предузећа од момента њиховог преласка у државну својину до предаје (предузећа) под непосредну
управу ДУНД-а.
После расправљања имовинско-правних односа, односно извршења припрема за ликвидацију одређеног предузећа, подносио се у том смислу предлог Министарству индустрије.
Након добијања његовог решења (у смислу Упутства Кабинета бр. 210 од 9. II 1945. године),
приступило се окончању ликвидације. Наравно, то је био последњи део овог задатка коме је
8

9

10

Код нас је секвестрација била предвиђена као посебна мера обезбеђења у низу закона којима се после ослобођења регулисало поступање с имовином која је по разним основама прелазила у друштвену својину
(нпр. Закон о конфискацији имовине и о извршењу конфискације, Закон о прелазу у друштвену својину
непријатељске имовине и о секвестрацији над имовином одсутних лица, Закон о поступању са имовином
коју су сопственици морали напустити у току окупације и имовином која им је одузета од стране окупатора и њихових сарадника).
Од друге половине 1946. године, Државна управа народних добара постаје орган Владе ФНРЈ и отада дела
под називом Комисија за народну имовину, обезбеђујући управу и коришћење непријатељске имовине, имовине неприсутних особа и секвестар над имовином коју су присилно отуђиле окупаторске власти.
Уредбом Владе ФНРЈ од 22. јануара 1947. године укинута је Комисија за народну имовину.
Службени лист бр. 33/1945.
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претходило веома мукотрпно утврђивање финансијског стања. Како многи управитељи индустријских предузећа (која су била државно власништво или су била под секвестром), нису имали пуни преглед финансијског стања, Привредни савет ДФЈ је издао Наредбу о образовању
комисија које ће обавити овај посао (бр. 1078 од 13. септембра 1945. године). Комисије су заједнички формирали Министарство индустрије ДФЈ, Министарство финансија ДФЈ, Државна
управа народних добара, Државни ревизиони завод и Индустријска банка Југославије, с тим
што је за сваку републику била одређена и упућена по једна комисија која је у сарадњи са федералним министарствима индустрије и финансија и земаљском управом народних добара имала извршити преглед и контролу финансијског пословања предузећа. У том циљу комисије
су морале да прикупе опште податке о предузећима, пре свега о њиховом правном положају
(да ли је власништво државе или је секвестар, или је под привременом управом државе, постоји ли одлука о прелазу у државно власништво или секвестар, или је предузеће којим другим начином прешло у власништво државе или секвестар, што се, такође, имало назначити,
преписом одлуке, нпр.).
Утврђивало се и власништво деоница и кретање власништва од 1938. године, затим
кредитирање предузећа од 1938. године до ослобођења и од ослобођења до момента утврђивања, као и односи предузећа према другим предузећима у земљи и иностранству (партиципације) уколико се тицало кредитирања. Нарочито се обраћала пажња страном капиталу и
његовом мешању са немачким капиталом.
Задатак комисија био је да утврде шта су предузећа производила и којим капацитетом
(норме и учинак од 1938. до 1944. године, у општим линијама). Све ово је важило и за време
после ослобођења. Требало је, на крају, испитати да ли предузећа испуњавају производне задатке (и ко им их даје) и који су узроци да иста не раде како треба (материјално-техничке
природе и др.).
Из свих ових и других података, као и њихових анализа, комисије су добијале јасну
слику о начину финансијског пословања у предузећима и предузимале одговарајуће потребне
мере.
По обављеном задатку комисије су подносиле извештаје министарствима индустрије
и финансија ДФЈ и федералним министарствима. Тако су и настала ова досијеа, чији се материјал углавном односи на конфискована предузећа и имовину.
Овде су заступљене следеће 24 гране:11
1. Електропривредна предузећа (111)
2. Рудници (112)
3. Плинаре (113): плин за огрев, плинске направе за употребу плина и друго;
4. Железаре -ливнице (114): ливнице гвожђа и метала, фабрике млинских стројева,
градња млинова, фабрике за производњу брусева за косе и друго;
5. Ливнице железа и ковина (115): фабрике алуминијума, индустрије гвоздене и челичне робе (жага и пољопривредних ножева) и друго;
6. Рудници, солане, стакло, порцулан, керамика (116): фабрике глинених пећи, фабрике азбеста, цемента, рудници воденог камена и друго;
7. Метална индустрија (117): ливнице железа и ковина,12 фабрике пољопривредних
справа и алатки фабрике завртања (вијака), аутомеханичарска предузећа и друго;
8. Државна ливница и поморско-механичарска радионица13 (118);
9. Електо-индустрија (119): Српско Сименс електрично д.д., Фабрика батерија, електричних сијалица, акумулатора, хидроцентрале, Друштво за аутоматску телефонију, и друго;
11
12
13

У загради су дате њихове сигнатуре.
Види 5. грану.
Има само један досије.
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10. Хемијска индустрија (120): фабрика боја и лакова, танина и друго;
11. Циглане, пилане и млинови (121): индустрија црепа и цигле, Дионичарско друштво за цемент Портланд у Сплиту за производњу цемента, гипса, умјетних шкриљаца и
тлачних цеви, “Југобетон” - фабрика асфалта и катранских производа у Београду и друго;
12. Дрвна индустрија (122): фабрика намештаја, четака, кистова, пилане и друго;
13. Индустрија папира и картона (123): картонажа и конфекција папира, израда кутија, коверата и папирних кеса, лепенке, писаћег папира и друго;
14. Текстилна индустрија (124) ткачнице, предионице, фарбарско-штампарска текстилна производња и производња плетене робе, индустрија свилених тканина и друго;
15. Индустрија коже и обуће (125): кожа, гума, кишобрани и друго;
16. Фабрика коже и обуће (126);
17. Прехрамбена индустија (127): фабрика чоколаде и бомбона, индустрија пива и
алкохола, индустрија уља, меса, масти и сланине, фабрике теста и кекса и друго;
18. Штампарије - тискаре (128);
19. Дуванска индустрија (129);
20. Фабрика конзерви и сушаре поврћа (212); 14
21. Фабрика прскалица за винову лозу (213);15
22. Пољопривредне пецаре и фабрике сардина (215);16
23. Шумска предузећа (313), и
24. Предузећа лековитог биља (314).
Иначе, утврђивање имовинско-правног односа је почињало достављањем упитника
предузећима. Поред њих у досијеима се често налази и друга бројна документација (одлуке о
формирању предузећа, записници, извештаји, изводи из земљишних књига, судске пресуде у
вези конфискације, преписи - као прилози итд.).
Један досије представља, углавном, документацију једне фирме. Има, међутим, случајева да је у досијеу заступљено више предузећа разних грана и из различитих република. Насупрот томе, дешава се да једна фирма има више досијеа. Што се тиче количине документације, нека досијеа су веома обимна, док нека садрже само један примерак упитника.
Сви ови материјали, изузев преписа прилога којих има и из предратног периода, обухватају време од 1945-1947. године и углавном имају ознаку Општег и Правног одељења.
У многим случајевима предузећа различитих грана налазила су се заједно (иста бројна ознака). Занемарујући ондашња мерила за овакво груписање, исто је обављено на тај
начин што су се на једном месту нашла предузећа исте гране (без обзира на сигнатуре дате у
своје време). Исто тако, у оквиру грана је вршена деоба предузећа према републичкој припадности.
Неопходно је поменути још и то да је, ради што боље оријентације и задовољења што
ширих интереса истраживача, на крају инвентара урађено неколико типова регистара ових
досијеа.
Одељење за планове и координацију основано је почетком марта 1945. године. Често је било оптерећено пословима који нису спадали у његову надлежност. Због његове велике важности и значаја, а у склопу општих потреба развоја, развитку овог одељења, у погледу
организационе структуре и садржине његовог рада, поклањала се све већа пажња.
Одељење за планове и координацију имало је задатак да непосредно планира за Ми14
15
16

Само два досијеа.
Само један досије.
Два досијеа.
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нистарство индустрије. Одељење је стварно руководило планирањем индустријске производње, а у најширем смислу и изградњом земље (било је уосталом у непосредној вези са Савезном планском комисијом, продубљујући и извршавајући њена упутства и смернице).
Успешна обнова и изградња привреде земље подразумевала је планско развијање наше индустрије, чија је реализација подразумевала низ претпоставки (познавање стварних могућности целокупне привреде у односу на индустрију земље, познавање саме индустријске
делатности и могућности њеног развијања, могућности њеног извршавања, евентуалних будућих корекција, проучавање делатности и могућности индустријских предузећа и главних управа итд.), које су биле цондитио сине љуа нон за правилну поставку плана индустрије,
његову израду, контролу његовог извршења ради постизања најбољег и најрационалнијег индустријског ефекта. У том смислу сарађивало се са савезним главним управама, а посредством федералних министарстава индустрије и с одговарајућим републичким главним управама које су достављале потребне материјале за његову израду.
Сви овако прикупљени подаци у Министарству индустрије су систематизовани и разрађивани у складу с општим привредним планом земље, а сам план индустријског развоја
достављан је на одобрење Привредном савету. Тиме се желео постићи плански и координирани развитак целокупне индустрије у земљи, и то како у оквиру појединих република, тако и у
склопу разних индустријских грана организованих преко главних управа. На тај начин добило би се и остварило јединство целе индустријске делатности у земљи.
Чињеница је да ови задаци нису довољно остварени у 1946. години. То су на неки начин онемогућавале и честе структуралне промене у самом Министарству индустрије, којих
није било поштеђена ни наредна, 1947. година, кад се прелазило на планску привреду, па се
због тога пред министарства постављао огроман задатак. У том циљу, крајем јануара 1947,
извршена је нова реорганизација Министарства индустрије ФНРЈ.
Плански сектор је и надаље руководио израдом општег перспективног и текућег плана и координирао радом целокупне службе планирања индустрије. Овај сектор је имао следеће одсеке:
1. Општи одсек са три реферата (реферат за опште послове, реферат за државна предузећа и реферат за занатство);
2. Привредни одсек са три реферата (реферат општег проучавања индустријских могућности превреде, реферат проучавања потреба привреде земље и реферат усклађивања задатака индустрије са општим привредним планом);
3. Одсек за проучавање индустрије са три реферата (реферат за индустријски рад, реферат за цене коштања и цене уопште и реферат за интеграцију, индустрије);
4. Одсек за статистику са три реферата (реферат картотека фабрика по власнику и капацитету, реферат картотека цена сировина и продуката и реферат картотека формула за сваки производ (сировине, енергија, амбалажа);
5. Одсек за планирање са три реферата (реферат за израду плана, реферат за контролу
примене плана и добивених задатака и реферат за кориговање плана у току извршења с обзиром на настале промене); и
6. Одсек за репарације, који је крајем октобра 1946. године прешао у надлежност Одељења за капиталну изградњу.
Одељење за капиталну изградњу је међу новооснованим одељењима имало велики
значај. Његова улога је заиста била огромна, а делатност веома широка и разноврсна. Јавља
се почетком септембра 1946. године и већ крајем новембра бележи око осам хиљада деловодних бројева (оваква активност је и иначе карактеристична у овом периоду). То је и разумљиво с обзиром на чињеницу да су се увелико вршиле припреме за прелазак на планску привреду.
За релативно кратко време од неколико месеци требало је припремити оријентационе
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и перспективне планове петогодишње (па чак и десетогодишње) индустријализације земље
(1947-1953). На основу података који су добијени из република, Одељење је правило прегледе овог развоја (по републикама, а у њиховом оквиру по индустријским гранама и фабрикама).
Овим пословима бавио се посебан сектор. Његову допуну је представљао Сектор норми и истраживања. Одсек који се бавио питањима репарација прешао је крајем октобра 1946.
године у Одељење за планове и координацију.
Почетком 1947. године Одељење мења назив у Одељење за план капиталне изградње и рационализације.
Одељење за набавке и снабдевање се јавља половином 1965. године. Оно је вршило
снабдевање индустрије целе земље и то само за рациониране и контингентиране сировине,
полуфабрикате и артикле који су се израђивали у земљи, а у целини за артикле односно сировине које су се набављале у иностранству. Артикле (производе) који су били у слободној продаји, индустријска предузећа су набављала директно код произвођача или у трговачким предузећима.
У време кад је организација Министарства индустрије већ била довољно разрађена и
устаљена, Одељење је имало следеће одсеке:
1. Секретаријат,
2. Одсек за набавке из иностранства и репарације,
3. Одсек за набавке у земљи и економско снабдевање радника,
4. Одсек за ванредне набавке,
5. Одсек за царинске, пореске и транспортне тарифе,
6. Одсек за гориво и мазиво,
7. Одсек за хемијску индустрију,
8. Одсек за метале, и
9. Саобраћајни одсек.
Реорганизацијом, почетком 1947, мења име у Диспечерско одељење индустријских
набавки и продаја које је, како се већ види и из назива, сада објединило послове Одељења за
набавке и снабдевање и Продајног одељења.
Продајно одељење се такође јавља у другој половини 1946. године. Његова делатност и надлежност се управо најбоље виде из његове организационе структуре. Наиме, Одељење је тада имало три одсека:
1. Одсек за анализу тржишта (реферат домаћег тржишта и реферат страног тржишта),
2. Одсек за пласман робе (реферат домаћег тржишта и реферат страног тржишта), и
3. Одсек за рекламу.
Одељење за рекламу такође је било једна од новооснованих организационих јединица (јавља се у јулу 1945. године). Његова структура и обим делатности били су веома широко
замишљени. Требало је да дела као тело које ће пружати сву помоћ руководећим органима
Миниатарства индустрије у свим питањима, како организационе природе тако и рада уопште.
Зато је било у најтешњој вези са Савезном контролном комисијом, која је била надлежна за
пружање савета и помоћи. Одељење је вршило контролу правилног рада у свим областима
индустријске делатности (производња, расподела, набавка из иностранства, цене и квалитет
робе, финансирање, кадрови, норме, општи проблеми).
У вези с регулисањем имовинско-правног статуса предузећа Одељење је тесно сарађивало с Општим одељењем и пружало му неопходну помоћ. Оно је такође учествовало у раду на организацији одељења Министарства индустрије, као и на сталном унапређивању те ор-
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ганизације. Ову помоћ је пружило и у време реорганизације Министарства, половином 1946.
године, када су, поред осталог, основане главне и савезне управе.
Ово одељење је имало следеће одсеке:
1. Одсек за комерцијалну контролу /реферат за контролу рачуноводства (упознавање,
увођење и примењивање једнообразног рачуноводства), реферат за контролу калкулација
(упознавање и ревизија калкулација), реферат контроле кретања сировина и полуфабриката,
реферат контроле усклађивања сировина и готових производа/;
2. Одсек за техничку контролу и рационализацију /реферат техничке контроле (техничка организација, контрола постројења, подизање учинка рада машина и радника, извршење производног плана у техничком смислу), реферат рационализације (географски положај
фабрика, врста производних грана и начин производње)/;
3. Одсек опште организације (реферат за организацију руководства предузећа и комерцијално-административну организацију, реферат контроле расподеле и искоришћавања
стручне радне снаге, као и функционалне повезаности одељења унутар предузећа, реферат
контроле утицаја организација намештеника, остварења стручних школа и услова рада и живота радника);
4. Одсек за финансирање индустрије /реферат погледа финансијског стања и власништва предузећа, реферат за кредит (потребе, ангажовање и употреба кредита)/; и
5. Одсек државне индустрије (реферат евиденције државних, подржављених и секвестрираних предузећа, реферат за стручно мишљење о стању, повећању и оснивању нових грана индустрије и индустријских постројења).
Готово у ово исто време, 15. јула 1947, Финансијски одсек је прерастао у ново Финансијско-књиговодствено одељење. Преоријентацијом дотадашњег буџетског система, од
буџета администрације на буџет државне привреде, поставио се као неопходан и хитан задатак организовање финансијских одељења у свим савезним и републичким министарствима,
па и у Министарству индустрије.
У његову делатност спадало је:
- руковођење финансијским пословањем подређених главних управа и државних привредних предузећа,
- разматрање и утврђивање њихових финансијских планова,
- састављање збирног финансијскгог и кредитног плана и његово извршење,
- регулисање расположивих средстава појединих предузећа путем расподеле обртних
средстава међу њима,
- утврђивање норми сопствених обртних средстава узимајући у обзир обим пословања,
- извршење обавеза према општедржавном буџету,
- анализа кварталних биланса привредних предузећа и давање разрешница на годишње завршне рачуне главних управа,
- учешће у ревизијама у главним управама и предузећима, и
- вођење централног књиговодства, које је обухватало целокупно финансијско пословање подручних главних управа и подручних предузећа.
Ради остваривања ових задатака, Министарство је веома тесно сарађивало са Министарством финансија, од кога је примало потребне савете и помоћ.
После реорганизације, почетком фебруара 1947. године, ово одељење је добило назив
Књиговодствено-ревизионо одељење. Преузело је део послова бившег Финансијско-књиговодственог одељења, с тим што је од тада имало искључиво функцију ревизије.
Питање целисходније организације Министарства индустрије било је предмет разматрања на низу састанака начелника одељења. Расправљало се о “новом решењу” организације

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ

XXI

Министарства.
Година 1947. била је прва година петогодишњег плана. Прелазило се, дакле, на планску привреду, те се пред сваким министарством, па и Министарством индустрије, постављао
огроман задатак. Да би се овај могао остварити, требало је организовано приступити његовој
реализацији.
Стално тежећи ка новим и адекватнијим облицима, 7. фебруара 1947. године извршена је нова реорганизација Министарства индустрије ФНРЈ. После ових измена Министарство
је имало следеће организационе јединице:
1. Секретаријат који је обухватао послове бившег Општег одељења, Правног одељења и Бироа за штампу;
2. Персонално одељење, које је обухватало послове бившег истоименог одељења;
3. Контролно одељење, које је обухватало послове бившег Одељења за индустријску
контролу;
4. Књиговодствено-ревизионо одељење, које је обухватало део послова бившег Финансијско-књиговодственог одељења. После ове реорганизације имало је искључиво ревизиону функцију;
5. Диспечерско одељење индустријских набавки и продаја, које је обухватало послове бившег Одељења за набавке и снабдевање и Продајног одељења;
6. Одељење за план производње, које је обухватало део послова бившег Одељења за
планирање производње који се односе на план производње;
7. Одељење за план капиталне изградње и рационализације, које је обухватало послове бившег Одељења за капиталну изградњу;
8. Одељење за план кадрова, које је обухватало послове бившег Одељења за стручну
наставу уколико се тичу планирања;
9. Одељење за план цена, које је обухватало део послова бившег Одељења за планирање производње уколико се тичу планирања цена;
10. Одељење за финансијски план, које је обухватало послове бившег Финансијскокњиговодственог одељења;
11. Одељење за евиденцију плана и статистике, које је обухватало део послова бившег Одељења за планирање производње;
12. Одељење за институте.
Ових шест планских одељења чинила су тзв. Плански сектор, који је руководио израдом општег перспективног и текућег плана, координирао целокупну службу планирања у
Министарству индустрије.17
Крајем августа 1947. године дошло је до реорганизације Диспечерског одељења индустријских набавки и продаја. Наиме, дотадашње одељење је укинуто, а уместо њега су организоване три диспечерске групе:
1. Група диспечера за индустријске набавке и продају у земљи,
2. Група диспечера за увоз, и
3. Група диспечера за извоз.
У оквиру Секретаријата (бившег Општег и Правног одељења) налазиле су се још неке
организационе јединице.
У исто време долази и до измена у рачуноводственој служби. Наиме, дотадашња подела ове службе на Одсек рачуноводства и Одсек књиговодства и Благајне није била у могућности да врши евиденцију одобрених кредита и извршених расхода саобразно одобреним
17

Ова одељења су имала посебан (заједнички) деловодник за преко 12 500 хиљада бројева у 1947. години.
Иначе, свако од њих имало је своју сигнатуру изражену римским бројем (од I - VI).
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и расположивим кредитима, нити да спречи њихово прекорачење. Зато, да би се рачуноводствена служба у Министарству индустрије ФНРЈ могла саобразити Уредби и Правилнику о
извршењу буџета, у оквиру Секретаријата Министарства ствара се јединствен Одсек рачуноводства са следећим рефератима:
1. Реферат књиговодства,
2. Реферат благајне,
3. Реферат ликвидатуре,
4. Реферат контроле, и
5. Реферат архиве.
Биро за штампу и пропаганду имао је веома значајне задатке. Он је свакодневно вршио преглед дневне и периодичне штампе, пратећи вести из области индустрије, при чему је
скретао пажњу на грешке у информисању, нарочито инсистирајући да се ове благовремено исправе. Биро се, даље, старао за објављивање у штампи свих чланака и материјала који су се
по потреби писали и обрађивали у Министарству, дирекцијама и предузећима. Настојао је да
се не објављују подаци поверљиве природе.
Биро је обављао пропагандни рад за индустрију земље (израда пропагандних издања,
репортажа и фоторепортажа, филмских журнала, филмова и др.). Биро је служио као веза између Дирекције за информисање, Тањуга и других редакција, с једне, и дирекција и предузећа по питањима репортажа, филмских снимања, прикупљања и проверавања вести, старајући се о веродостојности тога материјала, с друге стране.
Биро је, такође, прикупљао, сређивао и чувао документацију о индустријској обнови
земље, која му је служила за повремено припремање издања, приређивање изложби и др. Сарађивао је са стручним одељењима Министарства индустрије у вези реклама индустријске
производње у земљи. Да би рад Бироа био олакшан, при свакој генералној односно главној
дирекцији постојала је веза са њима, коју су одржавали секретари дирекција. Ово одељење
Министарства и генералне, односно, главне дирекције, као и њихови поједини стручни органи, били су дужни да пружају свестрану помоћ Бироу.
Мада је Биро био у саставу Секретаријата као његов део, он је био под непосредним
руководством и надзором помоћника министра индустрије ФНРЈ, од којих је примао директиве и подносио им извештај о своме раду.
У оквиру Секретаријата била је и Штампарија Министарства индустрије ФНРЈ.
Извршење и контрола петогодишњег плана захтевали су врло често штампање поверљивих
планова, елабората и специјалних формулара, и то брзо и под посебним условима. Постојеће
државне штампарије нису могле задовољити ове потребе (свака је имала своје планске задатке), које су се, иначе, јављале као ванредни, планом непредвиђени послови. Да би се задовољиле ове потребе Министарства индустрије и његових генералних и главних дирекција, основана је Штампарија Министарства, која је у оквиру буџета Министарства индустрије имала
свој посебан буџет прихода и расхода.
Гаража је, такође, била у саставу Секретаријата. Њен шеф је био непосредно потчињен секретару Министарства индустрије ФНРЈ.
Поред Гараже постојала је и Ауторадионица. Она је својевремено основана у склопу
Секретаријата (Општег одељења) Министарства индустрије, првенствено за потребе самог
Министарства, а не као привредно предузеће. Ауторадионица је функционисала до 1. новембра 1947. године, кадаје (решењем Министарства индустрије) стављена у ликвидацију. Њене
машине, машински уређаји, алат, погонски, помоћни и остали материјали и инвентар предати
су Министарству саобраћаја НР Србије.
У исто време (15. септембра 1947) основано је и Одмаралиште Министарства индустрије ФНРЈ на Бохињу, чији су послови такође спадали у надлежност Секретаријата Министарства. Управника, као и остало особље Одмаралишта, постављало је Министарство инду-
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стрије. Иначе, Одмаралиште се издржавало од сопствених средстава, тј. од пансионских прихода.
Као посебно тело при Министарству индустрије ФНРЈ основано је почетком марта
1947. године Арбитражно веће. Оно је било надлежно за решавање имовинских спорова између установа Министарства индустрије (генералне, главне дирекције и др.), затим између установа Министарства индустрије и индустријских предузећа општедржавног значаја, која су
се налазила под административно-оперативним руководством Министарства индустрије, односно његових генералних и главних дирекција, између установа Министарства индустрије
ФНРЈ или индустријских предузећа општедржавног значаја под АОР-ом Министарства индустрије односно његових генералних и главних дирекција, с једне , и задруга, задружних или
приватних предузећа или приватних физичких и правних лица, с друге стране.
У имовинске спорове, који су се имали решавати арбитражним путем, спадали су нарочито спорови о испуњењу уговора о квалитету производње, о роковима и условима испоруке робе, о плаћању, о накнади штете, о конвенционалној казни, о одустанку или измени уговора, као и сукоби који су настајали поводом уговора, а пре његовог закључења, одбијање
закључивања и неприхватање уговора, лажност понуде за склапање уговора, рокови њеног
прихватања, повлачења или гашења итд.
Посебно место и статус имало је Државно предузеће за промет кожом и текстилом
“Котекс”, које је основано августа 1946. године. Рредузеће је имало савезну и земаљске дирекције (за Србију, за Војводину, за Хрватску, за Словенију, за Босну и Херцеговину, за Македонију и за Црну Гору).
Међутим, “Котекс” није дуго пословао. Решењем Првредног савета (13.364/17. VII
1946) одређено је да се приступи мерама за његову ликвидацију, не чекајући на доношење дефинитивних прописа од стране Владе ФНРЈ. Према овом решењу, дотадашње земаљске дирекције за промет кожом и текстилом, са целокупном имовином утврђеном на дан 31. XII
1946. године, а на основу решења народних република, постале су посебна предузећа републичког значаја.
Слично је било и са “Отпадом” - Државним предузећем за промет отпацима у Београду. Оно је основано Уредбом Привредног савета (бр. 37, од 27. III 1945. године). Међутим, непуну годину дана касније, решењем Привредног савета (бр. 1678, од 28. II 1946. године) одређена је њеогова ликвидација. Предузеће је, наиме, требало престати са пословањем
31. XII 1946. године. Роба, инвентар и некретнине предузећа затечене на територији појединих република предати су одговарајућим републичким владама, с тим што су ове биле дужне
да дају новчану противвредност.
РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Администрација Министарства за релативно кратко време (од краја 1944. до краја
1947. године), имала је доста чудан, често “неухватљив” развој.
Не узимајући у обзир установе и предузећа која су се налазила у надлежности Министарства индустрије ФНРЈ већ само његова одељења, постојало је низ одвојених служби за
административно-канцеларијско пословање. Тако на пример, у 1944. години заједнички деловодник су имали Опште одељење (I), Одељење за индустрију (III), Одељење за банкарство и
осигурање (IV), и Одељење за спољну трговину и трговинске споразуме (В). Већ у то време
одвојене деловоднике имало је низ одсека, који ће убрзо прерасти у посебна одељења (Одсек
за металургију, Одсек за хемијске производе, Одсек за кожу, Одсек за дрво, Одсек за текстил
и Одсек за ратну индустрију).18 Поред наведених (одељења), за све ово време (до краја 1947),
18

Централизацију архивског пословања онемогућавала је и чињеница што се сва одељења Министарства индустрије нису налазила у истој згради. Тако су она одељења која су била ван зграде имала своје деловодне
протоколе и она су све копије својих решења слала у Кабинет.
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посебан деловодник имао је и Кабинет.
У првој половини 1945. године, а у вези измена у организацији Министарства и појаве нових одељења, као и настојања да се унапреди административни поступак, заједнички деловодник су задржали Опште одељење, Персонално одељење (II), Одељење за планове и координацију (VII) и Одељење за занатство (IX). Њихово пословање, наиме, и даље је вођено
преко Опште архиве Министарства, као заједничке (пријем, завођење и одлагање аката, наплата таксе и др.). Остала одељења имала су своје посебне писарнице (Одељење за металну
индустрију, Одељење за електрификацију, Одељење за хемијску индустрију, Одељење за прехрамбену индустрију, Одељење за индустријску инспекцију тј. Одељење за контролу,
Одељење за текстил и кожу и Одељење за техничко дрво). Иначе, експедиција целокупне
поште за цело Министарство вршила се и даље преко Опште архиве, с тим што су одељења
са посебним архивама својим књигама достављала сву пошту на експедицију Општој архиви.
Ово стање, међутим, није дуго потрајало. Крајем августа, а “по указаној потреби”, укинута је Општа архива четири одељења, с тим што су и она као и остала одељења убудуће имала своје деловоднике (Одељење за занатство је тада престало да постоји као одељење и добило је статус одсека при Одељењу за планове и координацију, па је и његова архива остала
при томе одељењу). Тако је сада, после укидања Опште архиве, Министарство индустрије имало 12 архива (рачунајући и Кабинет). Међутим, пријем и експедицију целокупне поште
вршила је Главна архива. У том циљу она је водила регистар страних бројева и експедициону
књигу.
Пријем поште се вршио на тај начин што је Главна архива примала сву пошту упућену Министарству индустрије, парафирала је, заводила у експедициону продајну књигу и предавала надлежним одељењима после чега се из експедиционе књиге вршило завођење у посебне регистре.
Експедиција поште се обављала на тај начин што су архиве одељења ковертирале акта, затим их заводиле у своје експедиционе књиге и предавале их Главној архиви на експедицију. Главна архива је овако примљена акта заводила у своју експедициону књигу и достављала их на одговарајућа места.
Главна архива је имала три експедиционе књиге: једну за експедицију поште у Београду, другу за предају аката за унутрашњост и трећу за хитну пошту. Поред тога, Главна архива је имала и књигу за експедицију телеграма на пошти, као и посебну књигу за предају телеграма одељењима Министарства.
Сва одељења су имала своје деловодне протоколе, експедиционе и референтске књиге.
Поред овог, Опште одељење и Одељење за прехрамбену индустрију имала су и своје
регистре, а Одељење за текстил и кожу водило је картотеку, док архиве осталих одељења нису водиле ни регистре нити картотеку.
Питање начина рада у архивама било је предмет честих расправљања у оквиру појединих одељења, а и на састанцима њихових начелника (да ли опште или одвојене регистратуре?). Схватило се, наиме, да служба за административно-канцеларијско пословање у Министарству индустрије треба да буде организована на начин који ће најбоље обезбедити контролу улаза и излаза свих предмета, брзу обраду аката, као и проналажење после њиховог
одлагања. Било је доста разлога и за један и за други начин административно-канцеларијског
поступка, али од свега су највише чуда учестана мењања и велике недоследности и нејасности у њиховом спровођењу.19
Питање рада администрације било је стално актуелно и у следећим годинама (о томе
19

Највећи број ових књига, нажалост, није сачуван.
Какво је било то стање сведочи податак у вези прикупљања тзв. начелних аката (одлуке, расписи, решења,
упутства и сл.) који су, због потреба рада Министарства, морала бити проналажена по свим одељењима
(крајем 1945. године).
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су и надаље расправљали начелници одељења, али је било и предлога од људи ван самог Министарства индустрије, чак и оних који до тада “нису радили у државним надлештвима”). У
новој, 1946. години долази и до новог начина вођења архиве.20 Централна (Главна) архива
примала је и заводила сву пошту и достављала је оном одељењу у чију је надлежност спадао
одговарајући акт. Одељење више није заводило ова документа, већ је само по експедиционој
књизи окончавало рад у вези одговарајућег предмета. После тога овај се враћао Централној
архиви која је вршила развођење, а разведену копију враћала оном одељењу које је акт доставило. На копији сваког акта коју је требало вратити одељењу, свако одељење је било дужно
да на десном углу оловком означи наслов коме се копија враћа (што најчешће није ни
чињено). Централна архива је у протоколу назначавала где су се копије налазиле.
Но, упркос чињеници да се питањима рада и целисходне организације Централне архиве Министарства индустрије ФНРЈ у току 1946. године бавила веома квалификована комисија, рад администрације није много побољшан. Напротив, ситуација је бивала сваким даном
све тежа. Комисија је, наиме, нарочито инсистирала на томе да ће предложени систем рада једино успети у случају ако га буду спроводили стручни људи. Требало је упослити људе који
би имали најмање средњу школу и “барем неколико година службе у том послу”, који ће знати да дају суштину садржаја акта.
Схватајући сасвим добро и исправно да принципи рада у Централној архиви морају
бити “хитност, тачност, сналажљивост, ажурност и прегледност, јер Архива треба да буде регистратура рада целог Министарства”, поклањала се њеном раду и даље потребна пажња.
Стога је, крајем 1946. године, Опште одељење издало ново Упутство о административно-канцеларијском пословању у Министарству индустрије. Према овом упутству ниједан акт “не
сме изаћи из Министарства, нити ући у Министарство, односно бити додељен у рад, док не
прође и буде евидентиран кроз књиге и формуларе Централне архиве”. Убудуће сваки такав
предмет “пратио” се са два картона, од којих је оригинал био ружичасте, а дупликат зелене
боје. Ове прве је чувала Централна архива у хронолошком редоследу основних бројева (од један надаље), док су се дупликати картона налазили код одељења, такође у сређеном хронолошком реду. Овакво “књижење” аката вршило се картонима по систему “ад нумерум”, тј. један предмет је кроз целу годину носио основни број, а сви накнадно примљени и послати дописи, у вези с тим предметом, добијали су по реду подброј (од један надаље).
После завођења предмета који је први пут доспео у Министарство, исти се са оба картона достављао одељењима, где је одређени службеник потврђивао пријем на оба примерка.
Оригинал картона се, даље, враћао истог дана Централној архиви, а дупликат са предметом
достављао се у рад одређеном референту, који је такође на одговарајућем месту потврђивао
пријем.
Приликом првог одашиљања, предмет је добијао први подброј. При одговору на прво
тражење, предмет се није заводио у Централној архиви, већ је добијао свој подброј. Кад је
предмет тако урађен, он се враћао Централној архиви са испуњеним одговором, и то на дупликат картону, и добијао подброј 2, 3, 4 ... Кад се по предмету одговорило, увек је остајао исти број, али је сваки пут овај предмет добијао нови подброј. Централна архива је потврђивала пријем у одговарајућој рубрици на оба картона, с тим што је дупликат поново враћала
одељењу. Ради ажурности у свршавању предмета, било је обавезно означавање рока на њима.
С тим у вези одељења су дупликате картона које су чували, делили на две групе: свршених и
несвршених предмета.
Уколико је поједино одељење тражило неки (нпр.) извештај од другог одељења, онда
се предмет слао преко доставне књиге, коју је имало свако одељење, и такви предмети нису
пролазили кроз Централну архиву. Међутим, у случају да се предмет достављао на на20

Све до 19. октобра заводе се само акта која је обрађивало Опште одељење. После тога, до краја године,
јављају се и ознаке и осталих организационих јединица.
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длежност другом одељењу, онда се овај слао директно Централној архиви, која је по картонима задуживала одговарајуће одељење. Ради лакшег проналажења предмета водила се њихова
азбучна картотека (назив надлештва, фирме, име лица, комбиновано са материјалом). У случају дуплог завођења једног предмета (у току године), проналазио се дупликат његовог првог
завода и исти се враћао Централној архиви са новим картоном (другим бројем).
Акта су добијала следеће сигнатуре према месту где су предмет обрађивали: К-Кабинет, С-секретари појединих помоћника министра са иницијалима дотичног помоћника (нпр.
С-К-секретар Копчока, С-З секретар Златарића), Т-Технички савет, И-Одељење за планирање
производње, II-Одељење за капиталну изградњу, III-Одељење за набавке и снабдевање, IVПродајно одељење, V-Финансијско одељење, VI-Одељење за индустријску контролу, VIIОдељење за стручну наставу, VIII-Персонално одељење, IX-Правно одељење, и X-Опште
одељење. Наравно, ове ознаке ће, приликом реорганизације Министарства индустрије, почетком фебруара 1947. године, претрпети одговарајуће измене. Иначе, у вези са новим административно-канцеларијским поступком у овој години (1947), може се рећи да се осетио видан
напредак и да је ова служба доживела осетно побољшање.
ПОДАЦИ О СТАЊУ ФОНДА
Архивски фонд Министарства индустрије ФНРЈ има око 24,5 дужних метара грађе (са
књигама). Он се, у ствари, образовао од четири групе материјала, које нису у Архив Југославије доспеле у исто време.
Један део (5,5 д.м.) је обрађен 1956. године. Он садржи грађу свих развојних фаза Министарства - од краја 1944. до почетка 1948. године (Повереништво за трговину и индустрију
Националног комитета ослобођења Југославије до 13. II 1945. године, Повереништво за индустрију, од 13. II 1945. до 9. III 1945. године, Министарство индустрије Демократске Федеративне Југославије, од 9. III до 29. XI 1945. године и Министарство индустрије Федеративне
Народне Републике Југославије, од 29. XI 1945. до 10. I 1948. године).
Фонд садржи, такође, и нешто архивске грађе из предратног периода, као и из времена окупације.
Ова грађа је, иначе, примљена у оквиру Савета за машиноградњу, крајем 1952. године, а годину дана касније приступило се њеној регистратурској обради.
Треба одмах напоменути да се у то време, у оквиру Савета за машиноградњу налазило неколико фондова (Министарство индустрије ФНРЈ, Министарство тешке индустрије
ФНРЈ, Министарство лаке индустрије и неколико генералних и главних дирекција које су биле административно-оперативни руководиоци индустријских предузећа општенародног значаја). Наиме, тада се сматрало да се ради о јединственом архивском фонду у коме је савет за
машиноградњу Владе ФНРЈ био његов последњи наследник.
У том смислу, редоследом настајања односно укидања ових ресора, у три наврата, од
1953-1956. године, обављено је сређивање ове грађе њеним довођењем у регистратурски поредак.
Касније, приликом нове обраде почетком седамдесетих година, сваки од ових делова,
који је, иначе, био и раније посебно обрађен, издвојен је у посебан фонд.
С обзиром на начин настајања и њиховог трајања, треба напоменути да се мора имати
у виду да постоји изузетна повезаност материјала у свим фондовима, тако да је измешано доста грађе у сваком од њих. Стога је овде било доста тешкоћа приликом обрађивања односно
сврставања архивске грађе ових ресора у фонд једне или друге установе, имајући пре свега у
виду хронолошке границе њихове делатности.
Наравно, и овде се поступило у складу са општепознатим архивистичким принципима и праксом. Наиме, пошто је у сваком од ових сучајева претходна установа била ликвиди-
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рана, то су и предмети на којима је завршен сав административни поступак укључени у фонд
претходне (ликвидиране) установе, док се материјали где то није био случај налазе у оквиру
установа које су је наслеђивале. У овом погледу је особито карактеристичан случај Одељења
за капиталну изградњу чија грађа, мада хронолошки готово у целини припада Министарству
индустрије ФНРЈ, односно Министарству тешке индустрије ФНРЈ, баш због чињенице што је
рад на овим објектима завршен после оснивања Савета за машиноградњу Владе ФНРЈ, управо њему и припадају и сада чини готово девет десетина целокупних његових материјала.
Исти је случај и са Министарством тешке индустрије ФНРЈ у односу на Министарство индустрије ФНРЈ, итд.
Изузетак овде чине предмети који су, мада завршени у претходној, били достављени
другој установи у својству наследних материјала или материјалних доказа, па су стога тамо и
архивирани.
Евидентно је, дакле, да су овде у питању потпуно самостални фондови. Утолико пре,
што је архивистички опредељено да се при ликвидацији установа, са предајом свих или дела
њених функција једној или више новостворених установа, материјали сваке од њих
сачињавају посебне архивске фондове. Ово је особито јасно у случају који је наступио 1948.
године, када су од Министарства индустрије ФНРЈ формирана Министарство тешке индустрије ФНРЈ и Министарство лаке индустрије ФНРЈ, јер су ове две установе добиле функције
које су се разликовале од оних у претходном ресору.
Слично је било и приликом каснијих реорганизација, односно јављања и образовања
нових ресора.21
Приликом сређивања Савета за машиноградњу ФНРЈ, највећи део рачуноводствене
архиве Министарства индустрије ФНРЈ (око 10 д.м. са књигама) задржан је у саставу Савета.
Касније, приликом обраде грађе Министарства индустрије ФНРЈ, овај део је издвојен.
Трећу групу чине материјали добијени од Савезног извршног већа (1966. године), око
4,5 дужна метра. Према попису који је начињен приликом пријема, овде су биле 64 групе најразличитијих материјала од 1945-1947. године.
И најзад, четврти део (7,5 д.м.), представљају досијеа фирми, а односе се на њихов
приватно-правни статус. Ова грађа је примљена од Института друштвених наука (1969. године).
МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАДЕ ФОНДА
Као што се види из претходног дела, утврђени су основни моменти у настајању ове
грађе, као и све промене које су се у току њеног живота дешавале. При томе, обраћена је нарочита пажња на то да ли је структура административно-канцеларијског пословања одговарала структури саме установе. Упоређујући ово стање са структуром Министарства индустрије,
а посебно са административно-канцеларијским поступком у одељењима (о чему је напред било више речи), види се да је било знатних одступања.
Постављало се питање како приступити обради архивске грађе фонда Министарства
индустрије ФНРЈ? Да ли ће ови материјали задржати онај поредак који су добили у установи
где су и настали? Хоће ли се, дакле, поштовати стање створено у писарници, по коме сви архивски документи и предмети добијају место тамо где су и образовани, како би се доследно
спровео основни архивистички принцип да стање фонда после обраде мора у потпуности да
одговара оном поретку грађе који је имала када је била у оперативи.
Пре тога треба рећи да сам фонд Министарства индустрије ФНРЈ, који иначе није велик по обиму, има доста компликовану структуру.
21

Више о томе Инвентар Савета за машиноградњу Владе ФНРЈ.

XXVIII

Библиотека информативних средстава Архива Југославије - Инвентари фондова и збирки

С обзиром на чињеницу да систематизација грађе мора да одражава организациону
структуру ствараоца фонда, његове функције и задатке, у основи класификације и систематизације материјала овог фонда била је у првом реду организациона структура Министарства
индустрије. Наиме, грађа је најпре подељена (тамо где то већ није било урађено, а то је знатно мањи део) по основним организационим јединицама - одељењима, а у оквиру сваког
структурног дела (одељења), извршено је њено груписање по одређеним периодима. Тако је,
дакле, овде примењен структурно-хронолошки облик класификације, тј. грађа фонда је груписана пре свега по структурним деловима Министарства, а у оквиру сваког структурног дела по времену њеног образовања.
Пошто су се за то овде стекли готово сви услови, у даљој обради извршено је
груписање докумената према њиховој садржини. Пре свега, књиге у фонду Министарства индустрије ФНРЈ нису сачуване у потпуности. Ово се у првом реду односи на регистре којих има веома мало, па у таквим случајевима протоколи готово да губе сваку функцију за проналажење предмета. Тешкоћа је у томе (кад нема регистра а има много докумената), што се документа региструју хронолошки и могу се лако наћи само у случају кад су познати датум
(пријем или одашиљање) или деловодни број протокола. Иначе, када се документа траже према другим ознакама (садржина, кореспонденти, итд.), морала би се прелиставати готово читава књига.
У таквом поретку документа је могуће пронаћи једино (брзо) путем регистра. Пошто
ови, углавном, нису сачувани (а у многим одељењима нису ни вођени), грађа је у оквирима
своје структуре груписана према њеној садржини. Тим пре што су архивалије овог фонда добрим делом уништене. Ово у првом реду важи за материјале Опште архиве из 1947. године,
али исто тако и за документа осталих одељења у претходним годинама (у делу који је добијен
од Савезног извршног већа). Осим тога, ранији начин обраде ове грађе није био потпуно
задовољавајући. Како, уза све то, фонд Министарства индустрије нема тако много докумената, то се овај начин рада чини прикладним, па чак у оваквим случајевима и пожељним.
Ради потпунијег и дубљег откривања састава и садржине грађе, као и лакшег проналажења тражених докумената, поред предметне користиле су се, по потреби (најчешће комбиновањем), и друге ознаке (номинална, кореспондентска, ауторска, географска, хронолошка и
др.).
У том смислу, коначна обрада архивске грађе Министарства индустрије ФНРЈ обављена је у оквиру следећих организационих јединица (одељења):
1. Кабинет,
2. Опште одељење,
3. Правно одељење (Секретаријат и Правна служба),
4. Персонално одељење,
5. Контролно одељење,
6. Одељење за банкарство и осигурање,
7. Финансијско одељење,
8. Продајно одељење,
9. Одељење за набавку и снабдевање,
10. Одељење за индустрију,
11. Одељење за хемијску индустрију,
12. Одељење за дрвну и грађевинску индустрију,
13. Одељење за планове и координацију,
14. Одељење за капиталну изградњу, и
15. “Котекс”.
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Иначе, грађа овог фонда обухвата перио од краја 1944. до почетка 1948. Што се тиче
физичког стања ове грађе, може се рећи да је иста веома добро сачувана. С друге стране, кад
је у питању њена комплетност, потребно је констатовати да је шкартирање архивске грађе
Министарства индустрије ФНРЈ обављено у два наврата. Први пут, и то у знатном обиму, ово
је обављено у самој установи. То се у првом реду односи на материјале Опште архиве из
1947. године.
Наиме, овде је остало само око тридесет сантиметара архивске грађе која је у 1947.
години обухватала рад десет одељења Министарства индустрије ФНРЈ. Ово је, нема сумње,
било у вези са дописом Председништва владе ФНРЈ (пов.бр. 1543 од 29. октобра 1949. године), којим се стављало у задатак да се у свим савезним и републичким установама и предузећима, за период од 1944-1949. године, изврши преглед и издвајање грађе “која нема никакве
архивске вредности”. Преглед је требало обавити комисијским путем, и то у року од двадесет
дана.
О шкартирању које је тада извршено остале су белешке које су давале распон бројева
сваког “досијеа” (500 деловодних бројева у сваком), као и број сачуваних предмета. На посебним листивима је, дакле, забележен распон бројева сваког “досијеа”, као и број сачуваних
предмета. Пратећи ове забелешке, може се утврдити, а то није био редак случај, да је остало
само по један одсто раније постојећих докумената. Други, много мањи део, одстрањен је после прегледа и обраде целокупне грађе овог фонда (овде се у првом реду мисли на дуплиране
документе, као и на безвредни рачуноводствени материјал).
Што се тиче регистратурских књига, очуване су, углавном, књиге опште (обичне) архиве и то: за 1944. - једна (4 одељења), за 1945. - четири (10 одељења), 1946. - четири (недостаје један протокол), 1947. - осам књига (10, односно 12 одељења) и за 1948. један протокол.
У овом раздобљу постоје и протоколи поверљиве архиве.
Сачувано је доста деловодних протокола осталих одељења што, нажалост, није случај
и са њиховим регистрима.
Укупно, у фонду има 79 регистратурских књига.
Обрада фонда је обављена у 1970. (углавном) и 1971. години, а у томе су учествовали:
Колета Смиљанић, Радмила Трајковић, Светомир Радојевић, Милош Марић и Василије Косић, који је и руководио пословима обраде фонда.
Како је поменуто, за део грађе (досијеа фирми), израђени су као допунско обавештајно средство индекси фирми, који су део овог инвентара.
Сигнатура фонда је одређена на основу Закључака о одређивању сигнатура фондова и
збирки Архива СФРЈ од 2. марта 1964. године и Закључака који су израђени на основу Програма рада за 1968. годину. У том смислу, према тада утврђеном редоследу, почетни део сигнатуре чини број 17. Као и у свим осталим случајевима, други део сигнатуре представљају
одговарајући бројеви фасцикли и архивских јединица.

Василије Косић

ОБЈАШЊЕЊЕ
ЗА ЕЛЕМЕНТЕ ПОПИСА
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ОБЈАШЊЕЊЕ ЗА ЕЛЕМЕНТЕ ПОПИСА

Инвентар има следеће елементе:
1. Број фасцикле или књиге,
2. Број архивске јединице,
3. Кратак садржај архивске грађе, односно назив књиге,
4. Година, односно распон година архивске грађе,
5. Број листова (за грађу где је извршена нумерација листова), и
6. Напомена.
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КАБИНЕТ
1944 - 1947
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
1

1

1. Организација и делатност Државне управе народних добара и њених
органа (1945-1946).
2. Трговачки и други односи са иностранством - увоз извоз, набавка на
рачун репарација, преко UNRRA-е и др.(1945-1947).
3. Записници и закључци конференција планских одељења Министарства индустрије у 1945. и 1946. години.
4. Извештаји о реституцијама Одељења за реституције наше Војне мисије у Берлину (1946).
5. Патенти из области грађевинарства - мишљења о понудама преко наше Војне мисије у Берлину (1947).

2

2

1. Рад на обнови и изградњи индустријских предузећа и постројења извештаји, капацитети, продуктивност (1945-1947).
2. Обнова и развој саобраћаја - додела аутомобила и других транспортних средстава (1945-1947).
3. Мере за унапређење производње дувана (1946).
4. Планска расподела робе и стављање производа у слободну продају
(1946).
5. Буџети, зајмови и кредити - трошкови, исплате, награде (1945-1947).
6. Набавке и требовања - подела бензина за потребе индустрије и др.
(1945-1946).
7. Државна индустријска банка А.Д. у Београду - Правила за оснивање,
одобрење кредита и зајмова, записник Управног одбора Банке (1945).
8. Радови на одржавању и оправци зграда Министарства индустрије
(1946-1947).
9. Распис Председништва Министарског савета ДФЈ о потреби чувања
архива непријатељских организација и установа (1945).
10. Чување архивских докумената и начин вођења регистратуре (1946).
11. Односи са војском - набавке и др. (1945).
12. Постављења делегата - принудних управитеља предузећа (19441945).
13. Заробљеничка радна снага (1945).
14. Стручне школе и курсеви у земљи и иностранству (1945-1947).
15. Организација, надлежност и делатност Повереништва (Министарства) индустрије, његових органа и предузећа, као и других ресора (19451950).
16. Снимци порушених објеката за време рата у Обреновцу, Параћину
и Радовишком срезу (само неколико фотографија) и
17. Разно: мере за снабдевање електричном енергијом - централа у
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Вреоцима; организација откупа, расподеле и преноса семена за фабрике уља
из Војводине у Србију - одређивање представника; записник о примопредаји
Борског рудника НКОЈ-у, организација рада кинематографских предузећа одређивање др Влада Турине; уступање у најам фабрике уља браће Зунан у
Београду, овлашћења за набавку сировина у Румунији и закључење трговинских послова (1944); белешке о сачуваној грађи, оснивање Државне санитарне комисије, предмет о конфискацији имовине београдског трговца Благоја
Чанковића, потраживања за испоруке обављене за време рата, брига о деци
палих бораца, одређивање цена роби у предузећима под секвестром - тумачење и др. (1945); патенти и проналасци - достављање података; осигурање
друштвене имовине, калкулације "Новкабела" - разјашњење, прекид главног
електричног вода у фабрици "Вапа" - истрага; промена назива предузећа,
плаћање робе унапред - објашњење; пренос фабрике шпер-плоча и Сушака у
Босну, конфискација осигуравајућих предузећа, проблеми пласмана индустријске производње, плаћање добровољног рада, снабдевање подружница
"Југопетрола", примедбе на Комисију за политику цена, хибридна вина и
прозводња коњака, чување печата, примери неправилног пословања у Бачкој
Паланци, списак ударника и похваљених, пензионо и социјално осигурање
радника, записник конференције директора фабрике шећера и шпирита кампања шећерне репе; ослобођење просторија за "Отпад" у Дубровачкој 35
у Београду, уступање машина "Змају" - Земун, Контрола утрошка контингената течног горива и мазива, награђивање новатора, упутство за прикупљање
података о врстама чврстог горива, забрана уласка у предузеће, уступање уређаја за производњу пегли Осјечке љеваонице жељеза Државној љеваоници
у Славонској Пожеги и др. (1946), производни план Беочинске фабрике цемента за 1947. годину, процене квара памука услед влаге у "Jutex-у " - Крањ,
записник конференције у Савезној планској комисији о проблемима рударства, преговори у вези британске имовине у Југославији - одређивање члана
наше делегације (др Живојин Прокоцић), задаци истраживања средстава за
заштиту биља, извештај о индустријској својини и записник конференцие о
проблему старог гвожђа у Генералној дирекцији црне металургије, и др.
(1947).

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
1944-1948.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
3

3

1. Државна и секвестрирана предузећа, редовне и принудне управе у конфискованим предузећима, ратна добит, експропријације -жалбе и др., оптужбе
због сарадње са окупатором, примедбе и предлози у вези измене Закона о
конфискацији, уступање уређаја и локала конфискованих фирми, рад Комисије за конфискацију у Војводини и сл. (1945-1946).
2. Уплата постигнутог чистог прихода секвестрираних предузећа - по
републикама (1945-1947).
3. "Рачун прихода секвестриране имовине - разлика цена" (фрагментарно).
4. Ратна штета - пријаве и др. (1945-1946).
5. Питање поверилаца бивших немачких предузећа (1946).
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6. Подаци о вредности немачке (углавном) и италијанске имовине у Југославији (1945-1946).
7. Приход робе из Немачке: преглед обрачуна, изводи текућих рачуна
код Индустријске банке (1947).
8. Попис објеката Војне индустрије у Словенији и суседним деловима
Аустрије и Италије (1944).
9. Попис објеката лаке индустрије у Словенији и суседним деловима
Аустрије и Италије (1944).
10. Попис објеката електрана у Словенији и суседним деловима Аустрије и Италије (1944).
4

4

1. Регулисање правног статуса и делатност предузећа (1946).
2. Спор са фирмом "Pantović, Faru i Comp" због неизвршене обавезе за
подизање фабрике за прераду свиле у Крагујевцу (1922-1947).
3. Потраживања и спорови приватних и правних лица (1945-1946).
4. Подаци о уговорима предузећа пре 6. априла 1941. до 9. маја 1945.
године и њихова ликвидација (1945-1946).
5. Промена назива предузећа, њихова регистрација и протоколација,
фузија и сл. (1945-1946).
6. Оснивање нових индустријских предузећа (1946).
7. Предузећа општедржавног значаја - разни подаци (1946).
8. Спискови мешовитих предузећа Министарства индустрије ФНРЈ
(1946).
9. Пројекти пословног рада предузећа (1946).
10. Извештај о прегледу књига и пословања предузећа "Франк индустрија кавовина Д.Д." - Загреб; два примерка (1945).
11. Обезбеђење, заштита и осигурање имовине предузећа (1945-1946).
12. Аграрна реформа и некретнине индустријских предузећа - примена
закона (1945-1946).
13. Индустријска удружења - забране и др. (1946).
14. Ликвидација друштава и предузећа: Управа државних монопола,
"Отпад", "Котекс" и др. (1945-1947).
15. Одређивање цена индустријских производа - строго придржавање
прописа (1945-1946).
16. Привредни преступи, неправилности у фабрикама и предузећима
(1945-1946).
17. Стављање робе у слободну продају - неправилности и др. (1946).
18. Испоруке робе - спорови и др. (1946).
19. Гомилање робних залиха - оптужбе (1946).
20. Рекапитулациони преглед процене вредности инвестиција прехрамбене индустрије по врстама власништва производње (1946).
21. Процене инвестиција и инвентара и валоризације предузећа - "Бата" и др. (1946).
22. Творница М. Гавриловић синови Д.Д. Петриња - општи подаци
(1945).
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5

5

1. Односи са иностраним партнерима:
а) Пословање са UNRRA-ом (1945-1946);
б) Набавке на рачун репарација - Споразум са Мађарском и др. (19451946);
ц) Увоз - извоз, туристичке визе, употреба радне снаге из Трста, потраживање имовине и др. (1945-1946);
ч) Наши стручњаци у Албанији (1946);
ћ) Заробљеничка радна снага (1945-1946);
2. Односи са војском - обезбеђење предузећа, снабдевање, пенали "Телеоптика" и др. (1945-1946);
3. Поступак са архивском грађом (чување и уништавање) и пословање
регистратуре Министарства индустрије ФНРЈ (1945-1946).
4. Регулисање статуса радника и намештеника, питање плата и награда
- предлози и мишљења; исплата премија, помоћи, хранарина и сл. - објашњења, истрага за учињене кривице, ангажовање страних стручњака и др.
(1945-1946).

6

6

1. Обнова индустријских предузећа (1945-1946).
2. Извештаји (месечни и др.) о делатности Министарства, предузећа и
сл. (1945-1946).
3. Мере за унапређење производње (1946).
4. Елаборат о нашем рударству и топионичарству пре рата, на дан ослобођења, развоју после рата (у 1945. години) и перспективе даљег развоја
(1946).
5. Планови развоја текстилне индустрије:
а) Одређивање цена овчијој и јагњећој вуни, вуненим отпацима и вуненом предиву (1945);
б) Проблеми, стање и развој текстилне памучне индустрије ФНРЈ
(1946);
ц) План производње трикотаже за 1946. годину;
ч) План производње текстилне индустрије за 1947. годину;
ћ) План производње текстилне индустрије за 1947. годину - укупна
производња у натуралним показатељима и тромесечјима - по републикама
(1946).
6. Извештај о раду индустрије у 1946. години (1947).
7. Извештај о раду и стању наше индустрије у вези са трошковима
производње, снижењем цена и др. - по гранама (1946).
8. Месечни прегледи индустријске делатности за март - јуни 1947. године, са примедбама Одељења за евиденцију плана и статистике (1947).
9. Привремена номенклатура производних и непроизводних делатности (1947).
10. Пов. грађа (издвојени делови) расформираног Одељења за хемијску
индустрију; затечено стање хемијских и индустријских предузећа у којима је
ангажован немачки капитал, ратна штета Рафинерије минералног уља у Смедереву (1945), предузећа којима је неопходно обезбеђење Министарства народне одбране, Наредба о заштити народних добара и њиховом управљању,
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начин одашиљања пов. поште нашој Војној мисији у Аустрији, и др. (1946).
7

7

Буџети и кредити:
1. Буџет ДФЈ за 1944. и 1945. годину.
2. Предлог буџета Министарства индустрије ФНРЈ за 1946. годину.
3. Буџет Министарства индустрије ФНРЈ за 1947. годину.
4. Предлози буџета управа државних шумско-индустријских предузећа
за 1946. годину.

8

8

1. Биланси, буџети и кредити предузећа: "Мајстор" Д.Д. - Борово,
"Зорка" - хемијска индустрија А.Д., Београд, "Алпа" - Карловац, и др. (19451946).
2. Буџет Дражавне управе народних добара до краја 1946. године
(1945-1946).
3. Извештај о спровођењу Одлуке АВНОЈ-а о једнообразном рачуноводству у државним привредним предузећима и стања валоризације (1946).
4. Односи са банкама - тумачење прописа и др. (1946).
5. Проблеми транспорта у земљи и расподела камиона и аутомобилских делова индустријским предузећима (1945-1946).
6. Наплата такса, приреза и сл. (1945-1946).
7. Обрачуни за извршене радове (1946).
8. Програми производње - општи статистички прегледи (1945).
9. Прикупљање статистичких података (1946).
10. Статистички билтени:
а) Кретање цена и трошкова живота у Србији од јануара до јуна 1945.
године;
б) Резултати спољне трговине Југославије у 1940. години;
ц) Пољопривредне површине у 1939. години;
ч) Житарице у 1939. години;
ћ) Привремени резултати ванредног пописа кредитних установа Србије
и Војводине;
е) Резултати пописа индустрије ФНРЈ у 1945. години.
11. Преглед прописа објављених у Службеном листу 1945. године (са
регистром).

9

9

1. Издаци за службена путовања по земљи: контрола разних служби,
обилазак и организација течајева, набавке, пријем робе и др. (1945-1947).
2. Издаци за службена путовања по разним земљама; набавке, повраћај
однетих постројења за време рата, посета сајмовима, специјализација по иностраним фабрикама, обиласци привредних објеката и др. (1945-1947).
3. Решења о исплатама надничарима у Министарству индустрије ФНРЈ
(1945-1946).
4. Стручњаци и радници из иностранства (Чехословачка, Немачка,
Трст) на раду у југословенским предузећима: исплате рачуна за стан, за храну ... ; књига примљеног и послатог новца, аконтације принадлежности и др.
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(1946-1947).
5. Стручне школе, курсеви, течајеви и интернати при индустријским
предузећима (Државна цигларска школа и др.): хонорари наставника, трошкови смештаја и исхране слушалаца и др. (1945-1947).
6. Студентске стипендије: спискови студената разних факултета, исплатне листе, практични радови - по републикама (1945-1947).
10

Стање главне књиге у Индустрији мотора у Раковици за септембар

10
1947.

11

11

Организација Министарства индустрије ФНРЈ, генералних дирекција
(3), индустријских предузећа и других савезних ресора и организација, и делатност главних и савезних управа.
година: 1944-1947.

12

12

1. Оснивање и организација главних и савезних управа.
2. Овлашћења и надлежност начелника главних и савезних управа.
3. Предлози буџета главних и савезних управа.

13

13

1. Упутства, расписи, уредбе, закони правилници, наредбе (19451948).
2. Конференције и састанци - записници и др. (1945-1946).

14

14

Опште одељење - остала грађа:
1. Снабдевање радника и службеника и мере за побољшање њиховог
положаја: станови, обданишта, годишњи одмор, потпора, здравствена заштита, намештења инвалида и др. (1945-1946).
2. Набавка и требовање канцеларијског и другог материјала (19451946).
3. Односи са ПТТ - субверзије при слању пакета (предострожност) и
др. (1945-1946).
4. Предузећа нирнбершке робе (1946).
5. Односи са штампом, новине и публикације - набавка и др. (19451946).
6. Утврђивање штете на културно-историјским споменицима - распис
(1945).
7. Стручне школе и курсеви (1946) и
8. Разно: требовање 2000 флаша пива и др. (1945), подвоз на британским авионима из Београда, кршење прописа о извештајима, осигурање од
пожара фабрике К. Илића синови А.Д., организација индустрије у Босни и
Херцеговини - информативни извештај; снимање у фабрикама за филмски
журнал, употреба пословне менице, предлог за увођење арбитражних судова,
индустријско ватрогарство, извођење грађевинских радова од стране протоколисаних лица, откуп 150 вагона из Вршца, Црквеница - разврставање у први разред скупоће; радње без сталног пословног места - обнављање; захтеви
народних одбора за достављање извештаја од стране предузећа, ненајављени
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прекиди прекиди струје у Ваљеву, забрана употребе возила у приватне сврхе,
израда типске систематизације државних индустријских предузећа, преузимање дистрибуције животињских длака, израда скица нове Маркарнице, телеграмске скраћенице, план такмичења индустрије ФНРЈ за период август децембар 1946, и др. (1946), стање касе узајамне помоћи Министарства индустрије ФНРЈ на дан 31. децембра 1947. године (1948).

ПРАВНО ОДЕЉЕЊЕ
(СЕКРЕТАРИЈАТ - ПРАВНА СЛУЖБА)
1945-1948.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ

15

15

1. Материјали који се односе на пресуде ратним злочинцима (1945).
2. Прегледи прикупљених података о учешћу страног капитала у нашој
индустрији - потраживања страних (швајцарских) држављана и др. (19451947).
3. Извршење мировног уговора са Италијом и Мађарском: упутства,
захтеви предузећа у вези имовине и др. (1947-1948).
4. Потраживања у земљи и иностранству (1946).
5. Предратна потраживања - пријаве; потраживања правних и приватних лица (1947).
6. Конфискација, експропријација, национализација и ликвидација
(1946-1947).
7. Питање добротворних фондова - Беочинска фабрика цемента (1946).
8. Наименовање стручних савета и одбора (1946-1947).
9. Номенклатуре радника главних и савезних управа (1946).
10. Питање исплате пензија и потпора, надница и плата у случају болести и несреће, предлог за постављење правних референата, истрага по учињеним кривицама и др. (1946).
11. Организација главних и савезних управа, као и других ресора и
предузећа (1946-1947).
12. Ликвидација Ауторадионице Министарства индустрије ФНРЈ - рад
Ликвидационог одбора (1947-1948).

16

16

1. Упутства, наредбе, уредбе, закони (1946-1947).
2. Проглашење, уступање и спајање предузећа општедржавног значаја
(1947).
3. Уступање машина, уређаја и камиона (1947).
4. Стручни курсеви за правнике, за инвалиде (1947).
5. Мере против пожара (1946-1947).
6. Конференције и састанци (1947).
7. Разно: правдајућа документа чланова наше делегације за трговинске
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преговоре са СССР-ом, заштита југословенских интереса на Далеком истоку,
извештавање наших дипломатских представништава о доласку југословенских делегација у иностранство, повраћај Министарству одбране машина,
инсталација и материјала од фабрике "14 октобар" из Крушевца, предлози
Министарства индустрије ФНРЈ за мировне преговоре са Немачком и Аустријом, потраживање Уједињених творница цемента - Сплит од италијанског друштва "ИФИ" из Торина, експропријација земљишта за подизање предузећа азотних једињења у Баричу, за градњу творнице "Југовинил" у Сплиту, број предузећа републичког значаја, споразум о одржавању и обнављању
права индустријске својине, пожар у Фабрици вунених тканина у Параћину,
конфискација краљевог дворца на Бохињском језеру, поступак против директора Истарске творнице Портланд - цемента, Коромачно - Лабин, повраћај уметничких предмета по мировним уговорима и проблеми из Мировног уговора са Италијом, односи са земаљским и главним управама, мере за
побољшање квалитета, привредне карактеристике предузећа "Матка" и
"Сапуџица", уступање електричних предузећа република, зграда "Бате" у
Љубљани - додела "Нами", учвршћивање дисциплине у предузећима, питање
доделе зграде за службенике Министарства индустрије ФНРЈ, пренос активе
и пасиве часописа "Индустријски билтен" на "Индустријску књигу", једнообразни тип закључнице, уговор о извођењу радова на згради бивше нове
Маркарнице у Београду, давање млека одрђеним категоријама радника, привремено уступање и процедура уступања основних средстава, предлог за
смањење радног времена у неким гранама електрохемијске индустрије,
питање продужења протокола о продужењу за једну годину међународног
споразума о шећеру из 1937. године и др.
година: 1945 - 1947

ДОСИЈЕА НАЦИОНАЛИЗОВАНИХ ФИРМИ
(ПО ИНДУСТРИЈСКИМ ГРАНАМА И РЕПУБЛИКАМА)
Метална индустрија
Србија (са Војводином и Косовом)
Бр. 1 -23.

17

17

18

18

Бр. 1 -11.

19

19

Бр. 1 -10.

20

20

Бр. 1 -17.

21

21

Бр. 1 -6.

22

22

Бр. 1 -25.

23

23

Бр. 1 -17.
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24

Бр. 1 -13.

25

25

Хрватска
Бр. 1 -28.

26

26

Бр. 1 -22.

27

Словенија
Бр. 1 -26.

24

27

28

28

Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора
Бр. 1 -18.
(1-8; 9-15; 16-17; 18)
Електроиндустрија: централе и електротехничка предузећа
Србија
Бр. 1 - 2422

29

29

30

30

Бр. 1 - 17

31

31

Бр. 1 - 10

32

32

Бр. 1 - 7

33

34

33

34

Хрватска
Бр. 1 - 20
Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора
Бр. 1 - 16
(1-9; 10-13; 14-15; 16)
Хемијска индустрија

35

35

Србија
Бр. 1 – 25

36

36

Бр. 1 – 28

37

37

Бр. 1 - 16

22

В. фас. 94 и 95.

11
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38

38

Хрватска
Бр. 1 - 18

39

39

Бр. 1 - 21

40

40

Бр. 1 - 26

41

41

Словенија
Бр. 1 - 17

42

42

43

43

Бр. 1 - 8
Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора
Бр. 1 - 15
(1-8; 9-14; 15)
Индустрија грађевинског материјала: цигла и цреп, камен,
цемент, арматура, креч, керамика, стакло, асфалт, бетон

44

44

Србија
Бр. 1 - 35

45

45

Бр. 1 - 39

46

46

Бр. 1 - 34

47

47

Бр. 1 - 30

48

48

Бр. 1 - 15

49

49

Хрватска
Бр. 1 - 13

50

50

Бр. 1 - 45

51

51

Бр. 1 - 43

52

52

Босна и Херцеговина
Бр. 1 - 18

53

Црна Гора, Македонија, Словенија
Бр. 1 - 27

53
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(1-2; 3-11; 12-27)
Дрвна индустрија
Србија
Бр. 1 - 3023

54

54

55

55

Бр. 1 - 19

56

Хрватска
Бр. 1 - 39

56

57

57

Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија
Бр. 1 - 31
(1-14; 15-25; 26-30; 31)
Индустрија папира

58

58

Србија
Бр. 1 - 8

59

59

Бр. 1 - 8

60

61

60

61

Хрватска
Бр. 1 - 17
Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија
Бр. 1 - 16
(1-14; 15; 16)
Штампарија

62

62

63

63

23

Србија, Хрватска
Бр. 1 - 41
(1-14; 15-41)
Словенија, Македонија
Бр. 1 - 19
(1-18; 19)

В. фас. 94 и 95.
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Текстилна индустрија

64

64

Србија
Бр. 1 - 30

65

65

Бр. 1 - 33

66

66

Бр. 1 - 42

67

67

Бр. 1 - 23

68

68

Бр. 1 - 31

69

69

Бр. 1 - 29

70

70

Бр. 1 - 20

71

71

Србија, Хрватска
Бр. 1 - 23
(1-16; 17-23)

72

72

Хрватска
Бр. 1 - 44

73

73

Бр. 1 - 24

74

74

Словенија
Бр. 1 - 29

75

75

Бр. 1 - 16

76

76

Босна и Херцеговина, Македонија
Бр. 1 - 23
(1-10; 11-23)
Индустрија коже, гуме и обуће

77

77

Србија
Бр. 1 - 22

78

78

Бр. 1 - 23
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Хрватска
Бр. 1 - 6

79

79

80

80

Бр. 1 - 19

81

81

Бр. 1 - 26

82

82

Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија
Бр. 1 - 25
(1-20; 21-23; 24-25)
Прехрамбена индустрија

83

83

Србија
Бр. 1 - 34

84

84

Бр. 1 - 25

85

85

Бр. 1 - 13

86

86

Бр. 1 - 33

87

87

Бр. 1 - 4

88

88

Бр. 1 - 46

89

89

Бр. 1 - 28

90

90

Бр. 1 - 13

91

Словенија
Бр. 1 - 25

91

92

92

Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора
Бр. 1 - 21
(1-5; 6-17; 18-21)
Индустрија дувана

93

93

Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора
Бр. 1 - 21
(1-3; 4-7; 8; 9-13; 14-17; 18;)
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Рудници
Србија, Хрватска
Бр. 19 - 21
Разне индустријске гране

94

95

96

94

Србија, Хрватска
Бр. 1 - 31
(1-11; 12-31)24

95

Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Словенија
Бр. 1 - 18
(1-4, 10-11, 15-16; 5; 6-9, 12-14; 17-18)

96

Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија
Бр. 1 - 9
(1, 10-11; 2-7; 8; 9)

ПЕРСОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ
1944-1948.

97

97

- Ш).

1. Персонални проблеми предузећа (1947).
2. Здравствена заштита службеника (1945-1947).
3. Студијска и пословна путовања наших стручњака у иностранство (Ч

4. Студијска и пословна путовања наших стручњака у иностранство заједнички материјали (1946-1948).
5. Стручно оспособљавање у земљи и иностранству:
а) мере за ангажовање страних стручњака - заробљеника и др., расподела ратних заробљеника, ангажовање страних стручњака преко наше Војне
мисије у Берлину, понуде страних стручњака нашим предузећима, ангажовање грађевинских радника из Италије и Мађарске - достава података; питање
запослења радника из Шведске, забрана непосредног обраћања страних (и
наших) стручњака појединим надлештвима у земљи, образац уговора за немачке стручњаке, слање уштеђевина и пакета породицама у Немачкој,
подвргавање страних стручњака прописима наших предузећа, попуњавање
стручних картотека за ратне заробљенике, ослобођење ратних заробљеника
потребних за рад у нашој привреди, и др. (1945-1947);
б) оснивање и рад стручних курсева на Омладинској прузи Шамац-Са-

24

Из техничких разлога, у фасциклама 94 и 95, поред осталих, налазе се и досијеа неких наведених група
(електроиндустрија, дрвна индустрија и др.).

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ
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број
бр. јед.
фасцикле описа

рајево (1947-1948);
ц) Стручне школе и течајеви: наставни план и програм Државне графичке школе у Загребу, неправилности приликом опредељивања ученика за
пријем у Савезну средњу техничку школу, персонална питања у Индустријској школи Марибор - Тезно, пројекат нове зграде исте школе, пријава завршених течајева (и оних у току), утрошак кредита за градњу Савезне
средње техничке школе у Загребу, надлежност генералних и савезних дирекција у вези школа и течајева, висина награде наставника, школе за ученике у
индустрији и организација течајева, новчана средства за издржавање
стручних школа, упуство о стручним течајевима, практичан рад Индустријске школе Марибор - Тезно - извештај, попис машина и алата школе "Никола
Тесла" у Загребу, приватни испити стручних школа ученика у привреди - објашњења; оправка и издржавање Индустријске школе у Раковици, питања
оснивања катедре за технологију коже, извештај о курсу нормирања одржаном у Тирани од 15. септембра до 30. октобра 1947. године;
ћ) додела стипендије за студије у земљи и иностранству (1946-1947);
ч) албански омладинци на изучавању заната у нашој земљи (1947).
5. Разно: јављање (директору) при службеном обиласку предузећа, надлежност постављења руководећих службеника у привредним предузећима,
издавање путних исправа службеницима савезних установа за службена путовања у иностранство - распис; дозволе за употребу бицикла, деоба кишних
кабаница, организација службе превођења - достављање спискова ангажованих службеника, запошљавање службеника у настави - распис; Правилник о
додели посебних личних додатака, организација правне службе - распис, и
др. (1944-1948).25

КОНТРОЛНО ОДЕЉЕЊЕ
1945-1947.
РЕВИЗИОНИ И ДРУГИ ИЗВЕШТАЈИ И БИЛАНСИ
ПРЕДУЗЕЋА РАЗНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ГРАНА
98

25

98

1. Текстилна фабрика "Јовановић и Поповић" - Грделица.
2. Фабрика за прераду вуне - Параћин.
3. Фабрика свиле у Ђевђелији, Новом Кнежевцу и Новом Саду.
4. Творница предења и ткања - Дуга Реса.
5. Индустрија вунених тканина "Партизан" - Вучје.
6. "Тивар" - Вараждин.
7. "Гланцман и Гаснер" - Тржич.
8. "Интекс" - Крањ.година: 1945 - 1947

Податке о персоналној документацији која је предата на употребу Служби депоа види у прилогу 1 на
крају инвентара.

Библиотека информативних средстава Архива Југославије - Инвентари фондова и збирки
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бр. јед.
фасцикле описа

99

99

Биланси за 1945. (углавном) и 1945-1946. годину:
- четрдесет осам предузећа текстилне индустрије НР Србије и
- двадесет и једно предузеће текстилне индустрије НР Хрватске.
година: 1946-1947.

100

100

1. Биланси за 1945. (углавном) и 1945-1946. годину:
- дванаест предузећа хемијске индустрије НР Србије,
- двадесет и два предузећа хемијске индустрије НР Хрватске ("Ривијера" - Котор),
- деветнаест предузећа хемијске индустрије НР Словеније и једног
предузећа (“Астро” - Алипашин Мост) хемијске индустрије НР Босне и Херцеговине.
2. Биланси за 1945. годину:
- двадесет четири предузећа металне индустрије НР Србије и
- девет предузећа металне индустије НР Хрватске.
година: 1946-1947.

101

101

1. Биланси за 1945. (углавном) и 1945-1946. годину:
- двадесет шест предузећа прехрамбене индустрије НР Србије и
- двадесет пет предузећа прехрамбене индустрије НР Хрватске.
2. Биланси за 1945. (углавном) и 1946. годину:
- девет предузећа индустрије гуме, коже и обуће НР Србије,
- десет предузећа индустрије коже и обуће НР Хрватске и
- петнаест предузећа индустрије коже и гуме НР Словеније.
година: 1946-1947.

102

102

Биланси за 1945. (углавном), 1945-1946. и 1946. годину:
- петнаест предузећа грађевинске индустрије НР Србије,
- шест предузећа грађевинске индустрије НР Хрватске,
- шест предузећа дрвне индустрије НР Хрватске,
- осамнаест предузећа дрвне индустрије НР Словеније,
- три предузећа индустрије картона и хартије НР Србије,
- девет предузећа индустрије картона и хартије НР Хрватске,
- два предузећа графичке индустрије из Београда ("Политика А.Д.),
- два предузећа графичке индустрије из Загреба,
- четири разна индустријска предузећа НР Србије,
- седам разних индустријских предузећа НР Хрватске и
- осам разних индустријских предузећа НР Словеније.
година: 1946-1947.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ

103

103

Извештај и друго о прегледу концерна "Бата" - Борово.

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ
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бр. јед.
фасцикле описа

година: 1945.
104

104

1. Прегледи главних индустријских предузећа (извештаји комисија и
др.) - по републикама и индустријским гранама (1945-1947).
2. Неправилности у раду индустријских предузећа - прегледи, кривичне пријаве и др. (1946-1947).
3. Запажања Д. Ломпара и М. Филиповића са пута по Хрватској и Словенији (1945).
4. Проблеми шумске привреде: питања реорганизације и побољшања
рада, извештаји о извршеним пословима инспектора Комисије за шумску манипулацију и дрвну индустрију за март, април и мај 1946. године.
5. Жалба Министарства индустрије НР Србије на поступке руководилаца Министарства индустрије ФНРЈ (1946).
6. Опадање производње у индустрији и рударству Словеније због
недовољне исхране радника (1946).26

105

105

1. Грађа о делатности у текстилној индустрији:
а) Набавка памучног предива из Словеније (1945-1947);
б) Преглед војвођанских кудељара крајем 1946. године,
магационирање кудеље у Сомборском округу, питање извоза кудеље и др.
(1946-1947);
ц) Пријављивање залиха - упутства, извештаји (1946);
ч) Конфекционирање робе - неправилности и др. (1946);
ћ) Квалитет и цене текстилних производа (1946-1947);
д) Планска расподела текстилне робе (1946-1947);
џ) Записници конференција Одељења за текстил и кожу, Радног одбора
коже и гума, Савезне управе за текстил и Главне дирекције за текстилну индустрију у Загребу (1945-1947);
ђ) Проблеми текстилне индустрије - разни материјали: ревизиони извештаји о прегледу текстилних предузећа (1945), организација производње
памучног предива, аналинске боје у текстилној индустрији, продаја типизираних тканина, велике залихе у српским предионицама, испорука стражарских бунди, давање предности роби за стимулацију, извештај о прегледу Савезне управе за текстил (1946), проблеми сировина за вунарски сектор, спискови текстилних утензилија примљених из иностранства (расподела), извештаји о стању и проблемима текстилне индустрије, "кратке карактеристике" предузећа Савезне управе за текстил, контрола и анализа месечних извештаја о производњи и расподели робе, рекламација мањка "Јагодине" Светозарево, седница Стручног савета Савезне управе за текстил - записник,
Општа методика техничког нормирања у текстилној индустрији (1947).
2. Разно: утврђивање цена из 1938. године у вези репарација из Немачке - тумачење Војне мисије у Берлину; мере за обезбеђење аката, печата,
просторија, пословних тајни и др. - расписи; организација индустрије у Босни и Херцеговини - информативни извештај; смрт три немачка заробљеника
у електричној централи "Снага и светлост" А.Д. - истрага о стању у предузећу; кривични преступ Бранка Феце, заменика принудног управитеља фа-

26

Детаљан опис у фасцикли.
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брике шећера у Новом Врбасу, извештај Одељења за контролу за јуни и јули
1946. године, дисциплинске мере ради спречавања кварова на постројењима
и алатима и евиденција кредита, отпрема и диспозиције одевног материјала
(1945-1946); белешке о сачуваној грађи Одељења, инвестициони кредити и
валоризација, категоризација радника, извештај о обнови фабрике вагона
"Крушевац" А.Д., мере за побољшање дистрибуције робе, одлука Привредног савета о секвестрираним предузећима, изједначавање радног времена
радника и службеника, давање производних задатака индустријским предузећима од стране Изванредне управе за снабдевање, оснивање Савезне привредне арбитраже и арбитражних судова, контрола квалитета производа,
закључци конференције представника Министарства индустрије ФНРЈ и Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ од 19. јуна, Велесајам у Прагу, биланс фабрике обуће "Мира" у Земуну, залихе шпиритуса у Чоки,
финансирање дечијих обданишта и др. (1946); откуп вина у Хрватској, Правилник за пословање прерађеном кожом, провера могућности предузећа
општедржавног значаја - прелаз на планску производњу; набавка климатских
уређаја за вансезонску ферментацију дувана у Скопљу и Прилепу - извештаји; извоз шпирита у СССР, непријављена ратна штета, нов начин осигурања
индустријских предузећа савезног значаја - тешкоће ДОЗ-а; записник конференције контролних одељења одржане 10. марта 1947. у Савезној контролној
комисији, творница шећера "Партизан" у Осијеку - завршни рачун за 1907,
1908. и 1909. годину (оснивање), Општа методика техничког нормирања,
градња шећеране у Жупањи, обезбеђење принудне наплате пореза (1947);
лоша израда нових и оправка старих аутомобилских гума у Комбинату Борово, кажњавање службеника Министарства индустрије због неуредности у
служби (Јеленић Миломир и др.), дисциплински поступак због квара на парној турбини фабрике цемента у Беочину, измена планова производње за
1947. годину - благовремене доставе; неправилности у "Бата" - Борово, преглед фабрике дувана у Љубљани - извештај; извештај Комисије Контролног
одељења о узорцима застоја робе у творницама и неспровођењу планова реализације првог тромесечја, дисциплинска кривица Милана Брамботе поводом радова на згради у Босанској бр. 58 у Београду, извештај о подизању објеката Генералне дирекције савезне индустрије дувана, примедбе на записник конференције директора текстилних предузећа, расподела памучних
тканина за конфекцију рубља и неправилан став руководилаца према синдикалној подружници (1947).
година: 1945-1947.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
1944-1945.
ОДСЕК ЗА БАНКАРСТВО
106

106

Кредити и осигурања, налози за исплату, тезаурисање новца и др.
година: 1944-1945.

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ
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ФИНАНСИЈСКО ОДЕЉЕЊЕ
1945-1947.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
106

107

1. Преглед сопственог капитала и "рачуна причуве за изједначавање
цена" савезних и републичких предузећа, сопственој имовини, основним и
обртним средствима, о спору државе у секвестрираним предузећима, подаци
о мешовитим предузећима и др. (1946).
2. Извештаји о улагању амортизационе квоте индустријских и рударских предузећа, спискови амортизационих фондова и сл. - по републикама
(1946).
година: 1946.
ГЛАВНЕ И ЗЕМАЉСКЕ УПРАВЕ
Попис и процена инвестиција предузећа - по индустријским гранама и
републикама

107

108

1. Попис и процена инвестиција предузећа индустрије коже, гуме и обуће - државни и приватни сектор, мешовити сектор и секвестар (Србија).
година: 1946.

108

109

109

110

Попис и процена инвестиција предузећа индустрије коже, гуме и обуће - државни и приватни сектор, мешовити сектор и секвестар (Хрватска,
Словенија, Босна и Херцеговина).
година: 1946.
Попис и процена инвестиција предузећа прехрамбене индустрије државни и приватни сектор, мешовити сектор и секвестар (Србија, Хрватска,
Словенија, Босна и Херцеговина).
година: 1946.

110

111

Попис и процена инвестиција предузећа текстилне индустрије државни и приватни сектор, мешовити сектор и секвестар (Србија, Хрватска,
Словенија, Босна и Херцеговина).
година: 1946.

111

112

Попис и процена инвестиција предузећа хемијске индустрије - државни и приватни сектор, мешовити сектор и секвестар (Србија, Хрватска, Словенија и Македонија).
година: 1946.

112

113

Попис и процена инвестиција предузећа дрвне и грађевинске индустрије (Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и Македонија),
металне индустрије (Главна управа железничко-саобраћајна, машина и алата,
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Главна управа за аутомобилску индустрију и прецизну механику, Главна
управа пољопривредних машина, справа и алата), дуванске индустрије
(Главна управа за дуван), графичке индустрије (Хрватска) индустрије стакла
(Главна управа за индустрију стакла и Словенија) и електропривреда (Главна
управа за електропривреду и Македонија).
година: 1946.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
113

114

1. Зграда министарства индустрије ФНРЈ: радови на унутрашњем уређењу (водоводне инсталације, инсталације парног грејања, молерски, фарбарски, паркетарски радови, набавка намештаја за Кабинет, чекаонице, радне
просторије и др.) - финансијска документација (1945-1947).
2. Инвестиције за адаптирање зграде бивше нове Маркарнице, дограђивање мензе, кухиње у згради Министарства индустрије ФНРЈ, синдикалне сале и др. - рачун "Адаптација зграде" (1946-1947).
3. Ауторадионица и гаража Министарства индустрије ФНРЈ:
а) Пројекат за израду ауторадионице и гараже (преписка са пројектантима, грађевинским предузећима), грађевински дневник, требовање материјала и др. (1945-1946);
б) Спискови особља (аконтације, дечји додатак, одвојени живот), извештаји, примопредајни записници, набавка и поправка возила и делова, расписи, нацрти буџета, биланси и др. (1945-1947).
4. Остали материјали:
а) Биланси - упутства, извештаји и др. (1947);
б) Извештаји о извршеном прегледу финансијског пословања предузећа (1947);
ц) Инвестициони кредити (1947);
ч) Порези и друге дажбине (1947);
ћ) Амортизационе квоте предузећа (1947);
5. Уплата 14,766.309,87 дин. творнице уља "Црвена звезда" у Загребу
на име ратног плена
(1946-1947).
6. Калкулација цена предузећа "Снага и светлост" у Београду (1947).
7. Разно: финансијско стање "Котекса" - извештај Савезне планске комисије; категоризација предузећа, вирманисање по финансијском плану за
1946. годину, интабулација некретнина фабрике "Торпедо" у Ријеци - пуномоћ; могућност проширења моста у Дугој Реси, исплата радова по фазама упутство, склапање међународних споразума - поступак; контни план фабрике намештаја у Котору, записник о примопредаји докумената и евиденције
Одељења благајни Министарства индустрије, оспособљавање стручних ревизора, путни рачуни - упутства; осигурање од пожара - мишљење ДОЗ-а; објашњења уз контне планове предузећа под АОР-ом Генералне дирекције савезне прехрамбене индустрије, подела добити за 1946, годину, обрачунавање
цене коштања са поруџбинском режијом, привремено упутство за интерну
контролу, плате и награде пробних шофера, привремено упутство за ревизију благајничког пословања и др. (1947).
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ПРОДАЈНО ОДЕЉЕЊЕ
1946-1947.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
114

115

1. Трговински односи са иностранством - извоз (углавном), увоз, сајмови у иностранству (1946-1947).
2. Извозни контингенти за СССР (углавном), Белгију и др. и прегледи
извозних вишкова Србије и Хрватске за 1947. годину и др. (1946).
3. Пословање са UNRRA-ом: упутреба амбалаже од UNRRA-иних
пошиљки и могућност вађења калаја из UNRRA-иних конзерви (1946-1947).
4. Односи са војском - куповине и испоруке (1946-1947).
5. Дневник рада Продајног одељења и (његових) одсека за анализу
тржишта и пласман робе (1946-1947).
6. Дневни прегледи домаће штампе о привредном животу у земљи (по
републикама) и иностранству, бр. 85-141 (1946-1947).
година: 1946-1947

115

116

1. Реализација стимулационих бонова за откуп жита.
2. Стављање робе у слободну продају - обавештења, упуства и сл.
(1946).
3. Планска расподела робе - текстил, обућа, кекс, лепенка, техничка роба, посуђе ... (1946).
4. Проблеми пласмана и дистрибуције разне робе: мармелада, слаткиши, пољопривредне алатке, метали, хемијски призводи, дефектне ципеле
... (1946-1947).
5. Упутства и др. за производњу и продају робе (1946).
6. Извештаји о залихама готове робе и стандардним складиштима
(1946).
7. Мере за побољшање квалитета: сапун, сапунски прашак, текстил,
обућа и др. (1946).
8. Обнова и изградња индустријских и др. предузећа (1946).
9. Застоји у раду због неблаговременог снабдевања сировинама и др.
(1946).
10. Предузећа за производњу бетона - подаци (1946).
11. Систем снабдевања обућом на тачкице (1946).
12. Трошарина на обућу (1946).
13. Отварање и организација узорних предузећа и продавница: "Бата",
"Пеко" (1946).
14. Одузимање локала за продавнице ("Бата", "Пеко", "Пролетер") и
њихово пословање (1946-1947).
15. Трговачки ризик при продаји у индустријским продавницама
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(1946).
16. Проблеми у вези производње карбида (1946).
17. Одређивање цена робе (1946).
18. Индустријска и занатска изложба у Суботици (1946).
19. Трофејни материјал - питање смештаја и пласмана гасогенератора
(1946).
20. Требовање и додела материјала (1946).
21. Трговачки путници - питање статуса и др. (1946).
22. Организација и делатност Продајног одељења, Министарства индустрије и других ресора (1946-1947).
23. Упутства, правилници, расписи, наредбе савезних и других ресора
(1946-1947).
24. Записници и програми састанака и конференција Продајног одељења, Министарства индустрије и других ресора (1946-1947).
25. Достављање података о службеницима, здравствени прегледи, прибављање докумената о бирачком праву, коришћење годишњег одмора, и др.
26. Гасогенератори - преглед и расподела (1947).
27. Разно: записник једнодневног рада управника предузећа, извештаји
и др. о такмичењу Одељења, набавка производа др Еткера, расположиве
машине у фабрикама - распис; нестанак писаће машине и др. (1946); расположиви стројеви у творницама - попис, одобрење кредита од 300.000 дин. за
обнову филијала "Пеко", пренос пресе предузећа "Ј.В. Улрих" - Загреб на
предузеће "Елка".

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКУ И СНАБДЕВАЊЕ
1945-1948.
ТРГОВАЧКИ ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
116

117

Трговачке везе са иностранством: извоз, увоз, сајмови (Загреб, Праг).
година: 1945-1947

117

118

Увоз и набавке из СССР-а.
година: 1946

118

119

1. Набавка машина и опреме из Чехословачке: рефрат и извештаји о
преговорима у вези трговачког уговора са Чехословачком по питањима индустрије, робне листе и др. (1945).
2. Увоз и расподела из других земаља: Чехословачка, Француска, Холандија, Белгија, Италија, Швајцарска, Мађарска, Данска, и преко наше Војне мисије у Берлину (1946).
3. Извоз у Албанију (разна роба, сировине) и извоз у Енглеску - кудеља
и кучина (1946).
4. Трговачки односи са Албанијом: испоруке материјала (углавном),
градња шећеране у Корчи, цементане у Скадру, фабрике воћних и фабрике
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рибљих конзерви и текстилне индустрије у Тирани (1947-1948).
РЕПАРАЦИЈЕ, РЕСТИТУЦИЈЕ, UNRRA
119

120

Набавке на име репарација и реституција.
година: 1945-1947.

120

121

1. Пословање са UNRRA-ом - расподела материјала (1945-1947).
2. Ратна штета - пријаве (1945-1946).
3. Делегација за набавке Министарства индустрије ФНРЈ у Берлину:
а) Извештаји Александра Гинића и др. о раду Делегације;
б) Набавка робе - репарације, увоз (1946-1947).
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ

121

122

1. Организовање производње чехословачких теретних аутомобила
"Прага" у Тезну (Словенија) - извештај о путу, записници састанака (1945).
2. Требовање, расподела и евиденција моторних возила: расподела камиона, извештаји о примопредаји, обрачуни и др. (1945-1947).

122

123

1. Планска расподела робе: неизвршене поруџбине, производња и расподела клингерита, снабдевање лабораторијским материјалом, расподела
боја и лакова, кудељних фабриката, експлозива, угља, материјала за обућу,
техничких масноћа, плуте, електроматеријала (1945-1947),
2. Стављање робе у слободну продају (1946-1947).
3. Требовања за друго, треће и четврто тромесечје - прегледи критичног материјала који се набавља у земљи и иностранству - кожа, гума, длака,
ремење, стакло, целулозно дрво, папир (1946-1947).
4. Потребе Зоне "Б" (1946).
5. Требовање разног материјала.
6. Организација индустрије и индустријских и трговачких предузећа разни материјали.
7. Организација Одељења за набавке и снабдевање, Министарства индустрије ФНРЈ, као и других ресора (1946-1947).
8. Расписи, упутства, наредбе, закони (1946-1947).
9. Конференције и састанци (1945).
10. Прикупљање података о службеницима и др. (1946-1947).
11. Разно: белешке о сачуваној грађи, проблеми четкарске индустрије извештај и др; производња сировог гвожђа у електричним пећима - реферат;
предлог осуђеника инж. Николе Поповића за рационализацију производње
уља из сунцокретовог семена (фабрика сапуна "Ривијера" - Котор), обрачун
за старо гвожђе од индустрије, снабдевање индустрије старим ливом, квалитет течног горива и мазива, збирни спискови потреба и др. (1945-1946), Југословенско штампарско друштво - штампање образаца "Наснаб"; фабрика уља
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у Велесу - обустава рада; електрична централа "Снага и светлост" у Београду
- извештај о исклизнућу претовареног моста за угаљ; примљени материјал од
фабрике Главне дирекције црне металургије - пописи; духовна својина и нацрти за аутоматске телефонске централе, упутства за употребу амонијачног
позитива, и др. (1947).
12. Разно - пов. грађа: израда шарафа и уљаних боја за војне потребе,
оспособљавање котлова за употребу слабијих врста угља, израда хиљаду пари цокула за грчке емигранте, потребе Министарства индустрије и рударства
НР Хрватске у 1947. години, потребе за 1947. годину Завода за израду новчаница, Народне банке и набавке за слободне девизе и расподела девиза (1946);
постављање нових постројења у творници танина у Севници - ангажовања
осуђеног стручњака; производња војне обуће у Словенији - измена плана за
1947. годину; лош квалитет обуће и локална индустрија, материјал за Завод
за израду новчаница, рад Диспечерске групе Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ од 9-21. априла 1947. године на територији Хрватске - извод из
извештаја; потребе савезне индустрије у експлозивном материјалу, општедржавни план расподеле индустријске робе Одељења материјално-техничког
снабдевања и продаје Министарства рударства ФНРЈ, додела индустријских
производа по плану за друго полугодиште 1947. године Котарског Народног
одбора у Сиску и др. (1947).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНДУСТРИЈУ
1944-1945.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
Регулисање имовинско-правног статуса и делатности предузећа
123

124

1. Стављање предузећа под државну управу и контролу - спискови
предузећа у којима су постављени делегати и подаци о делегатима (19441945).
2. Преузимање домаћих и иностраних фирми - постављање делегата принудних управитеља, извештаји и сл. (1944-1945).
3. Враћање имовине одузете за време окупације (1944).
4. Регулисање имовинско-правног статуса приватних фирми (1944).
5. Поступак са имовином земљорадничких и набављачких задруга
(1944).
6. Поступак са имовином одсутних Јевреја - предлог Савеза јеврејских
општина у Југославији (1944).
7. Пословање приватних банака (1944).
8. Мере за обезбеђење имовине (1944).
Мере за оживљавање привредне делатности у Србији
1. Мере за обезбеђење електричне енергије (1944-1945).
2. Мере за оспособљавање саобраћаја - одлагање делатности "Путника"
и др. (1944).
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3. Снабдевање животним намирницама (1944-1945).
4. Снабдевање хемијским производима (1944-1945).
5. Производња сапуна и сапунских производа (1945).
6. Снабдевање угљем и дрвима (1944-1945).
7. Снабдевање металном робом (1944-1945).
8. Снабдевање текстилом и обућом (1944-1945).
9. Расподела руда и рударских производа (1944).
10. Снабдевање грађевинским материјалом (1944-1945).
11. Дозволе за обављање занатске делатности, преглед броја и вредности уништених занатских радионица за време рата (1944-1945).
12. Извештаји Одељења за градску имовину ИНОО-а Београда (1945).
13. Прикупљање (и увоз) отпадака за индустрију (1944-1945).
14. Мере на спровођењу откупа коже (1944).
15. Захтеви за слободне цене (1944).
16. Штампа и публикације (1945).
17. Подаци о биоскопима у Београду (1944).
18. Амбалажа за дуванске прерађевине (1944).
19. Набавке за потребе Трепче (1944).
20. Обнова ПТТ службе (1944).
21. Тумачење о важности трговачких уговора склопљених пре рата
(1945).
Остали материјали
1. Потребе за новим особљем, израда картотеке економско-комерцијалне струке и др. (1944-1945).
2. Организација Повереништва (Министарства) за трговину и индустрију и других ресора (1944-1945).
3. Оправка и опрема зграде Повереништва (1944).
4. Набавке за потребе Повереништва - канцеларијски материјал и др.
(1944-1945).
5. Разно: захтев Повереништва правосуђа за достављање решења, одредаба и сл. НКОЈ-а и Повереништва трговине и индустрије, значај вођења матичних књига, "Порези и финансије у Србији" - чланак др Цветка Грегорића;
забрана бацања ђубрета кроз прозор зграде Повереништва, Наредбе о регулисању радњи, разна обавештења и др. (1944-1945).
година: 1944-1945.
Везе и односи са војском
124

125

1. Позиви и ослобађање од војне обавезе ради потреба обнове и рада у
индустријским предузећима, мобилизационе мере и реквирирање (и ослобођење) зграда за војне потребе.
2. Набавка и поклони за потребе наше и Црвене армије.
година: 1944-1945.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ
1945-1946.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
125

126

1. Резолуције, реферати, записници и закључци са конференција радних одбора и група: за штавну индустрију, за плинаре, за суву дестилацију,
за чађ, за винску киселину, за туткало, за лакове и боје, за заштиту биља и
вештачких ђубрива, шибица, фабрика стакла, за помоћна средства у кожарској и текстилној индустрији, оксигена и дисугаса, за сапунску индустрију,
за електрохемијску и електрометалургијску индустрију, индустрију целулозе, дрвењаче и папира, за азбестну индустрију и индустрију прераде плуте,
са подацима о појединим фабрикама: Лукавац, "Зорка", и сл. и појединим
проблемима: стручне школе и кадрови, на пример, и сл. (1945).
2. Рад на организацији научног рада за обнову и унапређење хемијске
индустрије (институти у СССР-у и у западним земљама) - извештаји и реферати (1945).
3. Месечни статистички извештаји о производњи, сировинама, гориву
и мазиву и сл. у државним предузећима у Словенији (1945).
4. Остали материјали: белешке о сачуваној грађи Одељења, предаја
3.545 кг "упропашћене архиве" Окружног суда у Чачку фабрици хартије, извештај о стању извора нафте у Гојлу, Међумурју и Прекомурју и Рафинерије
нафте у Ципрагу, образац за податке о индустријским предузећима, потребе
камиона предузећа хемијске индустрије, скупни порези, царина и
железничка возарина за материјал, контрола боја код "Хемпра" (1945), економичнији превоз креозотног уља, Одлука о условима куповања робе код Завода за ванредне набавке, типизација сапуна, контрола квалитета производа,
записник конференције Исељеничког одељења Министарства рада од 15. маја, списак подржављених индустријских предузећа у хемијској индустрији,
статистички подаци о залихама и др. у дрвној и хемијској индустрији, и др.
(1946).
година: 1945-1946.

126

127

1. Развој и пословање предузећа хемијске индустрије од ослобођења
до краја 1945. године - биланси, рачуни добитака и губитака, инвентари, табеларни прегледи производње и др.
2. План производње предузећа хемијске индустрије у 1947. години нормативи сировина, горива, енергије и другог материјала и нормативи радне снаге (по предузећима и производима).
година: 1946.

127

128

1. Трговински односи са иностранством - увоз и извоз: Чехословачка,
Италија, Немачка, СССР, Енглеска и др. (1945-1946).
2. Набавке на име репарација и реституција - Немачка, Аустрија,
Мађарска (1945-1946).
3. Пословање са UNRRA-ом (1945-1946).
4. Ратна штета - пријаве и др. (1945-1946).
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5. Заробљеничка радна снага (1945-1946).
6. Односи са војском (1945-1946).
7. План и производња у предузећима хемијске индустрије (1945-1946).
8. Прегледи извршења производних задатака (1945-1946).
9. Планска расподела робе - набавка критичног и другог материјала у
земљи (1945-1946).
10. Потребе у сировинама, полуфабрикатима и финалним производима
у 1946. години - по министарствима, предузећима, производима и сл. (19451946).
11. Стављање робе у слободну продају (1945-1946).
12. Одређивање цена производима хемијске индустрије (1945-1946).
13. Општа проблематика у индустрији стакла - конференција са директорима фабрика стакла, 2. новембра 1946. године (1945-1946).
14. Делатност Југословенског друштва жигица А.Д. у Београду - стање,
процена инвестиција и ревалоризација, примопредаја дужности и други материјали о стању индустрије жигица у земљи (1945-1946).
15. Месечни и други извештаји о раду хемијске индустрије (19451946).
16. Расписи и упутства (1945).
17. Организација Одељења за хемијску индустрију и његових предузећа (1945).
18. Ангажовање страних стручњака у хемијској индустрији (1946).
19. Слање стручњака на усавршавање у иностранство (1945).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРВНУ И ГРАЂЕВИНСКУ ИНДУСТРИЈУ
1945-1946.
РАДОВИ НА ОБНОВИ И ИЗГРАДЊИ
128

129

1. Подаци о стању предузећа дрвне индустрије (1945).
2. План производње за 1946. годину (1945).
3. Планови (и проблеми) индустријализације дрвне и грађевинске индустрије - извештаји, упутства (1946).
4. Нерационално трошење дрвета (1946).
5. Обнова и развој предузећа дрвне индустрије (1945-1946).
6. Мере за унапређење дрвне индустрије (1945).
7. Кредити за обнову фабрика (1946).
8. Проблеми и потребе индустријских предузећа по републикама
(1945-1946).
9. Довоз и куповина грађе из Словеније (1945-1946).
10. Обнова и изградња саобраћаја и бродоградилишта - одобрења и куповине грађе (1945-1946).
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11. Проблеми транспорта - пријава и расподела вагона, потражња шлепова, цене превоза (1945-1946).
12. Додела транспортних средстава (1945-1946).
129

130

1. Обнова у републикама - требовања и набавке за потребе индустријских предузећа (1945-1946).
2. Месечни и други извештаји одељења, републичких министарстава,
предузећа и др. о производњи грађевинског материјала и др. (1945-1946).
3. Критични материјал у земљи - планска расподела и стављање у слободну продају (1945).
4. Дистрибуција и набавка техничке (и друге) робе - планска расподела
(1945-1946).
5. Требовање рударских производа за 1946. и 1947. годину (1945-1946).
6. Снабдевање индустријских предузећа угљем и коксом (1945-1946).
7. Буџетски расходи и кредити и организација књиговодственог
пословања - извештаји, предлози, упутства (1945-1946).
8. Тарифе градских трошарина и пореске дажбине - тарифни скупни
порез, ревизија и др. (1946).
9. Цене дрвним производима и производима грађевинског материјала извештаји, предлози, упутства и др. (1945-1946).
10. Употреба заробљеничке радне снаге (1945-1946).

"МИТРОВАЧКА ПАРНА ПИЛАНА, ТВОРНИЦА ШПЕР-ПЛОЧА
И ФУРНИРА” У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (МИТРОВАЧКА
ПРЕРАДБА ДРВА Д.Д.)
130

131

Обнова предузећа - извештаји и др.; извештај о нанетој штети за време
окупације, извештаји о стању и раду, биланс на дан 31. децембра 1944. године, извештаји о залихама, извештаји Државне управе народних добара,
требовања, наруџбенице и испоруке материјала, испоруке војсци, увоз машина, извоз сировина, инвестициони кредити и радови, питање власништва резане грађе фирме "Славекс" из Загреба, персонална проблематика - намештење ратних инвалида и др.27
година: 1945

131

132

Наруџбине, требовања, испоруке, извештаји, реституција однетих
предмета, рад ратних заробљеника - обрачуни, калкулације, ликвидација пилане - издавање земљишта у закуп и др.28
година: 1945-1946.

27

Дел. бројеви 1116-3388.

28

Дел. бројеви 3410-4842.
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ОСТАЛА ИНДУСТРИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА: ОБНОВА,
РАЗВОЈ, ПОТРЕБЕ, ДЕЛАТНОСТ
132

133

1. Шумско индустријско Д.Д. - Белишће (1945-1946).
2. Нашичка творница танина и паропила (1945-1946).
3. Творница танина у Сиску (1945).
4. Делатност и потребе предузећа хемијске индустрије (1945-1946).
5. Снабдевање и др. творница танинским дрветом и екстрактом (1946).
6. "Комграп" - комунално грађевинско предузеће: оснивање и делатност (1946).
7. "Отпад" - државно предузеће за промет отпацима: промет (углавном) животињске длаке, шишарке и др. (1946).
8. Делатност и потребе осталих предузећа пиланске индустрије, фабрика шпер-плоча и сл. (1945-1946).

ВЕЗЕ И ОДНОСИ СА ВОЈСКОМ, НАБАВКЕ И РАСПОДЕЛА МАТЕРИЈАЛА НА ИМЕ РЕПАРАЦИЈА И РЕСТИТУЦИЈА И ПРЕКО
UNRRA-е
133

134

1. Набавке и испоруке за потребе војске, запослење демобилисаних лица, ослобођење од војне обавезе, творница "Глатес" у Славонској Пожеги стављање на расположење Министарству индустрије, израда дрвених барака
за војне потребе и др.
2. Набавке и расподела материјала преко UNRRA-е.
3. Набавке и др. на име репарација (углавном) и реституција, ратна
штета - пријаве, накнаде и др. и ратни плен - упутство.
година: 1945-1946.
ТРГОВАЧКИ ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА

134

135

Трговачки односи са иностранством: увоз (углавном) и извоз за потребе предузећа дрвне и грађевинске индустрије.
година: 1945-1946.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ

135

136

Предузећа цемента, цигле, камена и керамике (шамот, глина, гипс,
креч, стакло): кредити за обнову, извештаји, планови производње, набавке,
требовања, цене, номенклатуре, норме рада, закључци конференција, школе
и курсеви.
година: 1945-1946.

136

137

1. Израда амбалаже и других типизираних производа (1945-1946).
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2. Номенклатуре делатности и техничког материјала (1945-1946).
3. Обуставе рада због недостатка сировина, уштеде угља и електричне
енергије (1945-1946).
4. Оснивање фонда за пошумљавање (1945).
5. Планска расподела траке (1946).
6. Залихе и потребе техничке грађе (1945-1946).
7. Кршење законских прописа (1946).
8. Подизање гимназије у Љигу - молба за доделу грађе (1946).
9. Залихе у индустријским предузећима (1945).
10. Грађа за израду бирачких кутија, израда кревета за колонисте у
Војводини, отпрема државног дрвета за колонисте, израда ђачких клупа
(1945-1946).
11. Истраживачки радови, патенти и проналасци (1945-1946).
12. Организација Министарства и његових одељења и других ресора и
њихови међусобни односи (1945-1946).
13. Расписи, упутства, наредбе, уредбе и закони (1945-1946).
14. Конференције и састанци - разни подаци (1945-1946).
15. Додела демолираних станова, пријаве сталног боравка, потребе за
новом радном снагом, подаци о категоризацији радника у индустрији, и др.
(1946).
16. Одлазак наших стручњака у друге земље, долазак иностраних
стручњака у нашу земљу (1945-1946).
17. Стручне школе (1945-1946).
18. Разно: требовање бензина, прехрамбених производа, гуме, производња албумина из крви, искоришћавање отпадака, попис индустријских
предузећа, статус "Беља", "Привад" - Ниш - проспект; потребе кугличних лежаја (1945), употреба мајстора при оправкама, искључење савске и пијаће
воде у згради Министарства, испорука соли, израда народних кола, послати
телеграми - извештаји; контрола привредних предузећа, потребе пожарног
прибора, међумесни телефонски разговори, бацање предмета кроз прозоре
Министарства, наруџбина сита од челичне жице, намештај за Савезну планску комисију и др. (1946).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНОВЕ И КООРДИНАЦИЈУ
1944-1948.
ПОПИСНИ ЛИСТОВИ ЗА ТВОРНИЦЕ И РАДИОНИЦЕ
(ИНДУСТРИЈСКЕ И ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ) ВАНРЕДНИ ПОПИС РАДИ ОБНОВЕ ЗЕМЉЕ
(ПО ИНДУСТРИЈСКИМ ГРАНАМА И РЕПУБЛИКАМА)

137

138

Метална индустрија (Србија, Словенија и Босна и Херцеговина).
година: 1945-1946.
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138

139

Грађевинска индустрија - циглане (Србија).
година: 1945.

139

140

Грађевинска индустрија - циглане (Србија).
година: 1945.

140

141

Грађевинска индустрија - цемент, камен, креч и стакло (Србија, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина).
година: 1945.

141

142

Грађевинска индустрија - циглане (Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија).

142

143

Прехрамбена индустрија (Србија, Хрватска, Словенија).
година: 1945.

143

144

Рудници (Србија, Хрватска, Словенија, Македонија).
година: 1945.

144

145

1. Дрвна индустрија (Србија, Словенија и Босна и Херцеговина).
2. Хемијска индустрија (Србија, Хрватска и Словенија).
3. Текстилна индустрија (Словенија).
4. Кожа и кожни производи (Словенија, Босна и Херцеговина).
5. Електротехнички материјал (Србија).
6. Електричне централе (Словенија).
7. Млинови, пилане, вуновлачаре и централе (Србија, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина).
година: 1945

ИЗВЕШТАЈИ О ОБНОВИ - ПО ИНДУСТРИЈСКИМ ГРАНАМА И РЕПУБЛИКАМА
145

146

1. Рекапитулација извештаја о радовима на индустријској обнови земље у 1946. години (јануар-август).
2. Рекапитулација извештаја о радовима на индустријској обнови земље у 1946. години (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија,
Словенија и Црна Гора).
година: 1945-1947.

146

147

1. Извештаји о обнови органа савезне управе (1946-1947).
2. Генерална дирекција савезне металне индустрије - извештаји о обнови у 1947. години.
3. Генерална дирекција савезне прехрамбене индустрије - извештаји о
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обнови од јануара до јуна 1947. године.
4. Главна дирекција савезне електроиндустрије - извештаји о обнови од
јануара до маја 1947. године.
5. Главна дирекција савезне индустрије коже и гуме - извештаји о обнови од јануара до маја 1947. године.
6. Извештаји главних управа - трошкови обнове (1946-1947).
147

148

Месечни извештаји о обнови творница и предузећа (Србија, Хрватска,
Словенија и Босна и Херцеговина).
година: 1946-1947.
ТРОШКОВИ ОБНОВЕ

148

149

1. Трошкови обнове индустријских предузећа - по републикама (19451946).
2. Трошкови обнове индустријских предузећа - по гранама (1945).

149

150

1. Трошкови обнове савезне индустрије (1945-1946).
2. Извештаји и подаци о проценту оштећења индустријских предузећа
- подаци о трошковима обнове (1945-1946).
3. Преглед утрошеног материјала и обнова индустријских предузећа у
1946. години.

ОБНОВА ИНДУСТРИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЋА - ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
150

151

1. Бруто биланси осигуравајућих друштава (1944).
2. Досијеа фабрика стакла.
3. Сједињене творнице стакла и творница турпија А. Фабер и син уступање имовине и конфискација (1945-1947).
4. Дестилација дрва Д.Д. Теслић - извештаји, разни подаци и кредити
за обнову фабрике (1945).
5. Предлози за једнообразне називе индустријских предузећа - предлози за анкетни део обрасца за попис индустрије (1946-1947).
6. Разна обавештења о попуњавању месечних формулара у предузећима, упутства о евиденцији обнове, обавештења о достави образаца и њихово
коришћење (1946-1947).

151

152

1. Стање обновљених предузећа (1945).
2. Попис предузећа републичког и локалног карактера на територији
НР Хрватске (1945).
3. Разграничење капитала индустријских предузећа - по држављанству
и народности (1945).
4. Учешће страног капитала у обнови (1945).
5. Попис принудних удружења и број радњи на подручју Трговинско-
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индустријске коморе у Сплиту (1945).
6. Попис власника имовине и предузећа страних држављана у Хрватској и преглед ангажованог страног капитала (1945).
7. Преглед стања занатства и његових потреба у Војводини, Србији и
Македонији (1945).
8. Извештај Љ. Комненовића о државној имовини у индустријским
предузећима, о секвестрираној индустријској имовини, о иностраним инвестицијама за време окупације, о имовини Немаца и ратних злочинаца код
новчаних завода у Македонији (1945).
9. Југословенски национални комитет за нормализацију - снабдевање
кожом (1944-1945).
10. Записник Конференције од 2. јануара 1945. године у вези организације производње шећерне репе за кампању 1945/1946. годину (1945).
152

153

1. Списак предузећа савезног значаја (1946).
2. Извештај о важнијим променама у индустријским предузећима у
Словенији (1946).
3. Извештај о важнијим променама у индустријским предузећима мешана предузећа (1947).
4. Биланс остварења плана производње Министарства индустрије
ФНРЈ у 1946. години (1947).
5. Дневни извештаји о инвестиционим радовима за 12. јули 1947. године (1947).
6. Освајање производње плашт-електрода за електрично заваривање прегледи, извештаји и др. (1947).
7. Извештај о прегледу А.Д. за прераду кукуруза у Јабуци (1947).
8. Извештаји о прегледима фабрика уља у земљи - Зрењанин, Нови Врбас, Загреб (1947).
9. Записници са састанка службеника Правног одељења Министарства
индустрије и записници са радних састанака (1946).
10. Записници конференција у Министарству индустрије поводом пописа индустрије за 1946. годину (1947).

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
153

154

1. Збирна рекапитулација предузећа и рекапитулација мешовитих и секвестрираних предузећа - процена инвестиција (1946).
2. Рекапитулациони прегледи (по гранама и власништву) за предузећа
државног власништва, за предузећа мешовитог власништва (са учешћем
државе), за предузећа приватног власништва и за секвестрирана предузећа у
индустрији грађевинског материјала и индустрији дрвета ради извршења Уредбе о улагању амортизационих квота од 18. априла 1946. године и увођење
правилних амортизационих норми (1946).
3. Рекапитулациони прегледи инвестиција и процена вредности за
државне кудељаре, за кудељаре мешовитог власништва и за секвестриране
кудељаре у НР Србији (1947).
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4. Рекапитулација извештаја о извршеној обнови и инвестиционим радовима и набавкама у 1946. години (1947).
1. Преглед индустријске делатности за децембар 1945. (два примерка)
и за јуни 1946. (таблице и графикони, проблематика).
2. Преглед индустрије НР Хрватаске (1947).
3. Адресари индустријских предузећа (по републикама и гранама),
спискови и адресе индустријских предузећа (по гранама) и адресари индустријских предузећа у 1947. години.

154

155

155

156

156

157

Генерална дирекција савезне металне индустрије - прегледи радних
места и стања рада (ситуациони планови радионица и радних места):
1. Фабрике вагона Краљево.
2. "14 октобар" Крушевац.
3. "Јасеница" Смедеревска Паланка.
4. Војвођанска ливница Нови Сад.
5. "Југоалат" Нови Сад.
6. "Првомајска" Загреб.
7. Љеваоница жељеза Осијек.
8. "Сплошна" Марибор - Тезно и
9. "Јелшинград" Бања Лука.
година: 1947.

157

158

Генерална дирекција савезне металне индустрије - технички подаци
предузећа (подаци о техничком саставу капитала - ситуациони планови и
др.):
1. Војвођанска ливница - Нови Сад.
2. Фабрика вагона - Краљево.
3. "Јасеница" - фабрика вагона, мостова и гвоздених конструкција Смедеревска Паланка.
4. Фабрика аероплана "Змај" - Земун
5. "Змај" - фабрика пољопривредних алата и машина - Земун.
6. Фабрика вагона и гвоздених конструкција "14 октобар" - Крушевац.
7. "Првомајска" - творница алатних стројева Загреб.
8. Осјечка љеваоница жељеза и творница стројева.
9. Творница вагона, стројева и мостова - Славонски Брод.
10. "Јелшинград" - љеваоница челика и жељеза - Бања Лука.
11. Товарна сплошних металних конструкциј ин вијаков - Марибор Тезно.
12. Товарна вериг - Лесце код Бледа.
година: 1947.

Технички подаци предузећа у Словенији.
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159

1. Планови производње предузећа металне (углавном) индустрије у НР
Хрватској: разни статистички подаци - досијеа творница (1946-1947).
2. Прегледи извршења плана за 1947. годину:
а) Генералне дирекције савезне прехрамбене индустрије и прехрамбене
индустрије по републикама (1947);
б) Генералне дирекције савезне индустрије дувана (1947).29

158а 159а

1. Остварење плана Генералне дирекције прехрамбене индустрије у
1947. години (графички прикази и статистички подаци).
2. Фабрика шећара у Ћуприји - кампања 1947 (графички приказ).
3. Годишњи извештај и преглед рада за 1947. годину фабрике уља "Домаћа" - Нови Врбас (графички приказ и статистички подаци).
4. Комбинат шећера и врења у Београду - преглед рада за 1947. годину
(графички прикази и статистички подаци).
5. Фабрика квасца Комбината шећера и врења у Београду - преглед рада за 1947. годину (графички прикази и статистички подаци).
6. Фабрика шећера и шпиритуса у Црвенки - преглед рада у 1947. години (графички прикази и статистички подаци).
7. Индустрија скроба у Јабуци - преглед рада за 1947. годину (графички прикази и статистички подаци).
8. Творница уља у Загребу - преглед рада за 1947. годину (графички
прикази и статистички подаци).30

158

159

160

Репарационе поруџбине за електричне централе и друга предузећа,
прегледи фабричких постројења по репарационим листама и њихова набавка, диспозиција, извештаји о спецификацијама и др.
година: 1946-1948.

160

161

1. Ратна штета - пријаве (1945-1946).
2. Прегледи инвестиционог капитала појединих предузећа (државних,
приватних и под секвестром), инвестиције немачког и италијанског капитала
за време окупације - захтев (1945).
3. Набавке из иностранства преко UNRRA-е, набавке за потребе Борског рудника и др. (1945).
4. Подаци о железничком и аутомобилском саобраћају, оснивање
Државног транспортног и отпремног предузећа, записници седница Одбора
за координацију транспорта, потребе република у камионима, превоз робе
(1945).
5. Прегледи производње сировина и готових производа и њихова расподела (1947).
6. Спискови радника и службеника индустријских предузећа у Србији
који се налазе на војној дужности - захтеви за ослобађање (1945).
7. План производње текстила, коже и гуме у 1947. години (1945).

29

Види списак.

30

Накнадно обрађена грађа.
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8. План производа црне металургије у 1948. години: републике, Југословенска армија и др. (1947).
9. Сировине за израду четака за коње за војне потребе (1947).
10. Прописи и њихово тумачење (1947).
11. Стручне школе и течајеви (1945).
12. Заробљеничка радна снага (1945).
13. Организација и делатност Одељења за планове и координацију, као
и других ресора (1945).
14. Конференције и састанци - закључци и др. (1945-1947).
15. Месечни и други извештаји (1947) и
16. Разно: белешке о сачуваној грађи, упутство о формирању егнализационих цена, организација дистрибуције индустријских полуфабриката и сировина, употреба кључева у згради Министарства, недостаци у производњи
животних намирница, потреба аутономије предузећа, производни задаци
предузећа (1945), увођење једнообразног рачуноводства и др. (1946), индустријска кланичка предузећа - подаци; преглед постотка добити за слободно
располагање предузећа, могућности производње у земљи - попис предмета и
др; гајење памука - извештаји; ограничење потрошње електричне енергије у
критичним случајевима, сопствена средства државних привредних предузећа
и др.(1947).

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНУ ИЗГРАДЊУ
1945-1948.
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ФНРЈ У ПЕРИОДУ
ОД 1947-1951. ГОДИНЕ: СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ, ТАБЕЛЕ,
ОБЈАШЊЕЊА
(ПО ИНДУСТРИЈСКИМ ГРАНАМА И РЕПУБЛИКАМА)
161

162

1. Генерални план - општи подаци (А).
2. План производње кључних објеката (Б).
3. Електрификација (1).
4. Електроиндустрија (2).
5. Метална индустрија (3).

162

163

1. Хемијска индустрија (4).
2. Индустрија цемента, грађевинског материјала и стакла(5).
3. Индустрија дрва и њихових прерађевина (6).
4. Прехрамбена индустрија (7).
5. Текстилна индустрија (8).
6. Индустрија коже, обуће и гуме (9).

163

164

Генерални план индустријализације ФНРЈ ... (А, Б, 1, 2, 3)
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II примерак.
164

165

Генерални план индустријализације ФНРЈ ... (4, 5, 6, 7, 8, 9)
II примерак.

165

166

Генерални план индустријализације ФНРЈ ... (А, Б, 1, 2, 3)
III примерак.

166

167

Генерални план индустријализације ФНРЈ ... (4, 5, 6, 7, 8, 9)
III примерак.

167

168

168

169

1. Генерални план индустријализације ФНРЈ: садржај, опште напомене, критичке примедбе и исправке (2 примерка).
2. НР Србија (3 примерка).
3. НР Хрватска (3 примерка).
4. НР Словенија (3 примерка).
1. НР Босна и Херцеговина (3 примерка).
2. НР Македонија (3 примерка).
3. НР Црна Гора (3 примерка).

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
169

170

170

171

План производње у 1947. години:
1. Укупна производња (збирни прегледи);
2. Производња по народним републикама (територијални прегледи);
3. Укупна производња (по тромесечјима);
4. План производње за I тромесечје;
5. План производње
6. Савезна индустрија (I тромесечје);
7. Савезна индустрија (II тромесечје).
1. План капиталне изградње савезне индустрије у 1947. години.
2. Извештај о извршењу плана капиталне изградње за 1947. годину савезне и републичке индустрије:
а) Рекапитулације и савезна индустрија;
б) Индустрија НР Србије;
ц) Индустрија НР Хрватске и НР Словеније;
ч) Индустрија НР Босне и Херцеговине, НР Македоније и НР Црне Горе.
3. Временска подела инвестиција за 1947. годину (по индустријским
гранама).
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4. Преглед изградње савезне индустрије у 1947. години по важности
објеката (по републикама и предузећима).
5. Кумулативна рекапитулације планова реконструкције по врстама
индустрије (главне и савезне управе и њихова предузећа).
6. Кумулативна рекапитулација планова рационализације у 1946. години по врстама индустрије (главне и савезне управе и њихова предузећа).
171

172

Оријентациони план индустријализације земље - разни општи подаци
(по републикама и фабрикама):
1. Индустрија коже и гуме.
2. Текстилна индустрија.
3. Главна управа за цемент.
4. Главна управа за индустрију целулозе, дрвењаче и папира.
5. Главна управа за електроиндустрију.
6. Главна управа за индустрију стакла (фабрика боца у Аранђеловцу).
7. Главна управа железничко-саобраћајна, машина и алата (Ниш, Велика Кикинда, Загреб, Звече, Камник).
8. Главна управа за електроиндустрију (Ступ код Сарајева).
9. Земаљска управа за кемијску индустрију НР Хрватске.

172

173

1. Перспективна индустријска производња десетогодишњег развоја
земље (по гранама и производима) - са графиконима (1946).
2. Оријентациони план индустријске изградње у ФНРЈ (по републикама) - индустријске гране и предузећа (1946).
3. Планови капиталне изградње за 1948. - по републикама и индустријским гранама.
4. Реферати о могућности подизања фабрике стакла и фабрике цемента
у околини Скопља (1946).
5. Испорука машина "Унакс" из Данске и оправка машина у Шведској
за фабрику цемента "Адриа - Далмација" у Сплиту (1946-1947).
6. План капиталне изградње за 1948. (по републикама и индустријским
гранама) - посебно прехрамбена, текстилна, хемијска, графичка, грађевинска
индустрија и индустрија коже и обуће (1947).
7. Петогодишњи план развоја дрвне индустрије (по републикама) - понуда фирме "Фибротекник" из Стокхолма за продају фабрике фасер плоча,
проспекти за градњу по систему хераклит плоча (1947).

173

174

Петогодишњи планови индустријализације - по републикама:
1. Образложење предлога инвестиционог плана за 1947. годину у НР
Словенији - по индустријским предузећима и гранама (1946-1947).
2. Образложење предлога инвестиционог плана за 1947. годину у НР
Македонији - по индустријским гранама (1946) и оријентациони петогодишњи план индустрије НР Македоније од 1947-1951. године - по индустријским
гранама (1946).
3. Образложење предлога инвестиционог плана за 1947. годину у НР
Црној Гори - по индустријским предузећима и гранама и перспективни пето-
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годишњи план (1947-1951) индустрије и рударства НР Црне Горе (1946).
174

175

ма:

Петогодишњи планови индустријализације - по републикама и грана-

1. Образложење предлога инвестиционог плана за 1947. годину у НР
Србији - по индустријским гранама (1946-1947) и спискови машина за увоз
из Чехословачке потребних индустрији НР Србије (1946).
2. Образложење предлога инвестиционог плана за 1947. годину у НР
Хрватској - по индустријским предузећима и гранама (1946) и предлози петогодишњег плана индустрије НР Хрватске од 1947-1951. године - по индустријским гранама (1946).
3. Анализа извршења капиталне изградње у 1947. години Министарства индустрије НР Хрватске (по дирекцијама).
4. План развоја индустрије и рударства НР Босне и Херцеговине - разни материјали: елаборат о индустрији и рударству у републици, о могућностима развоја хемијске индустрије, преглед материјала потребног за грађевинске радове, изградња фабрика конзерви, списак машина и постројења за
1947. и 1948. годину, преглед инвестиција републичког и локалног значаја у
1947. години, конференција са шведским стручњацима по питању типизираних кућа за раднике и сељаке, производња нових артикала и петогодишњи
план капиталне изградње дрвне индустрије НР Босне и Херцеговине.
5. Ребалансирање петогодишњег плана 1947-1951. у електроиндустрији, индустрији цемента и грађевинској индустрији, индустрији мотора и металној индустрији - записници састанака (1947).
6. Реализација петогодишњег плана 1947-1951. (табеларни прегледи) по гранама и предузећима (1947).
175

176

176

177

Планови развоја енергетике и електрификације у Југославији:
1. Статистика електричних предузећа Угарске, Хрватске и Словеније
за 1911. годину.
2. Попис електричних централа Југославије (1925).
3. Пословни извештаји Градске електричне централе у Загребу за 1936.
годину.
4. План електрификације Југославије - два примерка (1946).
5. Комисијски извештај о прегледу погона "Норис" - творнице расклопног материјала за електроиндустрију у саставу творнице "Раде Кончар"
- Загреб (1947).
6. Изградња хидроцентрала, хидроелектрана, далековода и разводних
постројења и објекти у погону и реконструкцији (1947).
7. Закључци конференције за пренос и трансформаторске станице (21 23. март 1947).
8. "Електротехна" - Љубљана: извештаји др Миленка Доберлета о боравку у Берлину (Пројекат "Барбароса"); 1947. године.
9. "Новкабел" - норме (1947).
1. Енергетика и електроиндустрија (1).
2. Енергетика и електроиндустрија (2).
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3. План електрификације ФНРЈ од инж. Јерка Јерића (нацрти).
4. План електрификације ФНРЈ од инж. Јерка Јерића (I дио: Извори
енергије).
5. План електрификације ФНРЈ од инж. Јерка Јерића (II дио: Конзум и
плин).
година: 1945-1946.
177

178

Планови развоја енергетике и електрификације у Југославији - остали
материјали: планови развоја, кредити, закони и уредбе, план електрификације Хрватске, развој електроиндустрије до 1960. године, извештај војне комисије у вези изградње електоиндустрије (заштита електро-постројења од напада из ваздуха) и др.

178

179

Мере за електрификацију земље: производња радио апарата и радио
материјала у земљи (извештај) и уговор са "Филипсом", обнова и задаци петогодишњег плана Комитета за радио дифузну службу Владе ФНРЈ, развој
електроиндустрије до 1960. године - извештаји (три примерка); ребаланс
електропривреде, примедбе на план електрификације Југославије, оснивање
Главне управе за електропривреду, перспективе електрификације земље,
енергетско коришћење река, попис електрифицираних места, финансијски
план "Електротехне" - Љубљана за 1947. годину - споразум са електро-привредним предузећима из Чехословачке и др.
година: 1945-1947.

179

180

План електрификације Југославије:
1. Програм електориндустрије за 1945. и производни оквирни план за
1946. годину.
2. План електрификационих радова у 1945. години.
3. План електроиндустрије за 1946. годину.
4. О плану електрификације - реферат инж. Јерка Јерића (1945).
5. О плану електрификације - нацрти.
6. Прерспективни план електрификације за време од 15 година - др
Шлебингер (1946).
7. Неправилно коришћење акумулација воде у хидроцентрали Жвабек
у Аустрији са прегледом дневних производних губитака у хидроелектрани
Фале у 1946. години - интервенција код савезничких органа у Аустрији
(1946).
8. Оквирни уговор између Министарства индустрије и мађарске фирме
"Ганц" из Будимпеште за испоруку хидроелектричних и електричних централа, трансформаторских станица и уређаја (са техничким обимом испорука
и роковима испорука) - на српском и немачком (1947).
9. Оквирни уговор између Главне управе електропривреде Југославије
и Конвостроја из Прага за испоруку хидроелектричних и калоричних централа Југославији - са техничким обимом испорука и роковима испорука
(1947).
10. Записник конференције од 10. маја са представницима "Електрозапада", спискови нових објеката, снабдевање Војводине електричном енергијом (одређивање трасе далековода 110 киловата Београд - Нови Сад), упоред-
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на табела за хидроцентрале Перућац, Љубовија и Дубравица, локација калоричних централа Какањ и Вреоци и др. (1947).
11. Преглед производње електричне енергије и потрошње угља по републикама и по врстима електрана изнад 50 киловата за 1946. годину.
12. Енергетско искоришћавање Дрине - извештаји, записници конференција, планови и др. (1946).
13. Преглед снаге и капацитета електрана Центар (1947).
14. Дистрибуција материјала нормалне фабрикације (роба из каталога)
и дистрибуција материјала специјалне фабрикације у алтернитавама, у Хрвартској (графички прикази).
15. Стављање у погон нових електрана - елаборат (1947).
16. Претпројекат за искоришћавање водене снаге Таре код Колашина
превођењем воде у долину Мораче - извештаји и планови (инж. Пећинар) са
законом из 1911. о концесији аустријском држављанину Анту Дешковићу
(1946).
17. Карактеристике хидроелектрана - матице: Фала, Засип, Дравоград,
Мосте, Лобница, Мариборски оток, Мовчиче, Медводе, Доблар, Плава, Винодол, Јаруга (стара), "Тито", Манојловац, Јаруга (нова), Завреље, Јајце (старо), Јајце I, Јајце II, Јабланица, Прењ, Рама, Богатићи, Глава Зете, Власина I,
Власина II, Власина III, Власина IV, Међувршје, Овчар Бања, Перућац, Матка, Разловци, Царево село, Врбен, Здуф, Равен, Дошница и Сапунчица
(1946).
18. Градња термоелектрана и топлана - смернице, планови (1947).
19. Понуде за откуп француских лиценци (фирма Мерлин - Герин и
Гренобла) за производњу електричног материјала - високонапонске пнеуматске склопке, националне испитне станице и др. (1947).
20. Протоколи мешовите Југословенско-бугарске поткомисије за електрификацију и индустрију (1947-1948).
180

181

Планови развоја металне индустрије: перспективни план развоја (са
корекцијама), изградња металуршко-металне индустрије, оквирни план развоја металне индустрије, прорачун за градњу "Литостроја", преглед програма "Литостроја" за фабрикацију аерохидромашина, потреба изградње металне индустрије у Хрватској у 1947. години, оснивање индустрије трактора преговори са Италијом и СССР-ом и др; чехословачке испоруке металне и
машинске индустрије 1948-1951, понуда (Немачке - Берлин) за градњу фабрике кугличних лежаја, пројекат љеваонице метала у Славонском Броду и
потреба допунског кредита за обнову 1946. године за Творницу вагона у
Славонском Броду, пројекат изградње Борског рудника, предлози кредита за
обнову и градњу стамбених зграда (раднички станови и домови) предузећа
металне индустрије, састав радионице за оправку моторних возила капацитета 180 генералних и средњих оправки годишње, инвестициони уговор, статистички прегледи и др.
година: 1945-1947.

181

182

1. Проблематика, перспектива и изградња прехрамбене индустрије реферати, прегледи (увоз инсталација и стручне снаге, сировинска база и др.)
- по републикама и индустријским предузећима (1946).
2. План изградње силоса и хладњача: понуде из Италије, записници,
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реферати и сл. (1946-1947).
3. Претпројекат за изградњу фабрике прераде кукуруза у Петровграду
- 8 примерака (1946).
182

183

Економске везе и односи са Албанијом:
1. Петогодишњи план развоја индустрије у Албанији од 1948-1951. два примерка (1947).
2. Закључци састанка од 15. и 16. новембра 1947. у Савезној планској
комисији у вези израде перспективног плана НР Албаније, са извештајем о
постројењима у 1947. и списковима материјала који за потребе Албаније треба набавити у иностранству (1947).
3. Правци развоја индустрије у Албанији од 1947-1951. године (1947).
4. Инвестициона изградња у Албанији: фабрика воћних конзерви у Тирани, фабрика рибљих конзерви у Драчу, фабрика ужета у Рогожини, фабрика за прераду брнистре у Рогожини, штампарија у Тирани, предионица у Тирани, фабрика шећера у Корчи и механичке радионице (1947).
Остали материјали:
1. Набавке на име репарација из Немачке - спискови и др. (1946-1947).
2. Pro memoria уз концепт плана индустријализације Југославије
(1946).
3. Основно и оперативно планирање капиталне изградње у индустрији
и њена евиденција (1946).
4. Индустријализација Македоније на бази рудног блага и идејни пројекат за производњу хромних соли (1946).
5. Пројектовање индустријског предузећа у планској привреди (1946).
6. План рада Одељења за план капиталне изградње и рационализације
(1947).
7. Склапање инвестиционог споразума са СССР-ом - рад делегата Министарства индустрије - разни материјали (1947).
8. Набавке из Мађарске, Чехословачке и др.:
а) Набавке на рачун репарација;
б) Предлог за сторно позицију дугорочног Споразума са Мађарском;
ц) Набавке из Мађарске - предуговори и др. (1947).
9. Набавке из Италије - подаци о производњи неких италијанских фабрика, предузећа и радионица - C.R.D.A. Fabrica macchine S. Andrea и др.
(1947).
10. Извештаји о објектима капиталне изградње завршеним у 1947. години.
11. Разно: Упутство за састав предлога о извршењу петогодишњег плана у 1947. години, припреме за извршење петогодишњег плана - организација десетодневног течаја; Главна дирекција савезне индустрије мотора - дијаграми радова капиталне изградње; капитална изградња у металној индустрији, записник о прегледу радова капиталне изградње у загребачкој фабрици
"Првомајска" на дан 11. август 1947. године, стање радова капиталне
изградње у фабрици аутомобила у Марибору и закључци конференције о
ребалансирању плана, одржане 11. јула 1947. године (1947) и др.
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АУТОРАДИОНИЦА ИНДУСТРИЈЕ МОТОРА РАКОВИЦА
1946.
182

184

Платни спискови радника и намештеника од септембра до децембра
1946, године.

"КОТЕКС" - ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
КОЖОМ И ТЕКСТИЛОМ
1946.
183

185

1. Преписка за земаљским дирекцијама - требовање длаке, начин
њеног скупљања - сугестије; откуп и класификација длаке, домаћа потрошња, одређивање цене длаке, расподела длаке, четкарске фурде и др.
(1946, август - децембар).
2. Откуп и расподела длаке у земљи - требовања, захтеви и сл. (по републикама - министарства, дирекције, предузећа и др.).
3. Увоз и извоз длаке (1946).
4. Цене, порези - прописи и др. о ценама (1946).
5. Спискови произвођача животињских длака пријављених "Отпаду" и
спискови потрошача - прерађивача длаке (по земаљским дирекцијама), са
калкулацијама режијских трошкова у централи и дирекцијама (1946).
6. Прегледи (статистички) издатих кожа, пријаве залиха сирове коже и
прегледи резервисаних кожа по неискоришћеним одобрењима (све) за децембар 1946. године по земаљским дирекцијама - републикама (1946).
7. Разно: преузимање и сортирање длаке, извештаји о количинама длаке код произвођача и др. (1946).

"ОМНИПРОМЕТ" А.Д. - БЕОГРАД
1945-1947.
184

186

Подаци о пословању и ликвидацији.

"СИРОВИНА" А.Д. - БЕОГРАД
1944-1946.
184

187

1. Постављење делегата - принудних управитеља (1944-1945).
2. Подаци о предузећу (промена назива, правила о раду), преписка о
сакупљању ратног материјала (1944-1945).
3. Извештаји и записници о раду (1944).
4. Месечни извештаји о пословању (1944-1945).
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5. Разна преписка (1944-1946).
6. Материјали о ликвидацији предузећа (1944-1946).
185

188

1. Екстерни и интерни расписи.
2. Привредна номенклатура роба.

НАКНАДНО ПРОНАЂЕНА ГРАЂА МИНИСТАРСТВА
ИНДУСТРИЈЕ
1945-1947.
ГРАЂА РАЗНИХ ОДЕЉЕЊА
186

189

1. Питање реституције однетих добара из земље и испуњење
склопљених уговора пре рата - одговор Министарства индустрије и рударства НР Хрватске (1945).
2. Записник о раду Секције за електроиндустрију, резолуција Секције и
основна шема плана за 1946. годину (1945).
3. Закључци конференције представника свих министарстава индустрије, 3. и 4. јуна 1946. године, по питању снижења цена индустријских
производа.
4. Молба предузећа "Увозно-филмско" да се реши питање 40 хиљада
килограма старих филмова који се налазе у бункеру на Ташмајдану - допис
Комитета за кинематографију Владе ФНРЈ (1947).
5. Забрана плаћања подвозних трошкова за долазак и одлазак с посла у
индустријским предузећима (1948).
6. Радови немачких стручњака око коришћења шљунка, бетона и сл.
(на немачком).
година: 1945-1947.
ДОСИЈЕА НАЦИОНАЛИЗОВАНИХ ФИРМИ

186

190

1. Државно предузеће за лековито биље (бивша фирма "Херба" а.д. и
"Карловић" а.д.) - Велика Кикинда.
2. Пољак Деже, сушара за лековито биље, зеље и поврће и творница теста - Сента.
година: 1946.
ШТАМПАНИ ПРИЛОЗИ

186

191

1. Производни план индустријског предузећа Јана Галопољског (превод са руског); 1946.
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2. Упутства за ремонт агрегата котлића за загревање (на руском); 1946.
3. Оперативна евиденција у генералним, односно главним дирекцијама
и министарствима индустрије (1947).
4. Организација фабричке евиденције III - графикони (1947).
5. Контни план за рударство и индустрију (1947).
6. Извод из привремене номенклатуре робе:
А) Производи и
Б) Сировине и потрошни материјал.

ПОПИС
РЕГИСТРАТУРСКИХ КЊИГА
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РЕГИСТРАТУРСКЕ КЊИГЕ

КАБИНЕТ
1944-1946.
1

Деловодни протокол 1-83
(2. новембар - 30. децембар).
година: 1944.

2

Регистар А - Ш
година: 1945.

3

Деловодни протокол 1 - 2410
(1. јануар - 25. септембар)
година: 1945.

4

Регистар А - Ш
година: 1946.

5

Деловодни протокол 1- 148031
година: 1946.

ОПШТЕ ОДЕЉЕЊЕ
1945-1946.
6

Деловодни протокол 646 - 1320
(20. август - 31. децембар 1945)
Деловодни протокол 1 - 1280
(2. јануар - 19. април 1945)
година: 1945-1946.
ЦЕНТРАЛНА (ГЛАВНА) АРХИВА
1944-1948.

7

Деловодни протокол 1 - 1989
(2. новембар - 31. децембар)32
година: 1944.

31

Недостаје део протокола до краја 1946, као и књиге за 1947. годину.

32

В. Историјску белешку, страна XXXVI и даље.
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1945.
8

Регистар А - Ш

9

Деловодни протокол 1 - 6000
(1. мај - 30. мај)

10

Деловодни протокол 6001 - 11587
(30. мај - 30. децембар)

11

Пов. деловодни протокол 1 - 558
(1. новембар 1944 - 5. јануар 1946)
1946.

12

Деловодни протокол 1 - 5800
(2. јануар - 28. септембар)

13

Деловодни протокол 5801 - 10200
(28. септембар - 12. новембар)

14

Деловодни протокол 10201 - 15800
(12. новембар - 30. новембар)33

15

Деловодни протокол 20301 - 25800
(14. децембар - 31. децембар)

16

Пов. деловодни протокол 1 - 3
(4. децембар - 8. децембар 1945)
Пов. деловодни протокол 1 - 88
(9. јануар - 21. октобар 1946)

17

Пов. деловодни протокол 1 - 2400
(22. октобар - 31. децембар 1946)34
1947.

18

Регистар установа (део) А - Ш

19

Деловодни протокол 1 - 5000
(2. јануар - 22. јануар)

33

Недостаје један деловодни протокол.

34

До краја октобра 1946, када је у Централној архиви заведен овај општи поверљиви деловодни протокол,
пов. пошта је завођена по одељењима.
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20

Деловодни протокол 5001 - 10000
(22. јануар - 19. фебруар)

21

Деловодни протокол 10001 - 15000
(19. фебруар - 6. мај)

22

Деловодни протокол 15001 - 20000
(6. мај - 5. август)

23

Деловодни протокол 20001 - 25000
(5. август - 6. октобар)

24

Деловодни протокол 25000 - 29000
(6. октобар - 25. новембар)

25

Деловодни протокол 29001 - 31931
(25. новембар - 31. децембар)

26

Пов. деловодни протокол 1 - 3789
(2. јануар - 31. децембар)35
1948.

27

Деловодни протокол 1 - 2322
(2. јануар - 1. фебруар)

28

Пов. деловодни протокол 1 - 544
(2. јануар - 31. јануар)

КОНТРОЛНО ОДЕЉЕЊЕ
1945-1946.
29

Регистар А -Ш
година: 1945-1946.36

30

Деловодни протокол 1 - 1276
(11. април - 31. децембар)
година: 1945.

31

Деловодни протокол 1 - 3784
(2. јануар - 31. децембар)
година: 1946

35

На крају књиге се налази још 14 накнадно заведених бројева.

36

Не одговара деловодним бројевима за 1945. годину.
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ПРОДАЈНО ОДЕЉЕЊЕ
1946.
32

Деловодни протокол 1 - 1208
(23. јул 1946. - 2. јануар 1947.)
година: 1946.

33

Пов. деловодни протокол 1 - 54
(1. август - 26. децембар)
година: 1946.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАБАВКЕ И СНАБДЕВАЊЕ
1946.
34

Деловодни протокол 1 - 5000
(2. јануар - 25. мај)

35

Деловодни протокол 5001 - 10 000
(25. мај - 24. јул)

36

Деловодни протокол 10 001 - 15 000
(24. јул - 5. септембар)

37

Деловодни протокол 15 001 - 21 642
(5. септембар - 17. децембар)

38

Пов. деловодни протокол 1 - 112
(2. март - 5. јул)

39

Пов. деловодни протокол 91 - 122
(3. јун - 5. јул)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ
1944-1945.
40

Деловодни протокол 1 - 6110
(27. новембар 1944 - 24. јул 1945)

41

Деловодни протокол 6111 - 12167
(24. јул - 31. децембар)
година: 1944-1945.
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ
1944-1946.
42

Деловодни протокол 1 - 1990
(20. април - 30. јун)
година: 1945.

43

Регистар А - Ш
година: 1946.

44

Деловодни протокол 11 - 5000
(2. јануар - 26. март)
година: 194637

45

Деловодни протокол 5001 - 11521
(26. март - 6. јул)
година: 1946.38

46

Пов. деловодни протокол 1 - 8
(16. новембар 1944 - 3. март 1945)
Пов. деловодни протокол 1 - 34
(1. октобар - 27. децембар 1945)
Пов. деловодни протокол 1 - 90
(3. октобар - 1. јун 1946)39

ПЛАНСКИ СЕКТОР
1947.
47

Деловодни протокол 1 - 4000
(1. март - 2. јун)40

48

Деловодни протокол 4001 - 8000
(2. јун - 8. септембар)

49

Деловодни протокол 8001 - 12 600
(8. септембар - 31. децембар)

50

Пов. деловодни протокол 1 - 3000
(1. март - 4. август)

37

Прва страна је исцепана.

38

Због погрешног повеза бројеви 11401-11521 налазе се на почетку књиге.

39

Оштећен; недостаје један део.

40

В. Историјску белешку, страна 36 и даље.
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51

Пов. деловодни протокол 3001 - 6600
(5. август - 31. децембар)

ОДСЕК РАЧУНОВОДСТВА
1945-1947.
52

Регистар А - Ш
година: 1945.

53

Деловодни протокол 1 - 1446
(2. октобар - 31. децембар)
година: 1945.

54

Регистар А-Ш
година: 1946.

55

Деловодни протокол 1 - 2654
(2. јануар - 31. децембар)
година: 1946.

56

Регистар А - Ш
година: 1947.

57

Књига благајне
година: 1945-1947.

58

Контролник кредита
година: 1945-1947.

59

Књига набавки
година: 1945.

60

Дневник благајне Министарства индустрије ФНРЈ.
година: 1946.

61
62

Главна књига - инвестициони кредити.
година: 1946.
Американски дневник Главне управе пољопривредних машина, справа
и алата
(22. јул - 31. децембар 1946).
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63

64

Американски дневник Главне управе железничко-саобраћајне, машина
и алата
(2. јул - 31. децембар 1946).

лата.

Књига трошкова Главне управе железничко-саобраћајне, машина и агодина: 1946.

65

Главна књига
година: 1946-1947.

66

Фонд прихода секвестриране имовине
година: 1946-1947.

67

Главна књига
година: 1947.

68

Дневник благајне Министарства индустрије ФНРЈ.
година: 1947.

69

70

Контролник кредита страних земаља: Чехословачка, Швајцарска,
Француска, Белгија, Холандија, Пољска, Норвешка и Мађарска.
година: 1947.
Књига основних средстава и материјалних издатака.
година: 1947.

ЕКОНОМАТ
1947.
71

Регистар А - Ш
година: 1947.

72

Дневник набавки канцеларијског и финог материјала
година: 1947.
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АУТОРАДИОНИЦА ИНДУСТРИЈЕ МОТОРА РАКОВИЦА
1946-1947.
73

Деловодни протокол 1 - 141
(23. август - 31. децембар 1946).
Деловодни протокол 1 - 398
(2. јануар - 3. новембар 1947).

74

Дневник благајне
година: 1946-1947.

ШТАМПАРИЈА МИНИСТАРСТВА ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ
1947-1948.
75

Дневник набавки.
година: 1947.

76

Дневник примљених поруџбина.
година: 1947.

СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА МИНИСТАРСТВА
ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ
1946-1947.
77

Записници са пленума чланства.
година: 1946-1947.

ОСТАЛЕ КЊИГЕ
78

Књига пријема поште (Општег одељења). 41
година: 1945-1946.

79

Регистар окружница.
година: 1946-1947.

41

Оштећена и делимично сачувана.

ОБЈАШЊЕЊЕ О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА
РЕГИСТАРА И ЊИХОВОГ КОРИШЋЕЊА
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ОБЈАШЊЕЊА О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА
РЕГИСТАРА И ЊИХОВОГ КОРИШЋЕЊА

Потреба за што бољом оријентацијом и задовољењем што ширих интереса истраживача условила је стварање неколико типова регистара досијеа национализованих фирми: (1)
по имену власника и (2) по називу фирме пре рата (1938. године), (3) по имену власника и (4)
према називу фирме после рата (у време национализације), (5) према врсти делатности и (6)
према месту где је та делатност обављана. Из практичних разлога, у прва четри случаја индекси су рађени одвојено за сваку индустријску грану (13).
Мада израда индекса углавном представља механичко абецедно ређање одредница
(појмова) после неког већ обављеног посла (што је у суштини и тачно), у овом случају рад на
свему томе није био ни једноставан ни лак. Наиме, он је захтевао и много интервенција најразличитијег карактера (исправљање изворних грешака, контрола тачности наведених података,
било да је у питању назив или врста писма итд.).
Тешкоћу посебне врсте представљало је утврђивање промена назива насељених места. Наиме, многа места и називи претрпели су и раније, а нарочито после 1945. године, велике промене. Ово се (у нашем случају) у првом реду односи на Војводину. Ако се зна да је највећи број ових промена извршен у време из кога и потичу ова досијеа (1945-1948), те да је у
публикацијама о првом послератном попису изостао регистар који би дао објашњења ових
промена, онда није тешко схватити да је требало доста труда и времена да се све то уочи и објасни. Иначе, то је технички изведено на следећи начин: сви ранији називи, тј. они који су
замењени другим називима, упућују на назив који место носи, односно упућује на последњи
назив, ако се ради о месту које данас не постоји. Карактер насеља, тј. да ли је оно град (место) или село наводи се у случајевима када их има већи број с истим називом. Слично је
поступљено у случајевима када се оваква насеља налазе у разним републикама, односно аутономним покрајинама.
При коришћењу ових регистара треба имати у виду још и следеће:
Абецедни редослед је утврђен рангирањем највећег броја словних места.
Пошто постоје бројни примери да су називи фирми (власник) у оба поменута
раздобља истоветни, навођени су само у првом случају.
Први број на крају назива фирме (власника, места) означава број фасцикле, а други
(после црте) број (бројеве) досијеа у истој. Када су у питању два или виђе досијеа (код индекса места), почетни и завршни број су раздвојени цртом. Ради разликовања, у таквим случајевима црта између броја фасцикле и броја досијеа је развучена.
Бројка која се понекад јавља у загради означава број досијеа (омота) појединих фирми.
Регистар по врсти делатности са наметнуо из природне потребе да се на тај начин
пружи што више информација о индустријским гранама које су овде заступљене. Учињено је
то, коликогод је било могуће, уз примену метода и искуства модерне документације и информација, при чему се водило рачуна о правилима Универзалне децималне класификације. Стога је у постојећој структури извршено мало измена. У овом случају, ради што бољег сналажења у садржају, обављена је, углавном, логична разрада постојеће поделе.
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РЕГИСТРИ
Метална индустрија
Регистар фирми пре рата
“Аеро-механика”, индустрија машина - Нови Сад: 22-10.
“Алат”, предузеће за израду машина и алата Д. Б. Мијатовића - Београд:17-13.
“Алпа”, индустријска производња жељезне робе Хедера и Чавдека - Карловац: 25-4.
“Ами”, изделовање леонских накитев ин блешциц - Цеље: 27-2.
“Балкан”, фабрика пећи и лимарске робе - Бачка Топола: 17-12.
“Балкан”, индустријско предузеће Јовичић и Миливојевић (Ливница гвожђа и метала) - Београд: 18-3.
Барско друштво - Бар: 28-18.
“Беометал”, метална индустрија - Београд: 17-14.
“Бернолд”, државно предузеће, индустрија гвоздених конструкција и ролетни - Нови Сад: 2211.
“Бост”, државна лимарска радионица - Бачка Паланка: 17-10.
“Браник”, предузеће за израду жице за паркет - Београд: 17-16.
“Братство”, творница стројева - Загреб: 25-22.
“Бретмерски Карло”, радионица турпија - Нови Сад: 22-22.
Цинкарна ин метална д.д. - Цеље: 27-4.
“14 октобар”, државна фабрика вагона и гвоздених конструкција (7) - Крушевац: 21-3.
“La Dalmatienne” - Шибеник: 25-18.
“Домин”, домаћа машинска индустрија Јована М. Јовановића - Београд: 17-19.
Државна ливница железа и темпера - Велика Кикинда: 24-7.
Државна љеваоница и творница стројева, љеваоница жељеза - Славонска Пожега: 25-14.
“Ека”, творница ковинастих изделков инж. Влади Старе - Љубљана: 27-15.
“Фабекс”, фабрика ексера, жица и жичане робе - Нови Сад: 22-12.
Фабрика мотора а.д. - Раковица (Београд): 17-23.
“Ферхатовић”, државна творница плугова - Босанска Костајница: 28-10.
“Фортуна”, фабрика за израду металних артикала - Земун: 24-10.
“Гларозат”, главна радионица за оправку трактора и производњу делова - Нови Сад: 22-13.
Главно инсталаторско предузеће - Београд: 18-1.
Главно инсталаторско техничко предузеће - Београд: 18-7.
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“Гођевац” д.д. - Београд: 17-22.
“Горан”, производња пећи и штедњака - Загреб: 25-26.
“Горица”, творница поцакленог, поцинчаног и влаштеног посуђа д.д. - Загреб: 25-27.
Градски водовод - Сарајево: 28-11.
“Грапотравит”, градско предузеће, трамвај, водовод, плинара - Осијек: 25-9.
“Гвожђар” а.д. индустријско предузеће, ливница гвожђа и метала (4) - Раковица: 18-2.
“Гвожђар”, државно предузеће - Београд (Раковица): 17-20.
“Хигиеа”, творница чепова од лима, изолационог материјала и плуте а.д. - Загреб: 25-28.
“Христодор”, фабрика металних израђевина - Лесковац: 22-4.
“Икарус”, фабрика аероплана (авиона) а.д. - Земун: 24-11.
Индустрија лимене робе - Загреб: 26-1.
Индустрија железног намештаја и метала д.д. - Суботица: 24-4.
“Инко”, производња справа, лабораторијских потребштина и кемијско-техничких производа
инж. Звонимира Ковачића - Загреб: 26-3.
“Ирис”, индустрија металних и лимених ствари - Нови Сад: 22-14.
“Јасеница” а.д. - Смедеревска Паланка (5): 23-17.
“Јастребац”, ливница и фабрика машина - Ниш: 22-9.
“Јавор”, радионица вага Милована Ј. Тубића - Београд: 18-8.
Јекларна на Равнах - Гуштањ: 27-8.
“Јелшинград”, љеваоница - Бања Лука: 28-9.
“Југ”, ливница и машинска фабрика а.д. - Београд: 19-1.
“Југоалат” к.д.ј. Милковић и др. - Нови Сад: 22-15.
“Југоиндус”, железоконструкцијска, стројна ковинска индустрија Ивана Кершича - Љубљана
- Шт. Вид: 28-6.
Југословенска “Метро” топилна д.з.о.з. - Марибор - Тезно: 27-20.
“Југострој” д.д. фабрика машина и апарата, Београд - Раковица: 18-9.
“Касорад”, машинбраварска и браварска радионица Божидара Ђ. Качурића и Јована М. Трајковића - Београд: 18-10.
“Кевар”, творница брусева и брусилних производа - Вараждин: 25-20.
“Клима”, инсталатерска радња Франца Милера (централно грејање) - Београд: 18-5.
“Компас”, машинско конструкционо предузеће а.д. (3): Београд: 18-11.
“Кордун”, индустрија жељезне и челичне робе - Карловац: 25-6.
Крањско индустријско дружбо д.д. на Јасеницах - 27-9.
“Кукар”, метална индустрија - Лесковац: 22-6.
“Лим”, метална индустрија - Загреб: 26-12.
Ливница гвожђа - Зеница: 18-15.
Ливница гвожђа и метала у Београду, в. “Балкан”, индустријско предузеће Јовичић и Миливојевић.
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Ливница и фабрика арматура - Кула: 21-5.
“Луна”, индустрија свијетиљака и израдба ковинске робе д.д. - Карловац: 25-5.
Љеваоница жељеза и ковина - Тузла: 28-14.
Љеваоница жељеза и творница стројева - Дарувар: 25-2.
“Мајстор”, творница стројева, алатки и електромотора - Борово: 25-1.
Мариборска ливарна ин творница ковин - Марибор: 27-22.
Машинбраварска радионица - Пирот: 23-2.
Машинбраварска радионица за оправку млинских и разних алата - Нови Сад: 22-16.
Машинска индустрија, ливница гвожђа и метала - Краљевићево: 21-2.
“Меба”, творница ковинских производа и прерадба умјетних маса д.д. - Загреб: 26-7.
“Металиндус”, предузеће за израду металне робе Божидара Ј. Милошевића - Београд: 19-8.
“Металор”, смедеревска фабрика пољопривредних машина и ливница гвожђа - Смедерево:
23-15.
“Металпластика”, ливење грађевинских окова - Нови Сад: 22-18.
“Мијалковић Милан”, метална индустрија - Светозарево: 24-6.
“Микрон”, предузеће за оптику, прецизну механику и електротехнику (5) - Београд: 19-9.
“Minimax”, производња ватрогасних апарата и техничких производа Валића и Schollmayera Загреб: 26-10.
“Мјед”, производња мједене робе - Загреб: 26-11.
“Морава”, државна фабрика прскалица - Александровац: 17-8.
“Морава”, индустрија металне, гвоздене и емајлиране робе Драгољуба Ј. Радуловића - Београд: 19-10.
“Мута”, ливарна - Марибор: 27-21.
“Мута”, железарна - Мута об Драви: 27-26.
“Напредак”, ливница Поповић-Мрвић - Београд: 19-2.
“Нестор, фабрика прецизне механике а.д. (3): 20-1.
“Обилић”, индустрија металне и гвоздене робе Миодрага Савића - Београд: 20-2.
“Оков”, производња окова за градњу и покућство Рудолфа Сурме: 26-13.
Окружно ауто-механичко подузеће - Осијек: 25-10.
Окружна ауто-механичарска радионица - Сушак: 25-16.
“Омега”, творница металне робе - Ада: 17-3.
“Орешковић Марко”, индустријска ковница - Загреб: 26-2.
Осијечка љеваоница жељеза и творница стројева а.д. - Осијек: 25-11.
“Отпад”, опште трговачко предузеће а.д. - Београд: 20-3.
“Папук”, творница жељезног намјештаја - Осијек: 25-12.
“Партизан”, творница ножева - Рума: 23-13.
“Пастор”, производња ватрогасних апарата (2) - Загреб: 26-14.
“Пламен”, ковинарска задруга з омејеним јемством - Кропа: 27-13.
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“Плуг”, метална фабрика - Скопје: 28-17.
“Полет”, државна столарско-машинбраварска радионица - Пирот: 23-3.
“Пољострој”, творница стројева и ливница гвожђа - Рума: 23-12.
“Пролетер”, фабрика пољопривредних справа и алата - Лесковац: 22-7.
“Пролетер”, метално индустријско предузеће - Београд: 20-5.
Прва југословенска фабрика спиралних бургија, алата и металне робе - Београд: 20-6.
Прва југословенска ковинска индустрија д.з.о.з. - Цеље: 27-5.
I војвођанска произвођачка задруга и кола и каросерија - Нови Сад: 22-20.
Први српски комбинат - Лесковац: 22-8.
Прво далматинско трговачко друштво - Дубровник: 25-3.
Прво војвођанско државно предузеће за водовод и струју - Нови Сад: 22-21.
“Првомајска”, творница алатних стројева - Загреб: 26-15.
“Рад”, фабрика металних производа - Београд: 20-7.
“Рапид”, државна творница парних котлова, машинско и парно котларско подузеће Иван Симеони, власник Ладислав Симеони - Загреб: 25-23.
“Робот”, предузеће за прецизну механику - Београд: 20-10.
“Ротман”, фабрика металне робе - Суботица: 24-5.
“Рудник”, ливница - Београд: 19-4.
Рудник ин железарна Шторе - Шторе при Цељу: 27-7.
“Сартид”, српско акционарско рударско, топионичко и индустријско друштво - Смедерево:
23-16.
Сатурнус д.д. за индустрио плочевинастих изделков - Љубљана - Мосте: 27-17.
“Сава”, ливница Радула М. Дедића - Лесковац: 22-5.
“Сила”, стројарско подузеће - Загреб: 26-16.
“Склад”, ковинарска заједница - Загреб: 26-17.
“Слога”, радионица вага Војислава П. Грљенице - Београд: 20-11.
Сплошна ставбена дружба, железоконструкцијска деловница ин товарна вијаков - Марибор Тезно: 27-23.
“Срп и чекић”, државно машинско предузеће - Пожаревац: 23-5.
“Срп и чекић”, творница жељезне робе - Винковци: 25-21.
“Стар”, творница металне робе Косанов Здравка и др. - Стари Бечеј: 24-2.
“Стеко”, творница металне робе - Кула: 22-1.
Штајерска железо-индустријска дружба з.о.з. - Зрече: 28-8.
“Шумадија”, индустријско, машинско и електротехничко предузеће Драг. Петровић - Галић Београд: 20-12.
“Телеоптик” а.д. - Земун: 24-12.
“Теприс” техничко предузеће инж. Живојина Т. Стојановића и друг. - Београд: 20-13.
“Теслафон”, индустрија прецизне механике и електротехника Мирка Н. Личине - Београд: 2014.
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“Титан”, индустрија метала а.д. - Београд: 20-15.
“Титан”, товарна ковинских изделков ин ливарна - Камник: 27-10.
“Тито”, метални завод - Ђорче Петров: 28-16.
Товарна алуминија в Стрнишчу при Птују -Стрнишче: 28-4.
Товарна леталских делов - Марибор - Тезно: 27-24.
Товарна вериг в Лесцах при Бледу: 27-14.
Товарна за пределаво жице ин железо - Цеље: 27-6.
“Трио”, предузеће за израду спиралних бургија - Кула: 21-6.
Творница хидрауличних стројева - Загреб: 26-18.
Творница металног намјештаја и дјечијих колица - Загреб: 26-19.
Творница млинских стројева - Ступник крај Загреба: 25-15.
Творница пољопривредног алата - Нова Градишка: 25-8.
Творница вагона, стројева и мостова д.д. - Славонски Брод: 25-13.
Творница жељезних и челичних производа - Карловац: 25-7.
“Унион”, фабрика металне робе - Кула: 22-2.
Ваљаоница д.д. - Земун: 24-3.
“Велебит”, творница дјечијих колица - Загреб: 26-20.
“Вентилатор”, машинско браварска радиона, инсталација централног гријања инж. Павао Копорчића - Загреб: 26-21.
Вериг д.д., товарна в Лесцах при Бледу: 27-14.
“Висунг”, индустријска израда гвозденог и дрвеног намештаја и вага а.д. - Београд: 20-16.
Војвођанска ливница д.д. - Нови Сад: 22-25.
“Вулкан”, државна љеваоница и поморско-механичка радиона - Сушак: 25-17.
“Вулкан”, творница металне робе - Кула: 22-3.
“Вулкан”, творница оштрица за потковице и металне робе - Ада: 17-7.
Занатлијска машинско-механичарска радионица - Пирот: 23-4.
“Златоврх”, машинско-браварска радионица - Београд: 20-17.
Железо-прометно д.д. - Бистрица при Марибору: 27-1.
Регистар власника пре рата
Ахачић Кајетан, товарна кос, српов ин лопат, саморезних ножев на другега орођа - Тржич:
28-7.
Анчић и друг, металоиндустрија - Сарајево: 28-12.
Анри Плејсут, машинско-техничко предузеће - Смедеревска Паланка: 24-1.
Баричевић Ф. и синови, творница туба и металних производа, те производа из вјештачке смоле - Загреб: 25-25.
Браћа Голднер, ливница и творница ормана за лед - Суботица, филијала - Београд: 17-15.
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Браћа Ленард, индустрија метала и дрвене робе - Суботица: 24-3.
Браћа Н. Кесеровића, индустрија за прераду метала - Београд: 18-4.
Браћа Станковић, фабрика машина - Велико Боњинце: 24-8.
Црнека Антун, прва вараждинска љеваоница жељеза и ковина - Вараждин: 25-19.
Дедић М. Радуле, ливница “Сава” - Лесковац: 22-5.
Доленц А., ливарна ин товарна стројев - Љубљана: 27-16.
Ђукић инж. Бранко и друг, машинско-браварска и механичка радионица - Београд: 19-5.
Еуларт Ернст, товарна стројев - Марибор: 27-19.
Фајфер Јован, метална индустрија - Пригревица: 23-6.
Габријел Л., стројно плетилство - Шмарје - Сап: 28-5.
Голдсмит и Кантар, творница металне робе - Ада: 17-1.
Грљеница П. Војислав, радионица вага “Слога” - Београд: 20-11.
Грос М., метална индустрија - Панчево: 23-1.
Хедер и Чавдек, индустријска производња жељезне робе “Алпа” - Карловац: 25-4
Херферт Арпад, бравар - Сента: 23-14.
Јежек К. и Р. - товарна стројев, ливница железа ин ковин - Марибор: 27-25.
Јовановић Глиша, фабрика израда од жица и гвожђа - Београд: 17-21.
Јовановић М. Јован, домаћа машинска индустрија “Домин” - Београд: 17-19.
Јовановић инж. Предраг, творница ваздухопловног сигналног прибора - Нови Сад: 22-17.
Јовичић и Миливојевић, индустријско предузеће “Балкан” - Београд: 18-3.
Качурић Ђ. Божидар и Трајковић М. Јован, машинбраварска и браварска радионица “Касорад” - Београд: 18-10.
Кека инж. Иван, машинско-техничко и електро-механичко предузеће - Београд: 19-7.
Келемер Стеван, произвођач млинских машина, радња за монтирање млинства - Ада: 17-4.
Келмер ин син, товарна кос - Словењ Градец: 28-2.
Кершич Иван, железоконструкцијска, стројна ковинска индустрија Љубљана - Шт. Вид: 28-6.
Кифер Хенрик, државна товарна кос ин српов - Свети Ловренц на Похорју: 28-3.
Кölner Henrik, товарна кос - Словењ Градец: 28-2.
Копорчић инж. Павао, машинско браварска радиона, инсталација централног грејања “Вентилатор” - Загреб: 26-21.
Корн инж. Т., државно подетје - Крањ: 27-12.
Косанов Здравко и др. - творница металне робе “Стар” - Стари Бечеј: 24-2.
Костић и Дајч, новосадска ливница - Нови Сад: 22-19.
Ковач инж. Балтазар, техничко подузеће - Загреб: 25-8.
Ковачић инж. Звонимир, производња справа, лабораторијских потребштина и кемијско-тех-
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ничких производа “Инка” - Загреб: 26-3.
Лади Стеван, машин-браварска радионица - Нови Сад: 22-24.
Лајовић М., товарна ковинских изделков д.з.о.з. - Љубљана: 27-18.
Личина Н. Мирко, индустрија прецизне механике и електротехнике “Теслафон” - Београд:
20-14.
Мајер Ловро, метална индустрија - Пригревица: 23-7.
Марковић Миленко, браварска радионица - Београд: 17-18.
Марковић Т. Јован, предузеће за прераду металних израђевина - Београд: 20-4.
Meniga Е. i Löwit, стројобраварска радионица - Загреб: 25-24.
Мерћеп Владимир, индустрија металне робе - Сарајево: 28-13.
Мијатовић Д.Б., предузеће за израду машина и алата “Алат” - Београд: 17-13.
Милаковић Ђ. Јован, браварска радња - Београд: 17-17.
Милановић и Банфи, инсталатерско предузеће (3) - Београд: 18-6.
Милер Ђорђе, метална индустрија - Пригревица: 23-9.
Милер Франц, инсталатерска радња “Клима” (централно грејање) - Београд: 18-5.
Милер и Чепела, метална индустрија - Пригревица: 23-8.
Милковић и др. “Југоалат” К.Д.Ј. - Нови Сад: 22-15.
Милошевић Ј. Божидар, предузеће за израду металне робе “Металиндус” - Београд: 19-8.
Мучњак Јосип, ковинотокарски обрт - Загреб: 26-6.
Пајц Фрањо, метална индустрија - Пригревица: 23-10.
Перглер Франц, товарна автокаросериј - Кошаки: 27-11.
Петрић Милош, ливница гвожђа - Бачка Паланка: 17-11.
Петровић Драг. - Галић, индустријско, машинско и електротехничко предузеће “Шумадија” Београд: 20-12.
Полих и Варга, државна творница плугова - Кула: 21-4.
Поповић А. Јеврем, фабрика машина и ливница - Јагодина: 21-1.
Пумп Ђула, метална индустрија - Пригревица: 23-11.
Радуловић Ј. Драгољуб, предузеће за оптику, прецизну механику и електротехнику - Београд:
19-10.
Рашица др. М.Г., творница ускотрачног жељезничког материјала - Загреб: 26-9.
Ристић, ливница - Београд: 19-3.
Ритнер и другови, творница металне робе и стројева - Нови Сад: 22-23.
Сајдл Јулије, прва вршачка творница и ливница гвожђа и метала, предузеће за дубока бушења
- Вршац: 24-9.
Савић Миодраг, индустрија металне и гвоздене робе “Обилић” - Београд: 20-2.
Секулић Ј. Слободан, радња за израду увијача за косу - Београд: 20-9.
Симеони Иван, државна творница парних котлова, машинско и парно котларско подузеће
“Рапид” - Загреб: 25-23.
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Старе инж. Влада, творница ковинастих изделков “Ека” - Љубљана: 27-15.
Стојановић Т. Живојин и друг, техничко предузеће “Теприс” - Београд: 20-13.
Сурма Рудолф, производња окова за градњу и покућанство “Оков” - Загреб: 26-13.
Шпартаљ инж. Лука, машинско-металургијско индустријско предузеће - Београд: 19-6.
Тертели Стеван, ливница и машинска радионица - Ада: 17-5.
Томић Јоаким, творница жељезног покућства - Загреб: 26-5.
Томић Војислав, радионица вага - Београд: 20-7.
Тубић Ј. Милован, радионица вага “Јавор” - Београд: 18-8.
Urlich J.B., творница оловних производа д.д. - Загреб: 26-4.
Валић и Schollmayer, производња ватрогасних апарата и техничких производа “Minimax” Загреб: 26-10.
Варга Александар, творница млинских стројева, ливница гвожђа и метала и градња млинова Ада: 17-6.
Вукадинов Јован, ливница гвожђа и метала - Бачка Нова Паланка: 17-9.
Westen Adolf д.д., товарна емајлиране, поцинкане ин бружене посоде - Цеље: 27-3.
Загорац Милан, производња кромике котлова, хигијенских кухиња, котлова за печење ракије
и дестилација - Загреб: 26-22.
Zigmayer i Gruber, товарна ковин - Словенска Бистрица: 28-1.
Регистар фирми после рата
“Балкан”, индустријско предузеће Поповић, Перишић и Comp. - Београд: 18-3.
“Балкан” к.д. АЦС и другови, фабрика пећи и лимарске робе - Бачка Топола: 17-12.
Бост Фрањо, индустрија лимене робе - Бачка Паланка: 17-10.
Цинкарна д.д. - Цеље: 27-4.
Државна љеваоница и творница стројева - Загреб: 26-18.
“Економ”, смедеревска фабрика пољопривредних машина и ливница гвожђа - Смедерево: 2315.
Фабрика прецизне механике - Земун: 24-12.
Фабрика вагона, трамваја и мостова гвоздених конструкција (5) - Смедеревска Паланка: 2317.
“Феролим”, друштво за производњу лимене и жељезне робе - Винковци: 25-21.
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“Горица” д.д. - Загреб: 25-27.
Greinitz industrija d.d. Železarna Muta - Мута об Драви: 27-26.
“Иџак Антон”, машинска радионица - Ада: 17-2.
“Иком” - Загреб: 26-2.
“Ирис”, индустрија металних и лимених ствари инж. Фрања Фајта - Нови Сад: 22-14.
“Јелшинград”, д.с.о.ј. - Бања Лука: 28-9.
“Југоиндус”, железоконструкција, механишка ковинска индустрија Ивана Кершича - Шт. Вид
над Љубљано: 28-6.
Југославенска творница оксигена и гвоздене буради д.д. - Загреб: 26-12.
“Компас”, машинско конструкционо предузеће инж. Карла Сенцера (3) - Београд: 18-11.
Ковница а.д. - Београд: 20-15.
“Крушевац”, фабрика вагона и гвоздених конструкција а.д. (7) - Крушевац: 21-3.
“Кукар”, метална индустрија - Лесковац: 22-6.
“Луч”, велеобрт свијетиљака те израдба ковинске робе д.д. - Карловац: 25-5.
“Лука”, ливница - Београд: 17-20.
“Мајстор” д.д. - Борово: 25-1.
Машинска радионица и ливница - Ада: 17-6.
“Металпластика” к.д. - Нови Сад: 22-18.
Металургијска индустрија гвожђа, ковачница и бродоградилиште - Смедерево: 23-16.
“Морава”, фабрика прскалица за винову лозу Симе Илића - Александровац: 17-8.
“Мустад”, творница чавала те жељезне и челичне робе д.д. - Карловац: 25-7.
“Мута”, железарна, греинитз индустрија железа д.д. - Мута об Драви: 27-26.
“Ниа”, народна индустрија апарата, љеваоница жељеза и ковина - Загреб: 25-22.
“Поморавље” метална индустрија Јеврема Поповића - Светозарево: 24-6.
Прва југословенска фабрика спиралних бургија, алата и металне робе инж. Емила Мајзла и
Co. - Београд: 20-6.
Прва југословенска жичана индустрија - Цеље: 27-5.
Прва жебљарска ин железообртна задруга в Кропи ин Камни Горици: 27-13.
“Рапид”, машинско и парнокотларско индустријско подузеће Иван Симеони - Загреб: 25-23.
“Рапид”, творница - Загреб: 26-19.
“Rex” творница пећи и штедњака - Осијек: 25-12.
“Сила”, стројарско предузеће и техничка пословница Х. Ержишник - Загреб: 26-16.
“Слон”, фабрика пољопривредних справа, алата, металних израђевина Дочића, Димитријевића и Младеновића (2) - Лесковац: 22-7.
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“Стеко”, творница металне робе - Кула: 22-3.
“Шумадија, предузеће за израду дечјих играчака - Београд: 20-12.
“Техника”, инж. Јосипа Лохна - Загреб: 26-8.
“Титан”, крањска творница жељезне и браварске робе и љеваоница д.д. - Загреб, подружница
Камник: 27-10.
Товарна браварске робе - Железо-прометно д.д. - Бистрица при Марибору: 27-1.
“Трио”, творница бургија и алата - Кула: 21-6.
“Унион”, фабрика ковина за коњске опреме и металне робе к.д. - Кула: 22-2.
“Усталак”, метално индустријско предузеће Алексе Трајковића - Београд: 20-5.
“Вулкан”, поморско-механичка радиона и љеваона д.с.о.ј. - Сушак: 25-17.
Регистар власника после рата
Баум Филип, творница жељезног покућства - Загреб: 26-5.
Бернолд Силвестер, индустрија гвоздених конструкција и ролетни - Нови Сад: 22-11.
Бон, ливница - Велика Кикинда: 24-7.
Браћа Ђорђевић - Кукар, метална индустрија “Кукар” - Лесковац: 22-6.
Браћа Fleissig, љеваоница, творница стројева и љеваоница жељеза - Славонска Пожега: 25-14.
Браћа Јанес, творница ножева - Рума: 23-13.
Браћа Камер, фабрика ексера, жица и жичане робе - Нови Сад: 22-12.
Браћа Шевчик, творница стројева и љеваоница - Загреб: 26-15.
Цекуш инж. Јурај, ступничка творница стројева к.д. - Ступник крај Загреба: 25-15.
Чизмек Ђуро к.д. производња водоводних и плинских арматура - Загреб 26-17.
Дочић, Димитријевић и Младеновић, фабрика пољопривредних справа, алата и металних израђевина “Слон” - Лесковац: 22-7.
Ержишник Х., стројарско подузеће и техничка пословница “Сила” - Загреб: 26-16.
Фајт инж. Фрањо, индустрија металних и лимених ствари “Ирис” - Нови Сад: 22-14.
Фелеги Јосип, аутомеханичарска радионица - Нови Сад: 22-13.
Ферхатовић Расим и друг, творница плугова - Босанска Костајница: 28-10.
Јовановић инж. Предраг и К. Кутер, звоноливница - Нови Сад: 22-17.
Јурковић Рудолф, производња пећи и штедњака - Загреб: 25-26.
Кершич Иван, железоконструкцијска, механишка ковинска индустрија “Југоиндус” - Шт. Вид
над Љубљано: 28-6.
Кесеровић Н. Чедомир, индустрија за прераду метала: 18-4.
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Kieffer Henrik, д.з.о.з. товарна кос ин српов - Свети Ловренц на Похорју: 28-3.
Колаковић А., творница пољопривредног алата - Нова Градишка: 25-8.
Koller inž. R., стројобраварска радионица - Загреб: 25-24.
Кöllner ин син, товарна кос - Словењ Градец: 28-2.
Корн Т. ин синови д.з.о.з. - Љубљана: 27-12.
Линцер Мартин, творница стројева и ливница гвожђа - Рума: 23-12.
Lohn инж. Јосип, “Техника” - Загреб: 26-8.
Мајзл инж. Емил и Co., прва југословенска фабрика спиралних бургија, алата и металне робе
- Београд: 20-6.
Моргештерн Адам, машинска индустрија, ливница гвожђа и метала - Краљевићево: 21-2.
Папатеодоси Ђ. Тодођа, фабрика металне робе - Скопје: 28-17.
Пејић, Стевановић и Comp., ливница и фабрика машина - Ниш: 22-9.
Penng Jox., мариборска ливарна ин творница ковин - Марибор: 27-22.
Полих и Варга, творница плугова - Кула: 21-4.
Поповић Јеврем - метална индустрија “Поморавље” - Светозарево: 24-6.
Поповић, Перишић и Comp. индустријско предузеће - Београд: 18-3.
Прва жебљарска ин жељезообртна задруга в Кропи ин Камни Горици: 27-13.
Ротман (Имре) Мирко, љеваоница жељеза, мједни намештај и машинска творница - Суботица: 24-5.
Сенцер инж. Карло, машинско конструкционо предузеће “Компас” (3) - Београд: 18-11.
Симеони Иван, машинско и парнокотларско индустријско предузеће “Рапид”: 25-23.
Стакул Јосип, љеваоница жељеза и ковина - Тузла: 28-14.
Schön ing. Viktor и брат, индустрија лимене робе - Загреб: 26-1.
Тörteli Stevan, ливница и машинска радња - Ада: 17-5.
Трајковић Алекса, метално индустријско предузеће “Усталак” - Београд: 20-5.
Тхурнски гроф Јуриј, јекларна на Равнах д.д. - Гуштањ: 27-8.
Урабич А. ин друг - Цеље: 27-6.
Веросте Карло, ливница гвожђа - Зеница: 28-15.
Zigmayer i Gruber, дионичко друштво за промет ковинама - Словенска Бистрица: 28-1.
Електроиндустрија:
централе и електротехничка предузећа
Регистар фирми пре рата
“Аеро-ауто”, електромашинска индустрија браће Вранеш - Београд: 31-1.
“Ает”, српско електрично а.д. - Београд: 31-2.
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Банатско електрично д.д. - Панчево: 29-22.
Босанско д.д. за електрану Јајце - Загреб: 34-11.
“Браничево” а.д. за експлоатисање електричне централе - Пожаревац: 29-24.
“Croatia”, творница батерија - Загреб: 33-7.
Дионичарско друштво за електрична прометна и индустријска предузећа - Земун: 30-17.
“Дис”, домаћа индустрија сијалица - Загреб: 33-8.
Државна електрична централа - Банатски Деспотовац: 29-4.
Државна електрична централа - Хетин: 29-14.
Државна електрична централа - Јаша Томић: 29-15.
Државна електрична централа - Риђица: 30-4.
Државна електрична централа - Сарча: 30-3.
Државна електрична централа - Српска Црња: 30-6.
Државна творница батерија - Вршац: 32-7.
“Елад”, електротехничко а.д. - Београд: 31-3.
Електрарна државног рудника - Велење: 34-3.
Електрарна Шк. Лока ин околица д.д. - Шкофја Лока: 34-2.
Електрична централа - Цариброд: 29-13.
Електрична централа - Доњи Михољац: 33-1.
Електрична централа - Ковин: 29-18.
Електрична централа - Куманово: 34-14.
Електрична централа - Нова Црња: 29-19.
Електрична централа - Рашка: 30-2.
Електрична централа - Станишић: 30-9.
Електрична централа - Шид: 30-12.
Електрична централа - Швица: 33-3.
Електрична централа при месном народном одбору - Алибунар: 29-1.
Електрична централа за осветљење - Велико Боњинце: 30-15.
Електрична задруга - Кисач: 29-16.
Електрично д.д. - Нови Кнежевац: 29-20.
Електрично и индустријско предузеће - Велико Градиште: 32-6.
Електрично предузеће Босне и Херцеговине - Сарајево: 34-12.
Електрично предузеће Хрватске - Загреб: 33-4.
Електрично предузеће Србије - Београд: 29-8, 9.
Електрично предузеће Србије - Експозитура Приштина: 30-1.
Електрично предузеће Србије - Експозитура Стари Бечеј: 30-8.
Електрично предузеће Србије - Експозитура Уб: 30-13.
Електрично предузеће Србије - Експозитура Ваљево: 30-14.
Електрично предузеће Србије - Експозитура Власотинце: 30-16.
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Електрично предузеће Србије - Подружница Војводине - Нови Сад: 29-21.
Електрично предузеће Србије - Пословница Бачка Паланка: 29-5.
Електрично предузеће Србије - Пословница Бајнина Башта: 29-2.
Електрично предузеће Србије - Пословница Бела Црква: 29-6.
Електробих - Босански Шамац: 34-10.
“Електрон” - Загреб: 33-9.
“Електротехна” - Београд: 31-6.
“Електротехна”, државно електротехничко подјетје Словеније - Љубљана: 34-6.
“Електротехна”, предузеће за набавку и дистрибуцију електротехничког материјала за Босну
и Херцеговину - Сарајево: 34-13.
Електро-техничка радња - Београд: 31-7.
“Елих” - Загреб: 33-12.
“Елипс”, електроиндустријско предузеће Србије - Београд: 29-10.
“Елма”, индустрија електротехничког материјала ковинских ин бакелитних изделков Љубљана: 34-7.
“Елпирс”, електротехничко предузеће за Истру, Ријеку и Словенско приморје - Ријека: 33-5.
“Фала”, електрарна д.д. - Марибор: 34-1.
Федерално електрично предузеће Црне Горе - Котор: 34-16.
“Фулд”, друштво за аутоматску телефонију С.О.Ј. - Загреб: 33-14.
Хидро-електрична централа Градског народног одбора - Пећ: 29-23.
Хидро-електрична централа Јовановића и Живковића - Бела Паланка: 29-7.
Хидро-електрична централа Жарковић и Брушлија - Косовска Митровица: 29-17.
“Искра”, товарне за електротехнико ин фино механико - Крањ: 34-4.
Jugoslovensko Standard Elektrik Compani a.d. - Београд: 31-9.
“Калорија”, инсталатерско предузеће а.д. - Београд: 31-10.
“Муња”, творница акумулатора - Загреб: 33-16.
“Нелпо”, народно електротехничко подузеће за електрику и стројеве - Загреб: 33-17.
“Норис” - Загреб: 33-11.
Новосадска фабрика кабела д.д. - Нови Сад: 32-4.
Предпријатије за електрификација на Југ - Скопје: 34-15.
Предузеће за електрификацију Истока - Београд: 29-11.
Предузеће за електрификацију Запада - Загреб: 33-6.
“Раде Кончар” - Загреб: 33-18.
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“Север”, творница електричних стројева д.д. - Суботица: 32-5.
“Сименс”, српско електрично а.д. - Београд: 32-1.
“Снага и светлост” а.д. - Београд: 29-12.
“Спој” електротехничка творница д.д. - Загреб: 33-15.
“Телеграфија”, индустријско предузеће инж. Корде Драгутина - Београд: 31-8.
“Тесла”, фабрика сијалица а.д. - Панчево: 32-2.
Творница електричних жаруља - Загреб: 33-20.
Творница кабела - Загреб: 33-19
“Волта”, товарна електротехничког материјала дружба з.о.з. - Љубљана: 34-8.
“Змај”, товарна за галваничне елементе ин електротехнико дружба з.о.з.: 34-9.
Регистар власника пре рата
Браћа Ригер, електрична централа “Братство и јединство” - Стара Кањижа: 30-10.
Браћа Вранеш, електромашинска индустрија “Аероауто” - Београд: 31-1.
Фаркаш Бела, електрична централа - Стара Моравица: 30-11.
Хоценски Фрањо, електрична централа - Славонска Враховица: 33-2.
Холцхакер Болта (удова), електрична централа - Бајмок: 29-3.
Хомотијан Гаврило, електротехнички материјал - Загреб: 33-13.
Јовановић и Живковић, хидро-електрична централа - Бела Паланка: 29-7.
Корда инж. Драгутин, индустријско предузеће “Телеграфија” - Београд: 31-8.
Лабади Јосип, електрична централа - Телечка, 30-5.
Пирнат Алојзиј, пасарство ин изделовање електроматеријала - Љубљана: 34-5.
Поповић инж. Глигорије, електро-машинско предузеће - Београд: 31-5.
Рап Калман и друг, државна електрична централа - Српски Итебеј: 30-7.
Рок Стеван, електро-инсталатерска радионица - Београд: 31-4.
Тирјунг Јосиф, инсталатерска радња - Београд: 32-3.
Жарковић и Брушија, хидро-електрична централа - Косовска Митровица: 29-17.
Регистар фирми после рата
Бајинобаштанска индустријска банка - Бајина Башта: 29-2.
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Друштво за електротехнику и творница кабела д.д. - Загреб: 33-19.
Електрична централа Хегер: 30-4.
Електрична централа општине Уб: 30-13.
Електрична централа студеничке банке а.д. - Рашка: 30-2.
“Електропроизвод” - Загреб: 33-11.
“Елих”, електроиндустрија Хрватске - Загреб: 33-7, 10.
Градска електрична централа - Бела Црква: 29-6.
Хидро-електрична централа Градског поглаварства - Пећ: 29-23.
Израда појасева и електроматеријала - Љубљана: 34-5.
Југословенско Сименс д.д. - Загреб: 33-19.
“Контакт” - Загреб: 33-15.
Лесковачко електрично друштво - Експозитура Приштина: 30-1.
“Ника”, електрична централа - Српска Црња: 30-6.
Општинска електрична централа - Бачка Паланка: 29-5.
Општинска електрична централа - Ковин: 29-18.
Општинска електрична централа - Стари Бечеј: 30-8.
Општинска електрична централа, Трговиште - Шид: 30-12.
Регистар власника после рата
Браћа Кајлбах к.д. - Јаша Томић: 29-15.
Cechmajster Matija, централа, државни парни млин и општински млин - Банатски Деспотовац:
29-4.
Клеменчић А. и друг, електротехничко предузеће - Загреб: 33-17.
Коста Илић и синови, електрично предузеће - Београд: 29-8.
Коста Илић и синови, електрично предузеће - Власотинце: 30-16.
Пфифер Фрањо и Месић Драган, централа - Босански Шамац: 34-10.
Рап Калман и Радосављевић Лазо, електрична централа - Српски Итебеј: 30-7.
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Стоиљковић Живко, аутоматски млин - Куманово: 34-14.
Штајнец Карло и Херглоц Бела, творница батерија - Вршац: 32-7.
Унковић С., електрична централа - Дегурић: 30-14.
Хемијска индустрија
Регистар фирми пре рата
“Ага Руше” д.д. (1) - Руше: 42-6.
“Ага Руше” д.д., творница кисика - Алипашин мост: 43-1.
Акцијска дружба за кемично индустријо - Љубљана: 41-10.
“Албус”, творница сапуна д.д. - Нови Сад: 36-7.
“Алкалоид” државна фабрика - Скопје: 43-10.
“Анилин”, производња анилинских боја - Загреб: 40-26.
“Арборит”, израда предмета од боксита Јосипа Буксбаума - Нови Сад: 36-8.
“Астра”, индустрија хемијских производа д.д. - Загреб: 38-1.
“Астро”, творница сапуна и кристалне соде - Алипашин мост: 43-2.
“Аутохем”, хемијско технички производи за аутомобиле - Земун: 37-8.
“Авала”, радионца разних хемикалија - Београд: 35-1.
“Балкан”, хемијска радионица Светозара М. Симића - Београд: 35-8.
“Бисерница”, творница седефских дугмета - Загреб: 38-2.
“Бистрана”, радионица за регенерацију уља и производњу техничке масти и коломасти - Београд: 35-2.
“Бристол”, кемијско технички производи Ј. Фабијанец и А. Пинтер - Загреб: 38-3.
“Цемко”, кемијски производи Miroslava Kufflera - Загреб: 38-4.
“Централ”, парна бојадисаона и кемичка чистиона - Загреб: 38-5.
“Цер”, фабрика сапуна, масти за обућу и свећа - Шабац: 37-1.
“Црвена звезда”, државна фабрика сапуна - Београд: 35-3.
“Цветан Димов”, фабрика за сапун, вреœи и др. - Скопје: 43-12.
“La Dalmatienne Dugi Rat” (карбид и цијанид) - Дуги Рат: 40-2.
Дестилација дрва д.д. - Теслић: 43-8.
“Драва”, производња жигица д.д. - Осијек: 40-5.
Друштво жигица - Загреб: 40-6.
Државна бојадисаона, кемичка чистиона одјела и парно купатило - Вуковар: 40-24.
Државна фабрика лака - Кнежевац код Београда: 36-1.
Државна фабрика оксигена - Торжа: 37-3.
Државна фабрика за сапун - Битола: 43-9.
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Државна радионица сапуна - Сомбор: 36-20.
Државни завод за производњу ветеринарских цепива и лекова - Београд: 35-5.
Државно комбиновано предузеће - фабрика оцатне киселине (2) - Београд: 35-4.
“Дубравка”, друштво с.о.ј. за индустрију боја, промет и кемикалијама и материјалом за опскрбу бродова - Дубровник: 40-1.
“Дуга”, творница боја и кемичких производа д.с.о.ј. - Сплит: 40-14.
“Еманит”, творница дугмади Клеин Армина - Нови Сад: 36-9.
Фабрика штирка д.д. - Суботица: 36-24.
“Pharmacia”, творница фармацеутских картонажа папирнате робе и графички завод - Осијек:
40-7.
“Фармокемија”, државна творница кемијских производа - Задар: 40-25.
“Фемос”, индустријско предузеће инж. Спицера Вилмоша и Co. - Земун: 37-9.
“Фото” д.д. за производњу, прерадбу и трговину фотографским материјалом за фотографију
потребним прибором - Загреб: 38-9.
“Ге-дра”, кемијски производи, власници Геренчевић Драгутин, Schell Maks и Кроџек Емил Загреб: 38-10.
“Georg Dralle”, велетрговина и производња парфимеријске и козметичке робе, власништво
Hubert Hollnsteiner - Загреб: 38-11.
Градска мастиона - Сплит: 40-15.
Градска плинара - Ченгић Вила: 43-7.
Градска плинара - Панчево: 36-16.
Градска плинара - Сплит: 40-16.
Градска плинара - Суботица: 36-25.
Градска плинара - Загреб: 38-12.
“Хефад”, хемијска и фармацеутска индустрија д.д. - Београд: 35-7.
“Херцеговина”, творница сапуна и кристалне соде - Мостар: 43-6.
“Хромос”, фабрика штампарских боја и лакова д.д. (2) - Земун: 37-10.
“Chromos”, творница тискарних боја, (2) - Самобор: 38-6.
Хрватска индустрија катрана - Загреб: 38-13.
“Индустрокемика”, кемикалије, санитетске потребштине - Загреб: 38-14.
“Искра”, творница кемијских производа - Загреб: 38-15.
“Исток”, рафинерија и кемијска творница д.д. - Загреб: 38-16.
“Јасна”, индустрија сапуна к.д. - Београд: 35-9.
“Јуб”, товарна барв, дружба з.о.з. - Дол при Љубљани: 41-4.
“Jugo Briksol” Comp. - Вршац: 37-6.
“Југопетрол” - Смедерево: 36-19.
Jugoslovenska solvay tvornica d.d. - Луковац: 43-5.
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Југословенска творница за импрегнирање леса д.д. в државни управи - Хоче при Марибору:
41-7.
Југословенско друштво жижица а.д. - Београд: 35-10.
“Југотанин” д.д. - Севница: 42-8.
“Југотанин” д.д. - Загреб: 39-1.
“Кис”, радионица сапуна - Пирот: 36-18.
“Кофеа”, радионица хемијских производа - Велика Кикинда: 37-4.
“Козмопроизвод”, производња козметике и мирисних средстава И. Богданића и другова - Загреб: 39-13.
“Крека”, индустријска производња шпиритуса квасца и угљичне киселине д.д. - Крека: 43-4.
“Croatia”, кемичко технички производи Стјепана Павлића - Загреб: 38-7.
“Cutrilin”, кемична творница Оскаrа Winklera - Загреб: 38-8.
“Лабуд”, индустрија хемијских производа - Стари Бечеј: 36-22.
“Лабуд”, производња сапуна и кемијских производа - Загреб: 39-2.
“Ласта”, производња лаштила за обућу и паркете, вл. Блаж Јагоринец - Загреб: 39-3.
“Лав”, сапунара, в. инж. Марин Булић - Сплит: 40-17.
“Мерима”, државна фабрика - Крушевац: 36-2.
Местна плинара - Љубљана: 41-16.
Метал и фарбе а.д. - Филијала Београд - Београд: 35-11.
“Метан” д.д. - Загреб: 39-6.
“Мосте”, кемична товарна д.з.о.з. - Љубљана - Мосте: 41-14.
“Мотор метан”, трговина земним плином и прибором потребним за распачавање и употребу
земног плина д.д. - Загреб: 39-7.
“Мунк” а.д. за хемијску прераду костију и животињских отпадака - Земун: 37-13.
“Нобилиор”, обртна производња мирисних и козметичких производа - Загреб: 39-8.
“Олеа”, кемијско-технички производи, вл. Мирослав Хавранек - Загреб: 39-9.
“Освит”, индустрија металних, хемијских и пиротехничких производа а.д. - Београд: 35-12.
“Перин”, обртна производња прашка за прање и чишћење - Загреб: 39-10.
“Перун” д.д. за експлозив и кемијске производе - Загреб: 39-11.
“Перуника”, творница боја и лакова - Загреб: 39-12.
“Пинус”, изделовање смолних изделков - Раче при Марибору: 42-5.
“Пирам”, радња за производњу хемијских производа - Велика Кикинда: 37-5.
Плинарна Цеље - Цеље: 41-1.
“Победа”, хемијско предузеће - Пирот: 36-17.
Подржављена плинара д.д. Осијек: 40-8.
“Поморавље”, фабрика химијских производа - Ниш: 36-4.
“Прерада”, фабрика хемијских производа а.д. - Београд: 35-13.
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“Пролетер”, фабрика за гипс, лакови, бои и др. - Скопје: 43-13.
Прва босанско-херцеговачка творница шибица - Долац на Лашви: 43-3.
Прва југословенска кемична фабрика д.д. - Нови Сад: 36-13.
Прва осијечка творница сапуна - Осијек: 40-9.
Радионица сапуна - Вршац: 37-6.
Радионица за прераду вештачких смола (дугмад и чешљеви) - Земун: 37-14.
“Речина”, сапунара инж. Конрада Моховића - Сушак: 40-20.
“Ривијера”, фабрика сапуна, рафинерија уља и глицерина - Котор: 43-15.
Saponificio Fiumano Ilco S.A. - Ријека: 40-11.
“Сидол” к.д. Индустријска производња кемичких производа - Загреб: 39-14.
“Систом”, кемијско-фармацеутски завод д.д. - Загреб: 39-15.
“Славиа”, творница кемичких производа д.д. - Загреб: 39-16.
“Славица”, хемијско-техничко предузеће - Нови Сад: 36-15.
“Славонија”, производња и продаја оцта - Осијек: 40-10.
“Снежана”, радионица сапуна Андона Алваџијевића - Београд: 35-17.
“Содоад” источно друштво за производњу кисика и раствореног ацетилена д.д., Подружница
за Југославију - Загреб: 39-17.
“Стар”, фабрика ултра марина и боја а.д. - Београд: 35-19.
“Стег” а.д. за трговину и производњу хемијско-фармацеутских артикала - Земун: 37-15.
“Талк”, државна фабрика - Велес: 43-14.
“Тара”, радионциа за израду хемијских производа - Београд: 35-20.
“Темпо”, сапунарство - Београд: 35-21.
Товарна душика (2) - Руше: 42-7.
Товарна кемичних изделков - Храстник: 41-8.
Товарна стројил, д.з.о.з. (2) - Мајшперк: 42-1.
Товарна танина - Горичане п. Медводе: 41-6.
Товарна уметних гнојил - Цеље: 41-2.
Творница душика (2) - Руше: 42-7.
Творница кисика - Сисак: 40-12.
Творница кисика - Сплит: 40-18.
Творница танина - Сисак: 40-13.
Творница жесте - Велики Буковец: 40-23.
“Унио”, товарна кемично-техничких изделков - Марибор: 42-2.
“Унион”, творница угљене киселине и кисика к.д. - Земун: 37-16.
“Valet еxpres”, парна бојадисаона и кемичка чистиона - Загреб: 39-19.
Задруга за хемијску индустрију с.о.ј. - Ниш: 36-6.
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“Златорог” - Марибор: 42-3.
“Зора”, творница сапуна и кемијских производа Hinko Pochazka к.д. - Загреб: 39-21.
“Зорка”, хемијска индустрија а.д. - Београд: 35-23.
“Зорка”, хемијска индустрија а.д. - Суботица: 36-28.
“Зорка”, хемијска индустрија а.д. - Шабац: 37-2.
“Звезда”, а.д. за индустрију - фабрика шпиритуса - Београд: 35-24.
“Жикин лабораториј” Јелке Вабич - Љубљана: 41-17.
“Жупа”, индустрија хемијских производа, Дедина (2) - Крушевац: 35-25.
Регистар власника пре рата
Алваџијевић Андон, радионица сапуна “Снежана” - Београд: 35-17.
Bacherald Marcel, творница средстава за његу зуба - Земун: 37-12.
Beck Mano, творница сапуна - Суботица: 36-26.
Böhme dr Theodor i Gerhard, кемична товарна д.д. - Љубљана: 41-12.
Богдановић И. и другови, производња козметике и мирисних средстава “Козмопроизвод” Загреб: 39-13.
Браунс Виљем, товарна анилинских барв ин кемичних изделков - Цеље: 41-3.
Баксбаум Јосип, израда предмета од бакелита “Арборит” - Нови Сад: 36-8.
Булерски Милан, радионица хемијских производа - Београд: 35-14.
Булић инж. Марин, сапунара “Лав” - Сплит: 40-17.
Цветић Јанез, товарна перила - Мурска Собота: 42-4.
Фабер Абрах и Comp., парни завод за фарбање и апретирање и хемијско чишћење текстилне
робе - Земун: 37-7.
Фабијанец Ј. и А. Пинтер, кемијско технички производи “Бристол” - Загреб: 38-3.
Фердинанд Ваљак, обртник лаштила за обућу и подове - Вараждин: 40-22.
Филиповић Адам, индустрија угљене киселине а.д. - Земун: 37-11.
Фоцк Игнац, товарна мила - Крањ: 49-9.
Геренчевић Драгутин, Schell Maks и Кrodzek Еmil, кемијски производи “Ге-Дра” - Загреб: 3810.
Глушчевић Патрицио, бојадисаона - Метковић: 40-4.
Golob i Co. товарна кемичних изделков, Љубљана - Вич: 41-13.
Хафнер Јелена, кемијско технички производи - Загреб: 38-18.
Хај Вилим, творница сапуна - Сомбор: 36-21.
Хавранек Мирослав, кемијско технички производи “Олеа” - Загреб: 39-9.
Hermann А., производња оцта - Вараждин: 49-21.
Hollnsteiner Hubert, велетрговина и производња парфимеријске и козметичке робе - Загреб:
38-11.
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Јагоринец Блаж, производња лаштила за обућу и паркете “Ласта” - Загреб: 39-3.
Јакупец Мирослав, производња есенција и разблаживање високих концентрата - Загреб: 3817.
Камила Радован, творница дугмета и сл. предмета - Загреб: 39-18.
Kansky dr Ana, кемична товарна - Љубљана: 41-11.
Клеин Армин, творница дугмади “Еманит” - Нови Сад: 36-9.
Kuffler Miroslav, кемијски производи “Цемко” - Загреб: 38-4.
Ледерер Мавро, производња бијеле креде и у боји, те печатног воска и израда кемијско техничких артикала за школе и уреде - Загреб: 39-5.
Лончар Иво, производња техничких уља и масти - Загреб: 39-4.
Marh Ljudevit, товарна лаков д.д. - Домжале: 41-5.
Медић-Занкл, товарне оља, лаков ин барв дружба з.о.з. - Љубљана: 41-15.
Микац А. Ђуро, индустрија за бојење текстилних тканина - Нови Сад: 36-11.
Миловановић и брат, воскарско-парфимеријска радња - Београд: 35-22.
Митровић Михајло, радионица сапуна - Београд: 35-16.
Моховић инж. Конрад, сапунара “Речина” - Сушак: 40-20.
Николић А. Наум, фабрика сирћета - Београд: 35-6.
Павлић Стјепан, кемично технички производи “Croatia” - Загреб: 38-7.
Pech Vjenceslav, кемички производи - Загреб: 39-20.
Петковић Братислав, радионица сапуна - Ниш: 36-5.
Плати Арпад, предузеће хемијских производа - Нови Сад: 36-14.
Поповић Исајило, радионица сапуна - Београд: 35-15.
Prochazka Hinko, творница сапуна и кемијских производа “Зора” к.д. - Загреб: 39-21.
Радивојевић Милан, сапунарска радња - Београд: 35-18.
Reimann Valentin, хемијска индустрија - Нови Сад: 36-10.
Rubelli Vjekoslav, прављење кристалне соде - Сплит: 40-19.
Симић М. Светозар, хемијска радионица “Балкан” - Београд: 35-8.
Спицер инж. Вилмош и Co. - индустријско предузеће “Фемос” - Земун: 37-9.
Станичић Никола, сапунарска радња - Мокошица: 40-3.
Шпорер Мавро Ерика, творница сапуна, парфема и козметичке робе - Суботица: 36-23.
Тонковић, сапунара - Суботица: 36-27.
Вабич Јелка, “Жикин лабораториј” - Љубљана: 41-17.
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Влајчић Јован синови, фабрика сапуна и парфимерије - Београд, филијала Лесковац: 36-3.
Winkler Oskar, кемичка творница “Cutrilin” - Загреб: 38-8.
Žigmund mr. ph. Henig, производња хемијских и козметичких арикала - Нови Сад: 36-12.
Регистар фирми после рата
“Аеро”, фабрика за сапун, вреœи и др. браће Стефановић и Стојча Стојановића - Скопље: 4312.
“Ага-Руше”, Ђорче Петров - Скопље: 43-11.
“Ага-Руше”, удружене југословенске творнице ацетилена и оксигена д.д. - Марибор: 43-1.
“Ага Руше”, удружене југословенске творнице ацетилена и оксигена д.д. - Руше: 42-6.
“Биљана” а.д. - Београд: 35-7.
“La Dalmatienne”, француско друштво хидроелектричних снага Далмације - Сплит: 40-2.
“Дуга”, творница за прерађивање боја д.с.о.ј. - Сплит: 40-14.
Farmochimica Dalmata S.A.G.L. - Задар: 40-25.
“Хелиос”, индустријско и трговачко д.д., творница седефских дугмета - Загреб: 38-2.
“Chromos”, творница графичких боја и осталих потребштина (2) Загреб: 38-6.
Хрватска индустрија катрана д.д. Загреб: 38-13.
“Индустрокемика”, Bachman комисиона трговина индустријских кемикалија и санитетских
потребштина - Загреб: 38-14.
“Isis” д.д. одељење “Georg Dralle” - Загреб: 38-11.
“Искра” д.д. - Загреб: 38-15.
“Isomit”, производња предмета из вештачких маса - Земун: 37-14.
Југословенска фабрика алкалоида, хемијско-фармацеутских производа - Скопље: 43-10.
Југословенско д.д. за плин и муњину - Осијек: 40-8.
Југословенско индустријско трговачко д.д., творница дугмета из каменог ораха - Загреб: 3918.
“Југоталкум” - Велес: 43-14.
“Кемикалија”, производња хемијских и козметичких артикала - Нови Сад: 36-12.
“Croatia”, кемичко технички и метални производи Јоsipа Аschera - Загреб: 38-7.
“Мерима”, фабрика сапуна а.д. - Крушевац: 36-2.
“Монтана”, а.д. Клемента Пајића и другова - Београд: 35-11.
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“Мосор” д.д. в. “Искра” д.д. - Загреб: 38-15.
“Мостер”, творница лака и боја д.д. - Загреб: 39-12.
“Пинус”, изделовање смолних производов - Рача при Марибору: 42-5.
“Поморавље”, фабрика хемијских производа Д. Костића и Миловановића - Ниш: 36-4.
Прво југословенско друштво за хемијску индустрију на деонице - Београд: 35-23.
“Рубин”, кемичко технички производ лаштила за обућу, вл. Мирослав Хавранек - Загреб: 399.
“Сидол”, производња кемичких препарата, власник Ilija Weiss - Загреб: 39-14.
“Штирак” д.д. Marcela Koppa - Суботица: 36-24.
“Титанит” д.д. за кемијску индустрију - Загреб: 39-11.
Товарна душика д.д. - Руше: 42-7.
Товарна кемичних изделков Храстник д.д. - Цеље: 41-2.
Товарна кемичних изделков д.д. - Храстник: 41-8.
Товарна стројил д.д. (2) - Мајшперк: 42-1.
Творница за душик д.д. - Руше: 43-7.
Творница танина д.д. - Сисак: 40-13.
Творница танина Сисак д.д. подружница Медводе: 41-6.
“Унио”, дружба з.о.з., товарна кемичко-техничких изделков - Марибор: 42-2.
“Вилим Браунс”, трговина и производња неотровних анилинских боја и кемијских производа
за кућанство и обрт на велико, Иван Лампе и другови - Загреб: 40-26.
“Златорог”, творница Карла Броса - Марибор: 42-3.
“Жупа”, индустрија хемијских производа браће Дунда и Comp. (2) - Београд: 35-25.
Регистар власника после рата
Acher Josip, кемичко технички и метални производи “Croatia” - Загреб: 38-7.
Bachmann, комисиона трговина индустријских кемикалија и санитетских потребштина - Загреб: 38-14.
Blay Šimun - Вараждинске Топлице: 40-22.
Bluhweiss Hugo, творница сапуна и кемијских производа к.д. - Загреб: 39-21.
Böhme dr Theodor i Gerhard, кемична товарна - Подград при Залогу: 41-12.
Браћа Дунда и Comp., индустрија хемијских производа “Жупа” (2) - Дедина: 35-25.
Браœа Стефановић и Стојче Стојановић, фабрика за сапун, вреœи и др. “Аеро” - Скопје; 4312.
Брос Карло, творница “Златорог” - Марибор: 42-3.
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Евангелидес Петар, фабрика сапуна и кристалне соде - Алипашин мост: 43-2.
Fischl M. синови, прва босанска творница и рафинерија шпиритуса, творница угљичне киселине и творница тиштеног квасца - Крека: 43-4.
Fürst Oskar, производња боја и мазива за кожу - Загреб: 38-4.
Геренчевић Катарина, кемијски производи “Ге-дра” - Загреб: 38-10.
Хавранек Мирослав, кемичко технички производ лаштила за обућу “Рубин” - Загреб: 39-9.
Heller Aron, прва осијечка творница оцта - Осијек: 40-10.
Јакупец Мирослав, производња есенција и разблаживање високих концентрата - Љубљана:
38-17.
Kopp. Marcel, “Штирак” д.д. - Суботица: 36-24.
Костић Д. и Миловановић, фабрика хемијских производа “Поморавље” - Ниш: 36-4.
Лампе Иван и другови, трговина и производња неотровних анилинских боја и кемијских производа за кућанство и обрт на велико “Вилим Браунс” - Загреб: 40-26.
Ледерер Мавро, производња креде - Загреб: 39-5.
Levi i Co. fabricca saponi - Ријека: 40-11.
Милишић Илија, хемијска фабрика оцатне киселине (2) - Београд: 35-4.
Пајић Клемент и друг, а.д. “Монтана” - Београд: 35-11.
Pech Vjenceslav, прва хрватска творница црнила - Загреб: 39-20.
Петров Ђорђе, “Ага-Руше” - Скопље: 43-11.
Попарић, творница кисика Д.И.А. - Сплит: 40-18.
Reichold, Függer, Böcking а.д. - Кнежевац код Београда: 36-1.
Rütgers Guido, југословенска творница за импрегнирање леса д.д. - Хоче при Марибору: 41-7.
Schicht Georg, Југословенско д.д. - Загреб: 40-9.
Влајчић Јован синови, фабрика сапуна и парфимерије - Београд: 35-3.
Weiss Ilija, производња кемичких препарата “Сидол” - Загреб: 39-14.
Индустрија грађевинског материјала: цигла и цреп, камен, цемент, арматура, креч, керамика, стакло, асфалт, бетон
Регистар фирми пре рата
“Алабастер - Минералија”, производња гипса и млевење камена - Земун: 48-6.
“Алба”, творница огледала - Нови Сад: 48-11.
“Алпеко”, градбено-индустријска дружба з.о.з. - Љубљана: 53-25.
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“Adria-Dalmatia”, дионичарско друштво, уједињене творнице цемента - Сплит: 49-10.
“Адрија”, д.д. за цемент - Сплит: 49-6.
“Апненик Цеље” д.з.о.з. в Заграду при Цељу: 53-27.
Асфалтна индустрија - Ченгић Вила: 52-1.
Бачванска творница цементне робе и грађевно д.д. - Суботица: 47-29.
“Балкан”, фабрика црепа и цигле - Лоћика: 45-15.
Барска кречарско-земљорадничка задруга - Гружа: 48-8.
Беочинска фабрика цемента а.д. - Беочин: 47-26.
Београдска фабрика асфалта и катранских производа а.д. - Београд: 47-25.
“Бели Дрим”, црепана - Ландовица: 45-36.
“Бели Дрим”, црепана - Пећ: 45-29.
“Белица”, циглана и црепана - Јагодина: 44-32.
“Бојана”, задруга с.о.ј. за продробљивање глине и чађи те производњу земљаних боја - Цигленик Лужански: 50-10.
“Бољетин”, мајдан млинског камена - Бољетин: 48-3.
“Братство”, творница опеке и цријепа - Подравска Слатина: 51-2.
Цељске опекарне - Цеље: 53-13.
Цементарна - Трбовље: 53-12.
Циглана - Бели Манастир: 50-4.
Циглана - Доњи Михољац: 50-14.
Циглана - Мачванска Митровица: 45-17.
Циглана “А” - Болман: 50-5.
Циглана “А” (државно добро) - Вуковар: 51-29.
Циглана “Б” - Болман: 50-6.
Циглана “Б” - Вуковар: 51-30.
Циглана бр. 1 - Станишић: 46-14.
Циглана “Ц” - Вуковар: 51-30.
Циглана (државно добро) - Валпово: 51-16.
Циглана Градског народног одбора - Загреб: 51-33.
Циглана Југословенских државних железница - Пожаревац: 45-33.
Циглана Среског народног одбора - Босански Шамац: 52-8.
Циглана Управе народних добара - Смедеревска Паланка: 46-6.
Циглана (земљишна заједница) - Иванска: 51-36.
Цигларско-црепарска радња - Сараорци: 46-1; 47-10.
Цигларско-црепарска радња - Скобаљ: 46-4.
Цигло-црепана - Урошевац: 47-6.
Цигљана Покрајинског пољопривредног имања - Кулпин: 45-9.
“Croatia”, творница портланд цемента - Загреб: 49-12.
“Црвена звијезда”, творница опека и цријепа - Сисак: 51-7.
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“Чифчак”, државна циглана - Бачка Топола: 44-4.
“Чрнуче”, опекарна - Чрнуче: 53-14.
Далматинска индустрија цемента и цементних производа - Сплит: 49-8.
Далматинска мраморна индустрија д.д. - Сплит: 49-9.
“Домус” цигларско-црепарска индустрија а.д. - Београд: 44-16.
Државна циглана - Бачко Добро Поље: 44-6.
Државна циглана - Бања Лука: 52-5.
Државна циглана - Бегеј Св. Ђурађ: 44-12.
Државна циглана - Чонопља: 44-25.
Државна циглана - Ердевик: 44-29.
Државна циглана - Копривница: 50-29.
Државна циглана - Панчево: 45-27.
Државна циглана - Риђица: 45-37, 38.
Државна циглана - Ровишће: 50-32.
Државна циглана - Србобран: 46-10.
Државна циглана - Српска Црња: 46-12.
Државна циглана - Станишић: 46-15.
Државна циглана - Стари Бечеј: 46-25.
Државна циглана - Торжа: 47-4.
Државна циглана - Товаришево: 47-3.
Државна циглана - Зајечар: 47-17.
Државна циглана - Жабаљ: 47-21.
Државна циглана I - Сарајево: 52-14.
Државна циглана - Сомбор: 46-8.
Државна циглана II - Нови Врбас: 46-34.
Државна циглана - Вировитица: 51-27.
Државна фабрика боца - Аранђеловац: 48-10.
Државна фабрика цемента и израђивање вештачког камена - Кула: 47-28.
Државна фабрика цемента и израђивање вештачког камена - Торжа: 47-30.
Државна фабрка црепа - Врањска Бања: 47-15.
Државна опекарна - Прагерско: 53-21.
Државна опекарна - Пуцонци: 53-19.
Државно индустријско предузеће, парна циглана - Српска Неузина: 46-13.
Државно комбиновано предузеће, фабрика цигле - Београд: 44-19.
“Дубравка”, циглана Градског народног одбора - Вараждин - брег: 51-17.
“Дубравка”, електрична творница опеке и глинене робе - Вараждин: 51-18.
“Дунав”, циглана Тукић Стевана - Велико Село: 47-11.
Фабрика црепа и цигле - Косовска Митровица: 45-2.
Фабрика порцулана и мајолика - Нови Сад: 48-12.
Француско-српска индустрија цемента и угља а.д. - Београд: 47-27.
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Градска циглана - Копривница: 50-30.
Градско обртно подузеће - Осијек: 50-38.
“Ибар”, црепана - Адрани: 44-1.
“Иловац”, творница глиненог цријепа и опеке - Карловац: 50-25.
Индустрија цигле и црепа - Земун: 47-20.
Индстрија мрамора и каменореза - Београд: 48-2.
Индустрија вапна д.д. - Загреб: 51-42.
“Истра”, фабрика арматура - Кула: 47-23.
“Изолит”, подузеће за производњу лаких грађевинских плоча инж. Милана и Фрања Хмеља Загреб: 49-13.
“Јефремовић”, народна циглана - Смедерево: 46-5.
“Јенч”, циглана (закупац Александар Корлић) - Земун: 47-19.
“Југобетон”, државно индустријско и грађевно подузеће - Загреб: 49-2.
Југословенско азбест а.д. - Београд: 44-17.
“Јужна Морава”, фабрика црепа и цигле - Лесковац: 45-14.
Каменолом гранита - Јабланица: 52-18.
Каменолом Местнега људскега одбора - Кочевје: 53-24.
Каменорезачка задруга с.о.ј. - Селца на Брачу: 51-40.
Керамична индустрија - Либоје: 53-23.
“Киро Чучук”, керамидна фабрика - Велес: 53-9.
“Кис”, керамидна индустрија - Скопје: 53-4.
“Кошаки”, опекарна - Кошаки, 53-17.
“Лабор”, каменолом в Ореховем при Севници: 53-26.
“Лаф”, циглана Марка Ц. Петковића и компаније - Ниш: 45-23.
“Лоче”, опекарна - Лоче при Пољчанах: 53-15.
Лудбрежанска творница цријепа и глинене робе - Лудбрег: 50-37.
“Лужница”, циглана - Ћуприја: 44-26.
“Љуботен”, цигларско-црепарска индустрија - Урошевац: 45-16.
“Мајске Пољане”, творница глинених производа - Глина: 50-21.
“Македонија”, циглана, индустрија цигле и црепа А. Шамса - Вишњица: 47-12.
“Македонија”, државна керамидна фабрика - Велес: 53-7.
“Македонски оникс”, каменорезачка работилница - Скопје: 53-11.
“Мате Мејашић”, творница опеке и цријепа - Карловац: 50-26.
“Матија Губец”, творница опеке и цријепа - Бедековчина: 50-1.
“Миодарка”, творница опеке и цријепа - Дарувар: 50-13.
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Млин камена - Баточина: 48-1.
“Морава”, парна циглана и црепана - Житковац: 47-22.
“Моравица”, парна црепана Милосава П. Микића - Дубље: 44-28.
“Моравка”, циглана Стојановића и компаније - Ново Село: 45-25.
Народна циглана и црепана - Врчин: 47-16.
Народна циглана Среског народног одбора - Бијељина: 52-6.
“Нашице”, циглана - Нашице: 50-39.
Новиградска творница опека и цријепа - Новиград Подравски: 50-41.
Окружна локална циглана - Новска: 50-42.
“Омладина”, државна цигљана - Петровац: 45-30.
Опекарна (државна) - Лукавац Клањечки: 53-16.
Опекарна - Птуј: 53-22.
“Ораховица”, циглана - Ораховица: 50-43.
Ормошка опекарна - Ормож: 53-20.
“Озрен”, индустрија црепа и цигле - Сокобања: 46-7.
Парна циглана и фабрика оксигена - Сремски Карловци: 46-34.
Парна циглана Прве хрватске штедионице - Церје - Тужно: 51-39.
Партизанска циглана - Оточац: 50-45.
“Пасколо”, циглана - Бања Лука: 52-4.
“Паук”, циглана Поповића и Аксентијевића - Колари: 45-1.
Пауловачка творница цријепа и опека - Пауловац: 50-3.
“Пилот”, д.д. за грађевну индустрију - Загреб: 51-34.
“Победа”, црепана - Струга: 53-5.
“Подгорач”, циглана (државно добро) - Подгорач: 51-1.
Подржављена циглана - Славонски Шамац: 51-12.
Прва бокешка глинена индустрија д.с.о.ј. - Кртоли: 53-1.
Прва даљска кружна циглана - Даљ; 50-12.
Прва крајишка творница цријепа и зидне цигле д.д. - Приједор: 52-11.
Прва механичка фабрика стакла за прозоре а.д. - Панчево: 48-13.
Прва оросламошка творница цигаља д.д. - Банатско Аранђелово: 44-11.
Прва пожешка парна циглана - Славонска Пожега: 51-10.
“Рачица”, друштво с.о.ј. за глинену индустрију - Тиват: 53-2.
“Рама - Јабланица”, гранит А. Ressa - Јабланица: 52-18.
“Радвање”, опекарна - Марибор: 53-18.
“Расина”, црепана и циглана браће М. Соколовића - Крушевац: 45-7.
“Рекорд”, циглана - Јагодина: 44-33.
“Рекорд”, циглана Драгољуба Ранђеловића - Станово: 46-16.
“Рекорд”, керамидна фабрика - Струга: 53-6.
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“Рибица”, циглана - Мостар: 52-10.
“Рудник”, циглана Никића, Поповића и Штуловића - Београд: 44-14.
“Садра”, творница гипса - Доњи Вакуф: 52-17.
“Самоборка”, д.д. за грађевну индустрију - Самобор: 49-3.
“Самоборка”, д.д. за грађевну индустрију - Загреб: 51-41.
“Сида”, цигларско-црепарска радња - Милошевац: 45-18.
Сједињене творнице стакла - Загреб: 51-43.
“Славиновићи”, државна циглана - Тузла: 52-15.
“Слога”, цигларско-црепарска индустрија - Београд: 44-15.
“Соко, индустрија цигле и бибер црепа - Милошевац: 45-19.
“Сопот”, индустрија цигле и црепа - Пожаревац: 45-35.
“Сплит”, дионичарско друштво за цемент портланд - Сплит: 49-11.
“Србија”, кречана и каменолом: 48-9.
“Србокварц”, перионица и мајдан песка а.д. - Рготина: 48-4.
“Срборит”, прва српска фабрика асфалта и катранских производа - Београд: 47-24.
Српска фабрика стакла а.д. - Параћин: 48-14.
Старокањижка прва парна циглана и црепана д.д. - Стара Кањижа: 46-19.
“Шар”, државна цементова фабрика - Скопје: 53-10.
“Шларб”, државна циглана - Ковин: 45-3.
“Шуркић”, циглана - Босанска Градишка: 52-7.
“Типовајлер”, државна циглана - Бела Црква: 44-13.
“Truccolo”, творница цементног цријепа и млин - Имотски: 50-23.
Творница опеке и цријепа д.д. - Сисак: 51-8.
Творница опеке и цријепа - Шенковац: 51-14.
Творница опеке и цријепа П.Х.Ш. - Вировитица: 51-28.
Творница портланд цемента - Ливно: 52-2.
Удружене циглане - Кула: 45-12.
Управа циглане - Костајница: 50-31.
Управа државних циглана котара Винковци - Винковци: 51-26.
“Велимировац”, циглана - Велимировац: 51-20.
“Велишковци”, циглана (државно добро) -Велишковци: 51-21.
“Вила Зора”, керамидна фабрика - Велес: 53-8.
“Вулкан”, државна творница глинених пећи и шамота - Вуковар: 51-32.
Загорска индустрија глинених производа - Подруте: 51-3.
“Западна Морава”, црепарско-цигларска радња - Крушевац: 45-8.
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Регистар власника пре рата
Агбаба М., циглана и црепана - Стара Кањижа: 46-18.
Ахметашевић Мехмед, циглана - Сарајево: 52-13.
Aloiz di Giusto, циглана - Лудина: 50-33.
Антић Радисав, Манић Милоје и Ђурић Милутин, циглана - Пирот: 45-31.
Антун Рес, индустријско и грађевно подузеће - Загреб: 49-1.
Аранђеловић, Стојковић и Стаменковић, прва црепана олучастог црепа и цигала - Власотинце: 47-14.
Бајтнер К. мл., државна циглана - Бездан: 44-18.
Бекер Јелисавета (супруга Милера Петра), цигљана - Телечка: 47-1.
Белин Адам, циглана - Бања Лука: 53-3.
Бирдић Ђура, цигљана - Нови Футог: 45-24.
Бокаловић Јожи, циглана и црепана - Гроцка: 44-30.
Браћа Аранђеловић, фабрика црепа - Станово: 46-17.
Браћа Bassi, циглана - Ђаково: 50-17.
Браћа Бауер, државна фабрика вештачког камена и цементне робе - Нови Сад: 48-5.
Браћа Bohn, парна творница опеке и цријепа - Бедековчина: 51-35.
Браћа Бон, парна творница опеке и црепова - Велика Кикинда: 47-7.
Браћа Бон, парна творница опека и цријепа - Винковци: 51-23.
Браћа Циндел, циглана - Бајмок: 44-9.
Браћа Фертић, творница цементних израђевина - Сплит: 49-7.
Браћа Гранер, циглана - Белица: 50-2.
Браћа Јеловац, циглана - Земун: 47-18.
Браћа Јурковић, циглана - Били Бриг: 50-40.
Браћа Кантарџић (2) - Гуња: 50-22.
Браћа М. Соколовића, црепана и циглана “Расина” - Крушевац: 45-7.
Браћа Манић, циглана - Драгинац: 44-27.
Браћа Николић, циглана - Наталинци: 45-20.
Браћа Пантлик, циглана - Буњани: 50-9.
Браћа Павловић, циглана - Крагујевац: 45-4.
Браћа Плавшић, творница цигала и црепа - Стари Сивац: 46-29.
Браћа Стојковић, црепана - Власотинце: 47-13.
Браћа Шенк и друг, парна црепана - Велика Кикинда: 47-9.
Брезина - Cettolo, циглана - Чешко Село: 50-11.
Булинац Витез, циглана - Бјеловар: 50-8.
Бурсаћ Петар, пољска циглана - Велики Растовац: 50-44.
Cavalli Armado и синови, циглана - Доња Влахиничка: 50-15.
Цветковић Ц. Марко и компанија, циглана “Лаф” - Ниш: 45-23.
Цветковић Никола и синови, циглана и црепана - Ниш: 45-22.
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Дајч Карло, творница огледала - Стара Кањижа: 48-15.
Давинић инж. Ђ. Жика, индустрија цигала и црепа - Пожаревац: 45-34.
Деже Деме, черпара - Стари Бечеј: 46-24.
Ђере Ференц, циглана - Стари Бечеј: 46-27.
Еихорн и друг, државна циглана - Крњаја: 45-5.
Фелингер Јохан, државна циглана - Никинци: 45-21.
Флорчани Алојз, пољска циглана - Феричанци: 50-20.
Фратрић и Бранд, државна циглана (2) Ђаково: 50-18.
Гајић Гавро, цигљана - Стара Пазова: 46-23.
Глесер, Раух и Велкер, државна цигљана - Црвенка: 44-23.
Глојер Виљем, цигљана - Уљма: 47-5.
Хмељ инж. Милан и Фрањо, подузеће за производњу лаких грађевних плоча ”Изолит” - Загреб: 49-13.
Јефтановић, циглана, производња и трговина грађевинског материјала - Сарајево: 52-12.
Јесенковић Јосип, циглана - Шљивошевци: 51-15.
Јотић П. Никола, цигларско-црепарска радња - Пожаревац: 45-32.
Јовановић П. Анастас, индустрија цигле и црепа - Обреновац: 45-26.
Јуркин Томо, циглана - Клоштар - Иванић: 50-27.
Кантарџић Мехмед, циглана - Брчко: 52-9.
Карољи Елека наследница, циглана - Радиковци: 51-5.
Кефела наследници, циглана - Кутина: 50-34.
Киндлер Стјепан, циглана - Сладојевци: 51-9.
Kiraly B. Benjamin, циглана - Стара Пазова: 46-22.
Kodytek Franjo наследници, творница опеке и цријепа сваке врсте - Лепоглава: 50-36.
Колер А., државна циглана - Сремска Митровица: 46-11.
Ковач Ђука, циглана - Бошњаци: 50-7.
Кукар и Коцић, државно предузеће за израду црепа и цигаља Генералне банке а.д. - Лесковац:
45-13.
Куман Иван и син, парна циглана - Винковци: 51-25.
Lavocat i cie, творница умјетног портланд цемента - Равнице: 49-5.
Леополд Мартин, државна цигљана Руски Крстур: 45-39.
Листер Јосип, циглана - Славонски Шамац: 51-11.
Ловрак Фрањо, циглана - Велики Грђевац: 51-19.
Луцић Илија, пољска циглана - Жупања: 51-38.
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Медер Јован, државна циглана - Кула: 45-10.
Мере Игњат, цигљана - Сомбор: 46-9.
Месарош и другови, парна црепана - Велика Кикинда: 47-8.
Метзгер Андрија, државна циглана, - Кула: 45-11.
Микић П. Милосав, парна црепана и млин “Моравица” - Дубље: 44-28.
Молнар Шандор, цигљана - Стара Моравица: 46-20.
Нандор Хорват, циглана - Бачка Топола: 44-5.
Недељковић Стојко, циглана - Београд: 44-21.
Никић, Поповић и Штуловић, циглана “Рудник” - Београд: 44-14.
Николић Марјан и синови, парна циглана - Свилајнац: 46-31.
Николосо Петар, циглана - Жупања: 51-37.
Новковић Иво, циглана - Свети Иван Зелина: 51-13.
Оченац Андрија, циглана - Бачка Топола: 44-3.
Пајц и друг. циглана - Шид: 46-32.
Палавершић Н., индустрија портланд цемента д.с.о.ј. - Омиш: 49-4.
Панић И.К., индустрија цигаља - Београд: 44-20.
Панић И.К., индустрија цигаља - Јаково: 44-34.
Пантлик Славко, ручна циглана - Клоштар Иванић: 50-28.
Папрић Цвијета, циглана - Ваљево: 51-22.
Петровић Добривоје, црепана - Брајковац: 44-22.
Петровић Н. Петар, црепана - Суково: 46-30.
Поповић и Аксентијевић, циглана “Паук” - Колари: 45-1.
Прокле Јован, државна циглана - Јаша Томић: 44-35.
Рафајловић и Бејаз, керамичка фабрика - Лесковац: 48-7.
Рак Мише, циглана - Ђаковачка Сатница: 50-19.
Ранђеловић Драгољуб, циглана “Рекорд” - Станово: 46-16.
Ранђеловић и Comp., циглана - Севојно: 46-2.
Ress А., гранит “Рама - Јабланица” - Јабланица: 52-18.
Reschl, циглана - Дрење: 50-16.
Риглер Андрија, пољска циглана - Кутови: 50-35.
Рот Филип, циглане - Бачка Паланка: 44-2.
Сахаров инж. Алексије, циглана - Батајница: 44-10.
Sattler Josip, парна циглана и млин - Иванић-Град: 50-24.
Савин Вукосава, цреп и цигла - Тител: 47-2.
Севен Ружица, циглана - Поповача: 51-4.
Сич и Халаши, циглана - Стара Моравица: 46-21.
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Слепчев Сава, циглана - Сивац: 46-3.
Стојановић и компанија, циглана “Моравка” - Ново Село: 45-25.
Стојковић Ранко, циглана - Шопић: 46-33.
Шемс А., циглана, индустрија цигле и црепа “Македонија” - Вишњица: 47-12.
Шмит Фрања, државна циглана - Стари Бечеј: 46-28.
Шољмоши Стеван, производња цигаља и црепа индустријског обима - Бачко Петрово Село:
44-8.
Шредер Михајло, државна циглана -Крњаја: 45-6.
Шумахер, државна циглана - Црвенка: 44-24.
Танцош Стеван, државна цигљана - Стари Бечеј: 46-26.
Тукић Стеван, циглана “Дунав” - Велико Село: 47-11.
Живковић и Игњатовић, циглана, Инђија: 44-31.
Живковић Војин, производња цигала и црепа индустријског обима - Бачко Градиште: 44-7.
Регистар фирми после рата
“Алба”, индустрија стакла и огледала - Нови Сад: 48-11.
“Алпеко”, трговинско-индустријска дружба з.о.з. - Љубљана: 53-25.
Цељска опекарна - Цеље: 53-13.
“Цемент”, творница портланд цемента д.с.о.ј. - Сплит: 49-5.
Даруварска парна творница опеке и цријепа - Дарувар: 50-13.
Дионичарско друштво за производњу и промет опека и дрвених производа - Подравска Слатина: 51-2.
“Дубравка”, циглана опћ. Слоб. и кр. града Вараждина - Вараждин Брег: 51-17.
“Ettinger” д.д. - Новиград Подравски: 50-41.
Индустрија мрамора - Скопје: 53-11.
Индустријско привредна задруга а.д. - Зајечар: 47-17.
Каменолом гранита шумске манипулације - Јабланица: 52-18.
Каменолом Местне обчине - Кочевје: 53-24.
“Лабор” д.д. градбено подјетје в ликвидацији - Загреб: 53-26.
Млин вештачког мермера - Баточина: 48-1.
Парна циглана Костајничке штедионе - Костајница: 50-31.
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Парна опекарна - Пуцонци: 53-19.
Прва пожешка парна циглана д.д., филијала у Грабарју: 51-10.
“Рад”, циглана - Вуковар: 51-30.
“Рингофен”, цигларско-црепарска радња Бранка Јефремовића - Смедерево: 46-5.
“Самоборка” д.д., индустрија умјетног камена - Загреб: 51-40.
“Сплит”, анонимно друштво за цемент портланд - Сплит: 49-11.
“Стражилово” д.д., парна циглана, творница кисика и сријемско угљенокопно друштво Сремски Карловци: 46-34.
Трбовељска премогокопна дружба - Трбовље: 53-12.
Творница портланд цемента д.д. - Ливно: 52-2.
Творница разних опека - Сисак: 51-8.
“Вулкан”, индустрија глинених пећи - Вуковар: 51-32.
“Загорка”, д.д. за грађевну индустрију - Загреб: 50-1.
Загорска индустрија глинених производа д.д. - Подруте: 51-3.
Регистар власника после рата
Антић Радисав и браћа Манић, циглана - Пирот: 45-31.
Бахман Матеја, творница црепа и цигле - Панчево: 45-27.
Бан Марше, керамидна фабрика - Велес: 53-9.
Bassi Josip, циглана - Ђаково: 50-17.
Бер Вендел, цигљана - Станишић: 46-14.
Браћа Крчмар, циглана - Копривница: 50-29.
Браћа Рафајловић, циглана - Пожаревац: 45-33.
Браћа Реба, циглана - Босански Шамац: 52-8.
Браћа Сајц, црепана - Чонопља: 44-25.
Браћа Truccolo, творница цементног цријепа и млин - Имотски: 50-23.
Брандл, циглана - Бела Црква: 44-13.
Братја Стеинклаубер, товарна зарезних стресников ин зидне опеке - Прагерско: 53-21.
Цањи и Киш, цигљана - Петровац: 45-30.
Celotti, опекарна - Птуј: 53-22.
Чифчак Фрања, фабрика цигље и црепа - Бачка Топола: 44-4.
Чулић и другови, парна циглана - Сињ: 51-6.
Дајч Карло, творница огледала - Стара Кањижа: 48-15.
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Давинић Брана, циглана - Пожаревац: 45-35.
Дервушек Франц - опекарна Лајтершперк - Кошаки при Марибору: 53-17.
Deutsch inž. Ljudevit (наследник Антуна Реса), грађевно и асфалтно подузеће - Загреб: 49-1.
Девалд Јохан, циглана - Ново Село: 52-6.
Дунђерски Ђока, цигљана - Кулпин: 45-9.
Еихорн Јакоб и Ковач Михаило, циглана - Крњаја: 45-5.
Елмер и друг, циглана - Бегеј: 44-12.
Фелингер Јохан, циглана - Никинци: 45-21.
Франк и Офнер, циглана - Вуковар: 51-29.
Фратрић и Бранд, циглана (2) - Ђаково: 50-18.
Фравенхофер и др., циглана - Српска Црња: 46-12.
Габел Јаков и Смит, цигљана - Нови Врбас: 46-34.
Гамелне Јуван Франц - Чрнуче: 53-14.
Gilardi Bettiza, prima fabbrica dalmata cemento portland - Сплит: 49-7.
Глесер, Раух и Велкер, цигљана - Црвенка: 44-23.
Ханман, циглана - Славонски Шамац: 51-12.
Herchaft Majlath, циглана - Доњи Михољац: 50-14.
Хофман Антун, циглана - Велимировац: 51-20.
Hönigman Osbald, опекарна в Lukovcih - Луковац Клањечки: 53-16.
Хоњц Кристијан, циглана - Бачко Добро Поље: 44-6.
Хорнунг Стјепан, парна циглана - Ораховица: 50-43.
Хусеџиновић Хамзага, циглана - Бања Лука: 52-5.

Ивановић Максим и Хераковић Саво, творница цријепа и опека - Пауловац: 50-3.
Jauch Franjo, циглана - Болман: 50-5.
Јефремовић Бранко, цигларско-црепарска радња “Рингофен” - Смедерево: 46-5.
Јенч Фрања старији, циглана - Земун: 47-19.
Јовић, Динић, Петровић и Славковић, фабрика црепа - Ново Село: 45-25.
Јовичић Војислов, циглана - Мачванска Митровица: 45-17.
Јуван Франц Гамелне, опекарна - Чрнуче: 53-14.
Карољи Илонка, циглана - Радиковци: 51-5.
Кафела Антун, циглана - Кутина: 50-34.
Kittenerova парна циглана - Церје Тужно: 51-39.
Клоп Никола, парна циглана - Српска Неузина: 46-13.
Knez Odescalzhi (власништво), циглана - Ередевик: 44-29.
Кнител Петар и син, циглана - Стари Бечеј: 46-25.
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Кобија Матија, циглана - Болман: 50-6.
Колар Грета, Плазериано Емил и Радановић Пајо, циглана - Осијек: 50-38.
Колер А., циглана - Сремска Митровица: 46-11.
Крешић Марко, циглана - Велишковци: 51-21.
“Крндија”, господарска и шумска индустрија д.д. - Загреб: 50-39.
Крстов Никола, фабрика за тули и керамиди - Драчево: 53-3.
Кукар и Коцић, фабрика за израду црепа и цигаља - Лесковац: 45-13.
Куман Иван и Ибрахимовић Салих, циглана - Тузла: 52-16.
Леополд Мартин, цигљана - Руски Крстур: 45-39.
Лепенац а.д., цементова фабрика - Скопље: 53-10.
Луковски Тодор и синови, керамидна фабрика - Велес: 53-8.
Медер Јован, циглана - Кула: 45-10.
Metzger Andrija, циглана - Кула: 45-11.
Metzger Jovan, циглана - Торжа: 47-4.
Михајловић Александар и другови, циглана и црепана - Врчин: 47-16.
Милишић Илија, цигларско-црепарска радња - Београд: 44-19.
Морандини Валент, циглана (2) - Шенковац: 51-14.
Мордехај Атијас, циглана - Сарајево: 52-14.
Müller А., циглана - Загреб: 51-33.
Nassimbeni, опекарна - Радвање: 53-18.
Норман гроф Рудолф, циглана - Валпово: 51-16.
Нотдурфт Филип и син, циглана - Товаришево: 47-3.
Новаковић Иво, циглана и електрична централа - Свети Иван Зелина: 51-13.
Пасколо Мирко, циглана - Бања Лука: 52-4.
Поповић М., грађевно подузеће, паропилана, стројевна столарија и браварија, паркетарија,
творница опека и др. - Сисак: 51-7.
Possek Franc, опекарна - Лоче при Пољчанах: 53-15.
Прокле Јован, циглана - Јаша Томић: 44-35.
Рачић и Бољетинац, мајдан воденог камена - Бољетин: 48-3.
Разманус Антон, циглана - Станишић: 46-15.
Режњак Јулиус, циглана - Ваљево: 51-22.
Рибица Ибрахим, циглана - Мостар: 52-10.
Савин Милорад, цреп и цигла - Тител: 47-2.
Сеилер Јован, циглана - Бели Манастир: 50-4.
Скановски Коста, прва панчевачка парна циглана - Панчево: 45-28.
Скендеровић, Милошевић и Маринковић - фабрика црепа - Врањска Бања: 47-15.

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ

101

Соколовић Влада и Андрејевић Лука, циглана - Смедеревска Паланка: 46-6.
Спајзер Јосип, циглана - Сомбор: 46-8.
Степановић Ј., индустрија стаклених боца - Аранђеловац: 48-10.
Шанк Јован и Фридрих, циглана - Србобран: 46-10.
Шик Матија, циглана - Риђица: 45-37.
Шларб Филипа наследници, циглана - Ковин: 45-3.
Шмит Фрања, циглана - Стари Бечеј: 46-28.
Шнапер Јосип, кружна пећ - Подгорач: 51-1.
Шоман, Бауер, творница вештачког камена и цементне робе - Нови Сад: 48-5.
Шредер Михајло, циглана - Крњаја: 45-6.
Шумахер, циглана - Црвенка: 44-24.
Шуркић Иван, циглана - Босанска Градишка: 52-7.
Шварц, циглана - Риђица: 45-38.
Танцош Стеван, циглана - Стари Бечеј: 46-26.
Treppo Leonard, уједињене циглане д.д. - Карловац: 50-26.
Трњаков Радица, индустрија цигле и црепа - Земун: 47-20.
Тröhlich i Bichler, прва карловачка творница цементне робе и утореног цријепа, кружна пећ и
творница глинене робе - Иловац: 50-25.
Велић Антун, циглана - Вуковар: 51-31.
Видак Никола, цигло-црепана - Урошевац: 47-6.
Wilhelm Dragutin, творница глинених пећи - Винковци: 51-24.
Zbožinek i Nikoloso Bulinac, циглана - Бјеловар: 50-8.
Живков Аксин Јеврем, циглана - Стари Бечеј: 46-27.
Дрвна индустрија
Регистар фирми пре рата
“Балон”, плетарско-корпарска фабрика - Багрдан: 54-2.
Банијска индустрија дрва - Сисак: 56-14.
“Билогора”, д.д. за шумски велеобрт - Загреб: 56-29.
“Бистрица”, моторна стругара - Пећ: 55-5.
“Бреза”, индустрија дрвених производа - Сисак: 56-15.
“Букуља”, предузеће за израду штикала и столарских радова (дрвени ђонови) - Београд: 54-5.
“Дид”, друштво за индустрију и трговину дрветом д.д. - Загреб: 56-23.
“Дрвопромет”, покрајинско предузеће за промет свих врста техничког и огревног дрвета и
угља - Нови Сад: 55-2.
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“Дрвоза”, творница ткалачких чуњева, вретена, ваљака, свих осталих дрвених дјелова за ткалачке станове и оквире за текстилну робу - Вараждин: 56-22.
Државна бачварска радионица Врбас: 55-16.
Државна пилана (2) - Гуња: 56-6.
Државна товарна копит - Севници об Сави: 57-12.
Државна творница бачава - Вуковар: 56-28.
Државна творница покућства - Нова Градишка: 56-9.
“Дунав”, столарско предузеће Николе Цветковића - Београд: 54-8.
“20 октобар”, државна машинска столарска радионица - Београд: 54-7.
“Горпид”, горанско-приморска индустрија - Делнице: 56-3.
Градско погребно предузеће - Панчево: 55-4.
“Грмеч”, шумско- индустријско предузеће - Босанска Крупа: 57-15.
“Ибар” а.д., предузеће за трговину и прераду дрвета - Косовска Митровица: 54-20.
“Ибар”, државно шумско предузеће - Краљево: 54-23.
Индустријско предузеће стругаре поточаре за прераду дрвета - Београд: 54-9.
“Изолит”, инж. М. и Фр. Хмеља - Радече: 57-9.
“Јела”, обртна производња школских плочица и држала за писање (3) - Загреб: 56-32.
“Капела”, пилана (2) - Оточац: 56-13.
“Кавалша”, товарна похиштва - Домжале: 57-3.
“Коњух”, шумско-индустријско предузеће - Живинице: 57-19.
“Козара”, парна стругара - Пећ: 55-6.
“Лада”, домаћа творница покућства (2) - Шкаљари: 57-27.
Лесна индустрија - Местиње: 57-7.
“Мачва” - Бања Ковиљача: 57-17.
“Магра”, лесна индустрија, товарна играч ин лесних изделков - Љубљана: 57-4.
“Маоча”, шумско-индустријско предузеће - Брчко: 57-21.
Митровачка прерадба дрва д.д. - Сремска Митровица: 55-11.
“Мојстир”, државна стругара - Косовска Митровица: 54-21.
“Морава”, столарска радња Јакова Кумрића - Београд: 54-10.
Народна стругара - Рашка: 55-8.
Нашичка творница танина и паропилана д.д. - Загреб: 56-33.
“Нишава”, индустријско предузеће четака - Ниш: 55-1.
“Оијда”, столарско-машинска радионица - Крушева: 54-25.
“Орао”, производња робе од плуте - Нови Сад: 55-3.
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“Остружница”, парна стругара Михаила Миљковића - Београд: 54-11.
“Папук”, стројна столарија - Нова Градишка: 56-10.
Парна стругара и млин Бајинобаштанске индустријске банке - Бајина Башта: 54-3
“Пеликан”, индустрија уредских и школских потребштина - Загреб: 56-34.
“Пета”, д.з.о.з. товарна лесених пет - Радече: 57-10.
Пилана - Мазин: 56-8.
Пилана и творница сандука - Шибеник: 56-19.
Пилана Среског народног одбора Бијељина - Ново Село: 57-22.
“Плитвички Љесковац”, пилана - Госпић: 56-5.
Прва београдска столарска радионица - Београд: 54-12.
Прва чукаричка столарска задруга с.о.ј. - Београд: 54-13.
Прва хрватска творница метли и кефа д.д. - Загреб 56-35.
Прва југословенска товарна за подпетнике ин друге лесне изделке д.з.о.з. - Римске Топлице:
57-11.
“Rex”, творница четака и метли и машинска столарија - Земун: 55-19.
“Сива”, творница четака и кистова - Осијек: 56-11.
“Славекс” д.д. за шумску индустрију - Загреб: 56-36.
Славонска индустрија дрва - Ђурманец: 56-4.
Славонска индустрија дрва - погон Туропоље - Туропоље: 56-20.
Славонска пилана, творница фурнира, паркета и укоченог дрва д.д. - Славонски Брод: 56-16.
Сомборска творница четака - Сомбор: 55-10.
Столарска радионица индустријског одељења Општинског народног одбора - Ужице: 55-14.
Стругара - Мојстир: 54-30.
Стругара Државне управе народних добара - Бајина Башта: 54-4.
Стругара Прометне банке - Београд: 54-17.
Стругара - Вражогрнац: 55-15.
“Шантићи”, пилана - Травник: 57-24.
“Шединац”, шумско-индустријско предузеће - Јајце: 57-18.
“Шуица”, пилана - Ливно: 57-20.
Шумско-индустријско предузеће - Белишће: 56-1.
Шумско-индустријско предузеће - Гребице: 57-26.
Шумско-индустријско предузеће - Његовуђа: 57-29.
Шумско-индустријско предузеће - Рожај: 57-30.
Шумско-индустријско предузеће Општинског народног одбора Дољани: 57-23.
Шумско-индустријско предузеће, парна пилана - Матешево: 57-28.
Товарна лесовине ин лепенке - Преваље: 57-8.
“Треска”, државно предпријатије за дрвена индустрија - Скопје: 57-31.
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Творница калупа - Вировитица: 56-26.
“Укод”, творница укоченог дрва и фурнира - Сушак: 56-18.
“Викторија”, радиона рамова - Кула: 54-27.
“Врачар”, столарско-машинска радионица Милојковића и Алексића - Београд: 54-15.
“Врбик”, индустријско и трговачко д.д. - Загреб: 56-38.
“Замко”, индустријско предузеће, прерада и обрада дрвета - Зајечар: 55-18.
Завод за импрегнацију прагова и грађе - Витез: 57-25.
“Збелово”, творница похиштва ин ставбено мизарство - Збелово при Пољчанах: 57-14.
Земаљско шумско подузеће Хрватске - Загреб: 56-39.
“Зенит”, фабрика калупа и дрвене робе - Вршац: 55-17.
“Жљеб”, парна стругара - Пећ: 55-7.
“Жупаница” а.д., предузеће за трговину и прераду дрвета - Београд: 54-18.
Регистар власника пре рата
Amann А., товарна похиштва, градбено мизарство - Тржич: 57-13.
“Арт Бела”, дрвокипарско предузеће - Кула: 54-26.
Бан Мара и друг, творница штапова и метли - Крапина: 56-7.
Браћа Харш, парна пилана и творница дрварске робе - Вуковар: 56-27.
Браћа Костка, предузеће за прераду и обраду дрвета - Крушевац: 54-24.
Bürgner Bela, израда и продаја сандука - Загреб: 56-30.
Цветковић Никола, столарско предузеће “Дунав” - Београд: 54-8.
Филип В. Филип, творница четака и метли - Бачки Петровац: 54-1.
Гумзеј Ј., стројно содарство - Цеље - Медлог: 57-2.
Гвоздаревић Александар и друг, пилана и творница за прераду воденог стакла - Дервента: 5716.
Хмељ инж. М. и Фр., “Изолит” - Радече: 57-9.
Илић Ж. Арса, прва српска фабрика запушача - Београд: 54-14.
Јелинек Милан, четкарска радионица - Београд: 54-6.
Јовановић Милан, столарска радионица - Београд: 54-16.
Кордић Алфонс, пилана - Велика Горица: 56-25.
Кумрић Јаков, столарска радња “Морава” - Београд: 54-10.
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Лазић Драга, парна пилана - Чађавица: 56-2.
“Лев Александар”, фабрика намештаја - Сента: 55-9.
Леваји Александар, механичка четкара и израда четкарског алата - Стари Бечеј: 55-13.
“Маринковић Иво”, творница покућства и алата - Осијек: 56-12.
Матушка Јожеф, творница четака - Стари Бечеј: 55-12.
Милојковић и Алексић, столарско-машинска радионица “Врачар” - Београд: 54-15.
Миљковић Михаило, парна стругара “Остружница” - Београд: 54-11.
Мüller Herman, израда сандука (2) - Загреб: 56-31.
Озретић Петар, бачварска радионица - Сплит: 56-17.
“Петер и Татић”, државна индустрија намештаја - Инђија: 54-19.
Погачник Е., товарна лесовине ин лепенке - Брезно над Марибором: 57-1.
Поповић Гвозден, водена стругара - Которман: 54-22.
Поповић инж. П. Коста, парна стругара - Лесковац: 54-29.
Поточник Ферд., уметно ин ставбено мизарство - Марибор: 57-6.
Ројина А., ставбено ин уметно мизарство - Љубљана: 57-5.
Thomet - Mundus, творница намештаја из савијеног дрвета д.д. - Вараждин: 56-24.
Верчко Антун, пилана - Вараждин: 56-21.
Вуксановић Добривоје, индустријско предузеће за прераду дрвета и израду буради - Лесковац: 54-28.
Weiss Em и друг, творница четака и кистова - Загреб: 56-37.
Регистар фирми после рата
“Ара” столарски производи Јована Арсића - Београд: 54-7.
“Бетоцел”, производња материјала за грађевинске изолације - Загреб: 56-38.
“Croatia” d.d., индустрија дрвета - Живинице: 57-19.
“Дид”, друштво за трговину и индустрију д.д. - Загреб: 56-23.
“Дрвар” д.д. - Нови Сад: 55-2.
“Флашар”, државна радионица четака - Сомбор: 55-10.
“Илс”, индустрија лијеса д.с.о.ј. - Шибеник: 56-19.
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Индустријско-трговачко к.д., фабрика дрвених потпетица, обућарских и опанчарских калупа
- Зајечар: 55-18.
“Кик”, пилана - Госпић: 56-5.
Копитарна д.з.о.з., прва југосл. товарна копит ин лесних изделков - Местиње: 57-7.
“Лисица”, пилана Марковића - Шуице - Ливно: 57-20.
Митровачка парна пилана, творница шпер-плоча и фурнира д.д. - Сремска Митровица: 55-11.
“Морава”, столарска радња Душана Вацића и Јакова Кумрића - Београд: 54-10.
“Нихаг” д.д. за индустрију и трговину дрва - Загреб: 56-29.
“Озрен”, парна стругара - Пећ: 55-6.
“Припарими”, моторна стругара - Пећ: 55-5.
Прва југословенска творница укоченог дрвета д.д. - Сушак: 56-18.
“Сива”, механичка творница четака и кистова - Осијек: 56-11.
“Шумадија”, столарска радња - Крушевац: 54-25.
Товарна лепенке грофа Thurna - Преваље: 57-8.
“Треска” а.д. - Београд: (Sharra Rozhaj): 57-30.
“Треска” а.д. - Скопље: 57-31.
Воденица - Вражогрнац: 55-15.
“Жеп” - Хан Пијесак: 57-17.
Регистар власника после рата
Арсић Јован, столарски производи “Арс” - Београд: 54-7.
Blühweiss Albert, вараждинска индустрија ткалачких чуњева - Вараждин: 56-22
Браћа Рајаковић, стругара - Перућац: 54-4.
Deutscha Filipa синови, славонска индустрија дрва - Туропоље: 56-20.
Drach, парна пилана - Ђурманец: 56-4.
Drach Moritz јун., трговина дрвом - Беч: 56-14.
Durn Josip, столар, Ђурић Цена и Јоновић Атанас - Београд: 54-13.
Ђуровић Јевто, парна пилана - Матешево: 57-28.
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Гумзеј Јожеф, содарство - Цеље: 57-2.
Hutz Ivan, бачварска радиона - Вуковар: 56-28.
Јаковљевић Марко, пилана и млин - Брчко: 57-21.
Јелинек Милан, четкар - Беград: 54-6.
Контарџић Селим, пилана (2) - Гуња: 56-6.
Каталинић Дане, пилана (2) - Оточац: 56-13.
Кениг Мара, четкара - Стари Бечеј: 55-12.
Керсник Нестор, производња конго штапова и експорт полуготових штапова - Крапина: 56-7.
Ковачевић С. насљедници, израда и продаја сандука - Загреб: 56-30.
Круљац Иван, стројна столарија - Нова Градишка: 56-10.
Круљац Јосип и синови, новоградишка творница покућства - Нова Градишка: 56-9.
Курсулић Велимир и син, народна стругара - Рашка: 55-8.
Куташ Иво, творница калупа - Вировитица: 56-26.
Лајтенбергер, пилана - Ново Село: 57-22.
Марковић - Шуица, пилана “Лисица” - Ливно: 57-20.
Марковић Т. синови, парна стругара - Пећ: 55-7.
Монтиљо, пилана “Шантићи”, Травник: 57-24.
Мüller Herman, стројна радиона за обраду дрва и трговина резане робе - Загреб: 56-31.
Мундус, дионичарско друштво сједињених угарских творница за покућство из савијеног дрва, Подружница у Вараждину - Вараждин: 56-24.
Пфајфер и Фишер, бачварска радионица - Врбас: 55-16.
Петровић Миљко, велика индустрија грађевног и горивног дрвета - Краљево: 54-23.
Поповић Ђорђе, столар - Ужице: 55-14.
Повишил Јосип, творница покућства и алата - Осијек: 56-12.
Рајзер Стеван, фабрика мртвачких сандука - Панчево: 55-4.
Sons i Sedreéi, парна пилана - Дољани: 57-23.
Вацић Душан и Кумрић Јаков, столарска радња “Морава” - Београд: 54-10.
Wagner Günther к.д. (власник Beindorff Fritz), индустрија уредских и школских потребштина Загреб: 56-34.
Winkle, копитарна - Севница: 57-12.
Зајц и Грчар, ставбено мизарство - Домжале: 57-3.
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Индустрија папира
Регистар фирми пре рата
“Целулоза”, д.з.о.з. товарна бељене ин небељене целулозе - Видем об Сави: 61-14.
Цершашка товарна лесних снови ин лепенке, преје Wiljem Furth д.з.о.з. - Цершак: 61-1.
“Деропа”, државно подузеће за картотеку и прераду папира - Загреб: 60-7.
Државна творница картонаже - Нови Сад: 59-3.

Фабрика хартије а.д. (3) - Чачак - Београд; 58-2.
Фабрика за изработување на мукови и хартија - Скопје: 61-16.
“Глобус”, штампарија - Суботица: 59-7.
“Голуб”, творница папирне робе - Загреб: 60-9.
“Херго”, товарна катонаж. - Марибор: 61-5.
Индустрија папира - Бачко Петрово Село: 58-1.
“Јавор”, картонажа и литографија Бенчине и друга - Београд: 58-5.
“Карторад”, картонажа и конфекција папира - Загреб: 60-10.
“Корес”, творница кемијски препарираних папира и папирнате робе д.д. - Загреб: 60-11.
“Куверта”, д.з.о.з. конфекцијска творница - Љубљана: 61-3.
“Лепа”, творница писаћег прибора и дрвене галантерије - Лепоглава: 60-1.
“Lipa Mill”, творница куверта и конфекција папира - Загреб: 60-12.
“Mursa Mill”, прва југословенска творница куверата и папирне робе (2) - Осијек: 60-2.
“Ozacel”, производња на свијетло осјетљивих папира - Загреб: 60-13.
“Pax” творница погребних предмета вештачког цвећа, рекламних календара и картонаже Нови Сад: 59-4.
“Папироцел”, товарна врећиц, пределовање папирја ин целофана А. Адамича - Љубљана: 614.
“Патриа”, индустрија за прераду папира и љепенке, те трговина папира на велико - Осијек:
60-3.
“Пергамин”, државно индустријско предузеће за прераду хартије - Београд: 58-6.
Прерада папирнате робе д.д. - Загреб: 60-15.
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Сладогорска товарна лепенке ин папирја д.з.о.з. - Сладки врх: 61-10.
“Таласпапир”, производња и прерада таласастог картона и хартија а.д. - Београд: 58-7.
“Темпо”, предузеће за хемијску прераду и обраду хартије - Београд: 58-8.
Товарна лесовине ин лепенке - Мислиња: 61-8.
“Умка”, фабрика хартије и лепенке (3) - Београд: 59-1.
“Викторија”, производња папирнате робе - Осијек: 60-4.
Војвођанска израда кутија од картона - Суботица: 59-8.
Загребачка дионичка творница папира - Загреб: 60-16.
Здружене папирнице д.д. целулозна товарна - Горичане: 61-13.
Земаљско трговачко предузеће Босне и Херцеговине, Одељење за хартију - Сарајево: 61-15.
“Зора”, творница куверата и папирнате робе д.д. - Загреб: 60-17.
Регистар власника пре рата
Адамич А., товарна врећиц, пределовање папирја ин целофана “Папироцел” - Љубљана: 61-4.
Батес, индустрија папирнате амбалаже д.д. Загреб: 60-6.
Бенчина и друг, картонажа и литографија “Јавор” - Београд: 58-5.
Бонач Ј. син, товарна за папир ин лепенко (2) - Количево: 61-2.
Братје Пиатник, товарна за документни им картни папир - Радече: 61-9.
Деропа - Дворачак Худетз, државно предузеће за картонажу и прераду папира - Загреб: 60-8.
Илић и Чутурило, фабрика папирне робе - Београд: 58-4.
Карабеуц Иван, велетрговина папирја - књиговезница - Марибор: 61-6.
Миколич Иван, творница метрова, школских потребштина и дрвене галантеријске робе Словењ Градец: 61-11.
Moline Charles, товарна лесних лепенк - Тржич: 61-12.
Петровић Ј. Драг. и браћа М. Радојковић, предузеће за израду коверата, папирних завоја и кеса (2) - Ћуприја: 59-2.
Пинтар Вукосава, прерада папира - Загреб: 60-14.
Подлесник А. ин синови, папир ин папирнате вреће - Марибор: 61-7.
Smith i Meynier, творница папира д.д. - Сушак: 60-5.
Шиха Јосип, израда папирне робе и картонаже - Нови Сад: 59-5.
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Вапа Милан, фабрика хартије а.д. (2) - Београд: 58-3.
Регистар фирми после рата
“Папир” а.д. - Сарајево: 61-15.
“Пергамин”, радња за израду папирне конфекције, кесе, коверте, Лазара Ђ. Крагуља: 58-6.
“Ши-ша”, индустрија папирне конфекције, картонажа гвожђане галантерије - Нови Сад: 59-5.
Штампарија, књиговезница за израду картона и кутија - Суботица: 59-7.
Здружене папирнице Вевче, Горичане ин Медводе д.д. - Вевче: 61-13.
Регистар власника после рата
Барт Доминик, творница картонаже - Нови Сад: 59-3.
Бонач Ј. син, љубљанска папирна ин картонажна товарна (2) - Љубљана: 61-2.
Дебозипар Гал, израда кутија од картона - Суботица: 59-8.
Dirnbach Samujlo, прва југословенска творница куверата и папирне робе (2) - Осијек: 60-2.
Furth Wiljem, Zieberger Holzstoff - und Pappenfabrik, G.m.b.H. - Zierberg: 61-1.
Крагуљ Ђ. Лазар, радња за израду папирне конфекције, кесе, коверте “Пергамин” - Београд:
58-6.
Ланг Гизела, производња папирнате робе - Осијек: 60-4.
Миколич Иван, товарна мерил - Словењ Градец: 61-11.
Moline Charles, товарна лепенке над Тржичем - Тржич: 61-12.
Орач Фрањо, Југ Јосип, Шоштар Јосип и Левингер Цецилије, картонажа и конфекција папира
- Загреб: 60-10.
Пергер др Артур, товарна лепенке - Мислиња: 61-8.
Podliessnig А., трговина с папирјем на дебело - Марибор: 61-7.
Than Ilija i Stein, индустрија за прераду папира и љепенке, те трговина папира на велико - Осијек: 60-3.
Томљеновић Д., производња на свијетло осјетљивих папира - Загреб: 60-13.
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Штампарије
Регистар фирми пре рата
“Црвена звијезда”, државна творница трговачких књига - Загреб: 62-27.
“Давидовић”, штампарско графичко предузеће Павловића и друга - Београд: 62-9.
Државна меркантилна тискара бр. 1 - Загреб: 62-22.
Државна штампарија - Бачка Паланка: 62-1.
Државна штампарија - Врбас: 62-14.
Државна штампарија новина - Загреб: 62-23.
Државно графичко предузеће, штампарска и литографска радња - Загреб: 62-24.
Државно подузеће књиготискара - Загреб: 62-25.
Државно подузеће за картонажу и прераду папира - Загреб: 62-26.
“Дуфер”, индустријско предузеће за прераду хартије и израду књига - Београд: 62-2.
“Гај”, тискара Људевита Филиповића - Загреб: 62-34.
Гале, тискарна - Љубљана: 63-12.
“Глас Славоније”, штампарско подузеће - Осијек: 62-17.
“Гоце Делчев”, графичко индустријско предпријатије - Скопје: 63-19.
Градска штампарија и књиговезница - Суботица: 62-12.
Хрватски тискарски завод д.д. - Загреб: 62-28.
“Истра”, штампарија - Јосипа Бречевића - Загреб: 62-32.
Југославенска штампарија - Дубровник: 62-15.
“Кифер”, штампарија, књиговезница и папирница - Кула: 62-10.
Књиготискара - Загреб: 62-30.
Koh-i-Noor, творница оловака - Загреб: 62-39.
Кромолитографија - Загреб: 62-31.
Људска тискарна - Љубљана: 63-10.
Мариборска тискарна - Марибор: 63-16.
“Меркур”, тискара - Загреб: 62-37.
“Меркур”, трговско индустријска делничка дружба - Љубљана: 63-11.
“Минерва”, штампарија и накладништво - Суботица: 62-13.
“Напредак”, штампарско-издавачки завод - Панчево: 62-11.
“Ново доба”, тискара, књижара и књиговезница - Вуковар: 62-21.
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Окружна народна тискара - Вараждин: 62-20.
“Омладина”, штампарија Централног одбора УСАОЈ-а - Београд: 62-5.
Прекомурска тискарна - Мурска Собота: 63-17.
“Привредни преглед”, штампарија - Београд: 62-6.
“Просвета, штампарија, државно издавачко предузеће Србије - Београд: 62-7.
“Сава”, тискарна ин књиговезница - Крањ: 63-5.
“Стражилово”, литографија и штампарија - Београд: 62-4.
Штампарска радионица Дома за васпитање младежи: - Београд: 62-8.
“Типографија”, графичко-накладни завод д.д. - Загреб: 62-33.
Тискара - Загреб: 62-35, 36, 38.
Тискара и литографија - Осијек: 62-18.
Тискарна дружбе Св. Мохорја в Цељу, тисковна ин продуктивна задруга з.о.ј. - Цеље: 63-1.
Тискарна Слатнар, дружба з.о.з. - Камник: 63-4.
Тискарна “Словенскега порочевалца” - Љубљана: 63-13.
Учитељска тискарна д.д. - Љубљана: 63-14.
“Унион”, графичко накладни завод д.д. - Загреб: 62-40.
Задружна штампарија с.о.ј. - Загреб: 62-41.
Задружна тискарна д.з.о.з. - Љубљана: 63-15.
Регистар власника пре рата
Balkany Erneat, тискарна - Доња Лендава: 63-2.
Бласник Ј. насл., универзитетна тискарна, литографија ин картонажа д.д. - Љубљана: 63-8.
Блажеј Антон, тискарна - Јесенице: 63-3.
Братје Тума, тискарна ин пределовалница папирја тер увоз ин производња кемично-ароматичних изделков д.з.о.з. - Љубљана - Мосте: 63-7.
Бречевић Јосип, штампарија “Искра” - Загреб: 62-32.
Чемежар Јосип, литографија - Љубљана: 63-9.
Филиповић Људевит, тискара “Гај” - Загреб: 62-34.
Фиштер Јарослав, књиговезница - Загреб: 62-29.
Гале Виљем, тискарна Љубљана: 63-12.
“Гоце Делчев”, графичко индустријско предузеће - Скопље: 63-19.
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Јанежић А., књиговезница залога шолских звесковин пословних књиг. - Љубљана: 62-6.
Павловић и друг, штампарско графичко предузеће “Давидовић” - Београд: 62-9.
Павловић Сима, Хрватски тискарски завод - Осијек: 62-16.
Пејовић М. Никола, индустријско графичко предузеће - Београд: 62-3.
Веит ин друг, тискарна д.з.о.з. - Вир-Домжале: 63-18.
Вуксан Стево, тискара и производња штамбиља - Осијек: 62-19.
Регистар фирми после рата
Друштво за издавање хрватског листа и грађанска тискара д.д. - Осијек: 62-17.
“Хермес”, тискара влас. Иван Раста - Загреб: 62-35.
“Југославенска штампа” д.д. - Загреб: 62-23.
Југословенска тискарна - Љубљана: 63-10.
Мариборска тискарна д.д. - Марибор: 63-16.
“Минерва” д.д. - Суботица; 62-13.
Мохорјева тискарна в Цељу - Цеље: 63-1.
Народна тискарна д.д. - Љубљана: 63-13.
“Немања”, задужбинска штампарија - Скопље: 63-19.
“Сава” д.д., тискарна ин књиговезница - Крањ: 63-5.
Штампарија Главног савеза српске земљорадничке задруге - Загреб: 62-41.
Тискарна ин књиговезница - Љубљана: 63-11.
Тискарна ин пределовалница папирја, тер увоз ин производња кемично-ароматичних изделков - Љубљана - Мосте: 63-7.
Тискарна ин продуктивна задруга з.о.ј. - Цеље: 63-1.
Регистар власника после рата
Бекер Драгутин, тискара - Загреб: 62-22.
Блазек Јосип и син, штампарија - Бачка Паланка: 62-1.
Браћа Краљ, књиготискара - Загреб: 62-25.
Фреунд Х. Лавослав, тискара, књижара и књиговезница - Вуковар: 62-21.
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Греговић Драг., штампарија - Београд: 62-7.
Гргановић Иван, тискара и литографија - Осијек: 62-18.
Hardtmuth C.L. д.д., творница Koh-i-Nor оловака - Загреб: 62-39.
Hudetz Ivan, творница картонаже - Загреб: 62-26.
Кифер Хенрик, штампарија, књиговезница и папирница - Кула: 62-10.
Кугли Ст., тискара и књиговезница - Загреб: 62-24.
Kurzmann Julio (вл. Зоре уд. Kurzmann), тискара и папирница - Загреб: 62-36.
Lechner Dragutin, тискара и производња штамбиља - Осијек: 62-19.
Лерко Бранко, књиго-тискара - Загреб: 62-30.
Ловрец З., тискара “Штифлер” - Вараждин: 62-20.
Plees Hajnrich, врбашка штампарија - Врбас: 62-14.
Рамушчак Милан, Завод за цртање, књиговезница, тискара и папирница - Загреб: 62-27.
Раст Иван, тискара “Хермес” - Загреб: 62-35.
Rožankowski и друг, кромолитографска творница д.д. - Загреб: 62-31.
Seligman Gustav, књиготискара - Загреб: 62-32.
Сибинкић Милан, штампарска радионица Дома малолетника: 62-8.
Stein Armin, штампарска радња - Загреб: 62-37.
Станковић, Пољак и Glatz, тискара - Загреб: 62-38.
Zeisler Dragutin, књиговезница - Загреб: 62-29.
Текстилна индустрија
Регистар фирми пре рата
А.Г.Б. тканине, Хрватско д.д (2) - Загреб: 73-22.
“Алберт”, индустријско трговачко д.д. - Карловац: 71-17.
“Албека”, Federico Simone к.д. - Загреб: 72-21.
“Алда”, механичка ткачница а.д. - Земун: 68-22.
“Анабринг”, државна трикотажа - Нови Врбас: 69-12.
Апатинска кудељара д.д. - Апатин: 64-1.
Београдска текстилна индустрија а.д. - Београд: 67-1.
“Биоково”, велеобртна производња одјеће - Загреб: 72-22.
“Бисерка”, велеобрт рукавица и плетене робе браће Ивековић - Загреб: 72-23.

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ

“Борба”, кудељара - Бездан: 64-23.
“Будућност”, кројачка задруга за производњу, набавку и продају - Загреб: 72-24.
“Будућност”, кудељара - Пригревица: 66-8.
Цељска товарна перил (преје Oberbauer i Co.) - Цеље: 75-2.
“Црвена звезда”, државна фабрика на чорапи - Скопје: 76-12.
“Цвијета Дабић”, текстилни завод - Ужице: 68-20.
“Чврсница”, велеобрт за предење и ткање д.д. - Загреб: 73-12.
“Данубиус”, текстилна индустрија а.д. - Земун: 68-23.
“Динамо”, кудељара - Пригревица: 66-9.
“Дингарац”, текстилна индустрија Стојановића и Голочевца - Земун: 71-14.
“Дом”, домовинска индустрија за плетену и везену робу - Београд: 69-3.
Домаћа индустрија завеса и тепиха а.д. - Београд: 67-2
Домаћа творница рубља д.д. - Загреб: 73-13.
“Дрина”, фабрика вате задруге с.о.ј. - Земун: 71-11.
Друга задруга за сејање и израду кудеље с.о.ј. - Хајфелд: 65-10.
“Дрвар”, кудељара - Сонта: 66-25.
Државна фабрика канапа, ужарије и текстилна индустрија - Оџаци: 65-32.
Државна фабрика кудеље - Бачки Јарак: 64-13.
Државна фабрика кудеље бр. 1 - Букин: 64-24.
Државна фабрика кудеље - Колут (2): 65-17.
Државна фабрика кудеље - Станишић: 66-27.
Државна фабрика кудеље за прераду кудеље - Хајфелд: 65-10.
Државна фабрика свиле - Нови Сад: 70-6.
Државна фабрика свиле а.д. - Нови Кнежевац: 70-5.
Државна филатура - Гевгелија: 76-22.
Државна кудељара - Бачка Паланка: 64-6.
Државна кудељара - Бачки Моноштор: 64-14.
Државна кудељара - Бачки Петровац: 64-15.
Државна кудељара - Бачко Ново Село: 64-17.
Државна кудељара - Деспот Свети Иван: 65-5.
Државна кудељара - Нове Шове: 65-30.
Државна кудељара - Тител: 66-34.
Државна кудељара - Вајска: 66-41.
Државна кудељара бр. 1 - Руски Крстур: 66-16.
Државна кудељара бр. 1 - Торжа: 66-34.
Државна кудељара бр. 2 - Букин: 64-25.
Државна кудељара (Браћа Бонерт) - Чонопља: 65-2.
Државна кудељара (Буц Јосип) - Каравуково: 65-13.
Државна кудељара (Фетер и друг) - Кула: 65-20.
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Државна кудељара (Гол Розина) - Каравуково: 65-12.
Државна кудељара (Хајм и другови) - Кула: 65-19.
Државна кудељара (Керснер Антон) -Чонопља: 65-4.
Државна кудељара (Мајер и Вајганд) - Чонопља: 65-3.
Државна кудељара (Милер Јосип) - Каравуково: 65-14.
Државна кудељара - Свети Хуберт: 66-33.
Државна механичка плетиона (2) - Станишић: 69-22.
Државна механичка ткаоница - Нови Сад: 70-7.
Државна плетиона и предиона - Бездан: 69-9.
Државна предионица вуне - Ердевик: 67-17.
Државна предионица вуне - Осијек: 72-8.
Државна текстилна ткаоница - Кисач: 67-20.
Државна ткаоница беза и везива - Сарајево: 76-6.
Државна ткаоница ћилима - Сарајево: 76-2
Државна ткаоница - Сомбор: 71-10.
Државна ткаоница вунене робе - Винковци: 72-16.
Државна трикотажна радионица - Сремска Митровица: 69-20.
Државна творница чарапа - Карловац: 72-3.
Државна творница мрежа, рибарског конца и конопа - Задар: 71-23.
Државна творница платна - Мостар: 76-5.
Државна творница свилених тканина - Нови Сад: 70-8.
Државно комбиновано предузеће, предионица и ткачница јуте и конопље - Београд: 64-27.
Државно предузеће јуте и конопље - Бачка Паланка: 64-7.
Државно предузеће за прераду биљних влакана и трговину текстилом и фабрика џакова а.д.
(2) - Младеновац: 65-25.
Државно предузеће за прераду вуне - Параћин: 68-16.
Државно текстилно предузеће - Земун: 68-24.
“Дубравка”, текстилни велеобрт - Осијек: 73-8.
“Дунав”, кудељара - Пригревица: 66-10.
“Дунав”, творница вештачке свиле - Сомбор: 70-18.
“12. април 1945”, творница покривача - Вуковар: 72-20.
“Елка”, фабрика трикотаже а.д. - Београд: 69-4.
Фабрика ћебади - Краљевићево: 67-21.
Фабрика канапа и ужарије а.д. - Лесковац: 65-24.
Фабрика кудеље покрајинског пољопривредног имања - Србобран: 66-26.
Фабрика кудеље пољопривредне, трговачке и занатске задруге - Бачка Топола: 64-8.
Фабрика производа од природне свиле - Нови Сад: 70-9.
Фабрика Смедеревске кредитне банке за прераду и ткање памука - Ниш: 71-5.
Фабрика тепиха и простирача - Нови Сад: 68-6.
Фабрика тканина Подунавске окружне задруге - Смедерево: 71-8.
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Фабрика вунених тканина (2) - Грделица: 67-18.
Фабрика за прераду кудеље с.о.ј. (2) - Стара Моравица: 66-31.
“Габи”, механичка ткачница - Београд: 67-7.
“Голуб”, загребачка индустрија чарапа к.д. - Загреб: 72-41.
Градска творница капа - Сплит: 72-12.
“Гут”, државна кудељара - Бачко Ново Село: 64-18.
“Хоберт Јена”, државна творница штофа (2) - Сента: 68-17.
“Илинден”, фабрика на свилени платна - Битола: 76-21.
Индустрија платнених изделков д.д. - Јарше: 75-4.
“Интекс”, текстилно индустријална дружба з.о.з. - Крањ: 75-6.
“Иванчица”, државна текстилна индустрија - Загреб: 73-14.
Израда кудеље - Плавна: 66-6.
“Јадран”, текстилна индустрија - Земун: 68-30.
“Јадран”, творница чарапа и бојадисаона - Загреб: 72-27.
“Јаков Благој”, текстилна работилница - Струмица: 76-16.
“Јакшићево”, кудељара - Црња: 64-29.
“Јавор”, механичка ткачница Вуковића и Стојковића - Београд: 67-5.
“Једнакост”, набављачко-продуктивна и продајна задруга кројача и кројачица с.о.ј. - Загреб:
72-28.
“Југ”, ткачка работилница - Скопје: 76-23.
“Југобруна”, крањске текстилне товарне, д.з.о.з. - Крањ: 75-5.
Југофилц дружба з.о.з. - Менгеш: 74-17.
“Југосилк”, индустрија свилених и вунених тканина браће Секе - Нови Сад: 70-10.
Југословенска текстилна индустрија - Земун: 68-26.
Југославенске текстилне творнице Маутнер, д.д. предилница “Литија“ - Литија: 74-6.
Југославенске текстилне товарне Маутнер д.д. - Св. Павел при Преболду: 74-25.
“Југосвила”, д.з.о.з. - Марибор: 75-15.
“Југосвила”, Спитзера и Вермеша - Нови Сад: 70-11.
“Југотекстил”, д.з.о.з. - Марибор: 75-15.
“Јутена”, индустрија д.д. - Карловац: 71-18.
“Капара”, окружна радионица личких капа - Госпић: 72-2.
Карловачка творница пуплина д.д. - Карловац: 73-4.
“Кључ”, творница чарапа - Сарајево: 76-4.
“Конопканова”, творница конопа М. Укића - Шибеник: 71-21.
“Cordaggi”, фабрика Giovani Sirole - Ријека: 71-20.
“Космај”, текстилна индустрија - Београд: 67-6.
“Коста Стаменковић”, државно текстилно предузеће (2) - Лесковац: 68-2.
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“Coton”, текстилна товарна д.з.о.з. - Домжале: 75-3.
“Кребс Кин и другови”, државна кудељара - Бачки Брестовац: 64-10.
Кројачка продуктивна задруга с.о.ј. - Загреб: 72-29.
Кудељара - Деспот Свети Иван: 65-6.
Кудељара - Пригревица: 66-7.
Кудељара - Велика Кикинда: 66-42.
Кудељара државног добра “Косанчић” - Косанчић: 66-36.
Кудељара економије Зобнатица државног Ветсерома (2) - Суботица: 66-32.
Кудељара на Кисачком путу - Петровац: 66-5.
Кудељара покрајинске станице за селекцију говеда и свиња - Бајша: 64-22.
Кудељара Покрајинског пољопривредног имања - Кулпин: 65-22.
Кудељна индустрија - Гложан: 65-9.
“Лајполд”, државна кудељара - Пашићево: 66-2.
“Лана”, текстилна товарна, д.з.о.з. - Љубљана: 75-9.
Ланена индустрија - Осијек: 71-19.
“Лента”, фабрика рубља Леонтија Јовића - Београд: 71-1.
“Либион”, државна кудељара - Пашићево: 66-3.
“Мачва”, механичка ткачница - Београд: 67-8; 71-2.
“Македонија”, шапкарска работилница - Скопје: 76-15.
“Мара”, творница чарапа, трикотаже и рубља - Осијек: 72-10.
Мариборска текстилна творница д.з.о.з. - Марибор: 74-12.
Мариборска товарна свиле д.з.о.з. - Марибор: 75-14.
“Ма-Ста”, ткаоница и трикотажа - Загреб: 72-30.
Међумурска трикотажа - Чаковец: 72-1.
Механичка предиона вуне (државно предузеће) - Пригревица: 69-15.
Механичке ткачнице (бив. Јулија Холбус) - Земун: 70-20.
“Mekka”, ткаоница источних тепиха - Суботица: 68-19.
“Меркур”, фабрика плетене и ткане робе Х. Левентала и синова - Суботица: 69-23.
“Меркур”, трикотажа - Зајечар: 69-27.
“Мез”, југословенско д.д., производња конца за шивење и везење - Загреб: 72-31.
“Монар и друг”, државна кудељара бр. 2 - Руски Крстур: 66-17.
“Моравија”, фабрика плетених производа а.д. - Београд: 69-7.
“Мостонга”, кудељара - Пригревица: 66-11.
Мотвоз ин платно д.д. - Гросупље: 74-1.
“Нада”, ткачка радња Антонија Антића - Београд: 67-14.
Народна трикотажа (бив. Никола Девалд) - Земун: 69-28.
Новосадска фабрика пантљика - Нови Сад: 68-10.
“Новотекс”, текстилна индустрија Јошка Повха - Ново Место: 74-19.
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“Обилић”, текстилна индустрија - Крушевац: 67-22.
“Обнова” за искоришћавање сировина д.д. - Сарајево: 76-7.
“Октобарска слобода”, државно текстилно предузеће - Београд: 67-3.
“Омниколор”, државна творница котонина и текстилна фабрика (2) - Нови Сад: 71-7.
“Орао”, кудељара - Пригревица: 66-12.
“8 март”, државна творница вунених тканина - Загреб: 72-25.
Памучна индустрија - Дуга Реса: 73-3.
“Памук”, текстилна творница к.д. - Загреб: 73-17.
Панчевачка текстилна индустрија - Панчево: 65-32.
“Париз”, фабрика трикотаже и тканина - Београд: 69-5.
“Партизан”, државна индустрија вунених тканина - Лесковац: 68-1.
“Пчела”, кудељара - Пригревица: 66-13.
“Пелистер”, битолска текстилна индустрија - Битола: 76-18.
“Пларос”, ткачница Поповића и Михајловића - Земун: 68-31.
“Платно”, домача ланена индустрија д.з.о.з. - Љубљана: 75-8.
“Плешевица”, индустрија текстилне робе д.д. Самобор - Загреб: 73-10.
Плетионица чарапа - Сента: 69-17.
“Побједа”, текстилна индустрија - Загреб: 73-16.
Подржављена творница чипака - Загреб: 72-33.
Подржављена творница, предиона вуне и трикотаже - Шид: 69-25.
“Ползела”, товарна ногавиц - Ползела: 74-21.
“Посавина”, фабрика трикотаже и рукавица - Умка: 69-26.
Предилница ин ткалница д.д. - Марибор: 74-13.
Предилница ин ткалница за волно ин бомбаж Јосипа Пенце - Ново Место: 74-18.
Предузеће за израду кудеље - Фекетић: 65-7.
Прелачко-плетачка произвођачка задруга - Осијек: 72-11.
“Преслица”, текстилна индустрија - Орословје: 72-7.
Пивилеговано а.д. државних фабрика свиле - Београд: 70-3.
“Прогрес”, прво земско конфекционо предпријатије - Скопје: 76-14.
“Пролетер”, државна творница вунене робе - Винковци: 72-17.
Прва бачка текстилна индустрија а.д. - Нови Сад: 68-11.
Прва бајмочка задружна кудељара - Бајмок: 64-21.
Прва домача творница клотов ин силков, творница хлачевине ин прва домача творница
суканца Hutter in drug - Марибор: 74-16.
Прва хрватска творница шешира и туљаца - Сисак - Галгово: 72-15.
Прва југословенска механичка творница тканина за намештај - Сомбор: 68-18.
Прва међумурска ткаона - Чаковец: 73-1.
Прва подунавска предионица памучног предива и конца а.д. - Панчево: 69-13.
Прва сенћанска фабрика чарапа - Сента: 69-18.
Прва сомборска индустрија кудеље - Сомбор: 66-23.
Прва српска текстилна фабрика - Ниш: 68-5.
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“1. мај”, кудељара - Руско Село: 66-20.
“Рис”, творница рубља и трикотаже - Осијек: 73-9.
“Rolltex”, производња финих вунених тканина - Карловац: 72-4.
“Рота” , индустрија шешира и капа - Јагодина: 67-19.
“Ротекс” текстилна индустрија д.д. - Марибор: 75-15.
“Руно”, текстилно предузеће Михајловића и Брадића - Београд: 67-12.
“Сава”, фабрика трикотаже - Земун: 69-29.
Секвестрирана кудељна индустрија д.д. - Бођани: 64-28.
“Сладек”, творница шешира, филца и туљаца - Вршац: 68-21.
“Славија”, механичка ткачница Влад. И. Матића - Земун: 68-27.
“Славонија”, државна творница одјеће - Осијек: 72-9.
“Слобода”, фабрика вунених тканина - Кула: 67-23.
“Слога”, кудељара - Пригревица: 66-14.
“Слога”, ткаоница и предионица Ћићевачког Ђорђа и другова - Сомбор: 69-19.
“Спорт”, фабрика трикотаже - Београд: 64-26.
“Stella”, текстилна индустрија а.д. - Земун: 68-28.
“Столин”, д.д. - Вуковар: 72-19.
“Шешир”, товарна клобуков д.д. - Шкофја Лока: 74-29.
“Шик”, текстилна индустрија - Сарајево: 76-9.
Шкофјелошка предилница д.з.о.з. - Шкофја Лока: 74-28.
“Штајгмајер”, државна кудељара - Бачко Ново Село: 64-19.
“Техника”, индустрија галантеријске робе - Сарајево: 76-3.
“Текста”, творница чарапа и трака - Сарајево: 76-10.
“Текстил”, фабрика вунених тканина - Земун: 68-25.
“Текстил-сировина” Фрања Магдаленића и браће - Загреб: 72-35.
Текстилна фабрика - Земун: 68-29.
Текстилна индустрија д.д. - Карловац: 72-6.
Текстилна индустрија д.з.о.з. - Лашко: 74-4.
Текстилна товарна сукна д.д. - Кочевје: 74-3.
“Термит”, текстилна радиона за механичку израду тканина - Загреб: 72-36.
“Тиса”, државна кудељара - Стари Бечеј: 66-29.
“Тиза”, задруга за велеобртну трговину текстила с.о.ј. - Земун: 71-15.
Ткаона мариборске текстилне творнице д.з.о.з. - Вараждин: 73-20.
“Ткара”, ткачка радионица - Нови Сад: 68-13.
Thoma i Comp., товарна свилених изделков - Побрежје при Марибору: 75-16.
“Тома”, ткачка радња Вит. Радовића и Мил. Манојловића - Београд: 67-15.
Товарна суканцев ин плетених изделков - Марибор: 74-11.
“Трешњевка”, продуктивно-продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 72-37.
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Трикотажа - Бачка Паланка: 69-2.
Трикотажа и фабрика - Сремска Митровица: 69-21.
“Тулбенд”, текстилна индустрија - Скопје: 76-20.
Творница кудеље Управе народних добара - Гајдобра: 65-8.
Творница марама - Карловац: 73-7.
Творница трака и чипака д.д. - Суботица: 69-24.
Творница за памучну индустрију д.д. - Загреб: 73-18.
“Укрина”, текстилна индустрија - Дервента: 76-1.
“Уна”, кудељара - Бачки Брестовац: 64-12.
“Унитас”, прва домаћа творница конца - Загреб: 72-34.
Ужарско предузеће (2) - Чиб: 65-1.
“Вајбл и другови”, државна кудељар - Товаришево: 66-37.
“Вангел Костоски”, државна текстилна фабрика - Скопје: 76-13.
Вараждинска индустрија свиле - Вараждин: 73-21.
“Вардар”, државна текстилна фабрика - Скопје: 76-19.
“Велебит”, творница трикотаже и плетене робе - Карловац: 72-5.
“Велебит”, велеобртно предузеће за производњу тканина од уметне свиле и памука - Самобор: 73-19.
Везиљска радња и ткаоница - Шибеник: 72-14.
Везиљска радња плетења платна за једра - Шибеник: 72-13.
“Вила”, прва сарајевска ткаоница платна - Сарајево: 76-8.
“Војводина”, државна трикотажа (2) - Бачка Паланка: 69-1.
“Војводина”, државна творница тканина (2) - Сомбор: 71-9.
Волновлачара на Окружен комитет - Штип: 76-17.
“Votex”, текстилна индустрија војвођанска - Нови Сад: 68-15.
“Врпца”, прва домаћа творница врпца и чипака д.д. - Загреб: 72-40.
Вуковарска кудељара и предионица д.д. - Вуковар: 71-22.
“Вуна” д.д. - Карловац: 72-6.
“Вунатекс”, индустрија волнених тканин д.з.о.з. - Мајшперк - 74-20.
Задруга за прераду кудеље и лана - Самош: 66-21.
Задружна товарна жиме д.д. - Стражишче при Крању: 74-24.
Загребачка индустрија свиле д.д. - Загреб: 73-24.
“Загребачка плетиона”, државна творница плетене робе - Загреб: 72-42.
Земска текстилна ткалница - Магарево: 76-11.
Земунска текстилна индустрија а.д. - Земун: 71-16.
“Златибор”, ткачка радња Стефановића и Марјановића - Београд: 67-16.
“Зора”, механичка ткаона и предиона вуне - Загреб: 72-43.
“Зора”, творница конфекције - Марибор: 74-15.
“Зора”, творница рубља Душана Стефановића - Краљево: 71-4.
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“Звоно” велеобртна плетиона - Загреб: 72-44.
“Жима”, фабрика жиме Јагер Милана - Љубљана: 74-10.
Регистар власника пре рата
Alois Мüller, S.А.М. тканине к.д. - Загреб: 73-23.
Антић Антоније, ткачка радња “Нада” - Београд: 67-14.
“Ауер Себастијан”, државна кудељара - Каравуково: 65-11.
Бахман Е. и другови, швајцарска творница свилене тканине - Врбас: 70-19.
Бајчетић В. Милош, текстилна индустрија - Београд: 67-10.
Бајвинклер Фрањо, кудељара - Нови Футог: 65-27.
Бауер Ф.Ф., производња чарапа - Нови Сад: 69-11.
Бауранов Петар, радња за прераду кудељне стабљике индустријског обима - Стара Паланка:
66-28.
Белајац Никола, механичка ткаона - Загреб: 72-32.
Белихар ин Велепич, изделовање ин продаја женске ин отрошке конфекције тер перила Љубљана: 75-7.
Bergmann in drug, цељска текстилна товарна - Цеље: 75-1.
Браћа Антић, текстилна творница - Шибеник: 73-11.
Браћа Бешевић и Живковић, механичка ткачница - Београд: 70-2.
Браћа Ивековић, велеобрт рукавица и плетене робе “Бисерка” - Загреб: 72-23.
Браћа Риес, кудељара - Бач: 64-5.
Браћа Секе, индустрија свилених и вунених тканина “Југосилк” - Нови Сад: 70-10.
Браћа Визи, кудељара - Кулпин: 65-23.
Браћа Зупко, кудељара - Куцура: 65-18.
Будински Владимир, кудељара и гребенарска радња - Руски Крстур: 66-15.
Буреш Јосип и Јарослав, индустријска ткаона рубља - Загреб: 73-15.
Червенко Људевит и другови, механичка ткаоница - Сомбор: 70-15.
Чонкић Радован, радионица за штрикање робе од вуненог и памучног предива - Нови Сад:
69-10.
Ћићевачки Ђорђе и другови, ткаоница и предионица “Слога” - Сомбор: 69-19.
Деже Фаркаш, предионица и плетионица - Сента: 69-16.
Додиг Вилко, производња чарапа и плетене робе - Загреб: 72-39.
Ђено Ј. Маргит, кудељара - Бајмок: 64-20.
Еифлер Фердинанд, текстилна товарна за плише - Љубљана: 74-8.
Енгерт Јосип, кудељара - Бачки Брестовац: 64-11.
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Ерлих Август, текстилна творница к.д. - Марибор: 74-14.
Фелди и Медера, кудељара - Бачка Топола: 64-9.
Ференбах Јосип мл., кудељара - Апатин: 64-2.
Фин Франц, државно предузеће за прераду кудеље - Параге: 66-1.
Финци Аврам, сомборска ткаоница умјетне свиле - Сомбор: 70-17.
Фрушић Дејана, ткачница свиле - Београд: 70-4.
Гаон Ц.Д., творница трикотаже и плетене робе - Загреб: 72-38.
Гелиса Антун, државна предиона и плетиона - Вуковар: 72-18.
Герерсдорфер Иван, велеобртна производња шешира - Загреб: 72-26.
Giovani Sirola, фабрика “Cordaggi” - Ријека: 71-20.
Glanzmann Ed. i And. Gassner, бомбажна предилница ин ткалница - Тржич: 74-26.
Глесер, Раух и Велкер, државна кудељара - Црвенка: 64-30.
Грујић Т. Ђока, радионица за укончавање предива за рибарске мреже - Нови Сад: 68-7.
Хаџи-Бошковић Димитрије, механичка ткачница - Земун: 71-12.
Хитер Филип и друг, државна фабрика кудеље - Бачко Добро Поље: 64-16.
Хофман и другови к.д., државна кудељара - Нове Шове: 65-29.
Хорак Иван, текстилна радионица - Београд: 67-11.
Хрибар Драготин, товарна плетенин - Љубљана: 74-9.
Hutter in drug, прва домача творница клотов ин силков, творница хлачевине ин прва домача
творница суканца - Марибор: 74-16.
Илић С. Коста, индустрија штрикане плетене робе и конфекције - Београд: 69-6.
Јагер Милан, фабрика жиме “Жима” - Љубљана: 74-10.
Јеглич Андреј, стројно плетилство - Лесце: 74-5.
Јовановић и Јоргачевић, текстилна индустрија - Београд: 67-9.
Јовановић Јосип и компанија, текстилно предузеће за израду камгарн предива и гајтана - Лесковац: 68-4.
Јовић Леонтије, фабрика рубља “Лента” - Београд: 71-1.
Канцлер Филип, државна кудељара - Нови Сивац: 65-31.
Кандић Стеван, кудељара - Сомбор: 66-24.
Кнежевац П., платнара - Кијево: 71-3.
Козина Мирко, творница рубља - Карловац: 73-5.
Кунц Јосип и Comp., изделовање плетенин ин тканин - Љубљана: 74-7.
Лангенер Никола, државна кудељара - Вајска: 66-40.
Левентал Х. и синови, фабрика плетене и ткане робе “Меркур” - Суботица: 69-23.
Магдаленић Фрања и браћа, подузеће “Текстил-сировина” - Загреб: 72-35.
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Мајдич Петер, индустрија волнених изделков д.з.о.з. - Шкофја вас при Цељу: 74-27.
Матић И. Влад., механичка ткачница “Славија” - Земун: 68-27.
Mayer ин друг, индустрија чипк - Блед: 74-2.
Медиц Иван, индустрија перила - Ново Место: 75-11.
Медвед и друг, прерада кудеље - Кисач: 65-15.
Михајловић и Брадић, текстилно предузеће “Руно” - Београд: 67-12.
Михајловић Вукадин, државно-ткачка радионица - Београд: 67-4.
Милановић М. Милосав, текстилна ткачница - Београд: 67-13.
Моцко др Јован и Павлов Јован, кудељара - Кисач: 65-16.
Молнар Фрањо, државна ткаоница уметничке свиле - Сомбор: 70-16.
Мумџијан Хранта, фабрика шамија и марама - Ниш: 71-6.
Нађ Ђура, кудељара - Руски Крстур: 66-18.
Неофитовић Иван, механичка ткачка радионица - Нови Сад: 68-8.
Неуман С. наследници, творничка бојадисаона и ткаона - Чаковец: 73-2.
Николић Милан, механичка радионица свилене робе - Нови Сад: 70-12.
Новак Ф., стројно плетилство - Радовљица: 74-22.
Пенца Јосип, предилница ин ткалница за волно ин бомбаж - Ново Место: 74-19.
Пфајфер и Фрадл, кудељара - Апатин: 64-3.
Пилк Р. Иван, уметна ручна ткаоница - Нови Сад: 68-14.
Пинкас Х. Рафајло, радња за производњу плетене робе од предива - Београд: 69-8.
Пинтер Антон, товарна суканцев ин плетених изделков - Тезно: 74-11.
Попов и Сомборац, кудељара - Товаришево: 66-38.
Поповић и Михајловић, ткачница “Пларос” - Земун: 68-31.
Повх Јошко, текстилна индустрија “Новотекс” - Ново Место: 74-19.
Радовић Вит. и Манојловић Мил., ткачка радња “Тома” - Београд: 67-15.
Рајт Михајло, кудељара - Нови Футог: 65-28.
Ралетић М. Милош и син, текстилна творница свиле - Нови Сад: 70-13.
Рархарјаји Јоаким, кудељара - Руски Крстур: 66-19.
Савин и Рељин, кудељара и парна циглана - Пашићево: 66-4.
Simone Frederico, “Албека” к.д. - Загреб: 72-21.
Синделес Ласло, ужарско и гребенарско предузеће - Стари Бечеј: 66-30.
Спитзер и Вермеш, “Југосвила” - Нови Сад: 70-11.
Срдаковић и компанија, фабрика свилених тканина - Београд: 70-1.
Станковић Мика и син, фабрика вунених тканина - Лесковац: 68-3.
Стефановић Душан, творница рубља “Зора” - Краљево: 71-4.
Стевановић и Марјановић, ткачка радња “Златибор” - Београд: 67-16.
Стојановић и Голочевац, текстилна индустрија “Дингарац” - Земун: 71-14.
Сурдучки Илија, кудељара - Надаљ: 65-26.
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Шефер Густав и другови, ткаоница - Нови Сад: 68-12.
Шифтар Лудвик, творница перила “Под секвестром” - Мурска Собота: 75-10.
Шулц Јаков, кудељара - Апатин: 64-4.
Теокаревић Константин, ткачко-предилачка радња - Параћин: 69-14.
Токин Бранко, текстилна индустрија - Земун: 71-13.
Тотовић Јован, текстилна индустрија - Нови Сад: 68-9.
Тузлић Александар, творница свиле и платна - Нови Врбас: 70-14.
Укић М., творница конопа “Конопканова” - Шибеник: 71-21.
Видиц Јошко, товарна плетенин - Радовљица: 74-23.
Видмар Јосип, прва југослованска товарна дежников ин ногавиц - Љубљана - Совље: 74-13.
Vlach F., рушка текстилна индустрија - Смолник при Рушах: 75-12.
Вучковић Љубиша, кудељара - Силбаш: 66-22.
Westermeier i Vig, кудељара - Кула: 65-21.
Регистар фирми после рата
А.Г.Б. тканине, Југославенско д.д. (2) - Загреб: 73-22.
“Албека”, Алаксандар Клеин и друг к.д. - Загреб: 72-21.
Бановинска ткаоница ћилима - Сарајево: 76-2.
Битољска текстилна индустрија к.д. - Битољ: 76-18.
Домаће творнице предења и ткања памука д.д. - Дуга Реса: 73-3.
Државна фабрика кудеље за прераду кудеље - Хајфелд: 65-10.
Државна кудељара - Деспот Свети Иван: 65-5.
“Дунав и Дрина”, фабрика трикотаже - Београд: 69-28.
Фабрика на чорапи трговач. а.д. - Скопје: 76-12.
“Голуб”, загребачка индустрија чарапа Fanike Schlei - Загреб: 72-41.
“Иванчица”, текстилна индустрија д.д. - Загреб: 73-14.
“Јавор”, механичка ткачница Бешевића, Вуковића и Стојковића - Београд: 67-5.
“Јорис”, производња трикотаже - Осијек: 73-8.
Југословенска кудељна индустрија д.д. - Бођани: 64-28.
Јута и конопља а.д. - Бачка Паланка: 64-7.
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Карловачка индустрија јоргана д.д. - Карловац: 73-4.
Клобучарски обрт - Загреб: 72-26.
“Космај”, текстилна индустрија Пејића и Владимира К. Валчића - Београд: 67-6.
“Лацет”, прва домаћа творница врпца и чипака Иса Рудовића - Загреб: 72-40.
Ланена индустрија д.д. - Осијек: 71-19.
“Лејоза”, творница рубља Леонтија Јовића - Загреб: 71-1.
Мариборска механична ткалница ин апретура Доктор ин друг - Марибор: 74-13.
“Обнова” за трговину и прераду сировина д.д. - Загреб: 76-7.
“Осма”, индустрија рукавица и трикотаже Оскара Марачека - Загреб: 72-23.
“Памук”, текстилна индустрија к.д., Павао Пицка и Отона Левита - Загреб: 73-17.
“Париз”, фабрика трикотаже В.Д. Ђорђевића - Земун: 69-5.
“Ползела”, товарна навадних ин ткалних плетенин - Ползела: 74-21.
Предиона и плетиона вуне - Осијек: 72-11.
Привилеговано а.д. државних фабрика свила - Нови Сад: 70-6, 9.
I сарајевска творница чарапа и пантљика д.д. - Сарајево: 76-10.
Прва ужичка акционарска ткачка радионица - Ужице: 68-20.
“Сеталана”, индустрија текстилне робе д.д. - Загреб: 73-10.
“Силк”, творница чарапа д.д. - Загреб: 72-27.
“Славонија”, кројачко-набављачка потрошачка задруга с.о.ј. - Осијек: 72-9.
“Спорт”, фабрика трикотаже Данила Азриела - Београд: 64-26.
“Стандарт”, творница за израду плетене и текстилне робе - Карловац: 72-3.
“Столин”, текстилна индустрија д.д. - Вуковар: 72-19.
“Текстил”, фабрика вунених тканина М. Стојадиновића - Земун: 68-25.
Текстилна товарна - Домжале: 75-3.
Творница кудеље д.д. - Гајдобра: 65-8.
Творница марама д.д. - Карловац: 73-7.
“Укрина”, индустрија и трговина д.д. - Дервента: 76-1.
“Унитекс”, ткачка радња Оскара Хорака - Београд: 67-11.
Вараждинска индустрија свиле д.д. - Вараждин: 73-21.
“Вардар”, текстилна индустрија - Скопје: 76-19.
“Веско”, загребачка плетиона W. Erkena i W. Schneidera - Загреб: 72-42.
“Викторија”, конфекција Вл. Р. Конрада и Ј. Корена - Загреб: 72-22.
“Вила”, д.д. за текстилну индустрију - Ченгић Вила: 76-8.
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“Вунатекс”, индустрија волнених тканин д.д. - Мајшперк: 74-20.
Задруга новошовских малопоседника - Нове Шове: 65-30.
Задруга за израду и искоришћавање конопље с.о.ј. - Бачки Јарак: 64-13.
Задружна товарна жиме за пределаво живалске длаке регистрована задруга з омејено завезо Стражишче при Крању: 74-24.
Загребачка индустрија свиле д.д. - Загреб: 73-24.
“Зенит”, индустрија плетене робе - Загреб: 72-44.
“Зора”, механичка ткаона и предиона Ђ. Ураића - Загреб: 72-43.
Регистар власника после рата
Аџија Лука, радионица личких капа - Госпић: 72-2.
Алфиревић Петар, везиљска радња плетења платна за једра - Шибеник: 72-13.
Анабринг Ј., трикотажа к.д. - Нови Врбас: 69-12.
Антић Антун, прва шибенска текстилна творница - Шибеник: 73-11.
Арсенин Радиско и другови - кудељара - Силбаш: 66-22.
Аугустин и Гамс, кудељара - Пригревица: 66-7.
Ауер Себастијан, кудељара - Каравуково: 65-11.
Азриел Данило, фабрика трикотаже “Спорт” - Београд: 64-26.
Bachrich Walter, механичка ткалница - Земун: 71-15.
Бајнстин Јозеф, плетиона (2) - Бачка Паланка: 69-1.
Белох Б. Матија, механичка плетиона (2) - Станишић: 69-22.
Бернхарт Јосип, кудељара - Бачки Брестовац: 64-10.
Бешевић, Вуковић и Стојковић, механичка ткачница “Јавор” - Београд: 67-5.
Блау и Бартош, творница трикотаже и плетене робе - Карловац: 72-5.
Блум Константин, кудељара - Тител: 66-34.
Браћа Бонерт, кудељара - Чонопља: 65-2.
Браћа Браум, фабрика ћебади - Краљевићево: 67-21.
Браћа Гранер, творница чарапа, рукавица, врпца и тракова - Чаковец: 72-1.
Браћа Холзнер, југословенска текстилна творница к.д. - Загреб: 73-12.
Брандекер Фрањо, творница сукна д.д. - Кула: 67-23.
Браунштеин Иван, творница чипака - Загреб: 72-33.
Breiner i Comp., фабрика тепиха и простирача к.д. - Нови Сад: 68-6.
Буц Јосип, кудељара - Каравуково: 65-13.
Буј Катица, обрт капара - Сплит: 72-12.
Доктор ин друг, мариборска механична ткалница ин апретура - Марибор: 74-13.
Драх Фрањо, ткаоница свиле - Сомбор: 70-16.
Дунђерски Ђока, кудељара - Кулпин: 65-22.
Ђорђевић Д.В., фабрика трикотаже “Париз” - Земун: 69-5.
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Erken W. i Schneider W., загребачка плетиона “Веско” - Загреб: 72-42.
Фехер Шандор и друг, предузеће за израду кудеље - Фекетић: 65-7.
Фетер и друг, кудељара - Кула: 65-20.
Филип Јосип, механичка радиона вуне - Пригревица: 69-15.
Фин Франц, кудељара - Параге: 66-1.
Франц Антун, траперска радња - Бачка Паланка: 69-2.
Фриц Антон, кудељара - Бачко Ново Село: 64-17.
Фритз Адам, трикотажна радионица - Сремска Митровица: 69-20.
Гаон Ц.Д., трговина кратке робе на велико, трговина и производња плетене робе са стројевима - Загреб: 72-38.
Гертнер Матија, творница тканина (2) - Сомбор: 71-9.
Гиндер Јосип и друг, кудељара - Стари Бечеј: 66-29.
Girilihs Herman, творница свилених тканина - Нови Сад: 70-8.
Глесер, Раух и Велкер, кудељара - Црвенка: 64-30.
Гол Розина, кудељара - Каравуково: 65-12.
Гордач Јаков и друг, кудељара - Куцура: 65-18.
Хадиц Карло, предузеће за израду и промет ужарске, конопљене и јутане робе (2) - Чиб: 65-1.
Хајм и другови, кудељара - Кула: 65-19.
Hann i Hettel, загребачка механичка ткаона - Загреб: 73-16.
Херман Јакоб и друг, кудељара - Бачки Моноштор: 64-14.
Херман Јован и другови, кудељара - Сонта: 66-25.
Хернброт Стеван и другови, фабрика кудеље (2) - Колут: 65-17.
Химелсбах Јакоб, кудељара - Пригревица: 66-14.
Хитер Филип и другови, кудељара - Бачко Добро Поље: 64-16.
Хоберт Јена, ткач - Сента: 68-17.
Хорак Оскар, ткачка радња “Унитекс” - Београд: 67-11.
Игић Љубомир, кудељара - Деспот Свети Иван: 65-6.
Илић Коста синови, фабрика вунених тканина а.д. - Београд: 67-3.
Јанковић Т. Јован и браћа Тајтацак, фабрика трикотаже - Земун: 69-29.
Јечменица Милан, текстилна индустрија а.д. - Београд: 67-1.
Јовановић и Поповић, фабрика вунених тканина, гајтана и плетива а.д. - Грделица: 67-18.
Јовић Леонтије, творница рубља “Лејоза” - Загреб: 71-1.
Јурановић и Хак, кудељара - Апатин: 64-1.
Канцлер Филип, кудељара - Нови Сивац: 65-31.
Керснер Антон, кудељара - Чонопља: 65-4.
Керснер Стеван и друг, кудељара - Пригревица: 66-9.
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Клајнер Јохан, предионица вуне - Ердевик: 67-17.
Клеин Александар и друг, “Албека” к.д. - Загреб: 72-21.
Клеин Александар, механичка предионица и плетионица вуне - Осијек: 72-8.
Конрад Вл. и Корен Ј., конфекција “Викторија” - Загреб: 72-22.
Костоски Вангел, текстилна индустрија и позамантерија - Скопје: 76-13.
Костов Панче, шапкарска работилница - Скопје: 76-15.
Кребс Кин и другови, творница за прераду кудељне стабљике - Бачки Петровац: 64-15.
Лајполд Ђура, фабрика кудеље и топионица - Пашићево: 66-2.
Lelbach Janoš, кудељара - Бајша: 64-22.
Ленарт и другови, кудељара - Букин: 64-25.
Леви Садић Аврам, фабрика чарапа - Сарајево: 76-4.
Либиан Кристијан, фабрика кудеље и топионица - Пашићево: 66-3.
Либургер Антон, плетионица и предионица - Бездан: 69-9.
Махмер Павле, кудељара - Торжа: 66-35.
Мајер и Вајганд, кудељара - Чонопља: 64-3.
Мајер Павле, југословенска кудељна индустрија - Петровац: 66-5.
Максимовић инж. и друг, панчевачка текстилна индустрија - Панчево: 65-32.
Марачек Оскар, индустрија рукавица и трикотаже “Осма” - Загреб: 72-23.
Медер Кристијан, кудељара - Вајска: 66-40.
Мицић и Камлер, индустрија платна и свиле - Нови Сад: 68-11.
Михајловић Л. Стеван, фабрика кудеље - Србобран: 66-26.
Милер Јосип, кудељара - Каравуково: 65-14.
Мüller Theodor, творница покривача и фротирске робе - Вуковар: 72-20.
Мишић Илија, београдска предионица и ткачница јуте и конопље - Београд: 64-27.
Митић Н. Светислав, прва српска фабрика кримера и плиша - Земун: 68-29.
Мутавџић Андрија, кудељара - Букин: 64-24.
Nonnenberg i Schodere, творница трака и чипака - Суботица: 69-24.
Oberbauer i Co., цељска товарна перила - Цеље: 75-2.
Паплацко и Штајнер, кудељара - Руски Крстур: 66-16.
Пардо и Франко, прва битолска ткалница свилени тканини - Битола: 76-21.
Паули Стефан, кудељара - Вајска: 66-41.
Pažitnay Đura и другови, кудељна индустрија - Гложан: 65-9.
Пејић и Валчић К. Владимир, текстилна индустрија “Космај” - Београд: 67-6.
Петровић Глигорије и компанија, текстилно предузеће (2) - Лесковац: 68-2.
Пфајфер Никола, кудељара - Пригревица: 66-12.
Pick Pavao i Levith Oton, текстилна индустрија “Памук” к.д. - Загреб: 73-17.
Пинтер Антон, товарна индустријских потребшчин - Тезно: 74-11.
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Пискулис Стерију, работилница за волнени штофови - Магарево битолско: 76-11.
Поц Андрија, Ворлицек и Смит, фабрика кудеље - Станишић: 66-27.
Радојчин Самуило и Душан, кудељара - Товаришево: 66-39.
Радовић Исо, прва домаћа творница врпца и чипака “Лацет” - Загреб: 72-40.
Раљев Лазар и брат, филатура - Ђевђелија: 76-22.
Роснер Марко, текстилна индустрија - Марибор: 75-15.
Рот Армин, индустрија шешира и капа - Суботица: 67-19.
Rothstein Lavoslav i drug, текстилна индустрија - Самобор: 73-19.
Садић Леви Аврам, фабрика чарапа - Сарајево: 76-4.
Schlei Fanika, загребачка индутрија чарапа “Голуб” - Загреб: 72-41.
Сегеди Јован - кудељара - Руски Крстур: 66-17.
Siegel in drug, домача ланена индустрија д.з.о.з. - Љубљана: 75-8.
Синделес Ласло, ужарско и гребенарско предузеће - Стари Бечеј: 66-30.
Сладек Фрања, творница шешира, филца и туљаца - Вршац: 68-21.
Сомерер Едвард, механичка радионица - Нови Сад: 70-7.
Спрингер Ј. и Петру, творница чарапа, трикотаже и рубља - Осијек: 72-10.
Стаменов Глигор и синови, текстилна работилница - Струмица: 76-16.
Стефан Јохан, творница вунене робе - Винковци: 72-16.
Стојадиновић М., фабрика вунених тканина “Текстил” - Земун: 68-25.
Шајовић др Александар (економија Јулија Мајур) - Црња: 64-29.
Шифтар Лудвик, творница перила - Мурска Собота: 75-10.
Шик Хенрих, кудељара: Деспот Свети Иван: 65-5.
Штаут, ткаоница - Сомбор: 71-10.
Тајбл Јован и друг, кудељара - Бачки Брестовац: 64-12.
Тајс Антун, кудељара - Пригревица: 66-13.
Telbisz Karla nasl. - кудељара - Велика Кикинда: 66-42.
Теокаревић М. Лазар, индустрија вунених тканина - Лесковац: 68-1.
Теокаревић Влада и Comp., индустрија вунених тканина - Параћин: 68-16.
Тетман Јован и Фрања, кудељара - Пригревица: 66-10.
Трагајзер Јосип, кудељара - Бачка Паланка: 64-6.
Ураић Ђ., механичка ткаона и предива вуне “Зора” - Загреб: 72-43.
Вајсман и Мусонг, кудељара - Свети Хуберт: 66-33
Варга Андрија, кудељара - Плавна: 66-6.
Вебер и другови, кудељара - Бездан: 64-23.
Венделин Хуберт (насл. А. Хуберт), предиона вуне и плетиона - Шид: 69-25.
Веселиновић Гојко и Павле, трикотажа и фабрика - Сремска Митровица: 69-21.
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“Витковић”, фабрика платна а.д. - Мостар: 76-5.
Вукојичић Живојин и синови, текстилна индустрија д.д. - Земун: 68-24.
Вуковић и Стојковић, механичка ткачница “Јавор” - Београд: 67-5.
Зенделов Тодор, волновлачара - Штип: 76-17.
Индустрија коже, гуме и обуће
Регистар фирми пре рата
“Аеро”, радионица обуће - Београд: 77-16.
“Алмериа”, државна творница коже и танина - Загреб: 81-4.
“Балкан”, државна фабрика гума - Ниш: 78-1.
“Бата” а.д. - конфискација имовине у Београду, Загребу, Скопљу, Струмици, Битољу и Охриду: 79-6.
“Бата”, југословенска творница гуме и обуће а.д. - Чачак: 79-3.
“Бата”, југославенске творнице гуме и обуће д.д. - Борово: 79-1.
“Бата”, продавница - Кустошија: 79-5.
“Бата”, трговина коже и обуће а.д. (2) - Београд: 79-2.
“Бата”, трговина коже и обуће а.д. - продавнице: Вараждин, Чаковец, Прелог, Вараждинске
Топлице, Лудбрег, Златар, Преграда, Иванец, Крапина: 79-4.
Браћа Франић, творница кожа - Бугојно: 82-22.
Брата Окршлар, товарна усњених изделков - Домжале: 82-1.
“Будућност”, постоларска, произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-2.
Државна фабрика кожа - Зајечар: 78-20.
Државна кожарска радиона - Самобор: 80-9.
Државна радиона коже - Велика Горица: 80-16.
Државна товарна усња - Маранберг: 82-9.
Државна творница кожа - Нова Градишка: 80-5.
Државна творница кожа - Вараждин: 80-13.
Државна творница коже - Винковци: 80-18.
Државна творница кожа бр. 1 - Нови Сад: 78-3.
Државна творница обуће - Бања Лука: 82-21.
Државна вулканизација - Загреб: 81-5.
Државно комбиновано предузеће, фабрика кожа - Београд: 77-5.
Државно предузеће за промет кожом и текстилом - Београд: 77-7.
“29 новембар”, државно предузеће за израду кожне галантерија - Београд: 77-6.
“Етерна”, фабрика кожа - Кула: 77-20.
Фабрика кожа - Крагујевац: 77-19.
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Фабрика кожа а.д. - Ниш: 78-2.
“Гарић” државно подузеће, производња обуће - Загреб: 81-3.
“Главач”, производња ципела - Вараждин: 80-14.
“Гоце Делчев”, кожарска фабрика - Скопје: 82-25.
“Ика”, индустријско предузеће за производњу разних израђевина од коже Миодрага Д. Лазаревића - Београд: 77-10.
“Индус”, товарна усња ин усњених изделков д.з.о.з. - Љубљана: 82-5.
“Јединство”, радничка постоларска произвођачка задруга с.о.ј. - Загреб: 81-6.
“Јелен”, индустријска производња кожних рукавица Душана Лемаића - Загреб: 81-7.
Југословенска крзнарска индустрија - Инђија: 77-18.
Југословенске творнице гуме, дружба з.о.з. - Крањ: 82-4.
“Калник”, торбарско-ковчежараска и ременарска произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-8.
“Кик”, карловачка индустрија кожа - Карловац: 80-2.
“Клек”, творница обуће - Загреб: 81-9.
“Knoch”, творница ремења и обуће д.д. - Загреб: 81-10.
“Колектив”, предпријатије за кожни изработки - Скопје: 82-24.
Колективна фабрика обуће (државно предузеће) - Панчево: 78-5.
“Колубара”, државна фабрика коже - Лукавац: 77-22.
“Комбинат”, постоларска, произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-11.
“Кожа”, фабрика свих врста коже, крзна, кожних и гумених производа - Београд: 77-11.
“Ласта”, прва хрватска продуктивна и продајна задруга постоларских обртника с.о.ј. - Загреб:
81-12.
“Максимир”, постоларско-произвођачка задруга с.о.ј. - Загреб: 81-13.
“Марика”, државна фабрика ципела - Суботица: 78-13.
“Меркур”, државна творница кожа бр. 2 - Нови Сад: 78-4.
“Меркур”, индустрија ташни (државно предузеће) - Бачка Паланка: 77-3.
“Мињон”, предузеће за израду обуће браће Петровић - Београд: 77-12.
“Мира”, прва земунска фабрика и трговине обуће Петра С. Бижића - Земун: 78-22.
“Морава”, фабрика кожа - Пожаревац: 78-7.
“Морава”, творница гумене робе - Лесковац: 77-21.
“Напријед”, постоларска, произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-14.
“Небојша”, фабрика коже и обуће а.д. - Београд: 77-13.
“Нутриа”, државна фабрика кожа и крзна - Ужице: 78-15.
“Обућа”, набављачка, производна и продајна задруга постоларских и кожарских обртника
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с.о.ј. - Загреб: 81-15.
Обућарска произвођачка задруга с.о.ј. - Загреб: 81-16.
Осјечка творница коже д.д. - Осијек: 80-7.
“Пеко”, фабрикација ин продаја чевљев д.з.о.з. - Тржич: 82-17.
“Пионир”, прва радничка постоларска, произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-17.
Постоларска, производна и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-18.
“Пролетер”, државна фабрика обуће и гуме - Београд: 77-4.
“Пролетер”, постоларска, произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-19.
“Пролетер”, творница кожа - Карловац: 80-3.
Прва радничко-постоларска, произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Загреб: 81-20.
“Радник”, државна радиона кожа - Нови Град: 80-6.
“Рекорд” , творница гумених производа - Београд: 77-17.
“Рис”, творница гумене робе - Стењевац: 80-11.
“Рукљач”, државна творница коже - Познановец: 80-8.
“Самопомоћ”, набављачка, производна и продајна задруга обућара и ременара с.о.ј. - Карловац: 80-4.
“Савић”, државна фабрика кожа - Вршац: 78-19.
“Себра”, производња ципела браће Серец - Суботица: 78-14.
“Слога”, постоларска, произвођачка и продајна задруга с.о.ј. - Вуковар: 80-19.
“Слога”, продајна и продуктивна задруга постоларских обртника с.о.ј. - Вараждин: 80-15.
“Сљеме”, прва југословенска производња ковчега - Загреб: 81-21.
“Сузана”, државна творница кожа - Суња: 80-12.
“Шимецки”, творница ципела - Загреб: 81-22.
“Тигар”, државна фабрика гума - Пирот: 78-6.
Товарна усња - Словенске Коњице: 82-14.
“Трио”, тржишка индустрија обутве д.з.о.з. -Тржич: 82-18.
“Triumf”, d.z.o.z. - Љубљана: 82-8.
“Туропоље”, радиона коже - Велика Горица: 80-17.
Творница кожа - Рума: 78-8.
Творница кожа - Високо: 82-23.
Творница коже - Задар: 81-1.
“Ударник”, постоларска произвођачка задруга с.о.ј. - Сисак: 80-10.
“Велебит”, израда ковчега и кожне галантерије - Загреб: 81-24.
“Вулкан”, фабрика гумених производа а.д. - Земун: 78-23.
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Загребачка творница ципела - Загреб: 81-25.
“Замко”, индустријско предузеће, обућа, галантерија и кожно-папирна роба - Београд: 77-9.
“Zenith”, производ торба и ковчега, нараменика, подвезица и израђевина из воштаног платна
Голднер Златка и Ландикушић Бранка - Загреб: 81-26.
“Жири”, чевљарна з.з.о.ј. - Жири: 82-20.
Регистар власника пре рата
Арамбашић, фабрика коже и обуће - Београд: 77-8.
Бастијанић Стеван, обућарска радионица - Београд: 77-14.
Бижић С. Петар, прва земунска фабрика и трговина обуће “Мира” - Земун: 78-22.
Блатник Вилко, изделовалница чевљев - Марибор: 82-11.
Браћа Петровић, предузеће за израду обуће “Мињон - Београд: 77-12.
Браћа Серец, производња ципела “Себра” - Суботица: 78-14.
Брата Окршлар, товарна усњених изделков - Домжале: 82-1.
Цилцер Рудолф, радионица за прераду сирове коже - Ада: 77-1.
Дохналек Јарослав, кожара - Земун: 78-21.
Ђуран Никола, сомборска радионица кожа - Сомбор: 78-10.
Ђурђевић Д. Ђура, кожар - Ваљево: 78-16.
Голднер Златко и Ландикушић Бранко, производ торба и ковчега, нараменика, подвезница и
израђевина из воштаног платна “Zenith” - Загреб: 81-25.
Грасмајер Јанко, чевљарна - Тржич: 82-16.
Хурчак Андрија, кожара - Доњи Михољац: 80-1.
Јелинек Јосип, творница ципела - Загреб: 81-23.
Јеше Б. - А. Криспер, индустрија обутве - Љубљана: 82-6.
Јеше Јанко - делегат, индустрија обутве - Љубљана: 82-7.
Јовановић Радомир, прва српска ортопедија, ортопедско-бандажерска радња - Београд: 77-15.
Калин С., товарна усња - Врхника: 82-19.
Китановић Милан, фабрика кожа - Ваљево: 78-17.
Кнафлич Тоне, товарна усња - Камник: 82-3.
Коленц Рудолф, товарна усња - Речица об Савињи: 82-12.
Лазаревић Д. Миодраг, индустријско предузеће за производњу разних израђевина од коже
“Ика” - Београд: 77-10.
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Лемаић Душан, индустријска производња кожних рукавица “Јелен” - Загреб: 81-7.
Пинц Антон, творница обуће - Рума: 78-9.
Pototschnik H. Franc., товарна усња - Словењ Градец: 82-13.
Роглич Драготин, трговина з усњем, чевљарским потребшчинеми изделов всех врст обутев с
товарнишко вршбо - Марибор: 82-10.
Стакић инж. В. Душан и брат, кожарска радња - Велико Градиште: 78-18.
Шаму Јосип, потиска индустрија ципела - Стари Бечеј: 78-12.
Торди Мори, обућарска радионица - Апатин: 77-2.
Вибок Андрија, кожарско-опанчарско предузеће - Стари Бечеј: 78-11.
Вошњак Франц ин синови, товарна усња д.д. - Шоштањ: 82-15.
Зорн Франц, товарна ковчков ин усњених изделков - Домжале: 82-2.
Регистар фирми после рата
“Балкан”, фабрика кожа - Ниш: 78-1.
“Бостон”, фабрика обуће и гуме а.д. - Београд: 77-4.
Conceria adriatica - Задар: 81-1.
“Crom”, производ обуће - Загреб: 81-9.
“Elegance”, производња ципела Јосипа Јелинека и Mavra Schönbauma - Загреб: 81-23.
“Етерна”, фабрика кожа к.д. - Кула: 77-20.
“Градац”, фабрика кожа - Ваљево: 78-17.
“Ика”, индустријско предузеће за производњу разних израђевина од коже Матавуља и Панића - Београд: 77-10.
Југословенска крзнарска индустрија а.д. - Инђија: 77-18.
Југославенско Knoch д.д., творница ремења и обуће - Загреб: 81-10.
“Југовулкан”, фабрика гумених производа а.д. - Земун: 78-23.
“Колубара”, фабрика кожа - Лукавац: 77-22.
“Меркур”, индустрија ташни, влас. Блажек М. Геза и Ајзенхут Фрањо - Бачка Паланка: 77-3.
“Меркур”, творница кожа - Нови Сад: 78-4.
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“Мигра”, фабрика кожа Мишковића и Граца - Зајечар: 78-20.
“Мокроног”, товарна усња С. Калина д.з.о.з. - Врхника: 82-19.
“Нутриа”, фабрика кожа и крзна Драгослава В. Гавровића - Ужице: 78-15.
Производња кожне галантерије - Загреб: 81-26.
“Рис”, творница гумене робе и кемијских производа д.д. - Стењевац: 80-11.
“Слога”, продајна и продуктивна задруга постоларских обртника с.о.ј. - Загреб: 81-22.
“Сљеме”, прва југословенска творница ковчега, торба и кожнате робе Шећена и Гатиа - Загреб: 81-21.
“Сузана”, творница кожа д.д. - Суња: 80-12.
“Тигар”, фабрка гума Дим. Младеновића Гаге и браће Цекић - Пирот: 78-6.
“Узор”, модерно ташнерско предузеће Стојановића и Нешића - Београд: 77-6.
“Волга”, производња обуће - Загреб: 81-3.
Загребачка творница ципела д.д. - Загреб: 81-25.
Регистар власника после рата
Алкалај и Мајер, творница коже - Загреб: 81-4.
Блажек М. Геза и Ајзенхут Фрањо, индустрија ташни “Меркур” - Бачка Паланка: 77-3.
Браћа Мортон, творница коже - Винковци: 80-18.
Браћа Ведрис, израда кожа - Нови Град: 80-6.
Чабаравдић и Сирчо, радионица кожа - Високо: 82-23.
Чуљковић Г. Јосип, творница гумених производа а.д. - Београд: 77-17.
Донхалек Јарослав, кожарска радионица - Земун: 78-21.
Франић Никола, кожарска радња - Бугојно: 82-22.
Геигер Павао, вулканизација гуме - Загреб: 81-5.
Гавриловић В. Драгослав, фабрика кожа и крзна “Нутриа” - Ужице: 78-15.
Главач Фрањо, радиона ципела - Вараждин: 80-14.
Грасмајер Терезија, чевљарна - Тржич: 82-16.
Халајс Фрањо, творница коже - Нови Сад: 78-3.
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Херцег, творница кожа - Рума: 78-8.
Ивановић Љуборад, кожара - Пожаревац: 78-7.
Јакобчевић Фрањо, кожара - Нова Градишка: 80-5.
Јелинек Јосип и Schönbaum Mavro, производња ципела “Elegance” - Загреб: 81-23.
Јеше Јанко, чевљарство - Љубљана: 82-7.
Калин С., товарна усња д.з.о.з. - Мокроног: 82-19.
Криспер А., товарна чевљев - Љубљана: 82-6.
Laurich L., товарна усња в Словен. Коњицах: 82-14.
Мартинушић и друг, творница кожа - Вараждин: 80-13.
Матавуљ и Панић, индустријско предузеће за производњу разних израђевина од коже “Ика” Београд: 77-10.
Милишић Илија, београдска фабрика кожа - Београд: 77-5.
Мишковић и Грац, фабрика кожа “Мигра” - Зајечар: 78-20.
Младеновић Дим. Гага и браћа Цекић, фабрика гума “Тигар” - Пирот: 78-6.
Neumann Mavro, трговина кожом и кожарска радиона - Самобор: 80-9.
Пинц Антон, механичка радионица ципела - Рума: 78-9.
Подвинец Алекс, карловачка творница коже, Анд Јакил, творница кожа, те “Унион”, творница кожа Д. Јаука - Карловац: 80-2.
Реигер Никола, радиона кожа - Велика Горица: 80-16, 17.
Рукљач Јанко, творница коже - Познановец: 80-8.
“Семперит”, југословенске творнице гумијевих изделков д.з.о.з. - Крањ: 82-4.
Стојановић и Нешић, модерно ташнерско предузеће “Узор” - Београд: 77-6.
Шећен и Гати, прва југословенска творница ковчега, торба и кожнате робе “Сљеме” - Загреб:
81-21.
Валчић А.М., израдба коже - Карловац: 80-3.
Woschnagg Franc in sinovi, товарна усња д.д. - Шоштањ: 82-15.
Wretschur Karl in sinovi, lederfabrik - Маренберг: 82-9.
Зорн Франц, дружба з.о.з. творница ковчков, нахрбтников, торбиц итд. - Домжале: 82-2.
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Прехрамбена индустрија
Регистар фирми пре рата
Акционарско друштво за прераду кукуруза - Јабука: 84-6.
“Ампелеа”, творница сардина д.д. - Ластово: 88-15.
“Арко”, творница шпирита и алкохолних пића - Загреб: 89-14.
“Астер”, творница тјестенине - Сплит: 88-38.
“Авала”, радња за израду сувог теста - Београд: 83-4.
“Бачка”, фабрика конзерви и сухомеснате робе - Нови Сад: 85-1.
“Бачка”, фабрика шећера а.д. - Нови Врбас: 85-6.
“Бачка”, индустрија теста - Сомбор: 86-9.
“Балкан”, државни електромлин и државна фабрика кекса - Београд: 83-5.
“Беље”, фабрика шећера (државно добро) - Брањин Врх: 88-3.
“Београд”, прва београдска парна пивара и фабрика слада - Београд: 83-14.
“Билогора”, државно подузеће за промет стоком и прераду меса - Бјеловар: 88-1.
Босанска пољопривредна индустрија - Брчко: 92-2.
“Босут”, моторни млин и пилана - Винковци: 89-6.
“Цетина”, творница тјестенине и кекса - Омиш: 88-18.
“Croatia”, државни парни млин и творница тјестенине - Осијек: 88-19.
“Црвена звезда”, фабрика конзерви - Крагујевац: 84-11.
“Црвена звијезда”, творница уља - Загреб: 90-7.
“Црвенка”, фабрика шећера а.д. - Црвенка: 83-24.
“Далматинка”, прва далматинска творница чоколада и бонбона - Задар: 89-9.
Д.Д. за прерадбу и промет пољопривредних продуката - Хрватски Лесковац: 88-10.
“Домаћа”, државна фабрика уља - Нови Врбас: 85-5.
“Дриоли”, творница ликера - Задар: 89-12.
“2. октобар”, фабрика уља - Петровград: 85-11.
Државна алкохолна индустрија - Птуј: 91-23.
Државна фабрика бонбона и ратлука (2) - Горњи Милановац: 84-1.
Државна фабрика пива, слада и леда - Ниш: 84-21.
Државна љуштионица житарица - Рума: 86-2.
Државна парна пивара - Скопје: 92-9.
Државна пивовара и творница тијеста д.д. - Бања Лука: 92-1.
Државна радионица сирћета (2) - Бачка Паланка: 83-2.
Државна сирћетана у Риђици - Риђица: 86-1.
Државна сушара воћа, поврћа и зеља - Нови Сад: 84-22.
Државна товарна једилнега оља - Фрам: 91-4.
Државна творница кекса и бонбона - Сомбор: 86-8.
Државна творница сухомеснате робе - Крижевци: 88-14.
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Државна творница тјестенина, Кошево - Сарајево: 92-3.
Државна творница уља - Подравска Слатина: 88-29.
Државни млин - Ечка: 83-33.
Државни млин - Мартиница: 84-17.
Државно индустријско предузеће - Велико Градиште: 86-28.
Државно комбиновано предузеће, фабрика квасца - Београд: 83-6.
Државно комбиновано предузеће, фабрика за љуштење и глачање пиринча - Београд: 83-7.
Државно предузеће, лесковачка парна пивара и фабрика слада и леда - Лесковац: 84-14.
“Дубочица”, фабрика зејтина - Лесковац: 84-15.
“Дунав”, фабрика конзерви - Београд: 83-8.
“Дунавка”, фабрика теста а.д. - Земун: 86-31.
“Евтиниа”, државна фабрика за љуштене ориз и гершла - Скопје: 92-8.
Фабрика шећера - Стари Сивац: 86-17.
Фабрика уља - Параћин: 85-10.
Фабрика за конзервирање рибе - Бијела: 92-18.
“Franck”, индустрија кавовина д.д. - Загреб: 89-17.
“Глориа”, фабрика за макарони и други тестени произведенија - Скопје: 92-12.
Гостилничарска пивоварна д.д. - Лашко: 91-5.
Градска ледана - Задар: 89-8.
Градска мљекара - Загреб: 89-19.
“Гранап” творница сирћета - Сарајево: 92-4.
“Гвоздено Љубово”, пивовара Милинковића и Богдановића - Оточац: 88-26.
“Ифко”, творница чоколаде и бонбона - Вршац: 86-29.
Индустрија маслиновог уља - Стари Бар: 92-20.
Индустрија пива, парна пивара а.д. - Сремска Митровица: 86-11.
Индустријска кланица Окружног народног одбора - Младеновац: 84-19.
“Ивка”, творница ликера, бонбона, воћних сокова и парна пецара ракије - Дубровник: 88-8.
“Јадранка”, државна творница тјестенине - Задар: 89-11.
“Јосип Краш“, прва државна творница кекса (2) - Загреб: 89-20.
“Југо-Алко”, вележгањарна ин кисарна - Марибор: 91-15.
“Југомлин” за паприку - Мартонош: 84-18.
Југослованска товарна за изделовање Dr Oetkarjevega пецилнега прашка д.з.о.з. - Марибор:
91-16.
“Јухор”, државна фабрика саламе и сухомеснате робе - Јагодина: 84-7.
“Калник”, вараждинска индустрија воћних производа - Вараждин: 89-5.
“Каролина”, творница кекса Stjepana Pillera д.д. - Осијек: 88-20.
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“Клас”, творница теста Емила Палфија и Легер Јулија - Суботица: 86-22.
“Коестлин”, творница кекса и двопека Dragutina Wolfa синови - Бјеловар: 88-2.
“Кристил”, државна радионица сирћета - Рума: 86-3.
“Крка”, индустрија за прераду плодина (2) - Шибеник: 89-1.
“Кулпин”, творница конзерве д.д. - Нови Сад: 84-24.
“Линебах”, ледара (принудна управа) - Земун: 87-2.
“Луна”, фабрика саламе - Приштина: 85-13.
Љуштиона пиринча - Нови Сад: 84-25.
Љуштиона велеобрт пољопривредних производа д.д. - Загреб: 89-21.
Љуштиона за ориз - Блатец: 92-6.
“Маја”, производња кавовина, вл. Фрањо Драганић - Загреб: 89-22.
Маљуревачка индустријско-млинарска земљорадничка задруга с.о.ј. - Београд: 83-9.
“Меркур”, државна творница конзерве - Сремска Митровица: 86-10.
“Меркур”, индустријско, фабричко и трговачко а.д. - Стари Бечеј: 86-14.
“Меркур”, млин за паприку д.д. - Хоргош: 84-8.
“Мичурин”, конзервена фабрика - Скопје: 92-13.
“Mignon”, творница рибљих конзерва Мардешић и друг - Комижа: 88-11.
“Мљекара 14. IV 1945.” - Осијек: 88-21.
Мљекарска задруга - Сикиревци: 88-35.
“Мор и Рим”, ледара (принудна управа) - Земун: 87-3.
“Морава”, фабрика јестивог уља - Жабари: 87-4.
Народна мљекара - Вировитица: 89-7.
Народна творница меса, меснате и кобасичарске робе - Суботица (2): 86-20.
“Небојша”, фабрика кекса, тестенина и дезертних бонбона - Београд: 83-10.
“Нектар”, државна творница жестоких пића и воћних прерађивања, велепродаја вина и ракије
- Нова Градишка: 88-17.
“Нептун”, творница алиментарних конзерва д.д. - Сплит: 88-43.
“Оцат”, државне творнице, производња оцта, рибљих конзерви и конзервираног поврћа - Загреб: 89-10.
“Орниг” (вино) подетје з вином ин алк. пијацами - Љубљана: 91-1.
“Панче Пешев”, работилница за зејтин - Куманово: 92-2.
“Партизанка”, творница тјестенина - Загреб: 89-24.
“Патриа”, творница коњака и финих ликера - Загреб: 89-25.
Пивара покрајинског имања - Чиб: 83-27.
Пољопривредна фабрика шпирита а.д. - Београд: 83-11.
Пољопривредна пецара покрајинског имања - Чиб: 83-28.
“Прерада”, сушара за сушење воћа и поврћа (2) - Чачак: 83-26.
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Прва неготинска фабрика зејтина - Неготин: 84-20.
Прва осјечка творница кандита и чоколада - Осијек: 88-23.
Прва војвођанска задруга за производњу сирћета - Нови Сад: 85-3.
Прво хрватско-славонско д.д. за индустрију шећера - Осијек: 88-24.
“Радоња”, творница винске киселине - Загреб: 89-26.
“Радованка”, пржиона земаљских производа - Загреб: 89-27.
“Рекорд”, фабрика штирка и ћириша Сабадош Микше - Суботица: 86-21.
“Рекорд”, оризарна и млин Ванча Прке - Скопје: 92-15.
“Рекорд” д.з.о.з. - Љубљана: 91-11.
“Сагена”, творница сардина к.д. - Комижа: 88-12.
“Сантос”, творница чоколаде и бонбона - Стари Бечеј: 86-15.
“Сардина” д.д. за конзервирање морске рибе - Сплит: 88-42.
Савезно пољопривредно добро, фабрика шпирита - Чока: 83-29.
“Силвестер”, државна фабрика теста - Ечка: 83-32.
“Сирена”, д.д. за производњу и промет конзервираних риба, меса, воћа и поврћа те винског и
алкохолног оцта - Загреб: 89-28.
“Скопљанка”, предузеће за израду сувог теста - Београд: 83-13.
“Сладорана”, д.д. - Скопје: 88-25.
Сладоране д.д. (2) - Загреб: 90-1.
“Славија”, државна мљекара - Старо Петрово Село: 88-45.
“Славија”, прерада теста и бисквита - Београд: 83-16.
“Слобода”, индустрија врења - Сисак: 88-36.
“Сљеме”, творница сухомеснатих производа - Сесвете: 88-34.
Солана у Улцињу - Улцињ: 92-21.
“Србија” а.д. - Београд: 83-3.
“Србија”, кланица и фабрика за прераду меса - Велика Плана: 86-27.
“Србијанка”, производња теста - Београд: 83-17.
Средишња рибарска задруга за Хрватско приморје - Црквеница: 88-4.
Српско-чешка фабрика шећера и рафинерија а.д. - Ћуприја: 83-31.
Stock Brandy medicinal d.d. - Славонска Пожега: 88-37.
Сухомесната и млинска индустрија а.д. - Шид: 86-25.
Сушилна за овоштија и зарзават - Скопје: 92-14.
“Сутјеска”, државна творница чоколаде, бонбона и мармеладе - Загреб: 90-3.
“Шуми”, товарна бонбонов, чоколаде ин пецива, местно подјетје - Љубљана: 91-12.
“Тиквеш“, фабрика за алкохолни и безалкохолни питија - Скопје: 92-10.
“Тимок”, индустрија кекса и дезерта - Београд: 83-18.
Товарна оља - Словенска Бистрица: 91-24.
Товарна садних соков ин мармеладе - Цеље - Сподња Худиња: 91-3.
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“Требјеса”, парна пивара, индустријско акционарско удружење - Никшић: 92-19.
“Тргомлин”, к.д. за прерадбу и трговину земаљским и пољопривредним производима Б.
Љубића и другова - Загреб: 90-4.
“Туна”, творница за прехрамбене производе - Загреб: 90-8.
Творница рибљих и биљних уља - Задар: 89-13.
Творница теста - Нови Сад: 85-4.
Творница уља - Бездан: 83-22.
Творница жесте и пјенице д.д. (2) - Савски Мароф: 88-32.
“Учка”, државна творница за прерадбу жестоких пића, воћних сокова и пића - Сушак: 88-46.
“Унион”, делнишка дружба пивоварне - Љубљана: 91-7.
“Унион”, творница кандита и чоколаде - Загреб: 90-9.
“Вегетал”, индустријско предузеће за прераду соје за исхрану - Београд: 83-19.
“Велебит”, господарско друштво као набављачко-потрошачка задруга, прехранбена индустрија с.о.ј. (2) - Загреб: 89-18.
Великобечкеречка фабрика шећера а.д. - Петровград: 85-12.
“Викториа”, љуштионица Reinholz Djeze - Сента: 86-6.
“Виница”, фабрика за љуштене на ориз и гершла - Скопје: 92-11.
“Виноцет”, товарна винскега ин спиритовога киса - Љубљана: 91-13.
“Војводина”, фабрика конзерви - Суботица: 86-23.
“Војводина”, фабрика уља - Нови Врбас: 85-7.
Загребачка дионичка-пивовара и творница слада - Загреб: 90-11.
Загребачка ледана д.д. (2) - Загреб: 90-12.
Зајечарско индустријско удружење - Зајечар: 86-30.
“Зденка”, мљечни производи - Мали Зденци: 88-16.
Зејтинодајна фабрика - Велес: 92-17.
“Зепрад”, фабрика за прераду воћа и поврћа - Београд: 83-20.
“Зора”, творница бонбона, чоколаде, рахатлокума, халве, кекса и мармеладе - Сарајево: 92-5.
“Жика”, пражарна д.з.о.з. - Љубљана: 91-10.
“Живинопромет, индустрија - Суботица: 86-24.
Регистар власника пре рата
Аман Јосип, апатинско-кулска пивара д.д. - Апатин: 83-1.
“Бадел Славко”, пољопривредна пецара жесте, производња и хидрирање оцта, творница оцтене киселине, производња и велетрговина жестоких пића - Сесвете: 88-33.
Бенко Јос., товарна месних изделков - Мурска Собота: 91-22.
Безјак Адолф, производња кошчићног уља - Вараждин: 89-3.
Богдановић Живко, производња алкохолног сирћета - Стари Бечеј: 86-13.
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Бојаџић, млин - Крагујевац: 84-12.
Браћа Фриган, творница оцта - Загреб: 89-15.
Браћа Колумбић, творница тјестенине - Дубровник: 88-6.
Браћа Ruff, творница чоколаде и бонбона - Суботица: 86-18.
Браћа Стефановић, фабрика за прераду и конзервирање поврћа и воћа и меса - Кијево: 84-9.
Браћа Wolf, индустрија конзерва - Копривница: 88-13.
Буљан Ицо, творница ликера, дестилерија и подрум десертних вина - Сплит: 88-39.
Бурањ Карло, уљара - Сента: 86-4.
Carnelutti V., производња жестоких пића - Загреб: 90-10.
Челиги, пивоварна - Марибор: 91-18.
Чепер, парна пивовара и творница слада и леда (2) - Осијек: 88-22.
Денеш Марко, млин за паприке - Хоргош: 84-2.
Димитрије и браћа Павловић, аутоматски парни млин - Крагујевац: 84-10.
Доби Јанош, млин - Велика Кикинда: 86-26.
Драганић Фрањо, производња кавовина “Маја” - Загреб: 89-22.
Драготуски Иван, мљекарско подузеће (трг. мљечних производа) - Загреб: 89-23.
Флам Фрања, државна радионица сирћета (2) - Кула: 84-13.
Флаго Јосип, производња уља - Чаковец: 88-5.
Форно Роланд, творница тјестенина, двопека, кекса и парна пекара - Дубровник: 88-7.
Франц Лудвик ин синови, млин ин товарна тестенин - Марибор: 91-17.
Гавриловић М. и синови, прва хрватска творница саламе, сушена меса и масти д.д. Петриња: 88-27.
Гемић Марин, производња ликера и десертних вина - Сплит: 88-40.
Хаџи Чичановић Стојан, млин за производњу алеве паприке - Лесковац: 84-16.
Хорват и Comp. - Љубљана: 91-8.
Јакопец Стјепан, пецара и производња алкохолних пића на велико - Загреб: 90-2.
Јарц А., државно подетје, изделовање сладне, ржене ин јечменове каве, кавин надоместек ин
пражарна - Марибор - Кошаки: 91-14.
Јеленић Јерко, загребачка производња оцта - Загреб: 90-13.
Калинка Михајло, сирћетара - Бездан: 83-21.
Канц Алојзиј, товарна кваса - Менгеш: 91-21.
Каран Драгутин, производња уља - Вараждин: 89-4.
Косовљанин Ј. Мих., парна пивара, фабрика слада и квасца а.д. - Јагодина: 84-8.
Крен и Станковић, парна пивара а.д. - Чачак: 83-25.
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Ленко Ана, ољарна - Свети Петар в Савињски Долини: 91-25.
Лонга Јосип и син, индустријско предузеће - Стара Кањижа: 86-12.
Љубић Б. и друг, к.д. за прерадбу и трговину земаљским и пољопривредним производима
“Тргомлин” - Загреб: 90-4.
Мардешић и друг, творница рибљих конзерва “Mignon” - Комижа: 88-11.
Младиновић Т. Станко, моторни млин и влачара - Буровац: 83-23.
Милинковић и Богданић, пивовара “Гвоздено Љубово” - Оточац: 88-26.
Мојсовић и другови, творница бонбона - Сплит: 88-41.
Мојсовић и другови (власник Јован К. Мојсовић), творница бонбона и чоколаде - Нови Сад:
85-2.
Молнар Јован, млин за брашно и паприку - Хоргош: 84-5.
Мосер Бруно, народно винарство и подрумарство, централни подрум (6) - Земун: 87-1.
Нађ Стеван, творница теста - Суботица: 86-19.
Орлић и Жиц, творница тјестенине - Пунат: 88-31.
Палфи Емил и Легер Јулија, творница теста “Клас” - Суботица: 86-22.
Piller Stjepan, творница кекса “Каролина” д.д. - Осијек: 88-20.
Пипал Јосип, мљекарско-сирарска радња - Плетерница: 88-28.
Плес Адам, радионица за израду сирћета - Филипово: 83-34.
Pokorny, творница ликера - Загреб: 90-5.
Попадић, фабрика чоколаде и бонбона и кандита - Београд: 83-12.
Прке Ванчо, оризарна и млин “Рекорд” - Скопје: 92-15.
Радосављевић Милоје, кланично предузеће - Смедеревска Паланка: 86-7.
Рајнер Симон, државна сирћетана - Нови Сад: 84-23.
Reinholz Djeza, љуштионица “Викториа” - Сента: 86-6.
Reinholz Georgina (рођена Крагујевић), уљара - Сента: 86-5.
Сабадош Микша, фабрика штирка и ћириша “Рекорд” - Суботица: 86-21.
Стајић Радивој, производња сирћета - Стари Бечеј: 86-16.
Сућурај, Casolini и Бижаца, творница сардина д.с.о.ј. - Постире: 88-44.
Šerbaum i Comp., државна парна пекарна - Марибор: 91-19.
Schimmel i Co., товарна есенц, аром ин етеричних ољ - Цеље: 91-2.
Шикатанц Драгутин, пецара и производња алкохолних пића - Загреб: 89-16.
Тајбл, ледара - Земун: 86-33.
Торба и Madirazza, творница сардина - Трогир: 89-2.
Tscheligi, пивоварна - Марибор: 91-18.
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Ујвари Антал, уљара - Чуруг: 83-30.
Воцек Јулијан, паромлин и пилана - Гарешница: 88-9.
Вајферт Ђорђе, прва српска парна пивара а.д. - Београд: 83-15.
Вајферт М. И., пивара и фабрика слада д.д. - Панчево: 85-9.
Вегерер Хермон, велеклавница, товарна клобас, прегајенега меса ин месних конзерв - Марибор: 91-20.
Вељковић и Лукић, фабрика квасца - Остружница: 85-8.
Влаховић Јаков, творница сардина - Постире: 88-30.
Волк А., товарна тестенин в Љубљани, ваљчни млин в Домжалах - Љубљана: 91-6.
Wolf Dragutin синови, творница кекса и двопека “Коестлин” - Бјеловар: 88-2.
Zabret i Co., крањска товарна ланенега оља ин фирнеза д.з.о.з. - Бритоф при Крању: 91-1.
Жигмунд Петар, горњобачки млин за паприке - Хоргош: 84-3.
Регистар фирми после рата
“Ampelea”, conservifici S.A. stabilimento di Lagosth - Ластово: 88-15.
“Апеловац”, нишка пивара Јована и браће Апел - Ниш: 84-21.
“Ausonia”, fabrica cioccolato e cacao Antonia Zeravsceka - Задар: 89-9.
“Балкан”, парна пекара и електромлин - Београд: 83-5.
“Београд”, фабрика уља а.д. -Петровград: 85-11.
“Боник” прерада теста и бисквита - Београд: 83-16.
“Цепрад”, централно-товљачко-произвођачко а.д. - Младеновац: 84-19.
Д.Д. за прерадбу и промет пољопривредних продуката - Загреб: 88-10.
“Домаћа”, фабрика уља а.д. - Нови Врбас: 85-5.
Државна творница сјеменских уља - Подравска Слатина: 88-29.
“Душановац”, радња за израду тестенине - Београд: 83-4.
Etablissement D. Pechmajou i Cie, фабрика чоколаде и бонбона - Земун: 86-32.
“Евтиниа”, фабрика за љуштене на орис и гершла - Скопје: 92-11.
“Факир”, конзервена фабрика - Скопје: 92-13.
“Глориа”, фабрика макарони Милана Илића - Скопје: 92-12.
Градиштанско електрично и индустријско друштво - Велико Градиште: 86-28.
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“Хубертус”, миларна д.з.о.з. - Цеље: 91-3.
“Итак”, југославенске творнице алиментарних конзерва д.д. - Сплит: 88-43.
Јарц А., подетје за изделовање сладне, ржене ин јечменове каве, кавин надоместек ин пражарна - Марибор - Кошаки: 91-14.
“Каролина”, паромлин и творница тјестенине - Осијек: 88-19.
Кланица и фабрика за прераду меса Трговачке кредитне банке из Београда - Велика Плана:
86-27.
“Кристал”, сирћетана Ђура Херцега - Рума: 86-3.
Лесковачка парна пивара и фабрика слада и леда - Лесковац: 84-14.
Летниковац а.д. - Београд: 83-9.
“Меркур”, творница конзерве Stjepana Nitzingera - Сремска Митровица: 86-10.
“Нелка”, творница тјестенина - Сарајево: 92-3.
Парна пивара а.д. - Скопје: 92-9.
“Патриа”, д.д. за индустрију коњака - Загреб: 89-29.
Пивовара (2) - Оточац: 88-26.
Пословна средишњица заједнице за мљекарство - Загреб, подружница Осијек: 88-21.
Приморска љуштиона риже д.д. - Сплит: 89-21.
Произвођачке шећеране а.д. - Београд: 86-17.
Прва босанско-херцеговачка творница сирћета - Сарајево: 92-4.
Прва хрватска творница уља д.д. - Загреб: 90-7.
Прва југословенска алкохолна индустрија - Птуј: 91-23.
Прва загребачка творница тјестенина - Загреб: 89-24.
“Рекорд”, оризарна и мелница Крума Бабанова и Грличков Каћанског - Скопје: 92-15.
“Рудник”, фабрика бонбона и ратлука Маринковића и Илића (2) - Горњи Милановац: 84-1.
“Sangiorgese”, pastificio S.A. - Зара: 89-11.
“Сарадника”, д.с.о.ј. - Сплит: 88-44.
“Славија”, прва југословенска творница мљечног прашка и конзервираног мљека Хермана
Вентенсе - Старо Петрово Село: 88-45.
Српско а.д. за индустрију пива, слада, леда, и томе подобно, парна пивара - Сремска Митровица: 86-11.
Stabilimenti chimici olii dalmati affini (S.C.O.D.A.) - Зара: 89-13.
“Шаре”, пословна управа конфискованог имања - Шибеник: 89-1.
“Туна”, творница за прехрамбене производе Можине Вјекослава и Свободе Фрања - Загреб:
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Творница прашке сухомеснате робе - Крижевци: 88-14.
Творница шећера - Загреб: 90-1.
Удружена пољопривредна фабрика шпирита - Београд: 83-11.
“Унион”, творница кандита и чоколаде Deutsch i Кönig - Загреб: 90-9.
“Војводина”, фабрика уља Лењија и другова к.д. - Нови Врбас: 85-7.
Задружна творница рибљих прерађевина - Цриквеница: 88-4.
“Зденка”, мљекарска индустрија - Велики Зденци: 88-16.
Регистар власника после рата
Арко Владимир, творница жесте д.д. - Хрватски Лесковац: 89-14.
Армбрустер, мљекарство - Вировитица: 89-7.
Бабанов Крум и Грличков - Каћански, оризарна и мелница “Рекорд” - Скопје: 92-15.
Бајлони и синови, парна пивара а.д. - Београд: 83-14.
Бакер А.А. и Co. д.д. - Загреб: 90-6.
Бизјак В. и друг, творница кекса и двопека к.д. (2) - Загреб: 89-20
Браћа Абелзберг, радионица сирћета (2) - Бачка Паланка: 83-2.
Браћа Апел, нишка пивара “Апеловац” - Ниш: 84-21.
Браћа Денеш, млин за паприке - Хоргош: 84-2.
Браћа Фриган, творница оцта и велетрговина вина - Поповац: 89-15.
Браћа Марић, индустрија маслиновог уља - Стари Бар: 92-20.
Бургер Фрања, млин - Ечка: 83-33.
Deutsch i Кönig, творница кандита и чоколаде “Унион” - Загреб: 90-9.
Драготуски Иван, складиште мљечних производа - Загреб: 89-23.
Drioli Francesco, fabbrica liquore e essenze - Зара: 89-12.
Дунђерски Лазар, пивара - Чиб: 83-27.
Дунђерски Лазар, пољопривредна пецара - Чиб: 83-28.
Ехл Јурај, вараждинска индустрија воћних производа - Вараждин: 89-5.
Ерењи Армин, експорт паприке - Хоргош: 84-3.
Фајт Балтазар, парни млин и сушара д.д. - Нови Сад: 84-22.
Фарагом Бела, експорт воћа, поврћа, живине и јаја - Суботица: 86-24.
Флам Фрања, творница сирћета (2) - Кула: 84-13.
Франц Лудвиг и синови, творница теста - Нови Сад: 85-4.
Францк Хинко синови д.д. - Загреб: 89-17.

147

148

Библиотека информативних средстава Архива Југославије - Инвентари фондова и збирки

Fratelli Mardessich, фабрика рибе - Комижа: 92-18.
Гусел Адалберт, вележгањарна - Марибор: 91-15.
Хартман и Comp., извоз меса д.д. - Нови Сад: 85-1.
Херцег Ђуро, сирћетана “Кристал” - Рума: 86-3.
Хорват и Comp., товарна крањскега ланенега оља ин фирнежа - Љубљана: 91-8.
Ифко Р., творница чоколаде и бонбона - Вршац: 86-29.
Илић Милан, фабрика макарони, “Глориа” - Скопје: 92-12.
Јакопец и друг, трговина живим и закланим благом - Загреб: 90-2.
Јарц А. - Марибор - Кошаки: 91-14.
Кеизер и Штарк, прва осјечка творница кандита и чоколаде - Осијек: 88-23.
Клефиш Ј. П., кланица, фабрика саламе и сухомеснате робе - Јагодина: 84-7.
Конек Иван и друг (вл. Иван Конек и Антун Рес), загребачка творница чоколаде, бонбона и
јестивих уља - Загреб: 90-3.
Корнец Јулије, творница саламе (2) - Суботица: 86-20.
Костић и Настић, фабрика уља - Велес: 92-17.
Крањц Томаж, товарна бучнега оља - Фрам: 91-4.
Краснаи Александер, творница кекса и бонбона - Сомбор: 86-8.
Ледерер Ђорђе и Артур, фабрика шпирита - Чока: 83-29.
Лењи и другови, фабрика уља “Војводина” к.д. - Нови Врбас: 85-7.
Линебах, ледара - Земун: 87-2.
Лонга Јосип и син, посластичарска радионица - Стара Кањижа: 86-12.
Мајер Максо, творница жесте и пјенице д.д. (2) - Загреб: 88-32.
Маринковић и Илић, фабрика бонбона и ратлука “Рудник” - Горњи Милановац: 84-1.
Милишић Илија, београдска фабрика квасца - Београд: 83-6.
Милишић Илија, фабрика за љуштење и глачање пиринча - Београд: 83-7.
Мојсовић и другови (власници Петар и Јован К. Мојсовић), творница бонбона и чоколаде Нови Сад: 85-2.
Мор и Рим, ледара - Земун: 87-3.
Мосер Бруно, велетрговина вином и жестоким пићем (6) - Загреб: 87-1.
Можина Вјекослав и Свобода Фрањо, творница за прехрамбене производе “Туна” - Загреб:
90-8.
Neumann B., насљедник производње оцта, рибљих конзерви и конзервираног поврћа - Загреб:
89-10.
Nitzinger Stjepan, творница конзерве “Меркур” - Сремска Митровица: 86-10.
Органџиев А. Тошо и С-ие, фабрика и мелница - Велес: 92-16.
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Орлић и Жиц и Comp., творница тјестенине - Пунат: 88-31.
Перков Никола, шарлаганжилница - Куманово: 92-7.
Pokorny, творница ликера д.д. - Загреб: 90-5.
Рабус К. и син, прва загребачка творница саламе, кобасица, масти и сухомеснате робе - Сесвете: 88-34.
Рајнер Симон, производња алкохолног сирћета - Нови Сад: 84-23.
Ресман А., творница винске киселине к.д. -Загреб: 89-26.
Риг А., љуштионица житарица и пржиона кафе - Рума: 86-2.
Rüther La. к.д. (2) - Загреб: 89-18.
Schumi Josipina, насл. Д.Е. Хрибер, товарна кандитов ин сластичарских изделков, продаја ликерјев ин жгоних пијач в стекленцах - Љубљана: 91-12.
Семлић Јосиф, сирћетана - Риђица: 86-1.
Стефановић Светозар, фабрика конзерви - Крагујевац: 84-11.
Stieger Albert, товарна бучнега оља - Словенска Бистрица: 91-24.
Свобода Јосип синови, прва бјеловарска творница сухомеснате робе д.д. - Бјеловар: 88-1.
Шербаум и Comp., парна пекара - Марибор: 91-19.
Тајбл Јохан и Метлер Александер, ледара - Земун: 86-33.
Теслић П., творница и рафинерија шпирита - Сисак: 88-36.
Tscheligi Fr., пивоварна - Марибор: 91-18.
Вентенсе Херман, прва југославенска творница мљечног прашка и конзервираног мљека
“Славија” - Старо Петрово Село: 88-45.
Wögerer Herman, товарна клобас, месних изделков, масти ин месних конзерв - Марибор: 9120.
Wolf Dragutin синови, творница кекса - Бјеловар: 88-2.
Zeravscek Antonio, fabbrica cioccolato e cacao “Ausonio” - Задар: 89-9.
Индустрија дувана
Регистар фирми пре рата
Фабрика дувана - Скопје: 93-16.
Главна дуванска станица у Новом Саду - Нови Сад: 93-3.
Regia manifattura tabacchi - Fiume: 93-4.
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Regia manifattura tabacchi (Borgo Erizzo) - Zara: 93-6.
Регистар фирми после рата
Државна тутунова фабрика “Маршил Тито” - Скопје: 93-16.
Дувански институт у Прилепу: 93-14.
Фабрика дувана - Бања Лука: 93-9.
Фабрика дувана - Мостар: 93-10.
Фабрика дувана - Ниш: 93-2.
Фабрика дувана - Сарајево: 93-12.
Фабрика дувана - Титоград: 93-18.
Фабрика дувана - Травник: 93-13.
Реонска дирекција за производњу дувана - Београд: 93-1.
Реонска дирекција за производњу дувана - Мостар: 93-11.
Реонска дирекција за производување на тутун - Скопје: 93-15.
Рејонска дуванска станица - Нови Сад: 93-3.
Тобачна товарна в Љубљани - Љубљана: 93-8.
Тутунова фабрика - Штип: 93-17.
Творница духана - Ријека: 93-4.
Творница духана - Ровињ: 93-5.
Творница духана - Задар: 93-6.
Творница духана - Загреб: 93-7.
Рудници
Dalmatia boksit d.s.o.j. - Сплит: 93-21.
Хрватско бокситно д.д. - Загреб: 93-21
Рудник “Крапина” - Крапина: 93-20.
“Врбица”, мајдан каолина и земљаних боја - Аранђеловац: 93-19.
Разне индустријске гране
Регистар фирми пре рата
“Аналит”, производња дугмади - Осијек: 96-3.
Аутоматски млин и електрична централа - Ђаковица: 94-1.
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Бачко индустријско и трговачко д.д. - Стари Бечеј: 94-14.
Чаковачки парни млин и муњара д.д. - Чаковец: 95-10.
“10. октобар”, народна стругара и млин - Смедеревска Паланка: 94-7.
Државна електрична централа у Мариолани - Вршац: 94-3.
Државна опекарна, млин ин жага - Љутомер: 95-18.
Државна товарна усња ин парна жага - Свети Ленарт в Словенских горицах: 96-9.
Државни аутоматски млин и пилана - Чачинци: 94-15.
Државни млин и електрична централа - Оџаци: 95-8.
Државни млин и пилана - Врбовец: 94-30.
Државни млин - Зринска: 94-31.
Државни моторни млин и електрана - Лазарево: 95-7.
Државно предузеће за промет отпацима, Земаљска дирекција за Босну и Херцеговину - Сарајево: 96-8.
Електрична централа и млин - Рача: 94-4.
Градски паромлин и паропила - Крижевци: 94-20.
Градско обртно подузеће - Осијек: 96-4.
Индустрија кишобрана и кожних рукавица - Сомбор: 96-1.
Индустрија спортских потребштина - Загреб: 96-5.
“Јосип Краш“, државни паромлин и пилана, Миклеуш - Дарувар: 94-21.
“Крма”, творница сточне хране - Загреб: 96-6.
“Маљен”, индустријско а.д. - Пожега: 94-6.
Млин и пилана Градског привредног подузећа - Петриња: 94-23.
Млин и пилана под контролом котарског народног одбора - Доњи Лапац: 94-16.
Народно индустријско предузеће (2) - Ивањица: 95-13.
Нашичка творница танина и паропила д.д. - Загреб: 95-11.
“Посавина”, парни млин и стругара - Степојевац: 94-9.
Предузеће вијака, млин и циглана - Лужани: 95-12.
Прва подравска парна пилана и паромлин - К. Бреги: 95-3.
“Светлост”, електрична централа, млин и стругара а.д. - Владимирци: 95-14.
“Сувобор”, индустријско трговачко а.д. - Обреновац: 94-10.
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“Шатор”, шумско индустријско предузеће - Гламоч: 95-5.
“Тамнавац”, парни млин и стругара - Уб: 94-5.
Творница чешљева и дугмади - Чаковец: 96-2.
“Удбина”, пилана - млин - Удбина: 94-29.
Војно-техничка радионица - Крагујевац: 96-11.
Војно-технички завод (2) - Ваљево: 96-10.
Земљорадничка и електрична задруга за набавку, прераду и потрошњу с.о.ј. - Хоргош: 94-2.
“Златар”, државно предузеће - Дражевићи: 95-9.
Регистар власника пре рата
Бишкуповић Иван, пилана и млин - Доње Пазариште: 95-2.
Браћа Рис, парна стругара и парни млин - Стара Кањижа: 94-8.
Drucker M., прва југославенска индустрија спортских потребштина - Загреб: 96-7.
Фриц Јосип и Питнер Павао, млин и пилана - Штефање: 94-28.
Фурман Марко, пилана и електрана (2) - Суња: 95-4.
Храла Јосип, моторни млин и пилана - Ретковци: 94-22.
Хубени Владимир, млин и пилана - Иванић-Град: 94-17.
Јовановић М. Милутин, електрична централа и млин - Лапово: 95-6.
Јуринац Фрањо и друг, циглана, пилана и мањи млин просте мељаве - Чазма: 95-15.
Капелац Иван, млин и пилана - Прњаровац: 94-24.
Миљковић Ненад, млин и стругара - Крепољин: 94-13.
Новак Јосип, паромлин, кружне пећи и пилана - Грубишино Поље: 94-17.
Павлечић Мирко и Лојзеха, секвестрирана имовина (циглана, млин и пилана): Пргомеље: 9517.
Поповић М., грађевно подузеће, паропилана, стројевна столарија и браварија, паркетарија,
творница опека и творница паркета и одра, парни млин на ваљке - Сисак: 94-25.
Пуцак Стјепан сљедници, млин на ваљке и пилана - Свети Иван: 94-27.
Селец Јосип, млин и пилана - Иванић Град: 94-19.
Симовић С. Митар, парна стругара и аутоматски млинови - Забрежје: 94-11.
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Šerer Ph. и синови, паромлин и пилана - Хртковци: 94-12.
Тотh Bela, млин и пила - Сладојевци: 94-26.
Вереш Јосип, млин и пилана, - Зринска: 94-31.
Вуић Катица, моторна пилана и млин - Бошњаци: 95-1.
Регистар фирми после рата
“Белица”, парна стругара и млин - Смедеревска Паланка: 94-7.
Ивањичко акционарско електрично индустријско предузеће (2) - Ивањица: 95-13.
“Сретеново”, електрична централа Окружне банке - Крагујевац: 95-6.
Старокањишка прва парна стругара и парни млин а.д. - Стара Кањижа: 94-8.
“Тамнавац”, парни млин и стругара Милорада Вукосављевића - Уб: 94-5.
“Вистад” (2) - Ваљево: 96-10.
Регистар власника после рата
Браћа Крстановић, шумско индустријско предузеће: Гламоч: 95-5.
Браћа Leinweber, парни млин и електрана - Оџаци: 95-8.
Фохлер Ивана, моторни млин и електрана - Лазарево: 95-7.
Хартман Михајло, предузеће вијака, млин и циглана - Лужани: 95-12.
Хипфи Петар и Ана, електрична централа у Мариолани - Вршац: 94-3.
Хофман Елемер, творница чешљева и дугмади - Чаковец: 96-2.
Милеуснић Ђуро, млин и пилана - Доњи Лапац: 94-15.
Павлечић Мирко, циглана, млин и пилана, као и господарство - Пргомеље: 95-17.
Пирих Јосип, товарна усња ин парно жага - Свети Ленарт в Словенских горицах: 96-9.
Рис Петар и Шилинг, аутоматски млин и пилана - Чачинци: 94-14.
Schwarz Hinko, први крижевачки паромлин и паропила - Крижевци: 94-19.
Старчевић Марко, млин и пилана - Петриња: 94-22.
Вукосављевић Милорад, парни млин и стругара “Тамнавац” - Уб: 94-5.
Житек Франц, опекарна, млин ин жага - Љутомер: 95-18.

153

154

Библиотека информативних средстава Архива Југославије - Инвентари фондова и збирки

Регистар по врсти делатности
Метална индустрија
Аероплани (авиони) и ваздухопловни сигнални прибор: 22-17; 24-11; 27-24.
Алуминијум: 28-4;
Ауто-механичарске радионице: 25-6.
Браварске и лимарске радионице и предузећа: 17-10,17, 18, 21; 18-10; 19 - 5-7; 20-17; 22-16,
22, 24; 23 - 2-4, 14; 25-24; 26-21; 27-1.
Брусеви и брусилни производи: 25-20.
Чепови: 25-28.
Ексери, жица и жичана роба: 22-12.
Гвоздене конструкције и ролетне: 22-11.
Инсталатерске радње и предузећа: 18-1, 5-7.
Кола и каросерије: 22-20; 27-11.
Колица дечија: 26-20.
Котлови парни: 25-23; 26-22.
Лабораторијске справе: 26-2.
Ливнице (ваљаонице, железаре): 17-5, 6, 9, 11, 15, 20; 18 - 2-4; 19 - 1-4; 21-1, 2, 5; 22-5, 9, 18,
19, 25; 23-12, 15; 24-7, 9, 13; 25-2, 11, 14, 17, 19; 26-2; 27-7, 8, 10, 16, 21, 22, 26; 28-9, 14,
15.
Машинске радионице и индустрија машина: 17-2, 5, 13, 19; 18-9; 22-10; 23-5; 24-1, 8; 25-1, 22;
26-15; 27-19, 25; 28-5.
Машинско-конструкциона предузећа: 18-11.
Метална, гвоздена и лимена роба: 17-1, 3, 7; 19-8, 10; 20-2, 5-7, 12, 15; 21-6; 22 - 1-4, 7, 8, 14,
15, 23; 23-1, 6-11; 24-2, 3, 5, 6, 10; 25 - 4-7, 21, 25; 26-1, 5-7, 11, 12; 27 - 2-6, 14, 15, 17, 18,
23; 28 - 1-3, 6-8, 12, 13, 16, 17.
Металске израђевине (прерада): 20-4.
Мотори: 17-17.
Намештај (метални): 20-16; 24-4; 25-12; 26-5,13, 19.
Ножеви: 23-13.
Оловни производи: 26-4.
Остала предузећа металне индустрије: 17-14, 22; 20-3, 13; 22-6; 25-18.
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Пећи и штедњаци: 17-12; 25-26.
Плугови и други пољопривредни алат: 21-4; 25-8; 28-10.
Посуђе: 25-27.
Прецизна механика, оптика, електротехника: 19-9; 20-1, 10, 14; 24-12.
Прскалице за винову лозу: 17-8.
Стројеви млински: 17-4, 6; 25-15; 26-18.
Трактори (делови, оправка): 22-13.
Увијачи за косу: 20-9.
Ваге: 18-8; 20-8, 11;
Вагони, трамваји, мостови: 21-3; 23-17; 25-13.
Ватростални материјал: 26-10, 14.
Задруге и удружења: 22-21; 23-16; 25-3, 9, 10; 26-8, 16, 17; 27-9, 12, 13, 20; 28-11, 18.
Железнички материјал (ускотрачни): 26-9.
Жица за паркет: 17-16.
Електроиндустрија
Електричне централе: 29-1, 3, 4, 7, 13-15, 17-19, 23; 30 - 2-7, 9-12, 15; 33 - 1-3; 34 - 1-3, 14; 941, 3, 4; 95 - 6-8, 14.
Електротехничке фабрике и предузећа: 29-2, 5, 6, 8-12, 16, 20-22, 24; 30-1, 8, 13, 14, 16, 17; 31
- 1-7; 33 - 4-20; 34 - 4-13, 16; 94-2, 5; 95-9, 13.
Хемијска индустрија
Бакелит (дугмад): 36-8, 9; 37-14; 38-2; 39-18.
Боје, лакови, гипс: 35-11, 19; 36-1, 11; 37-7, 10; 38 - 4-6; 39-12, 19, 20; 40-1, 4, 14, 15, 24, 26; 41
- 3-6, 15; 43-13, 14; 72-27; 73-2; 96-2, 3.
Дестилација дрва: 43-8.
Експлозив: 39-11.
Фотографски материјал (производња и продаја): 38-9.
Хемијско-технички производи (за аутомобиле): 37-8; 39-9.
Катран: 38-13.
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Киселина угљена: 37-11, 16; 43-4.
Коломаст, техничка уља: 35-2; 39-3, 4.
Козметика и парфимерија: 35-22; 38-11; 39-8, 13.
Кожа: 40-13; 42-1, 8.
Креда: 39-5.
Лаштило за обућу и под: 40-20.
Лекови (хемијско-фармацеутски производи): 35-5, 7; 37-15; 38-14; 39-15; 40-7, 25; 43-10.
Плин и плинаре: 36-16, 19; 37-3; 38-12; 39-6, 7; 39-17; 40-8, 12, 16, 18; 41-1, 16; 42-6; 43-1, 5,
7, 11; 95-10, 11.
Прашак за прање и чишћење: 39-10.
Рафинерије: 38-16.
Разни хемијски производи: 35-1, 8, 12-14, 20, 23, 25; 36-4, 6, 10, 12-15, 17, 22, 28; 37-2, 4, 5, 9,
12, 13; 38-1, 3, 7, 8, 10, 15, 18; 39-1, 4, 16; 40-23; 41-2, 7, 8, 10-14, 17; 42-2, 5.
Сапун: 35-3, 9, 15-18, 21; 36-2, 3, 5, 7, 18, 20, 21, 23, 26, 27; 37-1,6; 39-2, 21; 40-3, 9, 11, 17, 20;
41-9; 42-3, 4; 43-2, 6, 9, 12, 15.
Сирће (оцат): 35-4, 6; 38-17; 40-10, 21.
Сода: 40-6.
Шибице (жижице): 35-10; 40-5, 6; 43-3.
Шпиритус: 35-24.
Штирак: 36-24.
Индустрија грађевинског материјала
Азбест: 44-17.
Арматура: 47-23.
Асфалт и катрански производи: 47-24, 25; 49-1; 52-1.
Бетон: 49-2.
Цемент: 47 - 26-30; 48-5; 49 - 4-12; 52-2; 53-10, 12.
Цигла и цреп: 44 - 1-16, 18-35; 45 - 1-39; 46 - 1-34; 47 - 1-22; 50 - 1-21, 23-45; 51-1, 2, 4-31, 3338; 52 - 3-15; 53-1, 3-9, 13-22; 95-12.
Глина (пећи и др.): 50-22; 51-3, 22.
Гипс: 48-6; 52-18.
Камен (гранит и мермер): 48 - 1-3, 5, 6; 50-40, 41; 52-17, 18; 53-11, 24, 26.
Керамика: 48-7; 53-23.
Креч: 48-8, 9; 53-27.
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Песак: 48-4.
Плоче: 49-13.
Предузећа грађевинске индустрије: 49-3; 51-34; 53-2, 25.
Стакло: 48 - 10-15; 51-43; 53-28.
Вапно: 51-42.
Дрвна индустрија
Бурад (бачве): 54-28; 55-16; 56-17, 28; 57-2.
Четке (кефе), кистови, метле и штапови: 54-1, 6; 55-1, 10, 12, 13, 19; 55-7; 56-11, 35, 37.
Чуњеви, вретена и ваљци: 56-22.
Дрвени производи: 56-15.
Дрвокипарска предузећа: 54-26.
Ђонови и штикле (дрвени): 54-5.
Фурнир и укочено дрво: 56-18.
Играчке: 57-4.
Калупи: 55-17; 56-26; 57-12.
Корпе плетене: 54-2.
Намештај (покућство): 54-19; 55-9, 12, 24; 57-3, 13, 14, 27.
Огревно и техничко дрво (промет): 55-2.
Пете за обућу: 57-10, 11.
Плута: 55-3.
Прагови (импрегнација): 57-25.
Прерада, обрада и продаја дрвета: 54-18, 20, 24; 55-18; 56-23, 29, 38; 57-1, 8, 9.
Рамови: 54-27.
Сандуци: 56-30, 31.
Сандуци мртвачки: 55-4.
Столарске радионице, задруге и предузећа: 54-7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 25; 55-14; 56-10; 57 - 57.
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Стругаре (пилане) и млинови: 54-3, 4, 9, 11, 21, 22, 29, 30; 55 - 5-8, 11, 15; 56-1, 5, 6, 8, 13, 16,
19, 21, 25, 27, 33; 57-16, 20, 22-24, 28; 94-5, 7-9, 11-31; 95 - 1-4, 15-18.
Школски прибор: 56-32, 34.
Шумско-индустријска предузећа: 54-23; 55-1, 3, 4; 56-14, 20, 36, 39; 57-15, 17-19, 21, 26, 29,
30; 94-6, 10; 95-5.
Запушачи: 54-14.
Индустрија папира
Амбалажа: 60-6.
Целулоза: 61-14.
Картонажа и литографија: 58-5, 7; 59 - 3, 5, 7, 8; 60-10; 61-5, 9.
Папир (хартија) и лепенка: 58 - 1-3; 59-1; 60-3, 5, 16; 61-1, 2, 8, 10, 12, 16.
Папирна роба (кесе, коверте, папирна конфекција): 58-4, 6; 59-2, 6; 60-1, 2, 4, 9, 11, 12, 17; 613, 4, 7, 11.
Прерада и обрада папира: 58-8; 60-7, 8, 14, 15.
Продаја папира: 61-6.
Удружења: 61-13, 15.
Штампарије
Предузећа за прераду хартије и израду књига: 62-2, 26, 27, 29; 63-6.
Штампарије и литографије: 62-1, 4-8, 10, 12-25, 28, 30-38, 41; 63 - 1-5, 7-19.
Штампарско-графичка предузећа: 62-3, 9, 11, 39, 40.
Текстилна индустрија
Чарапе: 69-11, 17, 18: 72-3, 10, 27, 39, 41; 76-4, 10, 12.
Ћебад: 67-21.
Ћилими, теписи, покривачи: 67-2; 68-6; 72-20; 76-2.
Длака коњска: 74-24.
Филц: 74-17.
Фротир: 72-20.
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Конац за шивење и везење, за рибарске мреже: 68-7; 71-23; 72-31, 34.
Конфекција: 72-9, 22; 74-15; 75-7; 76-14.
Кудељаре: 64 - 1-25, 27-30; 65 - 1-32; 66 - 1-42; 71 - 17-22; 74-1.
Остала предузећа текстилне индустрије: 65-33; 67-1, 3, 6, 9-12, 22; 68-2, 5, 9, 11, 12, 15, 20, 23,
24, 28-30; 71 - 7-10, 13-16; 72-19, 21, 35, 36, 38, 39; 73-6, 10-12, 14, 16, 17; 74-3, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 19, 25; 75-1, 3, 5, 9, 12, 15; 76-1, 9, 13, 16, 18-20.
Пантљике (врпце, траке), чипке: 68-10; 69-24; 72-33, 40; 74-2; 76-6.
Платно за једра: 72-13; 76-5, 8.
Предионице и ткачнице и фабрике вуне и памучног предива: 67-4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 20, 23;
68-1, 3, 8, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 31; 69 - 13-16, 19, 25; 71-3, 5, 12; 72-8, 14, 16-18, 25, 43;
73 - 1-3, 18; 74-13, 18, 20, 26-28; 75-8; 76-11, 17.
Пуплин: 73-4.
Рубље: 71-1, 4; 73-5, 9, 13, 15; 75-2, 10, 11, 13.
Сировине (прерада): 76-7.
Свила: 70 - 1-20; 71-2; 72-32; 73 - 19-24; 74 - 21-23.
Шешири, капе, шамије, мараме: 67-19; 68-21; 71-6; 72-2, 12, 15, 26; 73-7; 74-29; 76-15.
Штофаре: 68-4.
Тканине за намештај: 68-18.
Трикотажа: 64-26; 69-1, 3-10, 12, 20-23, 25-29; 72-1, 4, 7, 11, 23, 30, 42, 44; 73-8, 9; 74-5, 7, 9,
11; 75-4.
Вата: 71-11.
Задруге и удружења: 72-24, 28, 29, 37; 75-6.
Индустрија коже, гуме и обуће
Галантерија: 77-6; 81-24.
Кожа сирова (прерада): 77-1, 5, 10, 11, 19, 20, 22; 78 - 2-4, 7, 8, 10, 15-21; 80 - 1-3, 5-9, 12, 13,
16-18; 81-1, 4; 82-3, 9, 12-15, 19, 22, 23, 25; 96-9.
Крзно: 77-11, 18; 78-15.
Обућа, гума, опанци, ремење: 77-2, 4, 8, 9, 12-14, 16, 17, 21; 78-1, 5, 6, 9, 11-14, 22, 23; 79 - 11ћ; 80-4,10, 11, 14, 15, 19; 81-2, 3, 5, 6, 9-20, 22, 23, 25; 82-1, 4-8, 10, 11, 16-18, 20, 21, 24.
Ортопедско-бандажерске радионице: 47-15.
Предузећа за промет кожом и текстилом: 77-7.
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Рукавице: 81-7; 96-1.
Ташне, торбе, кофери (ковчези): 77-3; 81-8, 21, 26; 82-2.
Удружења: 82-8.
Прехрамбена индустрија
Брашно (мељава): 83-9, 33; 84-5, 10, 12, 17; 86-26; 89-6; 90-4.
Кафа: 89-17, 22, 27; 91-14.
Кекс, чоколада, бонбони, мармелада, дезерт, ратлук: 83-10, 12, 16, 18; 84-1; 85-2; 86-8, 15, 18,
29, 32; 88-2, 7, 8, 18, 20, 22, 41; 89-9; 90-3, 9; 91-3, 12; 92-5.
Кукуруз: 84-6.
Месо и живина, маст, салама и друга сухомесната роба: 83-8; 84-7, 9, 10, 19, 24; 85-1, 13; 867, 10, 20, 23-25, 27; 88-1, 13, 14, 27, 34; 91-20, 22; 92-13.
Млеко и млечни производи: 88-16, 21, 28, 35, 45; 89-7, 19, 23.
Паприка (млинови): 84 - 2-5, 16, 18.
Пекаре: 83-5; 91-19.
Пиринач (ориз) и гершла: 83-7; 84-25; 89-21; 91-11; 92-6, 8, 11, 15.
Пиво (пиваре), слад, квасац, лед: 83-1, 6, 14, 15, 25, 27; 84-8, 14, 21; 85-8, 9; 86-11, 33; 87-2, 3;
88-22, 26, 32; 89-8; 90-11, 12; 91-5, 7, 18, 21; 92-1, 9, 19.
Пољопривредни производи (прерада и промет): 88-9; 92-2.
Посластичарнице: 86-12.
Прашак за пециво: 91-16.
Прехрамбени производи (разни): 90-8.
Риба и рибље конзерве: 88-4, 11, 12, 15, 30, 42-44; 89-1, 2, 10, 28; 92-18.
Сирће (оцат): 83-2, 21, 34; 84-13, 23; 85-3; 86-1, 3, 13, 16; 88-33; 89-26; 91-2, 13; 92-4.
Со: 92-21.
Соја: 83-19.
Сточна храна: 96-6.
Шећер: 83-24, 31; 85-6, 12; 86-17; 88-3, 23, 24; 90-1; 91-15.
Шпиритус: 83-11, 29; 88-36; 90-13.
Тестенине: 83-4, 13, 17, 32; 85-4; 86-9, 19, 22, 31; 88-6, 31, 38; 89-11, 24; 91-6, 17; 92-1, 3, 12.
Уље (зејтин): 83-22, 30; 84-15, 20; 85-5, 7, 10, 11; 86-4, 5; 87-4; 88-5, 29; 89-3, 4, 13; 90-7; 91-1,
4, 8, 24, 25; 92-7, 16, 17, 20.
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Вино и ракија и друга жестока пића: 83-28; 87-1; 88-8, 37, 39, 40, 46; 89-12, 14-16, 25; 95-5, 6,
10; 90-2; 91-9, 23; 92-10.
Воће и поврће (прерада, сушење): 83-20, 26; 84-9, 22; 88-17; 89-5.
Задруге и удружења: 83-3; 86-14, 28, 30; 89-18.
Жито (љуштионице): 86-2, 6.
Индустрија дувана
Дуванске реонске дирекције и станице: 93-1, 3, 11, 15.
Дувански институт: 93-14.
Фабрике дувана: 93-2, 4-10, 12, 13, 16-18.
Рудници
Боксит: 93-21.
Каолин: 93-19.
Угаљ: 93-20.
Разне индустријске гране
Обртна предузећа: 96-3.
Отпаци (промет): 93-8.
Спортски реквизити: 93-5, 7.
Војно технички заводи и радионице: 96-10, 11.
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РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА

Ада (Војводина): 17 - 1-7; 77-1.
Адрани: 44-1.
Александровац (пожаревачки): 17-8.
Алибунар: 29-1.
Алипашин Мост: 43-1, 2.
Апатин: 64 - 1-4; 77-2; 83-1.
Аранђеловац: 48-10; 93-19.
Бач (Војводина): 64-5.
Бачка Нова Паланка, в. Бачка Паланка
Бачка Паланка: 17 - 9-11; 29-5; 44-2; 62-1;
64-6, 7; 66-28; 69-1, 2; 77-3; 83-2.
Бачка Топола: 17-12; 44 - 2-5; 64-8, 9.
Бачки Брестовац: 64 - 10-12.
Бачки Грачац: 83-34.
Бачки Јарак: 64-13.
Бачки Моноштор: 64-14.
Бачки Петровац: 45-30; 54-1; 64-15; 66-5.
Бачко Добро Поље: 44-6; 64-16.
Бачко Градиште: 44-7.
Бачко Ново Село: 64 -17-19.
Бачко Петрово Село: 44-8; 58-1.
Багрдан (место): 54-2.
Бајина Башта: 29-2; 54-3, 4.
Бајмок: 29-3; 44-9; 64-20.
Бајша: 64-22.
Банатски Деспотовац: 29-4.
Банатско Аранђелово: 44-11.
Банатско Велико Село: 66-33.
Бања Ковиљача: 57-17.
Бања Лука: 28-9; 52 - 3-5; 82-21; 92-1; 93-9.
Бар: 28-18.
Батајница: 44-10.
Баточина (место): 48-1.
Беч: 56-14.
Бедековчина: 50-1.
Бегеј Свети Ђурађ, в. Житиште.
Бела Црква (Војводина): 29-6; 44-13.

Бела Паланка: 29-7.
Бели Манастир: 50-4.
Белица (Чаковец): 50-2.
Белишће: 56-1.
Беочин: 47-26.
Београд: 17 - 13-23; 18 - 1-21; 19 - 1-10; 20
- 1-17; 29 - 8-12; 31 - 1-9; 32 - 1-3; 35 1-24; 36-1, 3; 44 - 14-17; 19-21; 47-24,
25, 27; 48-2; 54 - 5-18; 57-30; 58 - 2-8;
59-1; 62 - 2-9; 64-26, 27; 67 - 1-16; 69 3-8; 70 - 1-4; 71-1, 2; 77 - 4-17; 79-2, 5;
83 - 3-20; 86-17; 93-1.
Берлин: 31-2.
Бездан: 44-18; 64-23; 69-9; 83-21, 22.
Бијела (Херцег-Нови): 92-18.
Бијељина: 52-6.
Били Бриг: 50-40.
Бистрица (Марибор): 27-1.
Битола: 43-9; 76-18, 21; 79-5.
Битољ, в. Битола.
Бјеловар: 50-3, 8; 88-1, 2.
Блатец: 92-6.
Блед: 27-14; 74-2.
Бођани: 64-28.
Болман: 50-5,6.
Бољетин (Косовска Митровица): 48-3.
Боровац: 83-23.
Борово (Хрватска): 25-1; 79-1.
Босанска Градишка: 52-7.
Босанска Костајница: 28-10.
Босанска Крупа: 57-15.
Босански Шамац: 34-10; 52-8.
Босна и Херцеговина: 61-15.
Бошњаци (Жупања): 50-7; 95-1.
Брач: 51-39.
Брајковац (Крушевац): 44-22.
Брањин Врх: 88-3.
Брчко: 52-9; 57-21; 92-2.
Бреги Копривнички: 95-3.

164

Библиотека информативних средстава Архива Југославије - Инвентари фондова и збирки

Брезно (Марибор): 57-1.
Бритоф: 91-1.
Бугојно: 82-22.
Букин, в. Младеново
Буњани (Чазма): 50-9.
Буровац: 83-23.
Цариброд, в. Димитровград
Цеље: 27 - 2-7; 41 - 1-3; 53-13,27; 57-2; 631; 74-25, 27; 75-1, 2; 91-2, 3.
Церје - Тужно: 51-39.
Цершак: 61-1.
Цигленик Лужански: 50-10.
Цриквеница: 88-4.
Црња, в. Српска Црња.
Црвенка: 44-23, 24; 64-30; 83-24.
Чачак: 79-3; 83-25, 26.
Чачинци: 94-15.
Чађавица (Подравска Слатина): 56-2.
Чаковец: 72-1; 73-1, 2; 79-4; 88-5; 95-10;
96-2.
Чазма: 95-15.
Челарево: 65-1; 83-27, 28.
Ченгић Вила: 43-7; 52-1.
Чешко
Село
(прикључено
насељу
Петриња): 50-11.
Чиб, в. Меларево.
Чока: 83-29.
Чонопља: 44-25; 65 - 2-4.
Чрнуче: 53-14.
Чуруг: 83-30.
Ћуприја: 44-26; 59-2; 83-31.
Далмација: 40-2.
Даљ: 50-12.
Дарувар: 25-2; 50-13.
Дедина (Крушевац): 35-25.
Дегурић: 30-14.
Делнице (Хрватска): 56-3.
Дервента: 57-16; 76-1.
Деспот Свети Иван, в. Десопотово

Деспотово: 65-5, 6.
Димитровград: 29-13.
Дол (Љубљана): 41-4.
Долац на Лашви: 43-3.
Долња Лендава, в. Лендава.
Дољани (Прозор): 57-23.
Домжале: 41-5; 57-3; 61-2; 75-3; 82-1, 2.
Доња Влахиничка: 50-15.
Доње Пазариште: 95-2.
Доњи Лапац: 94-16.
Доњи Михољац: 33-1; 50-14; 80-1.
Доњи Вакуф: 52-16.
Драчево (Скопље): 53-3.
Драгинац (Бабушница): 44-27.
Дражевићи (Нова Варош): 95-9.
Дрење (Ђаково): 50-16.
Дубље (Свилајнац): 44-28.
Дубровник: 25-3; 40-1, 3; 62-15: 88-7, 8.
Дуга Реса: 73-3.
Дуги Рат: 40-2.
Ђаковица: 94-1.
Ђаково (Хрватска): 50-17, 18.
Ђевђелија, в. Гевгелија.
Ђорче Петров (део Скопја): 28-16; 43-11.
Ђурманец: 56-4.
Ечка: 83-32, 33.
Ердевик: 44-29; 67-17.
Фекетић: 65-7.
Феричанци: 50-20.
Фиуме, в. Ријека.
Филипово, в. Бачки Грачац.
Фрам: 91-4.
Футог: 45-24; 65-27, 28.
Гајдобра: 65-8.
Галгово: 72-15.
Гарешница: 88-9.
Гевгелија: 76-22.
Гламоч (место): 95-5.
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Глина (Хрватска): 50-21.
Гложин: 65-9.
Горичане: 41-6; 61-13.
Горњи Милановац: 84-1.
Госпић: 56-5; 72-2.
Грабарје: 51-10.
Грделица (место): 67-18.
Гребице: 57-26.
Гроцка: 44-30.
Гросупље: 74-1.
Грубишино Поље: 94-17; 95-16.
Гружа: 48-8.
Гуња: 50-22; 56-6.
Гуштањ, в. Равне на Корошкем.
Хајфелд, в. Нови Козарци.
Хан Пијесак: 57-17.
Хетин: 29-14.
Хоче при Марибору: 41-7.
Хоргош: 84 - 2-5; 94-2.
Храстник (Цеље): 41-2, 8.
Хртковци: 94-12.
Хрватски Лесковац: 88-10; 89-14.
Иловац: 50-25.
Имотски: 50-23.
Иђија: 44-31; 54-19; 77-18.
Иванец: 79-4.
Иванић-Град: 50-24; 94-19.
Иванска: 51-36.
Ивањица: 95-13.
Јабланица (Коњиц): 52-18.
Јабука (Панчево): 84-6.
Јагодина, в. Светозарево.
Јајце: 34-11; 57-18.
Јаково: 44-34.
Јарше (Камник): 75-4.
Јаша Томић: 29-15; 30-3; 44-35.
Јесенице (Словенија): 27-9; 63-3.
Качарево: 21-2; 67-21.
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Камна Горица (Радовљица): 27-13.
Камник: 27-10; 63-4; 82-3.
Кањижа: 30-10; 46-18, 19; 48-15; 86-12; 948.
Каравуково: 65 - 11-14.
Карловац (Хрватска): 25-4, 5, 6, 7; 50-25,
26; 71-17, 18; 72 - 3-6; 73 - 4-7; 80 - 2-4.
Кидричево: 28-4.
Кијево (Београд): 71-3; 84-9.
Кикинда: 24-7; 37-4, 5; 47 - 7-9; 66-42; 8626.
Кисач: 29-16; 65-15, 16; 67-20.
Клоштар - Иванић: 50-27, 28.
Кљајићево: 45-5, 6.
Кнежевац (Београд): 36-1; 71-3.
Кочевје (место): 53-24; 74-3.
Колари (Смедерево): 45-1.
Количево: 61-2.
Колут: 65-17.
Комижа: 88-11, 12; 92-18.
Коњиц (Босна и Херцеговина): 52-18.
Копривница (Хрватска): 50-29, 30; 88-13.
Косанчић (Војводина): 66-36.
Косовска Митровица: 29-17; 45-2; 54-20,
21.
Костајница: 50-31.
Кошаки: 27-11; 91-14.
Кошево (Сарајево): 92-3.
Котор (Црна Гора): 34-16; 43-15.
Которман: 54-22.
Ковин: 29-18; 45-3.
Крагујевац (Србија): 45-4; 77-19; 84 - 1012; 96-11.
Краљево: 54-23; 71-4.
Краљевићево, в. Качарево.
Крањ: 27-12; 34-4; 41-9; 63-5; 74-24; 75-5,
6; 82-4; 91-1.
Крњаја, в. Кљајићево.
Крапина: 56-7; 79-4; 93-20.
Крека: 43-4.
Крепољин: 94-13.
Крижевци (Хрватска): 88-14; 94-20.
Кропа (Радовљица): 27-13.
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Кртоли (Грбаљ): 53-1.
Крушевац (Србија): 21-3; 35-25; 36-2; 45-7,
8; 54-24, 25; 67-22.
Куцура: 65-18.
Кула (Војводина): 21 - 4-6; 22 - 1-3; 37-3;
45 - 10-12; 47-23, 28; 54-26, 27; 62-10;
65 - 19-21; 67-23; 77-20; 84-13.
Кулпин: 45-9; 65-22, 23.
Куманово (Македонија): 34-14; 92-7.
Кустошија (део Загреба): 79-5.
Кутина (Хрватска): 50-34.
Кутови: 50-35.
Ландовица: 45-36.
Лапово (место): 95-6.
Ластово (место): 88-15.
Лашко: 74-4; 91-5.
Лазарево (Зрењанин): 95-7.
Ленарт в Словенских Горицах: 96-9.
Лендава: 63-2.
Лепоглава: 50-36; 60-1.
Лесце: 27-14; 74-5.
Лесковац (град у Србији): 22 - 4-8; 36-3;
45-13, 14; 48-7; 54-28, 29; 65-24; 68 - 14; 77-21; 84 - 14-16.
Либоје: 53-23.
Литија: 74-6.
Ливно: 52-2; 57-20.
Лоче при Пољчанах: 53-15.
Лоћика (Алексинац): 45-15.
Лудбрег: 50-37; 79-4.
Лукавац Клањечки: 53-16.
Лукавац (место у Босни): 43-5.
Лукавац (Ваљево): 77-22.
Лукићево: 84-17.
Лужани (Прњавор): 95-12.
Љубљана: 27-12, 15-18; 28-6; 34 - 5-9; 3817; 41-4, 10-17; 53-25; 57-4, 5; 61 - 2-4;
63 - 6-15; 74 - 7-10; 75 - 7-9, 13; 82 - 5-8;
91 - 6-13; 93-8.
Љутомер: 95-18.
Мачванска Митровица: 45-17.

Магарево битолско: 76-11.
Мајшперк: 42-1.
Мали Зденци: 88-16.
Маренберг, в. Радље об Драви.
Марибор: 27 - 19-25; 34-1; 41-7; 42-2, 3, 5,
6; 43-1; 53-17, 18; 57-6; 61-1, 5-7; 63-16;
74 - 11-15; 75 - 14-16; 82-10, 11; 91 - 1420.
Мартиница, в. Лукићево.
Мартонош: 84-18.
Матешево: 57-28.
Мазин: 56-8.
Медлог: 57-2.
Медводе: 41-6; 61-13.
Менгеш: 74-17; 91-21.
Местиње: 57-7.
Метковић (Хрватска): 40-4.
Миклеуш: 94-21.
Милошевац (Велика Плана): 45-18, 19.
Мислиња: 61-8.
Младеновац: 65-25; 84-19.
Младеново: 64-24, 25.
Мојстир (Тутин): 54-30.
Мокроног: 82-19.
Мостар: 43-6; 52-10; 76-5; 93-10, 11.
Мосте (Љубљана): 27-17; 41-14; 63-7.
Мурска Собота: 42-4; 53-19; 63-17; 75-10;
91-22.
Мута: 27-26.
Надељ: 65-26.
Нашице: 50-39.
Наталинци: 45-20.
Неготин: 84-20.
Неузина: 46-13.
Никинци: 45-21.
Никшић: 92-19.
Ниш: 22-9; 36 - 4-6; 45-22, 23, 25; 48-9; 551; 59 - 3-6; 68-5; 71-5, 6; 78-1, 2; 84-21;
93-2.
Нова Црња: 29-19.
Нова Градишка: 25-8; 56-9, 10; 80-5; 88-17.
Нове Шове, в. Равно Село.
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Нови Футог, в. Футог.
Нови Кнежевац: 29-20; 70-5.
Нови Козарци: 65-10.
Нови Сад: 22 - 10-25; 29-21; 32-4; 36 - 715; 48-5, 11, 12; 55-2, 3; 68 - 6-15; 69-10,
11; 70 - 6-13; 71-7; 78-3, 4; 84 - 22-25; 85
- 1-4; 86-24; 93-3.
Нови Сивац, в. Сивац.
Нови Врбас, в. Врбас.
Новиград Подравски: 50-41.
Ново Место: 74-18, 19; 75-11.
Ново Село (Бијељина): 52-6; 57-22.
Ново Село (Ниш): 45-25.
Новска: 50-42.
Његовуђа: 57-29.
Обреновац (место у Србији): 45-26; 94-10.
Оџаци (Војводина): 65-32; 95-8.
Охрид: 79-5.
Омиш: 49-4; 88-18.
Ораховица (Хрватска): 33-2; 50-43.
Орахово (Севница): 53-26.
Ормож: 53-20.
Орославје: 72-7.
Осијек (Хрватска): 25 - 9-12; 40-5, 7-10;
50-38; 51-21; 56-11, 12; 60 - 2-4; 62 - 1619; 71-19; 72 - 8-11; 73-8, 9; 80-7; 88 19-25; 96-3, 4.
Остружница: 85-8.
Оточац: 33-3; 50-45; 56-13; 88-26.
Панчево: 23-1; 29-22; 36-16; 45-27, 28; 4813; 55-4; 62-11; 65-33; 69-13; 78-5; 85-9.
Параћин: 48-14; 68-16; 69-14; 85-10.
Параге: 66-1.
Пашићево, в. Змајево.
Пауловац: 50-3.
Пећ: 29-23; 45-29; 54 - 5-7.
Перућац: 54-4.
Петриња (Хрватска): 88-27; 94-23.
Петровац, в. Бачки Петровац.
Петровград, в. Зрењанин.
Пирот: 23 - 2-4; 36-17, 18; 45-31; 78-6.
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Плавна (Војводина): 66-6.
Плетерница: 88-28.
Побрежје (Марибор): 75-16.
Подгорач: 51-1.
Подград (Љубљана): 41-12.
Подравска Слатина: 51-2; 88-29.
Подруте: 51-3.
Похорје (област): 28-3.
Ползела: 74-21.
Поповача: 51-4.
Поповец: 89-15.
Постире: 88-30.
Познановац: 80-8.
Пожаревац: 23-5; 29-24; 45 - 32-35; 78-7.
Пожега (ужичка): 94-6.
Прагерско: 53-21.
Преболд: 74-25.
Преграда: 79-4.
Прелог (Чаковец): 79-4.
Превоље (Словењ Градец): 57-8.
Пргомеље: 95-17.
Преболд: 74-25.
Пригревица: 23 - 6-11; 66 - 7-14; 69-15.
Приједор: 52-12.
Прилеп: 93-14.
Приштина: 30-1; 85-13.
Призрен: 45-36.
Прњаровац: 94-24.
Прозор: 57-23.
Птуј: 28-4; 42-1; 53-22; 74-20; 91-23.
Пуцонци: 53-19.
Пунат: 88-31.
Рача (крагујевачка): 94-4.
Раче (Марибор): 42-5.
Радече: 57-9, 10; 61-9.
Радиковци: 51-5.
Радље об Драви: 82-9.
Радовљица: 74-22, 23.
Раковица (Београд): 17-20, 23; 18-2, 9.
Рама (предео око истоимене реке): 52-18.
Рашка: 30-2; 54-8.

168

Библиотека информативних средстава Архива Југославије - Инвентари фондова и збирки

Равне на Корошкем: 27-8.
Равнице (Омиш): 49-5.
Равно Село: 65-29, 30.
Речица об Савињи: 82-12.
Ратковци: 94-22.
Рготина: 48-4.
Риђица: 30-4; 45-37, 38; 86-1.
Ријека (Хрватска): 33-5; 40-11; 71-20; 93-4.
Римске Топлице: 57-11.
Ровињ: 93-5.
Ровишће (Бјеловар): 50-32.
Рожај: 57-30.
Рума: 23-12, 13; 78-8, 9; 86-2, 3;
Руски Крстур: 45-39; 66 - 15-19.
Руско Село: 66-20.
Руше (Марибор): 42-6, 7; 75-12.
Самобор (код Загреба): 38-6; 49-3; 73-10,
19; 80-9.
Самош: 66-21.
Сарајево: 28 - 11-13; 34-12, 13; 43-1, 7; 52 12-14; 57-29; 61-14; 76 - 2-4, 6-10; 92 3-5; 93-12; 96-8.
Сараорци: 46-1; 47-10.
Сарча, в. Сутјеска.
Сатница Ђаковачка: 50-19.
Савино Село: 37-3; 47-4, 30; 66-35, 36.
Савље: 75-13.
Савски Мароф: 88-32.
Селца (Брач): 51-39.
Сента: 23-14; 55-9; 68-17; 69 - 16-18; 84-18;
86-5, 6.
Сесвете: 88-33, 34.
Севница: 42-8; 53-26; 57-12.
Севојно: 46-2.
Сикиревци: 88-35.
Силбаш: 66-22.
Сињ: 51-6.
Сисак: 40-12, 13; 51-7, 8; 56-14, 15; 72-15;
80-10; 88-36; 94-25.
Сивац: 46-3, 29; 65-31; 86-17.
Скобаљ (Смедерево):46-4.
Скопје: 28-17; 34-15; 43 - 10-13; 53-4, 11;

57-31; 61-16; 63-19; 76 - 12-15, 19, 20,
23; 79-5; 82-24, 25; 92 - 8-15; 93-15, 16.
Скопље, в. Скопје.
Сладки врх: 61-10.
Сладојевци: 51-9; 94-26.
Славонија: 62-17.
Славонска Ораховица, в. Ораховица.
Славонска Пожега: 25-14; 51-10; 88-37.
Славонски Брод: 25-13; 56-16.
Славонска Бистрица: 28-1; 53-21; 91-24.
Славонске Коњице: 82-14.
Словењ Градец: 28-3; 61-11; 82-13.
Славонски Шамац, в. Шамац Славонски.
Смедерево: 23-15, 16; 36-19; 46-5; 71-8.
Смедеревска Паланка: 23-17; 24-1; 46-6;
86-7; 94-7.
Смолник (Руше): 75-12.
Сокобања: 46-7.
Сомбор: 30-4, 5; 36-20, 21; 46-8, 9, 15; 471; 55-10; 66-23, 24; 68-18; 69-19; 70 - 1518; 71-9; 78-10; 86-8, 9; 96-1.
Сонта: 66-25.
Сплит: 40-2, 14-19; 49 - 5-11; 56-17; 72-12;
88-30, 38-44; 89-21; 93-21.
Сподња Худиња (део Цеља): 91-3.
Србија: 62-7.
Србобран (Војводина): 46-10; 66-26.
Сремска Митровица: 46-11; 55-11; 69-20,
21; 86-10, 11.
Српска Црња: 30-6; 46-12; 64-29.
Српска Неузина, в. Неузина.
Српски Итебеј: 30-7.
Стрнишче при Птују, в. Кидричево.
Станишић: 30-9; 46-14, 15; 66-27; 69-22.
Станово: 46-16, 17.
Стара Кањижа, в. Кањижа.
Стара Моравица: 30-11; 46-20, 21; 66-31.
Стара Паланка, в. Бачка Паланка.
Стара Пазова: 46-22, 23.
Стари Бар: 92-20.
Стари Бечеј: 24-2; 30-8; 36-22; 46 - 24-28;
55-12, 13; 66-29, 30; 78-11, 12; 86 - 1316; 94-14.
Стари Сивац, в. Сивац.
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Старо Петрово Село: 88-45.
Стењевац (Загреб): 80-11.
Степојевац: 94-9.
Стражишче при Крању: 74-24.
Струга: 53-5, 6.
Струмица: 76-16; 79-5.
Ступник (код Загреба): 25-15.
Суботица: 17-15; 24 - 3-5; 32-5; 36 - 23-28;
47-29; 59-7, 8; 62-12, 13; 66-32; 67-19;
68-19; 69-23, 24; 78-13, 14; 86 - 18-24.
Суботица (Војводина): 17-15; 24 - 3-5; 325; 36 - 23-28; 47-29.
Суково: 46-30.
Суња: 80-12; 95-4.
Сушак (Ријека): 25-16, 17; 40-20; 56-18; 605; 88-46.
Сутјеска: 30-3.
Св. Павел при Преболду, в. Преболд.
Св. Петер в Савињски долини, в. Шемпетер в Савињски долини.
Свети Хуберт, в. Банатско Велико Село.
Свети Ленарт в Слов. Горицах, в. Ленарт в
Словенксих Горицах.
Светозарево: 21-1; 24-6; 44-32, 33; 67-19;
84-7, 8.
Свилајнац: 44-28; 46-31.
Шабац: 37-1-2.
Шамац Славонски: 51-11, 12.
Шемпетер в Савињски долини: 91-25.
Шенковац (Чаковец): 51-14.
Шибеник (Хрватска): 25-18; 56-19; 71-21;
72-13, 14; 73-11; 89-1.
Шид: 30-12; 46-32; 69-25; 86-25.
Шкаљари (Котор): 57-27.
Шкофја Лока: 34-2; 74 - 27-29.
Шљивошевци: 51-15.
Шмарје - Сап: 28-5.
Шопић: 46-33.
Шоштањ: 82-15.
Шт. Вид (део Љубљане): 28-6.
Штефање: 94-28.
Штип: 76-17; 93-17.
Швица: 33-3.
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Телечка: 30-5.
Теслић: 43-8.
Тезно (део Марибора): 27-20, 23, 24.
Тител: 47-2; 66-34.
Титоград: 93-18.
Титов Велес: 43-14; 53 - 7-9; 92-16, 17.
Титово Ужице: 55-14; 68-20; 78-15.
Тиват: 53-2.
Торжа, в. Савино Село.
Товаришево: 47-3; 66 - 37-39;
Травник: 57-24; 93-13.
Трбовље: 53-12; 57-10.
Трогир: 89-2.
Тржич (Крањ): 28-7; 57-13; 61-12; 74-26;
82 - 16-18.
Туропоље: 56-20.
Тузла: 28-14; 52-15.
Уб: 30-13; 94-5.
Удбина (Хрватска): 94-29.
Улцињ: 92-21.
Уљма: 47-5.
Умка: 69-26.
Урошевац: 45-16; 47-6.
Ужице, в. Титово Ужице.
Вајска: 66-40, 41.
Валпово: 51-16.
Ваљево: 30-14; 78-16, 17; 96-10.
Вараждин: 25-19, 20; 40-21, 22; 51-17, 18;
56-21, 22, 24; 62-20; 73-20, 21; 79-4; 8013-15; 89 - 3-5.
Вараждинске Топлице: 40-22; 79-4.
Велес, в. Титов Велес.
Велика Горица: 56-25; 80-16, 17.
Велика Кикинда, в. Кикинда.
Велика Плана (место у Србији): 86-27.
Велики Буковец (Лудбрег): 40-23.
Велики Грђевац: 51-19.
Велики Растовац (Ораховица): 50-44.
Велики Зденци: 88-16.
Велико Бањинце: 24-8; 30-15.
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Велико Градиште: 32-6; 78-18; 86-28.
Велико Село (Београд): 47-11.
Велимировац: 51-20.
Велишковци: 51-21.
Вевче: 61-13.
Вич (Љубљана): 41-13.
Видем об Сави: 61-14.
Виљево: 51-22.
Винковци: 25-21; 51 - 23-26; 72-16, 17; 8018; 89-6.
Вир (Камник): 63-18.
Вировитица: 51-27, 28; 56-26; 89-7.
Високо: 82-23.
Вишњица (Београд): 47-12.
Витез: 57-25.
Владимирци: 95-14.
Власотинце: 30-16; 47-13, 14.
Врањска Бања: 47-15.
Вражогрнац: 55-15.
Врбас: 55-16: 62-12, 14; 70-14, 19; 71-10;
85 - 5-7.
Врбовец (Хрватска): 94-30.
Врчин: 47-16.
Врхника: 82-19.
Вршац: 24-9; 32-7; 37-6; 55-17; 68-21; 7819; 86-29; 94-3.
Вуковар: 40-24; 51 - 29-32; 56-27, 28; 7122; 72 - 18-20; 80-19.
Забрежје (Аранђеловац): 94-11.
Задар: 40-25; 71-23; 81-1; 89-8, 9, 11-13;
93-6.
Заград (Цеље): 53-27.

Загреб: 25-15, 22-27; 26 - 1-22; 27-10; 33-4,
6-20; 34-11; 38 - 1-18; 39 - 1-21; 40-6, 9,
26; 49-1, 2, 12, 13; 50-1, 39; 51-33, 34,
40-42; 56-23, 29-39; 60 - 6-17; 62 - 2141; 71-1; 72 - 21-44; 73-10, 12-18, 22-24;
79-5; 80-11; 81 - 2-26; 87-1; 88-10, 21;
89-10, 14-28; 90 - 1-13; 93-7, 21; 95-11;
96 - 5-7.
Зајечар: 47-17; 55-18; 69-27; 78-20; 86-30.
Залог (Љубљана): 41-12.
Зара, в. Зара.
Збелово: 57-14.
Земун: 24 - 10-13; 30-17; 37 - 7-16; 47 - 1820; 48-6; 55-19; 68 - 22-31; 69-5, 28, 29;
70-20; 71 - 11-16; 78 - 21-23; 86 - 31-33;
87 - 1-3;
Зеница: 28-15.
Златар: 79-4.
Змајево: 66 - 2-4.
Зрењанин: 85-11, 12.
Зринска: 94-31.
Жабаљ: 47-21.
Жабари (варошица): 87-4.
Жири: 82-20.
Житиште: 44-12.
Житковац (Алексинац): 47-22.
Живинице (Тузла): 57-19.
Жупања: 51-37, 38.

ПЕРСОНАЛНА ДОСИЈЕА И ДОСИЈЕА СТРАНИХ
СТРУЧЊАКА И ПЛАТНИ СПИСКОВИ ОСОБЉА
МИНИСТАРСТВА ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ
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Прилог 1

1

2

3

4

5

6

1
Персонална,
досијеа страних
стручњака и др.
Персонална досијеа (А - Ј)
2

Персонална досијеа (К - О)

3

Персонална досијеа (П - Ж)

4

1. Персонални подаци за два и више
лица (1944-1948).
2. Спискови улагача чиновничког
пензионог фонда (1944-1945).
3. Повраћај принадлежности - спискови (1945).
4. Подаци о принадлежности, о уплаћеним улозима и доприносима спискови и др. (1944-1947).
5. Подаци о награђеним службеницима - предлози, спискови (19461948).

5

Досијеа страних стручњака на раду у
нашој земљи (А - Х).

6

Досијеа страних стручњака (И - Р).

7

1. Досијеа страних стручњака
(С - З).
2. Остала грађа о страним стручњацима (заробљеници и др.): понуде, спискови и др. - подаци за
два и више лица (1946-1947).

8

Платни спискови особља Министар- 1945.
ства индустрије ФНРЈ.

9

Платни спискови особља Министар- 1946.
ства индустрије ФНРЈ.

10

Платни спискови особља Министар- 1947.
ства индустрије ФНРЈ.

Ова грађа је
предата
Служби депоа

БЕЛЕШКА О КОЛИЧИНИ ГРАЂЕ

Инвентар фонда Министарства индустрије ФНРЈ

БЕЛЕШКА О КОЛИЧИНИ ГРАЂЕ
Фонд Министарство индустрије ФНРЈ садржи:
1. Фасц. од бр. 1 - 186; укупно фасц. 186
2. Арх. јед. од бр. 1 - 192; укупно арх. јед. 192
3. Регистр. књ. од бр. 1 - 79; укупно регистр. књ. 79
4. Укупна количина у д.м. 22; од тога д.м. грађе 18. 90, и д.м. регистратурских књига 3,10.
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