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РАспРАвА о КолоНИзАцИјИ Из гоРсКог КотАРА 1945. 
гоДИНЕ

Већина колониста из дрежнице и других места Горског котара је у 
периоду од 1945. до 1948. године пресељена у Бајмок. У тренутку док је 
колонизација још трајала Јавни тужилац Хрватске је, поводом одређеног 
броја одобрених молби за колонизацију, поставио питање тумачења чла-
на 16 и 18 Закона о аграрној реформи и колонизацији, односно да ли се 
може дати право првенства у додељивању земље онима који су, помажући 
народноослободилачку борбу, материјално уништени или само борцима 
партизанских одреда, НОВ и ПОЈ и Југословенске армије, инвалидима 
ослободилачког рата, породицама жртава фашистичког терора, инвали-
дима прошлих ратова итд. Ово питање је позитивно решено у односу на 
молиоце, у складу са постојећим законским прописима. Начин на који је 
оно решавано баца светлост и на став званичне хрватске политике према 
исељавању, пре свега српског становништва, из ових крајева. Показује се 
да, противно увреженим предрасудама, макар у овом случају, званична 
државна политика настоји да ово становништво, макар једним делом, за-
држи у старом крају. 

Кључне речи: Закон, аграрна реформа, колонизација, јавни тужи-
лац, министар колонизације, Дрежница, Горски котар, Бајмок

Увод 

Познато је да је Привремена народна скупштина демократске Федера-
тивне Југославије (даље: дРЈ) 23. августа 1945. године донела Закон о аг-
рарној реформи и колонизацији. Он је, поред осталог, омогућио уклањање 
крупних земљишних поседа и полуфеудалних остатака у пољопривреди не-
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ких југословенских крајева, с једне стране, и стварање слободног сељачког 
поседа, с друге стране. У исто време, он је омогућио и пресељавање великог 
дела углавном сиромашног сељаштва, пре свега из области динарског пла-
нинског масива, на напуштена немачка имања у северним и североисточ-
ним крајевима Југославије.1 У складу сa поменутим законским прописима у 
Бајмок су, у периоду од 1945. до 1948. године, насељене четири групе људи 
и њихових породица. Први транспорт колониста је насељен од 16. до 20. 
новембра 1945. године. Са њим је допутовало 209 породица са 1122 члана. 
други транспорт колониста је насељен од 14. до 17. децембра 1945. године. 
Овом приликом је пресељено 106 породица са 615 чланова. Трећи транс-
порт колониста је пресељен 15. марта 1946. године. Овог пута је пресељење 
одобрено за 48 породица и 284 члана, али није поуздано познато колико је 
породица и њихових чланова насељено. По свему судећи, пресељене су све 
породице, или бар њихов највећи део. Четврта група колониста је насељена 
у позну јесен 1946. године и касније. С њом је насељено 10 породица и 36 
чланова. У целини посматрано, пресељено је 358 породица са 2034 члана. 
Већина колониста је насељена из Горског котара у Хрватској, и то: из дреж-
нице 301 (83,84%), дубрава 33 (9,19%), Врбовског и околине 8 (2,23%), Ја-
сенка 5 (1,39%), Гомирја 4 (1,11%), и околине Огулина 3 (0,83%), Босне и 
Херцеговине 2 (0,56%) и Македоније 2 (0,56%) породице, а 1 (0,28%) поро-
дица, пореклом из Бајмока је учествовала у процесу аграрне реформе, али 
не припада спољним колонистима.2 

Расправа о колонизацији 

Председништво Окружног народног одбора за Горски котар састало се 
17. новембра 1945. године у делницама, само један дан након одласка првог 
транспорта колониста из овог краја у Војводину. На овом састанку се рас-
прављало о молби за колонизацију породица бораца и жртава фашистич-
ког терора. Закључци са састанка су у виду дописа упућени Министарству 
пољопривреде и шумарства, Одјелу за аграрну реформу и колонизацију, у 
Загребу. На састанку су подржане молбе 80 породица бораца и жртава фа-
шистичког терора, у којима су они изразили жељу да добију право на ко-
лонизацију у Војводину. У образложењу овог предлога се каже да су људи 
који су поднели молбе за колонизацију током овога рата остали „без игдје 
ичега“, јер је окупаторска војска опљачкала сву њихову имовину а куће по-

1 nikola L. Gaćeša, agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–1948, Matica srpska, 
1984, 113. 

2 Бранко Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945–1948, Српски генеалошки цен-
тар, Београд, 2005, 203–204. 
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палила, и да они „у смислу чл. 1. Уредбе о реду првенства у додељивању 
земље имају сва права“. Затим се, у кратким цртама, описује стање на те-
рену, међу људима који очекују да се реше њихове молбе за колонизацију. 
„Обзиром што подносиоци молба неимаду крова над главом и неимаду ос-
талих животних могућности, моли се њихове молбе одмах повољно рије-
шити како би се исти у што краћем року преселили, имајући у виду и то да 
су подносиоци молби обзиром на то што се држало да ће услиједити раније 
пресељавање и свој овогодишњи урод крумпира распродали ради потребног 
путног трошка у сврху пресељења, па сада неимаду ни крумпира ни дрва за 
зиму и тако рећи остали су под ведрим небом и стоје на бризи и уздржавању 
овог одбора. / Народ овог округа опћенито, а напосе молиоци дали су своје 
у народном ослободилачком рату и активно судјеловали у НОВ и НОП па 
се напосе моли ове и све раније а до сада неријешене молбе хитно и по-
вољно ријешити узимајући као јединствени, заслужни и опустошени крај у 
обзир“. На крају дописа се подвлачи да ове молбе треба хитно решити још 
из два разлога, због ситуације у дрежници и у Крашичевици. За молиоце 
из дрежнице се истиче да су им решењем Министарства пољопривреде и 
шумарства, Одјела за аграрну реформу и колонизацију, под бројем 9720 од 
30. октобра 1945. године, одобрене молбе за колонизацију и да су се они 16. 
новембра 1945. године преселили, „па је сада код оних обитељи којима нису 
молбе ријешене настало оправдано незадовољство поготово када се суочи 
да су приближно подједнако заслужни и имају иста права на колонизацију“. 
/ „Што се пако тиче молиоца из села Крашичевица котара Чабар, ово је јед-
но уништено читаво насеље и жеља је свију житеља, а и овог одбора да се 
преселе, будући немају никаквих могућности за развој у будућности, обзи-
ром што се ово насеље налази у кршном и шумском терену и удаљено од 
осталих мјеста cca 20 km а жртве су фашистичког терора, мужеви су већим 
дјелом поубијани или погинули од глади у интернацији Италије“. Овај акт 
је на крају, уз обавезну сентенцу у свим званичним дописима онога времена 
– „Смрт фашизму-слобода народу“ – потписао тајник Гашпарац и председ-
ник чији је потпис, како се у самом документу наводи, нечитак.3 

Поводом овог дописа се, три дана касније, огласио Одјел за аграрну ре-
форму и колонизацију Министарства пољопривреде и шумарства Народне 
владе Хрватске. Он је у свом допису од 20. новембра 1945. године обавес-
тио Министарство колонизације дФЈ да је од Окружног народног одбора 
за Горски котар примио 80 молби са пропратним актом, молећи га да, због 
разлога који су у овом акту наведени, одобри колонизацију 80 породица жр-
тава фашистичког терора. Том приликом је отворена и једна нова могућност 
за пресељавање поменутих породица. У вези с тим се у допису каже: „У 

3 Архив Југославије, Фонд 97, Фонд установа аграрне реформе и колонизације 
социјалистичког периода, 4–39, допис Окружног народног одбора за Горски котар, бр. 
14.694, од 17. студеног 1945, Министарству пољопривреде и шумарства, Одјел за аграрну 
реформу и колонизацију, у Загребу. 
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колико мислите да није пожељно да их преселимо у Бачку дозволите да их 
преселимо у Барању, рачунајући их у наш контингент од 1.000 обитељи за 
Барању“. После тога се, на крају овог, иначе кратког, дописа истиче да ће 
истовремено по другу Бранку Ивошевићу, члану Комисије за пресељење 
колониста бораца Министарства пољопривреде и шумарства Народне вла-
де Хрватске, бити послата, са предлогом за одобрење, 81 молба фамилија 
бораца из Горског котара. У исто време ова установа моли Министарство 
колонизације дФЈ да све молбе из Горског котара хитно реши и да је о томе 
обавести писменим путем по другу Бранку Ивошевићу.4 

 Ова преписка између појединаца и партијских и државних тела заду-
жених за спровођење процеса колонизације, омогућава више коментара, од 
којих су, чини се, у овом тренутку најбитнија три. Прво, из ње се види каква 
је ситуација на терену, међу људима који очекују сеобу. Они су без хране, без 
огрева и без крова над главом и незадовољни што им још нису решене мол-
бе за колонизацију. О друштвеним околностима и расположењу људи добро 
сведоче и две песме које су се тада певале у дрежници. У једној од њих се 
каже:„Ој дрежнице, равнија од Срема / све зидине, ниђе крова нема“. У њој 
је народ овога краја овековечио ратну епопеју. Трагедија је била таква да се 
само уз сузе и песму могла преживети. У другој песми се каже:„Омладино, 
селимо у Бачку / остављамо дрежницу јуначку“. Из ње се види да је омла-
дина, која је највећим делом и изнела терет рата на својим плећима, главни 
актер и у колонизацији. Она је та друштвена снага која може да пружи нај-
више, да изнесе терет промена, па и пресељавања у нову средину. Зато се 
песма њој посебно и обраћа.5 Мора да је 16. новембар 1945. године, када је 
209 породица и 1122 људи напустило дрежницу и нека друга околна места 
по много чему био тежак дан за Горски котар. Растајали су се они који су 
годинама и деценијама живели заједно. Растајале су се породице. Растајали 
су се рођаци, комшије, другови, пријатељи, земљаци. Завичај се напуштао 
са сузама, тугом и неизвесношћу, али и са надом у нови живот. 

друго питање, које из поменуте преписке заслужује више пажње, су 
молбе за колонизацију. У допису Окружног народног одбора за Горски ко-
тар се каже да се ради о 80 молби породица бораца и жртава фашистичког 
терора, а у допису Одјела за аграрну реформу и колонизацију Министарства 
пољопривреде и шумарства Народне владе Хрватске да има 80 породица 
жртава фашистичког терора односно 81 породица бораца из Горског котара. 

4 АЈ, Ф 97–4-39, допис Народне владе Хрватске, Министарства пољопривреде и шумарс-
тва, Одјела за аграрну реформу и колонизацију, бр. 22.770-VIII-24.219–1945, од 20. студеног 
1945, Министарству колонизације дФЈ. 

5 У молбама за добијање права на колонизацију у једном питању се тражило да појединац 
изнесе свој став о томе зашто жели да иде у колонизацију. Било би добро да се ови ставови 
проуче, као уосталом и одговори на свако од 21 питање које је том приликом постављено. 
Тако бисмо вероватно добили јаснију слику о томе зашто се људи селе. Вероватно би се 
показало да жеља за колонизацијом почива негде између личних мотива људи и партијске и 
државне пропаганде. 
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Из ових формулација није сасвим јасно да ли се ради о једној или о две гру-
пе молби за колонизацију, тим пре јер се оне разликују за једну породицу. 
Чини се да више пажње треба поклонити другом извору, јер су у њему ове 
категорије молилаца раздвојене, а и бројчано се разликују. Ипак, могуће је 
да се ради о истој категорији људи, којој је накнадно додата молба још јед-
не породице и тако је група нарасла са 80 на 81 породицу, тим пре јер су у 
првом допису обе ове категорије обједињене. 

Треће питање којем треба посветити више пажње је став Одјела за аг-
рарну реформу и колонизацију према којем би 80 породица жртава фашис-
тичког терора било пресељено у Барању, као унутрашњи колонисти, уколи-
ко, како је речено, Министарство колонизације дФЈ сматра да није пожељно 
да се они преселе у Бачку. Није познато да ли је до реализације овог предло-
га дошло, највероватније да није, јер је према плану којем је направило Ми-
нистарство колонизације дФЈ становништво из Горског котара насељавано 
у северну Бачку. Ипак, ова понуда за пресељавањем становништва у Барању 
је значајна јер указује да верски и национални моменти нису били пресуд-
ни у колонизацији. Уосталом извори који говоре о колонистима углавном и 
не помињу њихову националну и верску припадност. Познато је да већина 
колониста припада српском становништву. У том контексту посматрано, по-
нуда да се поменуте породице преселе у Барању може да се посматра и као 
понуда да српско становништво остане у Хрватској. 

  У време када је први транспорт колониста из дрежнице и других 
места већ био пресељен у Бајмок, Јавни тужилац Хрватске је, поводом броја 
одобрених молби за колонизацију из Горског котара, иницирао дискусију о 
праву првенства у додељивању земље. О томе сазнајемо из дописа који је 
Јавни тужилац дФЈ 24. новембра 1945. године упутио Министарству коло-
низације у Београду. У том допису се каже: 

„Обавештени смо од Јавног тужиоца Хрватске да је из округа Горски 
котар предало око 500 особа молбе за колонизацију. Пошто је овима било 
саопштено да ће кроз кратко време кренути на додељене им поседе већина 
њих је распродала сав свој господарски инвентар и живежне намирнице. 
Међутим од 500 поднешених молби повољно је решено само 200 тако да су 
се остали, чијим молбама за колонизацију није удовољено, нашли у тешкој 
ситуацији ради тога што су распродали живежне намирнице и господарски 
инвентар. 

Јавни тужилац Хрватске је мишљења да је разлог малом броју удовоље-
них молби тај што Министарство пољопривреде и шумарства Федералне 
Хрватске – Отсек за аграрну реформу и колонизацију – тумачећи стриктно 
чл. 16 Закона о аграрној реформи и колонизацији, стоји на становишту да се 
у додељивању земље поред оних који су изричито6 у чл. 16 споменутог зако-
на, не може дати првенство и онима који, и ако нису били борци партизанс-

6 Овде недостаје реч „поменути“ или „наведени“, која би у потпуности заокружила смисао 
реченице. 
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ких одреда, НОВ и ПОЈ и Југословенске Армије, инвалиди ослободилачког 
рата, као и инвалиди прошлих ратова и т. д., су кроз време ослободилачког 
рата потпомажући НОБ-у материјално уништени. 

У конкретном случају ради се о онима чији су домови у току борбе 
спаљени, којима је сва имовина опљачкана по народним непријатељима из 
разлога што су у разним формама потпомагали НОВ и што су се својим 
држањем изјаснили као присталице НОП-а. То је појава не само у Горском 
Котару, гдје је народ готово 100% суделовао у НОБ-и, него такођер и у дал-
мацији, Лици као и већем делу Баније и Кордуна. 

Сматрамо да у овим крајевима код питања првенства у додељивању 
земље не би требало правити разлике између бораца партизанских одреда 
и осталих споменутих у чл. 16 с једне стране, и оних који нису изричито у 
том члану набројани, али су у току рата на разне начине помагали борбу и 
у томе остали без крова над главом, па би и овима требало признати право 
првенства у додељивању земље. 

На основу изложенога молимо да се донесе аутентично тумачење чл. 16 
Закона о аграрној реформи и колонизацији у смислу овог дописа. / Молимо 
да нас обавестите о резултату. / Смрт фашизму-слобода народу! Старији по-
моћник Јавног тужиоца Бл. Хаџи-Панзов“.7 

Овај допис је примљен у Министарству колонизације дФЈ 27. новембра 
1945. године. Министар колонизације Сретен Вукосављевић је, испред Ми-
нистарства колонизације дФЈ, истог дана одговорио на њега. Он је у свом 
одговору написао: 

„Вашим писмом О. Н. Бр. 672/45–2 од 24. новембра 1945. год., а поводом 
обавештења Јавног тужиоца Хрватске, тражено је да Министарство колони-
зације издејствује аутентично тумачење чл. 16 Закона о аграрној реформи 
и колонизацији по питању права првенства у додељивању земље. Поводом 
тога, упозоравамо Вас да је у следећем члану (17) истог закона речено, да 
ће се Уредбом Савезне владе, а на предлог Министра народне одбране, од-
редити ко ће уживати првенство у смислу чл. 16. У следству тога прописана 
је Уредба о реду првенства у додељивању земље (Служб. лист бр. 68/45), 
којом је ово питање расправљено, а које се ово Министарство придржава. С 
обзиром на то, овде је аутентично тумачење непотребно. 

По Вашем писму, повод му је обавештење Јавног тужиоца Хрватске, 
да је из Горског котара предало молбе за колонизацију 500 особа; да им је 
саопштено да ће за кратко време кренути на додељене им поседе, услед чега 
су они распродали своје покретности; да је од тих 500 молби уважено свега 
200, тако да је 300 особа дошло у тежак положај. О тој ствари извештавамо 
Вас, да је од стране Земаљске владе Хрватске предложено овом Министарс-
тву 500 молби из Горског Котара, али је од њих уважено 485, а 15 је враћено. 
Према томе, подаци који су Вам дати нису тачни. Што се тиче обавешта-

7 АЈ, Ф 97- 3–36, допис Јавног тужиоца дФЈ, Одељење општег надзора, бр. 672, од 24. 
новембра 1945. године, Министарству колонизације. 
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вања молиоца о томе кад треба да крену на пут, то не врши Министарство 
колонизације, већ земаљске власти, пошто добију обавештења о томе чије 
су молбе уважене. Стога, ако је у Горском котару обавештено свих 500 мо-
лиоца да крену на пут, то су могле учинити само земаљске власти Хрватске, 
а не органи овог Министарства“.8 

Увид у законска акта која регулишу ово питање показује да се Сретен 
Вукосављевић, министар колонизације, и администрација коју је водио, 
држала законских одредби приликом пресељавања становништва и доделе 
земље и кућа. Право првенства у додељивању земље решено је Законом о 
аграрној реформи и колонизацији, чланом 16, који има два става:“ 1. Пра-
во првенства у додељивању земље имају земљорадници без земље или са 
недовољно земље који су били борци партизанских одреда, НОВ и ПОЈ и 
Југословенске армије, инвалиди ослободилачког рата као и инвалиди из 
прошлих ратова (1912–18. и април 1941. године), породице и сирочад изги-
нулих бораца ослободилачког рата и жртве и породице жртава фашистичког 
терора. Међу борцима првенство ће уживати стари борци и добровољци. / 
2. Право на додељивање земље уживаће и они борци из предњег става који 
се раније нису бавили земљорадњом, ако се обавежу да се на додељену им 
земљу населе и да је обрађују са својом породицом“.9 

Веома је важно, поготово из перспективе становништва дрежнице, 
одакле долази већина колониста, што је министар колонизације у својој дис-
кусији указао на члан 17 поменутог закона. У овом члану је казано: „Ко ће 
уживати првенство у смислу предњег члана одредиће се уредбом савезне 
владе на предлог Министра народне одбране“.10 Тако Уредба о реду првенс-
тва у додељивању земље у ствари представља даљу разраду члана 16 Закона 
о аграрној реформи и колонизацији. У овом контексту су посебно важна 
њена прва два члана, од 8 чланова, колико их укупно има. У првом члану 
се каже: „Право првенства у додељивању земље у смислу чл. 16 Закона о 
аграрној реформи и колонизацији од 23 августа 1945 године уживају земљо-
радници без земље или са недовољно земље који су: / 1. борци и инвалиди 
партизанских одреда, Народноослободилачке војске и партизанских одреда 
Југославије и Југословенске армије; / 2. породице и сирочад изгинулих бо-
раца из претходног става; / 3. жртве и породице жртава фашистичког те-
рора (тј. лица која су од стране окупатора или њихових помагача хапшена, 
мучена, осуђивана, интернирана или држана у заробљеништву и породице 
таквих убијених лица); / 4. инвалиди из прошлих ратова (1912–18. и април 
1941. године).“ У члану 2 се каже:“ Сматраће се као борци ослободилачког 
рата и лица: / 1. која су у вези са партизанским одредима, НОВ и ПОЈ и 

8 АЈ, Ф 97–3-36, допис Министарства колонизације дФЈ, бр. 11221, од 27. XI 1945. године, 
Јавном тужиоцу дФЈ. 

9 Закон о аграрној реформи и колонизацији, Службени лист демократске Федеративне 
Југославије, број 64, год. I, Београд, 28. август 1945, 622. Видети и: Богдан Лекић, Аграрна 
реформа и колонизација у Југославији 1945–1948, Архив Србије, Београд 1997, 102–107.

10 Закон о аграрној реформи и колонизацији, 622. 
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Југословенском армијом активно радила против непријатеља у његовој по-
задини и на окупираној територији; / 2. која су на ослобођеној територији 
активно сарађивала са партизанским одредима, НОВ и ПОЈ и Југословен-
ском армијом у борби против окупатора и његових помагача. / Под поро-
дицом погинулог борца или жртве фашистичког терора сматрају се његов 
брачни друг и деца, родитељи, затим браћа и сестре и остали чланови кућне 
заједнице које је погинули борац издржавао, уколико нису били активно у 
служби окупатора“.11 Пошто је овај последњи став наишао на погрешна ту-
мачења, Аграрни савет је три недеље касније дао прецизније објашњење о 
томе ко се сматра породицом погинулог борца или жртвом фашистичког 
терора, односно храниоцем породице. „На родитеље, брачног друга и децу, 
као и на рођену браћу и сестре погинулог борца или жртве фашистичког 
терора не односи се услов, поменут на крају тога става, да је погинули борац 
био њихов хранилац. То се односи само на остале чланове кућне заједнице 
који су даљи рођаци. Међутим, пошто су борци били у већини млади и још 
несамостални људи, власти ће и у случају осталих чланова кућне заједнице 
водити о тој околности рачуна“.12 

Мора се признати да је законодавац имао добар увид у ситуацију на те-
рену, међу становништвом, да је законска решења примерио томе и разудио 
широку лепезу могућности за колонизацију људи и једног дела њихове пок-
ретне имовине. Посебно је важно, поготово када су у питању крајеви чије је 
становништво у рату највише страдало, као што је дрежница, што је отво-
рио могућност да цивилно становништво, које је поднело страховит терет 
рата помажући партизански покрет, добије, осим статуса жртава фашистич-
ког терора, и статус бораца, и то одлуком Председника Министарског савета 
и Министра народне одбране, Маршала Југославије Јосипа Броза Тита. 

  Очигледно је да је министар колонизације деловао у складу с пос-
тојећим законским начелима, уредбама и објашњењима. Упркос поменутом 
тумачењу, које је дао министар колонизације, Јавни тужилац Хрватске је 
настојао да га оспори, сада са новим аргументима. То се види из једног до-
писа који је Јавни тужилац ФНРЈ упутио Министарству колонизације ФНРЈ 
13. децембра 1945. године, дан уочи поласка другог транспорта колониста 
из Горског котара у Бајмок. У допису, који је потписао Старији помоћник 
Јавног тужиоца, Нинко Петровић, стоји: 

„Јавни тужилац Хрватске извештава нас да је сазнао да савезно Минис-
тарство колонизације, приликом пресељавања колониста из Горског Котара 
у Војводину одобрава насељавање на земљишту из чл. 18 Закона о аграрној 
реформи и колонизацији и лица поменута у чл. 16, а не искључиво и само 
бораца Ј. А., како је то предвиђено у чл. 18. овог Закона. 

11 Уредба о реду првенства у додељивању земље, Службени лист демократске Федеративне 
Југославије, број 68, година I, Београд, 7 септембар 1945, 667. 

12 Објашњење става 2 члана 2 Уредбе о реду првенства у додељивању земље, Службени 
лист демократске Федеративне Југославије, број 74, година I, Београд, 28 септембар 1945, 1. 
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Нисмо уверени у тачност горњег обавештења, стога Вас молимо да нас 
обавестите, да ли је горње обавештење тачно. Уколико јест, молимо Вас да 
нас известите који су разлози за овако поступање“.13 

Поменути допис је примљен у Министарству колонизације дФЈ 14. де-
цембра 1945. године, на дан када је други транспорт колониста кренуо из 
Горског котара у Бајмок. Вршилац дужности помоћника министра колони-
зације, А. Тићак, је, испред Министарства колонизације ФНРЈ, одговорио на 
допис са задршком од пет дана, 18. децембра 1945. године, један дан након 
што је други транспорт колониста стигао у Бајмок. У овом државном телу 
допис је означен као предмет који се односи на колонисте из Хрватске, њи-
хово пресељавање и смештај. У допису стоји: 

„Ово Министарство из Огулина и Горског Котара примило је 551 молбу 
за насељавање у Војводини. Од ових примљених молби вратили смо 13, јер 
молиоци нису испуњавали услове из Закона о аграрној реформи и колониза-
цији и Уредбе о реду првенства у додељивању земље. 

Приликом решавања молби из Горског Котара држали смо се стриктно 
Закона и поменуте Уредбе. За ове молбе, приликом решавања, имали смо у 
виду да је народ из овога краја суделовао у борби 100% и да су ови крајеви 
дали највише жртава како у људству тако и у материјалу, па одобрене молбе 
испуњавале су у свему услове предвиђене у Уредби о реду првенства у до-
дељивању земље. 

Све поднесене молбе биле су у Министарству пољопривреде и шумарс-
тва у Загребу, а ово их слало Среским и месним властима на проверавање 
као и оверу, – те Народна власт потпуно упозната са молбом сваког поједин-
ца и верујемо да се ни у једном случају није могло десити да земљу добије 
онај који нема право на то по законским прописима. 

Напомињемо да нам је Јавни тужилац супротно овоме акту тражио из-
вештај својим актом О. Н. Бр. 672/45–2 од 24 новембра 1945 године, а ми 
смо одговорили актом бр. 11221 од 27 новембра 1945 године“.14 

Када је у питању овај последњи приговор на законску основу про-
вођења колонизације, треба указати бар на две чињенице: на време када је 
поднет и на законску регулативу. Наиме, допис Јавног тужиоца Хрватске је 
стигао у Министарство колонизације дФЈ непосредно пред полазак другог 
транспорта колониста из дрежнице и других места Горског котара у Бајмок. 
Одговорни службеник Министарства колонизације је на допис одговорио у 
тренутку када је процес пресељавања овог транспорта колониста био завр-
шен. другим речима казано: они који су приговарали, учинили су то при-
лично касно; а они који су одговарали на приговор, најпре су провели коло-
низацију па одговорили на допис, чиме су страну која се жали довели пред 

13 АЈ, Ф 97–3-36, допис Јавног тужиоца ФНРЈ, бр. 711, од 13. XII 1945. године, 
Министарству колонизације ФНРЈ.

14 АЈ, Ф 97–3-36, допис Министарства колонизације ФНРЈ, бр. 12151, од 18. децембра 
1945. године, Јавном тужиоцу ФНРЈ. 
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свршен чин. И сам тај поступак на свој начин говори шта су они мислили 
о приговору. Приговор се тицао тумачења члана 16 и 18 Закона о аграрној 
реформи и колонизацији. Јавни тужилац Хрватске је замерио Министарс-
тву колонизације дФЈ што дозвољава насељавање и лицима из члана 16 на 
земљиште које је, према члану 18, резервисано само за борце Југословенске 
армије. У члану 18 овог закона се каже: „Од земљишта конфискованих од 
лица немачке народности у Бачкој, Банату, Барањи и Срему издвојиће се 
до 500.000 катастарских јутара за насељавање бораца Југословенске армије 
који се пријаве и обавежу да ће се на земљу населити и исту са својом поро-
дицом обрађивати.“15 У одговору службеника Министарства колонизације 
дФЈ на поменути приговор је јасно речено да су се у целом поступку ко-
лонизације држали законом предвиђених могућности. Тако је уклоњена и 
последња нејасноћа у расправама које су се водиле поводом колонизације 
људи из Горског котара у Војводину 1945. године. 

закључак 

Очигледно је да је процес колонизације људи из Горског котара у Вој-
водину 1945. године, био праћен одређеним недоумицама правне природе, 
што је изазвало дискусију људи и установа који су били надлежни за спро-
вођење колонизације. У овим дискусијама се показало да је министар коло-
низације Сретен Вукосављевић и његова администрација поступила по тада 
важећим законима, уредбама и објашњењима. Посматрано са становишта 
људи који су били заинтересовани за колонизацију, битно је да се истакне да 
су право на колонизацију, по важећим нормативним актима, осим активних 
бораца, припадника партизанских јединица, НОВ, ПОЈ, ЈА, породица жрта-
ва фашистичког терора, имала и цивилна лица која су ову борбу помагала, о 
чему се уопште не зна или се мало зна, и то у уском кругу стручњака који се 
овим питањем баве. Примерено данашњем времену и његовом речнику, рек-
ли бисмо да се, у извесном смислу, радило о цивилном служењу војног рока. 
Осим тога, поједина од ових докумената бацају светлост на став званичне 
хрватске државне политике о колонистима. Министарство пољопривреде и 
шумарства Народне владе Хрватске, Одјел за аграрну реформу и колониза-
цију је понудило да 80 породица жртава фашистичког терора буде пресеље-
но у Барању, као унутрашњи колонисти, уколико Министарство колониза-
ције дФЈ сматра да није пожељно да се они преселе у Бачку. Ова понуда за 
пресељавањем становништва у Барању није остварена али је значајна јер 
указује да верски и национални моменти нису били пресудни у колониза-

15 Закон о аграрној реформи и колонизацији, 622. 
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цији. С обзиром да већина колониста припада српском становништву, зала-
гање да се поменуте породице преселе у Барању може да се посматра и као 
понуда да српско становништво остане у Хрватској.

Summary

Branko Cupurdija 

ON GORsKI KOTAR COLONIsTs IN 1945

Most colonists from dreznica and other places of Gorski Kotar were sent to Bajmok from 
1945 till 1948. during the very colonization, in regard to some of approved colonization applica-
tions, the then Croatian public prosecutor questioned interpretation of articles 16 and 18 of the 
agrarian reform and Colonization Law, that is, whether priority in granting the land can be given 
to those whose property was devastated as a result of their assistance to the national liberation 
movement, or exclusively to soldiers of the partisan troops, the national Liberation army and the 
Yugoslav Liberation Movement, and the Yugoslav army, military invalids of the liberation war, 
families of victims of the fascist reign of terror, military invalids of previous wars, etc. the issue 
was resolved in favor of applicants in accordance with the existing regulation. the fashion it was 
resolved in also sheds light to the stance of the official Croatian policy regarding emigration, pri-
marily of the serbian population, from the region. It is shown that, contrary to ingrained prejudices, 
the official state policy, at least in this case, tends to retain the population, or at least a part of it, in 
the old region.


