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Друштвена исхрана у Југославији
1945–1950
АПСТРАКТУМ: Рад доноси податке о броју објеката друштвене исхране (ресторани и мензе) и грађана који су се у њима хранили у Југославији од 1945. до 1950. године, истражује учешће
појединих република у укупном броју објеката и оствареном промету, бави се начином функционисања, организацијом, снабдевањем, квалитетом хране, хигијеном и другим одликама ових објеката у југословенским републикама.
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Настојања система изграђиваног у Југославији после Другог светског
рата да многе сегменте живота стави под своју контролу нису мимоишла ни
исхрану становништва. У времену обнове, а касније петогодишњег плана,
друштвена (колективна) исхрана наметала се и као дуг државе према онима
који су је обнављали и градили (радници, функционери, администрација),
али и према онима којима је брига државе у општој немаштини била скоро
једини начин да се прехране (деца, студенти). Према једној дефиницији, појава ресторана друштвене исхране представљала је вид „подруштвљавања
одређених послова који су до сада били брига породице и појединца“. Једну
деценију после посматраног периода, Фран Подбрежник је дефинисао друштвену исхрану као „организовану делатност заједнице која треба радним
људима и њиховим породицама да обезбеди одговарајућу исхрану на радном месту, тј. ван њиховог домаћинства“.1 Највећи део друштвене исхране
одвијао се у радничко-службеничким мензама и ресторанима (предузећа,
установа, среских и градских народних одбора), али уз њих треба спомену-

1

Ф. Подбрежник, Проблеми друштвене исхране у нашим предузећима, Храна и исхрана 1 (1960), 19.
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ти и мензе ђака, курсиста, студентске мензе, дечје млечне ресторане и исхрану у обдаништима и јаслама.2
Према подацима Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ, до 1947.
године највише ресторана и мензи било је у Србији, па у Словенији и Хрватској, да би од тада испред Словеније дошле Хрватска и Босна и Херцеговина. Те, 1947. године у Југославији је било 1.185 мензи и ресторана друштвене исхране – највише у Србији (404), затим Словенији (312), Хрватској
(237), Босни и Херцеговини (128), Македонији (90) и Црној Гори (14).
Број радничко-службеничких ресторана и мензи
у Југославији по републикама 1946–1949
Србија
Хрватска
Словенија
БиХ
Македонија
Црна Гора
Југославија

1946.
289
90
112
88
42
11
632

1947.
404
237
312
128
90
14
1.185

1948.
760
676
391
426
145
41
2.439

1949.
946
744
430
469
160
45
2.794

Извор: АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 23, 1949.

Табела показује да се у Југославији од 1946. до 1949. године број ресторана и мензи друштвене исхране учетворостручио. Посматрано по републикама, највеће повећање доживели су Хрватска, Босна и Херцеговина,
Црна Гора и Македонија, а најмање Србија и Словенија. У земљи је 1946.
године било 75.550 потрошача, а 1949. године 601.500. Њима је у 1946. години подељено 38,7 милиона оброка, а 1949. године 347,9 милиона. Учешће
појединих република у броју потрошача и оброка било је отприлике сразмерно учешћу у броју ресторана и мензи.3

2

3

Према Наредби о категоризацији државних угоститељских предузећа из јануара 1947,
мензе су дефинисане као установе за заједничку исхрану радника, службеника и намештеника једног или више предузећа, установа или надлештава, а ресторани као
угоститељска предузећа намењена заједничкој исхрани људи без обзира на место њиховог запослења. – Naredba o kategorizaciji državnih ugostiteljskih poduzeća, Službeni
list FNRJ, 7/1947.
У Србији је од 1946. до 1949. број потрошача порастао са 40.700 на 197.600, Хрватској са 11.100 на 197.300, Словенији са 12.700 на 69.700, БиХ са 6.800 на 89.500, Македонији са 3.600 на 39.800, а у Црној Гори са само 650 на 7.600. Највећи напредак
остварен је у републикама које су на почетку послератног периода имале најзаосталију друштвену исхрану (Македонија, БиХ и Црна Гора). – Архив Југославије (АЈ),
фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 23, 1949.
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Учешће појединих република у укупном броју радничко-службеничких
ресторана и мензи у Југославији 1947. године4

Учешће појединих република у промету радничко-службеничких ресторана и мензи у првој половини 1948. године износило је редом: Србија
37,10%, Хрватска 26,17%, Словенија 17,59%, Босна и Херцеговина 13,66%,
Македонија 2,78% и Црна Гора 2,70%.
Учешће појединих република у промету радничко-службеничких ресторана
и мензи у Југославији у првој половини 1948. године5
Македонија
3%

Црна Гора
3%

БиХ
14%
Словенија
18%

Србија
36%
Хрватска
26%

У првој половини 1948. у Југославији се у радничко-службеничким
мензама и ресторанима просечно хранило 261.507 грађана сваког месеца (у
мензама 185.371, а у ресторанима 65.023). Од укупног промета, у ресторанима је остваривано око 41%, а у мензама око 59%. Просечан капацитет ресторана износио је 184–213 лица, а мензи 132–170. У овим објектима биле
су запослене 13.143 особе (8.337 у мензама и 5.011 у ресторанима). На један
радничко-службенички ресторан или мензу долазило је средином 1948. године 8 запослених (у Србији 9,4, Хрватској 8,9, Словенији 7,6, Босни и Херцеговини 7,7, Македонији 4 и Црној Гори 5,9).6
За боље разумевање друштвене исхране у Југославији у овом периоду
од помоћи је и један документ у коме су посматрани ресторани и мензе у
којима су се хранили искључиво радници и службеници. Из ове анализе
следи да се 1947. године у радничко-службеничким мензама и ресторанима
хранило у Србији 13%, Хрватској 5%, Словенији 12%, БиХ 6,3%, Македо-

4

5
6

АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 36, Преглед извештаја планске евиденције у трговини и друштвеној исхрани у првој половини 1948.
године.
Исто.
АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 36, Преглед извештаја планске евиденције у трговини и друштвеној исхрани у првој половини 1948.
године.
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нији 9,5%, Црној Гори 8% свих радника и службеника републике. Ти проценти нису задовољавали и ни оправдавали улагања у овај вид исхране.7
Друштвена исхрана је била део петогодишњег плана, па су и резултати остварени на овом пољу посматрани кроз призму испуњавања планских
обавеза. Савезна и републичка министарства су ургирала код среских и
градских народних одбора да посвете већу пажњу друштвеној исхрани како
би се испунили циљеви петогодишњег плана у погледу исхране „радног
света“. Од народних одбора је захтевано не само да раде на отварању нових
објеката друштвене исхране у својим местима, већ и да им дају приоритет
над другим врстама угоститељских објеката. Министарство трговине и
снабдевања Србије тржило је, 10. новембра 1947, од народних одбора да
отварању тзв. акумулативних ресторана (осим кафана и бифеа у којима није
служена храна) приступе тек када обезбеде довољан број објеката друштвене исхране и да постојеће акумулативне ресторане претварају у радничкослужбеничке ресторане и мензе.8 Петогодишњим планом је било предвиђено да 1951. године у земљи буде 1.106 народних ресторана, што би у односу
на 1946. годину представљало повећање од 175%. У њима је 1951. године
требало сервирати 140 милиона оброка (у односу на 1946. годину повећање
од 361%). Наведени подаци Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ о
броју ресторана и мензи показују да је план петогодишњег развоја испуњен
још у 1947/48. години, чиме се и сама власт хвалила.9
Осим радничко-службеничких ресторана и мензи, у Југославији су постојале и мензе студената, ђака, ученика у привреди, курсиста, а вид друштвене исхране представљала је и исхрана у дечјим јаслама и обдаништима.
Број објеката друштвене исхране ђака, студената, курсиста, ученика
у привреди, обданишта и јасли у Југославији 1. јануара 1949.

Србија
Хрватска
Словенија
БиХ
7

8

9

ђачке и
мензе
студентске курсиста
мензе
196
19
141
27
83
34
74
9

домови обданишта
ученика
53
50
17
26

64
62
82
14

јасле
21
14
10
7

У Србији је један овакав објекат долазио на 1.450 радника и службеника, Хрватској
2.003, Словенији 1.025, БиХ 1.542, Македонији 975, Црној Гори 875. Из овога не следи закључак да је у Македонији и Црној Гори било најбоље стање. Због своје неразвијености ове републике су имале мали број радника и службеника, па су се и најмањи помаци у побољшању друштвене исхране (нпр. отварање нових објеката) најпре
уочавали у њима. – АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц.
23, 1948.
Архив Србије Железник (АС), Г-144, Министарство трговине и снабдевања НР Србије, фасц. 6, док. 62862.
Zakon o petogodišnjem planu razvitka Narodne Federativne Republike Jugoslavije u godinama 1947–1951, Službeni list FNRJ, 36/1947.
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ФНРЈ
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7
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3
235
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7
–
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Извор: АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 23, 1949,
Преглед мреже друштвене исхране у I полугодишту 1949.

У овом сегменту друштвене исхране најбоље се одсликава културна,
цивилизацијска и економска развијеност или заосталост појединих делова
земље. У Словенији је било више обданишта и јасли него у било којој другој републици, укључујући и Хрватску и Србију које су имале много више
становника. Са друге стране, упадљиво је заостајање Босне и Херцеговине,
Македоније и Црне Горе.
Увид у стање ресторана друштвене исхране у Хрватској даје извештај
хрватског Министарства трговине и опскрбе из 1949. године. Извештај говори да студенти нису добијали више од 2.000 калорија дневно. У Загребу
се почетком 1949. године у 6 студентских мензи хранило 5.498 потрошача
(од тога је једна менза била болесничка са 300 потрошача). Од 350 људи који су били запослени у студентским мензама само је један био стручњак, па
им је интервенцијом министарства додељено пет стручних кувара и пет конобара. Мензе су добијале храну према следовању за потрошачке категорије Р-1, а болесничкој мензи су стизала и појачана следовања. Мензе нису добијале количину меса предвиђену обезбеђеним снабдевањем, па је остатак
надокнађиван рибом и изнутрицама. Студенти су у овим мензама добијали
артикле обезбеђеног снабдевања (хлеб, месо, масноће, шећер, бело и црно
брашно) и уз њих кромпир, пасуљ, јечам, кашу, тестенине, мармеладу, чиме
се калоричност дневне исхране могла подићи до 3.500 калорија. Према јеловнику, просечна калоријска вредност хране износила је око 3.000 калорија по потрошачу дневно, а контрола је показала да храна садржи око 2.000
калорија. Губитак у калоријама објашњаван је недостатком стручног кадра
(што је за последицу имало нерационално коришћење хране, некултурно
услуживање, једноличност и неукусно припремање јела, одсуство петнаестодневног јеловника, требовање хране из складишта „од ока“ итд.), одсуством редовне контроле и чињеницом да капацитети појединих мензи, а посебно просторија за јело, нису задовољавали потребе. У неколико мензи хигијена је била веома лоша, па је у студентским мензама главног града Хрватске расположење потрошача било „опћенито лоше“. Загребачки студенти су се бунили и тврдили да је „свугдје боље него код њих, да се народна
власт за њих ништа не брине, него их дапаче прикраћује“.10
10

Преглед студентске мензе број 1 на Тргу жртава фашизма показао је велике проблеме
са хигијеном (у кухињи „шеће гамад“, неизнесено смеће). У студентској мензи број 6
(за болесне студенте) ваздух је био загушљив, складиште се налазило поред кухиње,
па су се намирнице квариле од топлоте. У истом складишту млеко је непокривено лежало на поду. У мензи број 3 у Куковићевој улици „пронађено је пет бачава пуних
тјестенине и круха. Недовољно опрана, тјестенина се је кухањем претворила у љепљиве грумене, а умак је неукусно и лоше приређен, па су потрошачи, упркос свог
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Контролом рада ресторана друштвене исхране на територији БиХ,
спроведеном од 15. јуна до почетка јула 1949, утврђено је да многи ресторани, а посебно мензе, не располажу са довољно магацинског простора, што
је за последицу имало кварење намирница. Од 60 ресторана и мензи на подручју ГНО Сарајево, ова појава забележена је у 4 случаја. У мензи у Прозору намирнице су биле смештене „у таквим просторијама гдје се налази вода, ради чега долази до кварења и упропашћавања намирница“. Слично је
било и у мензама у Невесињу, Љубушком итд. Књиге робе у магацинима
нису правилно вођене тако да се стање у њима често није слагало са стањем
залиха робе. Менза у Љубушком је куповала маст од муслимана који су ову
намирницу добијали путем обезбеђеног снабдевања, а те количине није регистровала у својим књигама. Проблема је било и са издавањем хране из
магацина, зато што није било вага или су артикли издавани без требовања
које би потписали кувар или магационер. Властима је остало само да констатују да су на овај начин „отворена врата свим неправилностима па и крађама“. Велики број ресторана и мензи није имао унапред састављене јеловнике. Квалитет припремљене хране није био задовољавајући. Велики број
абонената жалио се на једноличност хране и недостатак масноћа у оброцима. Количине масноћа дељене обезбеђеним снабдевањем у то време биле су
недовољне, а управо је такав вид снабдевања био основни начин обезбеђивања намирница за ове објекте. Представник Градског народног одбора Сарајева тврдио је да се сваки дан једе купус, јер више нема ни конзерви ни
макарона.11
У овим објектима хранио се велики број људи, пре свега запослених у
њима, који нису били предали своје потрошачке карте. Посебан проблем
представљала је исхрана људи који нису били стални абоненти, већ су се у
недостатку комерцијалног угоститељства хранили у ресторанима друштвене исхране (приликом службеног боравка у одређеном месту и сл.). Процењено је да је постојао велики број ових лица и да су се они хранили на
уштрб исхране сталних абонената. Пример радничко-службеничке мензе у
предузећу дрвне индустрије у Босанској Крупи у којој је 250 абонената располагало са свега шест кашика указује на појаву ситних крађа инвентара
(како од стране абонената тако и од стране запослених), али и на јадно стање опремљености објеката друштвене исхране. Од осталих проблема и неправилности у раду ресторана и мензи друштвене исхране у Босни и Херцеговини могу се навести и следеће: знатан број објеката у којима није вођено

11

младеначког апетита, оставили више од половине“. – АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 23, Извештај МТО НР Хрватске о студентским
мензама и казнама 1949.
АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 3, Записници са
конференција у Министарству, 1947, 4 – 5. септембар 1947.
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прописно књиговодство, држање покварене робе у магацинима и појава да
се новац не држи „ни у каси ни у банци, већ се носи по џеповима“.12
Ресторани друштвене исхране у Црној Гори имали су средином 1949.
године неколико заједничких особина: од својих абонената узимали су потрошачке карте и за њих добијали намирнице према критеријумима гарантованог снабдевања; исхрана је била боља, разноврснија, али и скупља у
објектима који су храну осим гарантованог снабдевања набављали и на слободном тржишту; појава повремених абонената („пролазници“) углавном је
доводила до опадања квалитета исхране, јер је исту количину хране требало
делити већем броју људи; у овим објектима били су запослени људи без потребног знања, а посебно квалификација; хигијена објеката, простора у коме је храна чувана, припремана и сервирана, као и хигијена запослених, била је у већини случајева на веома ниском нивоу; увођење бифеа у појединим ресторанима могло је поправити њихово финансијско стање, јер су
приходи које су остваривали бифеи коришћени за покривање губитака ресторана или за улагања у исхрану, али се о раду бифеа није водило довољно
рачуна. Ресторан ГНО Пљевља је у ово време спадао у најбоље објекте друштвене исхране у републици, док је ресторан предузећа „Радосавац“ био супротан пример. Срески и градски народни одбори односили су се према
својим рестораним боље него што су то радиле управе предузећа која су
имала своје објекте, па су руководиоци предузећа критиковани да „нијесу
схватили да је одговорност управе предузећа за рад и правилно пословање
ресторана подједнако са одговорношћу за испуњење плана“.
Општа одлика објеката друштвене исхране у Црној Гори био је слаб
квалитет хране, чак и у објектима у којима су оброци имали потребну калоријску вредност. Калоријска вредност, иначе, није постизана у многим ресторанима.13 Ресторани друштвене исхране у Црној Гори снабдевали су се
углавном преко обезбеђеног снабдевања, па је руководиоцима ових објеката замерано што храну не набављају и „самоиницијативно“, посебно у време летње сезоне када је чак и у северним срезовима приспевало поврће. Ресторани СНО Шавник и предузећа „Радосавац“ у исхрани нису имали поврће, мада су поседовали своје економије. Једнолична исхрана уочена је и у
ресторанима у Андријевици, Колашину, Ријеци Црнојевића који су и усред
лета храну свели на пасуљ, макароне и кромпир. Ресторани предузећа „Радосавац“ и грађевинског предузећа „Пљевља“ нису у јеловнику имали свеже месо, воће и поврће иако је поврћа било у слободној продаји. Постојали
су и ресторани који су се истицали „добром храном по укусу, квалитету и
12

13

АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 7, Трговинска инспекција 1949, 5370.
У Радничко-службеничком ресторану бр. 1 Предузећа за изградњу Титоград калоријска вредност оброка била је веома ниска (320–610 калорија за доручак, 630–1.025 калорија за ручак, 720–980 калорија за вечеру). – АЈ, фонд 15, Президијум Народне
скупштине ФНРЈ, фасц. 21, једин. 355; АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 7, Трговинска инспекција 1949, 5042.
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разноврсности“ попут ресторана ГНО Пљевља, Никшић, СНО Бар, Беране,
Бијело Поље. И за ову републику било је карактеристично одсуство јеловника у ресторанима друштвене исхране. Сматрало се чак да је немогуће направити јеловник за 7–15 дана. У ресторану у Бијелом Пољу јеловник је састављан извесно време, али је једног дана избио сукоб абонената и управе
ресторана зато што било меса и јело није зготовљено према јеловнику. Недостатак посуђа и инвентара била је општа појава. Ресторани у Цетињу и
Бару нису имали ножеве, док су радници пилане „Радосавац“ после рада чекали у реду на ручак, јер није било довољно тањира. Прописано књиговодство није водио ниједан ресторан. У неколико случајева ресторани су намирнице намењене својим потрошачима издавали у друге сврхе или их мењали са другим угоститељским објектима. Менза ученика у привреди у
Пљевљима мењала је кафу за друге артикле са хотелом „Зелен гора“. У појединим магацинима храна се кварила (у Титограду због влаге, Херцег Новом, Ријеци Црнојевића), а у неколико ресторана су намирнице издаване
„од ока“ а не мерењем (Даниловград, Ријека Црнојевића). Готово сви ресторани предавали су новац банци, а изузетак је био ресторан у Будви „чији је
благајник држао код себе 70.000 динара десет дана“. Контрола претплатника и потрошачких карата показала је да су се у ресторану ГНО у Титограду
и у ресторанима у Херцег Новом и Котору хранили претплатници који нису
предали потрошачке карте. Неретка појава било је и спајање неколико послова, тј. функција у ресторану, што је могао бити извор злоупотреба или
њиховог прикривања, макар и ненамерно. У ресторану у Пљевљима исто
лице било је и књиговођа и економ и магационер; у ресторану у Будви исто
лице било је и руководилац, магационер и шеф кухиње, а његова сестра
главни кувар у ресторану. Стручност лица запослених у објектима друштвене исхране била је сасвим незадовољавајућа, а у појединим ресторанима руководиоци су били неписмени. Код неких ресторана књиге жалби нису биле
„на домаку“ абонената, а и тамо где су вођене примедбе абонената углавном нису разматране нити узимане у обзир.14
У првим послератним годинама друштвена исхрана Београда обављана је у мензама и ресторанима Градског предузећа за друштвену исхрану,
задружним и студентским мензама, мензама установа и предузећа. Године
1947. у Београду је радило 108 мензи и ресторана друштвене исхране. Сталних абонената било је 37.514, али овом броју треба додати и 2.658 пролазних абонената, што значи да је услуге друштвене исхране користило преко
40.000 грађана.15 Према подацима из 1948. године у граду је било 135 обје14

15

АЈ, фонд 163, Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, фасц. 7, Трговинска инспекција 1949, 5042.
Градско предузеће за друштвену исхрану имало је 14 ресторана и мензи са 8.827 абонената; задруге – 9 ресторана и мензи са 7.628 абонената; 6 студентских мензи имало
је 7.500 абонената; установе су имале 23 мензе са 3.059 абонената, а предузећа 56 ресторана и мензи са 10.500 абонената. – Архив Београда (АБ), ГК СКС Београд 1945–
1964, кут. 401, Извештај о прегледу и пословању менза и радничко-службеничких ре-
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ката друштвене исхране (17 радничко-службеничких ресторана, 8 задружних мензи, 110 мензи предузећа). За ту годину планирано је око 29 милиона оброка, али је за прву половину године реализовано 78% плана.16 Према
подацима из октобра 1948, у радничко-службеничким ресторанима Београда најзаступљенија јела били су кувани купус са месом, сатараш са месом,
боранија са месом и изнутрице. Грађани су уз ова јела добијали још само
хлеб, па су оброци били недовољно калорични.17 Капацитети ресторана
друштвене исхране у граду били су недовољни, а и постојећи капацитети
нису коришћени у максималној мери. Квалитет хране и цене у овом ресторанима су били различити, а евиденција о калоријској вредности хране није
вођена. У највећем броју објеката хигијена је била незадовољавајућа (недовољно просторија, инсталација, инвентара, а ни оснивачи објеката нису поклањали довољно пажње том питању). У већини објеката „постоји јавашлук, фамилијарности и неодговорност“. Објекти углавном нису имали
других новчаних средстава за рад осим уплата абонената. Проблем адекватног простора био је веома изражен, пошто су за оснивање ресторана често
коришћене одузете кафане, без магацина и помоћних просторија. Мензе и
ресторани друштвене исхране снабдевали су се контролисаним намирницама према таблици (месо, масноћа, брашно, тесто, шећер, хлеб, нешто варива, запршка) и та следовања добијали су на основу броја абонената од Одељења за трговину и снабдевање Извршног одбора НО града. Ради побољшања исхране прибегавало се набавци мршавих свиња и њиховом стављању у
тов.18 Мензе и ресторани често нису имали руководиоце, благајнике, касире, а и стручност постојећег кадра није задовољавала.19
У недостатку простора за локале, борба установа и предузећа да обезбеде просторије за друштвену исхрану или угоститељску делатност била је
понекад прилично оштра. Ово се посебно односи на Београд, у коме је после рата непорушених или неоштећених зграда било мало, а предузећа,

16

17
18

19

сторана, сачињен од 6. до 16. новембра 1947; С. Селинић, Друштвена исхрана у Београду, 1945–1970, Годишњак града Београда, књ. XLIX–L, 2002–2003, стр. 245–270.
Број објеката друштвене исхране тешко је утврдити, јер су промене биле честе, евиденција непоуздана, а расположива документа често недатирана. – АБ, ГК СКС Београд 1945–1964, кут. 401, Извештај о снабдевању града Београда од 1. марта 1948. до
данас, 1948; АС, ЦК СКС, Комисија за друштвене и масовне организације 1947–1959,
кут. 7, 1950 – Реферат са саветовања проширеног пленума МСВ 23. јануар 1950; АБ,
Скупштина града, ИОНО, Повереништво за угоститељство, туризам и друштвену исхрану 1944–1952, Списак ресторана и мензи; Исто, Табеларни преглед ресторана,
мензи и интерната..., без датума; Исто, Списак објеката, ресторана, бифеа и народних
кујни по рејонима, без датума.
АС, Г-144, Министарство трговине и снабдевања, фасц. 2, док. 49.
АБ, ГК СКС Београд 1945–1964, кут. 401, Проблеми друштвене исхране у Београду,
1947; АБ, ГК СКС Београд 1945–1964, кут. 401, Извештај о снабдевању града Београда од 1. марта 1948. до данас, 1948.
АБ, ГК СКС Београд 1945–1964, кут. 401, Извештај о прегледу и пословању менза и
радничко-службеничких ресторана, сачињен од 6. до 16. новембра 1947.
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установа, радника и службеника, па тиме и њихових потреба, све више.
Овакво стање се манифестовало у сукобима око простора за објекте друштвене исхране, неизвршавању и раскидању уговора о закупу, а у појединим случајевима добијало је и политичку конотацију. Навешћемо два примера која илуструју ту ситуацију.
Државно предузеће „Риба“, после конференције у Министарству трговине и снабдевања ФНРЈ одржане 4. септембра 1946, на којој је разматран
проблем снабдевања Београда и осталих градова рибом, откупило је локал у
Београду, у Нушићевој 9, и претворило га у ресторан морске рибе „Јадран“.
Према подацима предузећа, у овом ресторану се дневно хранило око 1.500
радника и намештеника. Сматрало се да је ресторан важан како за друштвену исхрану, тако и из пропагандних разлога, с обзиром на малу потрошњу
рибљег меса. У писму стамбеном одсеку III рејона Београда предузеће је
навело и следеће: „Ресторан морске рибе Јадран има и знатну моралну вредност што у Престоници НР Југославије ствара интересе и врши пропаганду
за наше море, те на један специјалан начин продубљује и учвршћује братство и јединство наших народа“. Међутим, стамбени одсек III рејона донео
је 3. октобра 1947. решење да се локал у коме је био ресторан „Јадран“
уступи Војно-набавном предузећу, а да се предузећу „Риба“ у замену да
други локал (Узун Миркова 7, иначе власништво Ивана Зоре). Дошло је до
спора са предузећем „Риба“ чији је управник Иво Марас упутио жалбе
стамбеном одсеку, Председништву Владе ФНРЈ и јавном тужиоцу Србије.
У писму стамбеном одсеку Марас је навео да је решење о исељењу „незаконито, несоциално и штетно по народне интересе“, док је у писму Председништву Владе ФНРЈ инсистирано на „народним интересима“, „закључцима
виших форума“ и „интенцијама највиших руководиоца“.20
Председништво Владе ФНРЈ и Савезна планска комисија, према уговору закљученом октобра 1947, уступили су Предузећу за друштвену исхрану града Београда свој локал у Инжињерском дому у Београду с тим да се у
њему првенствено хране намештеници ове две савезне установе. Уговором
је регулисано да уколико ове две установе не буду имале довољан број лица
која би се хранила у ресторану (између 400 и 650), у њему су се могла у
хранити и друга лица. Само шест месеци касније савезне установе су отказале сарадњу. Председништво је оценило да је храна била добра само првог
месеца, а касније све гора („Наши другови често напуштају мензу потпуно
гладни“). Јела су била неукусна, упркос томе што је намирница било довољно, „те се често питамо због чега се тако немилице упропашћава овај

20

Реч је о позивању на конференцију у савезном Министарству трговине и снабдевања
ФНРЈ, одржану 4. септембра 1946, после које је отворен ресторан „Јадран“ у Београду. На конференцији је разматран пласман морске рибе на домаћем тржишту и потреба повећања потрошње рибљег меса у Београду, Загребу, Сарајеву, Новом Саду и
другим градовима. – АЈ, фонд 50, Председништво Владе ФНРЈ, фасц. 96, јединица
198, 1947.
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материјал“.21 Предузеће за друштвену исхрану имало је своју верзију истине. Директор предузећа је одбацивао оптужбе на рачун лошег квалитета исхране, слабе калоричности и пребацивања договореног броја претплатника,
али је и оптуживао савезне институције да су њихови службеници из „фамилијарности“ доводили у ресторан лица која нису радила у тим установама.22
*
Предузећа и ресторани друштвене исхране били су превасходно израз потребе друштва да обезбеди и контролише исхрану запослених људи,
деце и студената. Са све већом индустријализацијом земље коју је пратило
повећање броја запослених, пре свега у индустрији и администрацији, расла
је и ова потреба. Обезбеђивање хране за оне који су својим радом обнављали и изграђивали земљу или нису били у стању да је сами припреме био је
дуг државе према њима. Најважнији објекти друштвене исхране били су
радничко-службенички ресторани и мензе и ђачке и студентске мензе. Мада
је у годинама послератне немаштине овај напор државе значајно доприносио исхрани и бољим условима живота запосленог света, деце и студената,
његов позитиван утицај значајно су умањили проблеми са којима се друштвена исхрана свакодневно суочавала: недовољан број објеката, лоши хигијенски услови, недостатак инвентара, мањак стручног особља за припрему хране, једнолична и недовољно калорична исхрана итд.

21

22

АЈ, фонд 50, Председништво Владе ФНРЈ, фасц. 96, јединица 198, 1947 (бр. 5255),
1948 (96–459).
АЈ, фонд 50, Председништво Владе ФНРЈ, фасц. 96, јединица 198, 1948 (пов. бр. 544).
Г-карте (грађанско следовање) носиле су мање количине гарантованог следовања него Р (радничке) карте.

