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ZAPISNICI VLADE NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1945. – 1953. uvod
UVOD: OSNIVANJE VLADE I NJEZINA ULOGA U 
POLITIČKOME SUSTAVU VLASTI U HRVATSKOJ (1945. – 1953.)   

 Oblikovanje državnih institucija vlasti u Federalnoj Državi / Narodnoj Republici Hrvatskoj 
započelo je 1943. godine te je nastavljeno do donošenja Ustava NRH 18. siječnja 1947. godine, kojim 
te institucije dobivaju ustavnu potvrdu. Njihovi temelji postavljeni su u radu ZAVNOH-a, odnosno 
njegova Predsjedništva. Njegovim osnivanjem u lipnju 1943. godine, kao središnjega političkog 
predstavničkog tijela hrvatskoga partizanskog pokreta, završila je prva faza revolucionarne smjene 
sustava vlasti u Hrvatskoj. Na temelju prava na samoopredjeljenje i odluke s Drugoga zasjedanja 
AVNOJ-a o uređenju Jugoslavije po federativnome načelu, ZAVNOH se na Trećemu zasjedanju 
održanome 8. i 9. svibnja 1944. godine u Topuskome, konstituirao u vrhovno zakonodavno i 
izvršno tijelo vlasti u Hrvatskoj. Kao uže tijelo koje će obavljati poslove plenuma između njegovih 
zasjedanja tada je ustrojeno Predsjedništvo ZAVNOH-a. Između plenarnih zasjedanja ZAVNOH-a 
Predsjedništvo je obavljalo zakonodavnu vlast. Obavljalo je i izvršnu vlast, odnosno imalo je funkciju 
privremene vlade, najprije s 12, a zatim s 14 odjela za razne grane državne uprave. Osim zakonodavne 
i izvršne, ZAVNOH je obavljao i najvišu sudsku vlast putem Suda ZAVNOH-a, koji je započeo s 
radom 5. srpnja 1944. godine. Prema tome, polazeći od načela jedinstva vlasti, kao osnovnoga načela 
organizacije nove revolucionarne vlasti, u ZAVNOH-u, odnosno njegovu Predsjedništvu, u razdoblju 
od 1943. pa sve do travnja 1945. godine bilo je objedinjeno obavljanje zakonodavne, izvršne i sudske 
vlasti.9          

S osnivanjem Narodne vlade Hrvatske u Splitu 14. travnja 1945., Vrhovnoga suda Hrvatske 
24. travnja 1945. i pretvaranjem ZAVNOH-a u Narodni sabor Hrvatske 25. srpnja 1945. dolazi do 
podjele funkcija vlasti između više državnih tijela, uz daljnje naglašavanje načela njezina jedinstva. 
Obavljanje političkih funkcija (zakonodavne, izvršne) bilo je podijeljeno između triju tijela državne 
vlasti: Sabora, Prezidijuma Sabora i Vlade. Takav model ustroja državne vlasti potvrđen je Ustavom 
NRH iz siječnja 1947. godine.10    

Kao najviše izvršno i naredbodavno tijelo državne vlasti u Hrvatskoj Narodna vlada Hrvatske 
osnovana je, kako je spomenuto, 14. travnja 1945. na sedmoj izvanrednoj sjednici Predsjedništva 
ZAVNOH-a u Splitu.11 Osnova za donošenje takve odluke bilo je Uputstvo Predsjedništva AVNOJ-a 
o osnovnim načelima za osnivanje vlada federalnih jedinica. Njime je predsjedništvima zemaljskih 
antifašističkih vijeća prepušteno da detaljnije utvrde organizaciju svojih zemaljskih vlada. Tako su, 
nakon što je već ranije 7. ožujka 1945. osnovana Savezna vlada (Ministarski savjet DFJ), od 9. travnja 
do 5. svibnja 1945. formirane vlade svih šest federalnih jedinica.12 Mandat za sastavljanje Vlade 
povjeren je Vladimiru Bakariću, jednome od članova Predsjedništva ZAVNOH-a, koji je ujedno bio i 
sekretar Centralnog komiteta KPH te tajnik JNOF-a Hrvatske. Na njegov je prijedlog Predsjedništvo 
ZAVNOH-a samo formalno toga dana imenovalo prvu Vladu od 14 članova (predsjednik, dva 
potpredsjednika, 11 ministara).13 Naime, o strukturi (ministarskim resorima) i sastavu vlade raspravljalo 
se na sjednicama CK KPH 30. ožujka i 9. travnja 1945., a tomu su prethodile konzultacije i dogovori 
u CK KPJ u Beogradu. Rasprava o tome vodila se i na sjednici Izvršnoga odbora JNOF-a Hrvatske 
održanoj 10. travnja, na kojoj je konačno odbačen, s obzirom na odnose političkih snaga nerealan 

9  Usporedi: Hodimir SIROTKOVIĆ. Konstituiranje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, Časopis za 
suvremenu povijest 5/1973, 3, 50; Odluka o ZAVNOH-u kao vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom tijelu i 
najvišem organu državne vlasti demokratske Hrvatske, NN 2/1945; Nenad BUKVIĆ. Prilog povijesti institucija: Prezidijum Sabora 
Narodne Republike Hrvatske 1945. – 1953., Arhivski vjesnik 60/2017, 62- 63.   
10  Nenad BUKVIĆ. Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945. – 1953.): doktorski rad. Hrvatski studiji Sveučilišta 
u Zagrebu, Zagreb, 2017., 370.  

11  Vidi: Narodna vlada Hrvatske formirana u gradu Splitu dana 14. travnja 1945. Državno nakladno poduzeće Hrvatske, Zagreb, 1945.    
12  Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske: zbornik dokumenata 1945. (Od 1. siječnja do 25. srpnja). Institut za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, 1985., 7; Odluka o Narodnoj vladi Hrvatske, NN 2/1945.   
13  Imenovanje Narodne vlade Hrvatske, NN 2/1945. 
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zahtjev predsjednika IO HSS-a Franje Gažija da na čelo vlade dođe pristaša HSS-a.14 U Programskome 
referatu na toj sjednici Predsjedništva ZAVNOH-a V. Bakarić između ostaloga govorio je o povoljnim 
uvjetima za stvaranje vlade te vodećoj ulozi koju u njoj treba imati Narodna fronta.15 Vlada je 22. 
travnja 1945. izdala Deklaraciju o predstojećim ciljevima i zadatcima, a prvi sačuvani zapisnik njezine 
sjednice datiran je s 8. svibnja 1945. godine.16 Od sredine svibnja 1945. godine Vlada djeluje u Zagrebu. 
Zakonom o imenu NRH od 26. veljače 1946. preimenovana je u Vladu Narodne Republike Hrvatske.17 
Pod tim imenom djelovala je do 6. veljače 1953. kada je formalno ukinuta Ustavnim zakonom NRH 
o osnovama društvenoga i političkoga uređenja i republičkim organima vlasti, a poslove iz njezina 
djelokruga nastavilo je obavljati Izvršno vijeće Sabora.18 

S obzirom na to da je Hrvatska bila u sastavu FNRJ kao savezne države, djelovanje hrvatske 
vlade nemoguće je promatrati izvan toga konteksta. Federativno državno uređenje podrazumijevalo je 
podjelu javnih poslova između savezne države i republika članica. Spomenutom Odlukom o Narodnoj 
vladi Hrvatske od 14. travnja 1945. općenito je određeno da predsjednik Vlade i ministri rukovode 
poslovima pojedinih grana državne uprave ako one ne pripadaju u nadležnost Savezne vlade i njezinih 
ministarstava. Prema tome, podjela nadležnosti u poslovima između savezne države i federalnih 
jedinica tada još nije bila jasno definirana. To je pitanje riješeno kroz odredbe Ustava FNRJ od 31. 
siječnja 1946. godine (čl. 44.) o poslovima u nadležnosti FNRJ, koje obavljaju najviša savezna tijela 
državne vlasti i tijela državne uprave. Podjela javnih poslova provedena je na tri razine: prva se odnosi 
na poslove u isključivoj nadležnosti FNRJ, druga na poslove kojima se bave i FNRJ i republike članice, 
a treća na poslove koji su u cijelosti prepušteni republikama članicama.19 U segmentu državne uprave 
takvu podjelu poslova pratila je organizacija ministarskih resora: općesaveznih i savezno-republičkih 
na saveznoj razini te savezno-republičkih i republičkih na republičkoj razini.20 Pritom treba naglasiti 
da je uloga republičkih tijela bila naglašenija na području društvenih i komunalnih službi (zdravstvo, 
socijalna skrb, prosvjeta, komunalni poslovi). Prema načelima saveznoga ustava oblikovani su i ustavi 
svih republika članica te je njima uspostavljena potpuno simetrična organizacija vlasti i poretka u svim 
federalnim jedinicama.21  

Iako je prvim poslijeratnim ustavnim aktima formalno bila uređena kao federalna država, 
komunistička Jugoslavija to u praksi nije bila. Neposredno poslijeratno razdoblje (1945. – 1950.) 
u organizaciji države i političkih institucija vlasti karakterizira administrativno-centralistički način 
upravljanja, tj. sustav državnih tijela u strogome hijerarhijskom odnosu, s težištem na provođenju 
operativnih ciljeva (obnova i izgradnja zemlje nakon ratnih razaranja, opskrba stanovništva, stabilizacija 
nove vlasti, nacionalizacija, industrijalizacija, kolektivizacija poljoprivrede i dr.). Tako su federalne 
jedinice, a među njima i Hrvatska, odražavale organizaciju i djelovanje saveznih tijela državne vlasti 
provodeći odluke donesene na saveznoj razini. S aspekta organizacije institucija vlasti, to razdoblje 
karakterizira i intenzivno grananje mreže državnih upravnih tijela (ministarstava i drugih tijela u sastavu 
Vlade) te organizacijska nestabilnost zbog učestalih promjena (ukidanje i osnivanje novih tijela).22 To 

14  Vidi: Zapisnici Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske: 1945. – 1952. Svezak 1. (prir. Branislava Vojnović). Hrvatski 
državni arhiv, Zagreb, 2005., 54- 55; Nenad BUKVIĆ. Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945. – 1953.): doktorski 
rad, 151 -153.  
15  Programski referat vidi u: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske: zbornik dokumenata 1945. (Od 1. siječnja do 25. srpnja), 
620 -629.   
16  Deklaraciju Narodne vlade Hrvatske vidi u: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske: zbornik dokumenata 1945. (Od 1. 
siječnja do 25. srpnja), 639- 640; Narodna vlada Hrvatske formirana u gradu Splitu dana 14. travnja 1945., 91 -94.    
17  Zakon o imenu Narodne Republike Hrvatske, NN 34/1946. 
18  Opširnije: Ustavni zakon NRH o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim organima vlasti i Zakon o provođenju 
Ustavnog zakona NRH o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim organima vlasti, NN 9/1953.; Nenad BUKVIĆ. 
Izvršno vijeće Sabora Narodne Republike Hrvatske: ustroj i djelovanje (1953. – 1963.), Arhivski vjesnik 55/2012, 9 46. 
19  Vidi: Čl. 44. Ustava FNRJ, SL 10/1946.  
20  Opširnije o tome: Nenad BUKVIĆ. Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945. – 1953.): doktorski rad, poglavlje 
2.3. Jugoslavenski/hrvatski ustavni poredak 1946. – 1953., 68 -114.
21  Hrvoje MATKOVIĆ. Povijest Jugoslavije: 1918. – 1991: hrvatski pogled. Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 1998., 281. Usporedi: Čl. 45. i 46. 
Ustava NRH od 18. siječnja 1947., NN 7/1947.  
22  Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ. Institucije središnjih tijela Narodne Republike Hrvatske 1945. – 1953.: magistarski rad, 18. i 28.; Ana 

je pregledno i cjelovito obrađeno u više radova Milana Ramljaka i Ane Holjevac Tuković.23 S obzirom 
na to te pojašnjenja o promjenama u organizaciji Vlade u bilješkama uz same zapisnike u nastavku ove 
knjige, ti se podatci ovdje u uvodu detaljnije ne ponavljaju. 

Razgranatost državne uprave u Jugoslaviji dosegnula je svoj vrhunac počekom 1950. godine. 
Savezna je vlada tada imala 35 glavnih tijela (Predsjedništvo Vlade, Privredni savjet, Planska komisija, 
Komisija državne kontrole, 22 ministarstva i 9 komiteta). Početkom iste godine, prije reorganizacije, 
državna uprava u Hrvatskoj sastojala se od 24 tijela: Predsjedništva Vlade, 16 ministarstava, 2 komisije 
i 5 komiteta. Pored toga, postojale su uprave, komisije i druga posebna tijela Vlade te više od 40 tijela 
u sastavu pojedinih ministarstava, komisija i komiteta.24 

Početkom pedesetih (1950. – 1953.) jugoslavenski komunisti načelno odbacuju administrativno-
centralistički sustav upravljanja državom, privredom i društvom te oblikuju koncept društveno-
političkoga sustava zasnovanoga na ideji radničkoga samoupravljanja. Promjene u okviru provođenja 
toga koncepta i „odumiranja države” zahvatile su i preoblikovanje dotadašnjega državnog i upravnog 
aparata.25 To preoblikovanje odvijalo se postupno, od uvođenja prvih savjeta i generalnih direkcija kao 
tijela državne uprave 1950. do donošenja ustavnih zakona iz 1953., odnosno Zakona o državnoj upravi 
iz 1956. godine.26 Konkretno, tijekom 1950. godine u saveznoj se upravi smanjuje broj ministarstava i 
komiteta, a osnivaju se savjeti i generalne direkcije kao nova tijela vlade. U jesen te godine Saveznu je 
vladu činilo 12 ministarstava, 2 komisije, 6 komiteta, 10 savjeta i 4 generalne direkcije. U travnju 1951., 
kao posljedica političke orijentacije prema decentralizaciji i pomicanju težišta u obavljanju upravnih 
poslova sa saveznih na republička tijela, taj je broj znatno smanjen (ostali su Predsjedništvo Vlade, 7 
ministarstava i 11 savjeta). Kao efekt upravne decentralizacije taj je proces u federalnim jedinicama 
početno bio obrnut. Nakon prve reorganizacije, do sredine kolovoza 1950., broj tijela državne uprave 
u Hrvatskoj porastao je na 42 (Predsjedništvo Vlade, 16 ministarstava, 2 komisije, 5 komiteta, 7 savjeta 
i 11 generalnih direkcija). Potom je tijekom 1951. najprije ukinuta Komisija državne kontrole, a zatim 
11 ministarstava, 11 generalnih direkcija, 5 komiteta, 1 savjet i Planska komisija, nakon čega kao 
neposredna tijela Vlade uz njezino Predsjedništvo ostaju samo 4 ministarstva i 9 savjeta.27      
   

Naznačena razgranatost i učestalost organizacijskih promjena vidljive su i kroz promjene u 
sastavu članova Vlade (ukupno njih 55 u razdoblju 1945. – 1953.). S obzirom na to da su svi oni više 
ili manje redovito prisustvovali sjednicama i sudjelovali u raspravi, smatram potrebnim dalje u tekstu 
navesti njihov popis (abecedno), s napomenom o funkciji u Vladi i razdoblju njezina obavljanja:28  

HOLJEVAC TUKOVIĆ. Uloga republičkih ministarstava u upravi Narodne Republike Hrvatske (1945. – 1953.), Arhivski vjesnik 
45/2002, 105 -106.   
23  Vidi: Milan RAMLJAK, Razvitak uprave u Hrvatskoj u razdoblju od 1946. do 1963. godine, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 
40/1990, 1, 79- 99; Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ. Institucije središnjih tijela Narodne Republike Hrvatske 1945. – 1953.: magistarski rad; 
Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ. Uloga republičkih ministarstava u upravi Narodne Republike Hrvatske (1945. – 1953.), 103- 114; Ana 
HOLJEVAC TUKOVIĆ. Društveno-gospodarske reforme 1950. – 1952. i njihov odraz na upravu Narodne Republike Hrvatske, 
Arhivski vjesnik 46/2004, 131 -146.       
24  Milan RAMLJAK. Razvitak uprave u Hrvatskoj u razdoblju od 1946. do 1963. godine, 89.   
25  Usporedi: Dušan BILANDŽIĆ. Hrvatska moderna povijest. Golden marketing, Zagreb, 1999., 334; Jože PIRJEVEC. Jugoslavija 1918. 
– 1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. Založba Lipa, Koper, 1995., 208. 
26  Milan RAMLJAK. Razvitak uprave u Hrvatskoj u razdoblju od 1946. do 1963. godine, 89.
27  Isto, 90- 91 i 97. Vidi o tome i: Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ. Društveno-gospodarske reforme 1950. – 1952. i njihov odraz na upravu Narodne 
Republike Hrvatske, 131- 146.   
28  Detaljniji biografski podatci o članovima Vlade mogu se pronaći u tiskanim i elektroničkim leksikonima i enciklopedijskim izdanjima. 
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Babić, Ivo  Ministar prosvjete (30. studenoga 1946. – 27. travnja 1951.) 

Bakarić, Vladimir  Predsjednik Vlade (14. travnja 1945. – 6. veljače 1953.) 

Bakrač, Boris  Ministar građevina (25. rujna 1947. – 27. travnja 1951.) 

Baltić, Milutin  Ministar rada (11. rujna 1950. – 16. listopada 1951.) 

Berus, Anka  Ministrica financija (14. travnja 1945. – 28. travnja 1949.), predsjednica Kontrolne 
komisije (28. travnja 1949. – 5. svibnja 1950.), ministrica financija (5. svibnja 1950. – 
6. veljače 1953.)   

Biber, Antun  Ministar predsjednik Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo (20. lipnja 1950. – 16. 
listopada 1951.)

Blažević, Jakov  Potpredsjednik Vlade i predsjednik Privrednog savjeta (5. svibnja 1950. – 6. veljače 
1953.) 

Borčić, Čedo  Ministar predsjednik Savjeta za energetiku i ekstraktivnu industriju (5. svibnja 1950. 
– 16. listopada 1951.) 

Brkić, Dušan (Duško) Ministar pravosuđa (14. travnja 1945. – 20. siječnja 1947.), potpredsjednik Vlade (20. 
siječnja 1947. – 11. rujna 1950.)29

Brkić, Zvonko  Predsjednik Planske komisije (30. studenoga 1946. – 3. veljače 1947.), ministar bez 
resora (28. travnja 1949. – 27. travnja 1951.)  

Brozina, Nikola  Ministar lokalnog saobraćaja (25. rujna 1947. – 13. siječnja 1949.) 

Buković, Ivan Ćiro  Ministar za državne nabavke (28. travnja 1949. – 27. travnja 1951.)

Buljan, Vice  Ministar ribarstva (25. rujna 1947. – 27. travnja 1951.)

Cazi, Josip  Ministar generalni direktor Generalne direkcije metalne industrije (5. svibnja 1950. – 
4. kolovoza 1950.), ministar generalni direktor Generalne direkcije za mašinogradnju 
(4. kolovoza 1950. – 27. travnja 1951.) 

Cetinić, Marin  Ministar predsjednik Savjeta za promet robom (5. svibnja 1950. – 6. veljače 1953.)

Cvetković, Marijan  Predsjednik Planske komisije (3. veljače 1947. – 5. svibnja 1950.), ministar predsjednik 
Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo (5. svibnja – 20. lipnja 1950.), ministar rada (20. 
lipnja – 11. rujna 1950.), ministar narodnog zdravlja (11. rujna 1950. – 27. travnja 
1951.), ministar predsjednik Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku (16. 
listopada 1951. – 6. veljače 1953.)  

Čalić, Dušan  Ministar trgovine i opskrbe (14. travnja 1945. – 23. veljače 1946., 13. siječnja 1949. – 
5. svibnja 1950.), predsjednik Planske komisije (5. svibnja – 11. rujna 1950.), ministar 
predsjednik Savjeta za prerađivačku industriju (11. rujna 1950. – 16. listopada 1951.), 
ministar predsjednik Savjeta za industriju (16. listopada 1951. – 6. veljače 1953.)

Čiković, Tomo  Ministar poljoprivrede i šumarstva (14. travnja 1945. – 23. veljače 1946.)

Diminić, Dušan  Ministar komunalnih poslova (28. travnja 1949. – 5. svibnja 1950.), ministar trgovine 
i opskrbe (5. svibnja 1950. – 27. travnja 1951.) 

Draušnik Jurica  Ministar socijalne politike (14. travnja 1945. – 23. veljače 1946.), ministar trgovine i 
opskrbe (26. veljače 1946. – 13. siječnja 1949.), ministar saobraćaja (13. siječnja 1949. 
– 5. svibnja 1950.), ministar generalni direktor Generalne direkcije odjeće i obuće (5. 
svibnja 1950. – 27. travnja 1951.)  

29 Ukazom Prezidijuma Sabora od 20. lipnja 1950. Dušan Brkić postavljen je i za predsjednika Savjeta za zakonodavstvo i izgradnju 
narodne vlasti. Taj ukaz, donesen između dvaju njegovih zasjedanja, Sabor nije potvrdio jer je na istoj sjednici održanoj 11. rujna 
1950. prihvatio prijedlog predsjednika Vlade kojim su on, Rade Žigić i Stanko Ćanica Opačić razriješeni dužnosti članova Vlade. Vidi: 
HR-HDA-1081. Sabor SRH. 4.2.11. Osmo redovno zasjedanje, 11. rujna 1950., kut. 7.    

Egić, Dušan  Ministar državnih poljoprivrednih dobara (5. svibnja – 4. kolovoza 1950.), ministar 
generalni direktor Generalne direkcije državnih poljoprivrednih dobara (4. kolovoza 
1950. – 6. veljače 1953.) 

Gaži, Franjo  Potpredsjednik Vlade (14. travnja 1945. – 6. veljače 1953.)  

Gizdić, Drago  Ministar komunalnih poslova (13. siječnja – 28. travnja 1949.)

Gregorić, Pavle  Predsjednik Kontrolne komisije (19. travnja 1946. – 22. siječnja 1948.)

Gretić, Ivica  Ministar financija (28. travnja 1949. – 5. svibnja 1950.), ministar generalni direktor 
Generalne direkcije drvne industrije (5. svibnja 1950. – 27. travnja 1951.) 

Holjevac, Većeslav  Ministar saobraćaja i pomorstva (16. listopada 1951. – 6. veljače 1953.)

Iveković, Mladen  Ministar industrije i rudarstva (14. travnja 1945. – 23. veljače 1946.)

Ivić, Stjepan  Ministar poljoprivrede (5. svibnja 1950. – 27. travnja 1951.)

Kladarin, Đuro  Predsjednik Planske komisije (11. rujna 1950. – 27. travnja 1951.)

Koharović, Aleksandar  Ministar narodnog zdravlja (14. travnja 1945. – 13. siječnja 1949.)

Komar, Slavko  Predsjednik Kontrolne komisije (22. siječnja 1948. – 28. travnja 1949.), ministar 
predsjednik Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo (16. listopada 1951. – 6. veljače 
1953.)

Krajačić, Ivan  Ministar unutrašnjih poslova (26. veljače 1946. – 6. veljače 1953.) 

Krizman, Hinko  Ministar socijalne politike / socijalnog staranja (26. veljače 1946. – 27. travnja 1951.), 
ministar predsjednik Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku (27. travnja 1951. 
– 16. listopada 1951.), ministar pravosuđa (16. listopada 1951. – 6. veljače 1953.)

Krstulović, Vicko  Ministar unutrašnjih poslova (14. travnja 1945. – 1. veljače 1946.)

Maslarić, Božidar  Potpredsjednik Vlade (27. travnja 1951. – 6. veljače 1953.)

Milivojević, Joza  Ministar pravosuđa (13. siječnja 1949. – 16. listopada 1951.) 

Mrazović, Karlo  Ministar rada (26. veljače 1946. – 25. rujna 1947.) 

Opačić, Stanko Ćanica  Ministar građevina (14. travnja 1945. – 25. rujna 1947.), ministar šumarstva (25. rujna 
1947. – 13. siječnja 1949.), ministar drvne industrije (13. siječnja 1949. – 5. svibnja 
1950.), ministar šumarstva (5. svibnja 1950. – 11. rujna 1950.)

Počuča, Mile  Predsjednik Komisije državne kontrole (5. svibnja 1950. – 13. veljače 1951.), ministar 
bez resora (13. veljače – 27. travnja 1951.) 

Pribićević, Rade  Potpredsjednik Vlade (14. travnja 1945. – 20. siječnja 1947.), ministar industrije i 
rudarstva (26. veljače 1946. – 30. travnja 1946.) 

Prvčić, Stjepan  Ministar poljoprivrede i šumarstva (26. veljače 1946. – 13. siječnja 1949.)  

Ritig, Svetozar  Ministar bez resora (26. veljače 1946. – 6. veljače 1953.) 

Rkman, Božo  Ministar šumarstva (11. rujna 1950. – 27. travnja 1951.)

Saili, Dragutin  Ministar poljoprivrede (13. siječnja 1949. – 5. svibnja 1950.), ministar predsjednik 
Savjeta za lokalnu privredu (5. svibnja 1950. – 27. travnja 1951.), ministar predsjednik 
Savjeta za građevinarstvo i komunalne poslove (27. travnja 1951. – 6. veljače 1953.) 

Sekulić, Nikola  Ministar pravosuđa (20. siječnja 1947. – 13. siječnja 1949.), ministar narodnog 
zdravlja (13. siječnja 1949. – 11. rujna 1950.), potpredsjednik Vlade i predsjednik 
Savjeta za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti (11. rujna 1950. – 27. travnja 
1951.), predsjednik Savjeta za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti (27. travnja 
1951. – 6. veljače 1953.)   
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Splivalo, Stipe  Ministar za uvoz i izvoz (4. kolovoza 1950. – 27. travnja 1951.)

Sremec, Zlatan  Ministar prosvjete (26. veljače 1946. – 30. studenoga 1946.)

Stanger, Uliks  Ministar obalnog pomorstva, ribolova i lokalnog saobraćaja (14. travnja 1945. – 23. 
veljače 1946.)

Todorović, Simo  Ministar drvne industrije (25. rujna 1947. – 13. siječnja 1949.), ministar šumarstva (13. 
siječnja 1949. – 5. svibnja 1950.), ministar saobraćaja (5. svibnja 1950. – 27. travnja 
1951.), ministar saobraćaja i pomorstva (27. travnja 1951. – 16. listopada 1951.)

Valečić, Alojz  Ministar rada (25. rujna 1947. – 20. lipnja 1950.) 

Vrkljan, Ante  Ministar prosvjete (14. travnja 1945. – 1. veljače 1946.), ministar rudarstva (22. siječnja 
1948. – 13. siječnja 1949.) 

Zlatić, Dina  Ministrica komunalnih poslova (25. rujna 1947. – 13. siječnja 1949.), ministrica bez 
resora (13. siječnja 1949. – 20. srpnja 1949.) 

Zlatić, Savo  Ministar industrije i rudarstva (30. travnja 1946. – 30. studenoga 1946.)

Žanko, Miloš  Ministar za nauku i kulturu (5. svibnja 1950. – 27. travnja 1951.), ministar predsjednik 
Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu (27. travnja 1951. – 6. veljače 1953.)

Žigić, Rade  Ministar industrije i rudarstva (30. studenoga 1946. – 22. siječnja 1948.), ministar 
industrije (22. siječnja 1948. – 5. svibnja 1950.), ministar predsjednik Savjeta za 
prerađivačku industriju (5. svibnja 1950. – 11. rujna 1950.)

  
Uz prethodno opisano, nužno je naglasiti dominantnu ulogu koju je u državi i društvu toga 

doba imala Komunistička partija Jugoslavije, tj. Komunistička partija Hrvatske, što je u literaturi 
općeprihvaćena teza.30 Javno deklarirane, formalno demokratske odredbe saveznoga i republičkih 
ustava bile su zavjese iza kojih se prikrivala snažno centralizirana država, jednopartijska diktatura na 
čelu s Josipom Brozom Titom. Drugim riječima, komunistička je Jugoslavija/Hrvatska imala formu 
građanskoga društva i sve tradicionalne institucije zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, čiji je stvarni 
(de facto) položaj u sustavu vlasti bio instrumentaliziran, tj. bitno drukčiji u odnosu na formalni (de iure) 
položaj deklariran ustavom. 

Za razliku od Svesavezne komunističke partije (boljševika) u sovjetskome ustavu (po čijemu 
je modelu oblikovan i jugoslavenski/hrvatski politički sustav), KPJ/KPH jugoslavenskim/hrvatskim 
ustavom nije potvrđena kao vodeća snaga društva, iako je to u stvarnosti bila i na njezinim je odlukama 
počivao cijeli novi društveno-politički sustav uspostavljen nakon Drugoga svjetskog rata. Zadržavajući 
sve do Šestoga kongresa KPJ-a u studenome 1952. godine konspirativni način djelovanja, svoje je 
odluke provodila preko masovnih političkih organizacija (narodna fronta, sindikati, omladina) i tijela 
državne vlasti (parlamentarne institucije, vlade, narodni odbori) kao svojih transmisija.31 Članovi 
partijskih tijela istovremeno su bili rukovodeći dužnosnici ili članovi najviših političkih tijela vlasti. 
Najbolji je primjer za to Vladimir Bakarić, koji je istovremeno bio politički sekretar CK KPH, član 
Politbiroa CK KPH, predsjednik Vlade, zastupnik u Saboru i član Prezidijuma Sabora.

30  Vidi, npr.: Branko PETRANOVIĆ. Istorija Jugoslavije 1918. – 1988. Treća knjiga. Socijalistička Jugoslavija 1945. – 1988.; Jože PIRJEVEC. 
Jugoslavija 1918. – 1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije; Hrvoje MATKOVIĆ. Povijest Jugoslavije: 1918. – 1991.: 
hrvatski pogled; Dušan BILANDŽIĆ. Hrvatska moderna povijest; Zdenko RADELIĆ. Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991.: od zajedništva 
do razlaza. Školska knjiga – Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2006.; Ivo GOLDSTEIN. Hrvatska 1918. – 2008. Novi Liber – 
Europapress holding, Zagreb, 2008.; Josip MIHALJEVIĆ. Komunizam i čovjek: odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj od 1958. do 1972. Hrvatski 
institut za povijest, Zagreb, 2016.; Lidija BENCETIĆ. Komunizam u slici: društveni i politički život Jugoslavije u karikaturama Vjesnika i Borbe 
(1945. – 1962.). Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2017.; Tatjana ŠARIĆ. U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954. Hrvatski 
državni arhiv, Zagreb, 2017.  
31  Nenad BUKVIĆ. Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945. – 1953.): doktorski rad, 374 -375. 

Partijski zaključci i direktive povezane sa svim područjima života (organizacija države, obnova 
zemlje, industrijalizacija, agrarna reforma, Petogodišnji privredni plan i dr.) provođeni su po partijskoj 
liniji putem razgranatoga partijskog aparata te po državnoj liniji posredstvom državnih tijela kroz 
zakone, uredbe i druge propise koje su ta tijela donosila.32 Zaključci i direktive između partijskih 
i državnih tijela često su se prenosili i u neformalnim druženjima o čemu nema traga u pisanim 
izvorima. Svoj utjecaj komunistička je partija širila i preko partijske organizacije u Vladi i partijskih 
organizacija u ministarstvima, čiji je rad koordinirao Komitet centralnih ustanova pod neposrednim 
rukovodstvom CK KPH.33 

Ulogu KPH i njezinih tijela kao stvarnih nositelja političke moći, potvrđuje i njihova kontrola 
nad radom najviših državnih izvršnih i upravnih tijela, uključujući i odlučivanje o njihovu sastavu. Tako 
se, primjerice, o rekonstrukciji Vlade, razrješavanju i imenovanju ministara, što je formalno sukladno 
ustavu svojim odlukama uređivao Sabor, prethodno odlučivalo na nizu sjednica Politbiroa CK KPH.34 

Konkretan rad Vlade u Hrvatskoj u razdoblju 1945. – 1953. razvidan je iz tema razmatranih na 
njezinim sjednicama. Skupine tema odnose se na: organizaciju republičke uprave, kadrovska rješenja 
u Vladi i tijelima republičke uprave, poslijeratnu obnovu i izgradnju, agrarnu reformu, kolonizaciju, 
plansko gospodarstvo, oduzimanje privatne imovine po raznim osnovama, otkup, zadrugarstvo, 
planiranje i praćenje republičkih prihoda i rashoda i druge društveno-gospodarske odnose. Razmatrani 
su zakonski prijedlozi (uključujući republičke budžete i financijske zakone te zakone o završnim 
računima), koje je Vlada potom upućivala u saborsku proceduru, te prijedlozi akata za čije je donošenja 
Vlada bila nadležna prema ustavu: uredbe za primjenu zakona i drugih propisa, uredbe na temelju 
neposredne ustavne ovlasti, uredbe na temelju zakonskoga ovlaštenja, drugi akti (uputstva, naredbe, 
rješenja, odluke) za provođenje saveznih i republičkih zakona i akata savezne Vlade, kao i njezinih 
vlastitih uredbi. Prva kategorija odnosi se na uredbe za primjenu saveznih i republičkih zakona te 
uredbi, uputstava i naredbi Vlade FNRJ. Uredbe na temelju neposredne ustavne ovlasti odnose se na 
propisivanje uređenja ministarstava i podređenih ustanova, osnivanje specijalnih komiteta, komisija i 
ustanova pri Vladi za provođenje privrednih, kulturnih i drugih poslova (čl. 79. i 80. Ustava NRH). 
Uredbe na temelju zakonskoga ovlaštenja bile su uredbe kojima je Vlada regulirala pojedina pitanja 
umjesto Sabora kao formalnoga zakonodavnog tijela, na temelju ovlaštenja koja je od njega dobila. To 
je u praksi značilo da je Sabor, umjesto da neko pitanje sam normira zakonom, mogao ovlastiti Vladu 
da ga ona normira uredbom. To je bilo pravo kojim su se Savezna i Republička vlada u praksi široko 
koristile. Na sjednici 9. prosinca 1947. Sabor je potvrdio Zakon o ovlaštenju Vlade za donošenje 
uredbi za obnovu zemlje i narodne privrede, donesen na sjednici Prezidijuma Sabora 4. srpnja 1946. 
godine. Takav zakon donesen je ranije, u veljači 1946. i na saveznoj razini. U cilju poduzimanja hitnih 
mjera za obnovu zemlje i razvoj privrede, Vlada je bila ovlaštena da ih propisuje uredbama. Donosile 
su se na sjednicama Vlade, a objavljivane su s potpisima predsjednika Vlade i nadležnoga ministra. 
Takve uredbe sa zakonskom snagom, Sabor je naknadno primao na znanje i potvrđivao. Najveći 
dio takvih uredbi (njih 57) Vlada je donijela do sredine 1950., u godinama najintenzivnije provedbe 
Petogodišnjega privrednog plana NRH.35            

      

32  Zapisnici Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945. – 1952. Svezak 1., 10 -11.  
33  Biljana KAŠIĆ. Značajke partijske ideologije u Hrvatskoj (1945. – 1948.), Časopis za suvremenu povijest 23/1991, 1 3, 243 -244.; Zapisnici 
Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945. – 1952. Svezak 1., 312; Nenad BUKVIĆ. Sabor Narodne Republike Hrvatske: 
organizacija i djelovanje (1945. – 1953.): doktorski rad, 327; Tatjana ŠARIĆ. U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. – 1954., poglavlje 
Stvaranje države i hijerarhijskih odnosa Komunističke partije i njezinih transmisija, 38 -44. 
34  Usp., npr.: Zapisnici Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945. – 1952. Svezak 2. (prir. Branislava Vojnović). 
Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2006., 27- 28, 75, 88, 315, 344- 345, 351 -352, 692 -693, 734 -735 i 855 -856; Zapisnici Izvršnoga komiteta 
Centralnoga komiteta Saveza komunista Hrvatske: 1952. – 1954. Svezak 3. (prir. Branislava Vojnović). Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2008., 
58 -60. 
35  Nenad BUKVIĆ. Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945. – 1953.): doktorski rad, 340 -341.


