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гално прелазили или слати у западне земље ради пропаганде/'0 што је, ако се
изузме њихово стално и континуирано коришћење за обавештајне сврхе, у осно
ви било и сасвим тачно.
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The article deals with the structure of political emigration who сате fюm cominfoпn
counu·ies in Yugoslavia, after the break with Soviet Union in 1948. Т11е autl10I" sl10ws t\le
social, national, gender and age stшcutre of refugees. The conditions of theiг trcaLeшent
in Yugoslavia аге analysed in details.

Анонимне доставе у Србији
1948-1953:једно обележје
,,духа времена"
АПСТРАКТ: Рад је йисан искључиво н.а осн.ову архивских докуме
наша. Говори о анонимним досшавама уйуhеним ЦК КПС и Пред
седнику Владе у времену админисшрашивно-ценшралисшичкоz уй
рављања земљом.

Познато је да је Југославија у време административно-централистичког

управљања опппедруштвеним и привредним животом у времену

1945~1953. има

ла више институција задужених за репресију, надгледање, праћење целих "кла
са", група или појединаца меlју становништвом. Биле су ту УДБА, ОЗНА,

државне контроле на више нивоа, народна милиција, разне институције судства,
агенти, достављачи и друго. Све друштвено-политичке организације, министар
ства и други писали су обавезно месечне, полугодишње и годишње извештаје

у којима су на опширан начин објашњавани политичка ситуација, стање при
вреде и девијације на терену. У таквим приликама, међутим, јавља се и инсти

туција анонимних достава, које су на разним нивоима државних и партијских
органа добијали појединци, кабинети, друштвено-политичке организације,
удружења и други. Комунистичка партија Србије, Синдикат, АФЖ, Народна ом

ладина, на једној страни, а на другој, Народна скупштина Србије, Президијум
и руководећи кадар добијали су обично доставе појединаца, али и група, па чак
и целих села у којима су изношени различити примери аномалија у друштву,
привреди, понашању појединаца итд. Било је ту случајева кршења прописа, кри
минала, личних неправди, оцена општег стања у друштву, указивања на разлику

између онога што су прокламовали партијски и државни органи и праксе, из

60

У истом извору се нав оди, да југословенске власти никад нијесу дозвољавале "западњацима" да у
ма ком виду користе "постојање" емиграције из ИБ земаља у ФНРЈ. Чак ни Високом комесару за
избјеглице нхј е дозвољаван контакт с њима, нити је прихватана било каква помо!i ОУН за њихово

издржавање, како би се избјегло "свако мешање Запада у то питање". АМИП, ПА, СССР,
Фасц.

81 , Пов.

бр.

417498, 4.

1952,

ношења доживљених неправди личне природе итд.

Историјски извори показују да су се у току 1947. године, а и много година
после тога, највише кршили прописи из привреде. Статистика је регистровала
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да је у поменутој години било

2.976 привредних прекршаја, 1.374 кршења

о државном привредном плану и скоро

3.000

Закона

случајева кршења осталих при

вредних прописа. На службенике привредних предузећа отпадало је 73%
1
прекршаја, републичке органе управе 4%, и савезне органе 0,7% прекршаја.
Одељење општег надзора при тужилаштвима регистровало је 6.560 случа_јева
незаконитости органа народне власти. Дуго је предмет интересовања у Србији
била и примена Закона о аграрној реформи и колонизацији. Од 2.831 предмета
о којима је расправљало Тужилаштво Србије,

30% је
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4. Наредне године прешао је за члана ИО СНО среза подунавског и то
за повереника рада. Ту је опет због махинација кажњен укором и враћен на
село.

5.

Наведени примери очито показују да је друштвено-економски систем из

грађиван у послератним годинама показивао многе негативности које су држав
ни органи очито регистровали. Поставља се питање шта је са онима који нису

У селу је посудио новац од једног сељака, али није могао да га врати.

То му се десило неколико пута.

6.

Године

1950.

напио се у селу и као председник МНО терао је људе да

скидају капије-вратнице са ограда, што је и сам чинио.

7.

имало многе неправилно

сти. На укупан број решених предмета долазило је 16% жалби. Пресуде су
потврђиване у 50% случајева, 33%_ пресуда је преиначено, 14,73% је поништено,
док су остале решене "на други начин". 2
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Исте године није могао да испуни план откупа кукуруза, па је тражио

да се нађу 'прикривене површине'. Испоставило се да је највише таквих било
код његове родбине.

8.

Исте године запленио је свињу једне сељанке која је била у репи код

његовог таста.

9.

Године

1951.

побегао је из МНО, а и пријавио се у СРЗ као члан, иако

није радио ни он ни његова жена. Мада није имао ниједан трудодан од управе

обичног човека, партијца, народнофронтовца, омладинца, задругара и "др.

задруге добио је 7000 циг.ли за прављење куће (било је људи који су имали у
СРЗ 200 до 300 радних дана а нису имали ништа).

Своје виђење стварности и свега онога што их је окруживало многи од
њих су пренели на анонимну доставу, коју су упућивали разним институцијама

би он ковао, јер му је то било иначе занимање. Убрзо је одустао од заната 'из

били предмет пажње државних и партијских органа, који су се животно тицали

10.

Наговорио је управу СРЗ да купи ковачки алат од његовог кума да

у Србији.

здравствених разлога' и постао благајник и евидентичар задруге. Ту су бележи

Задржаћемо се овог пута на анонимним доставама које су слате највишим
органима у Републици, тј. Председништву Владе Републике Србије и ЦК КПС
као највишем партијском телу. Занима нас пре свега садржајна страна аноним
них достава. Из текста смо изоставили имена свих учесника, јер сматрамо да

трудодане по вољи и узимали задружни новац.

су небитна за укупну проблематику. Функције главних актера анонимних до

става смо, међутим, оставили сматрајући их битним за место и значај проблема
о коме је у акту реч.
Анонимне доставе у највише случајева за свој предмет имају појединца,

групу људи или негативну µојаву у друштву, друштвеним организацијама и по
себно Партији. ,,Наши руководиоци гледају да се сваког дана све боље и пра
вилније односе према масама народа, и да спроведу све потребне мере у што
бољу и ширу демократију", почиње опширна анонимна достава из села Вранова
(Смедерево) упућена ЦК КПС. И наставља: ,,Насупрот томе појединци у пар
тијској организацији који раде у масама г.ледају да 'изврну' ствари и 'накараде'
све што Влада и Партија спроводе. У партијској организацији села Вранова
има људи који 'нарушавају' својим радом углед и лик сваког искреног човека,

11. Често се догађа да он и председник задруге иду по селу и лумпују,
итд."

Анонимна достава завршава речима: ,,Можда ће се горњи наслов и мало
зачудити откуда оволики материјал, а да до сада нитко није дискутовао о овом
предмету у партијској јединици. То јесте помало смешна ствар, али ако се узме
у обзир да је он у већини овог периода био секретар ОПО и да је успео да
заплаши све чланове Партије, да му нису смели ништа. Ако би неко нешто и

покушао он га други дан проглашује за нерадника, непријатеља и сл. Он је био
страх и трепет у селу, као врста Гестаповца, тако да се сељаци боје." Осим
тога он је "добро наобразован и добро писмен."3
Слична достава ЦК КПС стигла је из села Бобова среза ресавског. У њој
се "најбољи комунисти" села обраћају "нашим највећим руководиоцима, којима
је наш народ дао поверење да га води у бољу будућност". Али дешавају се разне
ствари, које чини члан Бироа СК КПС у Свилајнцу, иначе рођен у селу Бобови.
Према својим сељацима он је заузео "чисто диктаторски став", те ,,нас искључује

а камоли члана Партије." За само једног од њих наведене су следеће негатив

из Партије, проглашава нас за информбировце и непријатеље изградње соци

ности у раду:

јализма само на основу тога што ми не дозвољавамо да нас терорише и не
дотични је именован за одкупљивача земљорадничке за

живимо под његовом сугестијом". Дотични друг има још неправилности у раду

друге, откупљивао је кромпир и продавао га неким предузећима, а новац

око откупа масти, ,,на тај начин што терорише радничку класу, а штити кулаке,

задржавао за себе. Кад је група око њега ухваћена, успео је 'лажима и махи

шпекуланте и велепоседничке елементе". Живи неморалним животом, ,,швале-

,,1.

Године

1948.

нацијама', као и интервенцијом СК Партије да се извуче.

2. Исте године узео је део новца од продатих карата гарантованог снаб

3

Исто, фасц.

19,

бр.

231, 24.9.1952.

Срески комитет је у провери углавном побио већину навода

доставе као нетачне. Констатовано је само, даје тачно, да се напијао са председником СРЗ и да му

девања.

3. Исто му се догодило још једном у истој години,

али овај пут у Смедереву.

се жена често свађа. ,.Оптужени" је кажњен строгим партијским укором и смењен са дужности
<шана бироа ОПО. Срески комитет је иначе открио писце доставе и констатовао да они нису писали

да би помогли ОПО, веh вођени личном мржњом према "главном јунаку", за когаје речено даје
Архив Србије (у даљем тексту АС) фонд ЦККПС ф.

2

Исто.

37, несређено.

био један од најбољих чланова КП, мада му то не умањује одговорност за учињене грешке. Писци
анонимних достава, каже СК, били су ти који су ОПО довели у тешку ситуацију- Исто, бр.

30.6.1952.

411,
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рише се са женскама капиталистичког карактера". Служи се разним недозво

Поводом анонимне доставе против представника МНО села Амерића, срез

љеним средствима да би заплашио људе, а оне које дају отпор проглашава за

Космајски, занимљива је провера коју су предузели разни партијски органи на

непријатеље изградње социјализма, и "назива нас оним што ми никада не жели

терену. У достави је председник а и још неки чланови Партије, окривљен за

мо бити, таман ако треба погинути и главе своје изгубити, јер смо сви очеличени

рђаву прошлост и ,,гурање" у Месни одбор да би штитио своје домаћинство од

кроз НОБ и знамо шта значи независност, знамо како треба да буде један ко
муниста". Достава завршава клицањем партији и ЦК КПС, а потписали су је

привредних мера (откупа). Партијска организација у Младеновцу је утврдила

"искључени чланови КП Србије села Бобова". 4
Сељаци села Рађ из среза Рађевског, своју доставу пишу у облику изјаве

материјалом. Држао је месец дана ,једну другарицу" која је била у борби

и кажу:

1.

,,Ви руководиоци ЦК КПЈ сте се борили против немачког окупатора

и домаhих издајника и извојевали слободу."

2. ,,Али данас у власти постоје непријатељски елементи (гестаповци)."
Затим се наводи пример једног сељака села Брезовице, који је током рата
шуровао са Немцима, давао храну Гестаповцима, а кад је видео да они пропадају
"постао је прави комуниста", постаје секретар ОПО, а 1949. године председник
СРЗ, где краде и бави се шпекулацијом. 5
Тражећи беспрекорну прошлост партијаца, анонимне доставе по правилу

у "уводном делу" говоре о лошем држању руководилаца током НОБ-а. Обично
се доводе у везу са покретом Драже Михаиловића, курирском службом и чет
ницима, јатаковањем и тако даље. ,.Сматрамо својом дужношћу", каже се у јед
ној од достава, ,,да Вас што раније обавестимо о неправилном раду СК КПС

да је помињани председник помагао НОБ од
код куће и тако је спасао. Мобилисали су га

1941.

1944.

године новцем, оружјем и

1941.

четници и код њих је месец

дана био интендант. После ослобоlјења је активно радио у органима власти и

масовним организацијама и био је оцењен као један од бољих председника
МНО. СК Младеновца је сазнао да иза анонимне доставе стоји група бивших
чланова КП које председник гони по привредним мерама. Да би наводе пот

врдио, Комитет је приложио цео досије провере у коме су изјава председника,
изјава једног члана Партије који га лично познаје и провера Контролне коми
сије. У досијеу је и једна руком забележена опаска која гласи: ,,Иначе СК и ОК
не сматрају овај случај окончаним јер се ради о некој банди из села, која изгледа
ради на линији Информбироа.''7
Из Пожаревца је стигла достава да судије из града и адвокати врше про
неверу новца са неким члановима Партије. Судије и адвокати су на слободи, а

за срез Тамнавски." Биро СК није водио рачуна о организационом стању основ

партијци ухапшени. 8
Доставом и Жагубице је јављено да члан Пленума СК троши народни

них партијских организација, о њиховој чистоти, о социјалном саставу, о руко

новац

водећем кадру, а и о руководећем кадру самог Среског комитета. Другим
речима, достава даје целокупну анализу организације КПС у срезу. Под тачком
један се каже да је секретар МНО села Докмира и секретар ОПО Кршна Елава
био за време рата секретар Националног Комитета Драже Михаиловића. Држао

(190.000 динара), да се задужује приватно и те дугове не враћа. 9

Петру Стамболићу је у ЦК стигла достава против оперативца УДБ-е из
Неготина који злоупотребљава своју дужност "чинећи разне недозвољене не
моралне ствари". 111

У јануару

1952.

године је доставом ЦК јављено да је СК Барајево при

је зборове против НОП-а, терао другове у рудник итд. На територији истог

купљао храну за одржавање курса који није одржао. Провером је утврlјено да

одбора има још чланова Партије, који су се "сликали са џелатима Драже Ми

је то тачно, али се од курса одустало у корист одржавања семинара са члановима

хаиловића, китили реденицима, бомбама, аутоматима, камама и сл. Има ту и
кулака са по 16 ха земље, куће, а да нису чланови задруге и ако су у Партији".

нички задруга, а новац се налази у благајни СК. 11

бироа СК и секретарима ОПО. Храна је продата Среском савезу земљорад

Анонимна достава је упућена и против 1.mанова ГК Прокупља који су ди

За све је крив Биро, јер је дозволио да такви људи уђу у Партију. ,,Вата врто

главица од неуспеха у сваком задатку у Докмиру" закључује прву тачку оптужби
анонимни писац.

3.

зањем електричне централе у граду оштетили државу за

каже се у достави и додаје: ,,Драги другови, не смемо да потпишемо наша имена

1944.

неких убистава.13

6

Исто, бр.

8413, 2.8.1950. -

управу ЦК КПС.

-

Исто.

Исто, бр. 4124, 15.6.1950.

пишемо у име већине чланова КП. Сrвар је хитна и немојте мислити да је про

Исто, бр.

вокација."6

9

Исто , 7.5.1952.

10

Исто, 19.7.1952.

Исто, фасц.

20, бр. 12537, 12.12.1950.

5

Исто, бр.100300, 27.9.1950.

Наведену доставу проверавао је Обласни комитет за београдску област

и у већини случајева потврдио њен садржај. О томе је обавестио Организациону инструкторску

8

4

1942-

био активни четник, учествовао у борби против партизана, био саучесник

7

јер се бојимо чуће СК. Само знајте да нас је тројица, који смо решили да вам

динара, а

Из среза Бољевац достава је теретила руководиоца задруге да је од

Кадровик СК је током рата батинао људе и једном речју био у непри

јатељским редовима. На среској конференцији јануара 1950. године прочитане
су лажне биографије појединих кандидата који су требали бити и изабрани су
у СК. Наводе се имена партијаца који су током рата били у четницима и који
су радили против партизана и НОП-а. На Конференцији нико није смео да каже
истину о овим кандидатима, јер би "одмах или касније био искључен из Партије
или проглашен за провокатора, информбираша и шта све не би било од њега"

9,000.000

централа не ради, јер троши много угља. 12

295, 19.2.1952.

11 Исто, ЦК - Окружни комитет, 28.1.1952.
Ј 2 Исто, ЦК- Обласни комитет Ншu,

19.6.1952.
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У Великој Плани је доставом јављено да се чланови Бироа и СК "понашају
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кабадахијски са пиштољима и боксерима, примају у службу и отпуштају кога

мала. ,,Ми не одобравамо да такав човек буде члан Партије, јер наша је Партија
чиста и нећемо покварене људе у њој." Председник општине се "оженио са дру

хоће, примају мито и чине разне друге прљаве ствари". 14

гарицом која је кула'-1ког типа, обећали му земљу

говора са архивским радницима "излучене" су приликом сређивања фондова,

3 ха, милион динара и др."
Наравно да као такав ради за политику краља Петра из Лондона, сиротињу
гњави, а кулаке штити. 19
У достави која је из Врања стигла у ЦК Србије 19. октобра 1950. каже

док се део вероватно налази у фондовима још недоступним истраживачима (по
лицијска архива). Сведочанства је ипак остало толико да се може реконструи

се да је група из СНО "упропастила срез врањски", онда се "добро најела" и
на крају "побеснела и отерала своје жене".20

сати "брига" партијског чланства о неистомишљеницима у својим редовима.
Из Лазаревца је анонимна достава јављала за бившег члана СК, који се

У Ловрану, одмаралишту предузећа "Рад", пише у једној достави "било је
у овој сезони много лумповања, неморалног живота од стране службеника, од

У архивској документацији се налазе трагови анонимних достава о односу
'-щанова КПС према Резолуцији ИБ-а. Многе од њих, како смо сазнали из раз

"колебао по питању Резолуције, касније напустио посао, а још увек носи '-Шанку

носно службеница Главне дирекције за високу градњу НРС и других дирекција

партијску књижицу". 15 Уз многе грешке у раду председника у селу Баточини,

из ресора Министарства грађевина". Све је то, уз запошљавање личних прија

јављено је да је "за време прославе првог маја клицао Стаљину". 16 Молимо ЦК

теља, много погађало "чланове КП и друге добре службенике.''21 Писац доставе

да овакве људе, који су се камуфлирали и увукли у нашу Партију, ,,да се добро

из села Брзока, крагујевачки срез, жали се на партијску организацију села и
посебно апострофира једног члана КП "који лумпује са циганима."22

смотри на њима јер је њима данас дато равноправно да уживају". Као пример
наводи се један случај из Владичиног Хана. Ту партијац потиче из кулачке по

Секретар Синдикалног већа из Шапца је "окривљен" за давање подршке

родице, предратни је банкарски чиновник, за време рата у служби окупатора

свом оцу (друговао са Немцима) и као "редак верски фанатик, све празнике

у Лесковцу, сараlјивао са недићевцима и дражиновцима и био главни органи

верске слави, а нарочито Славу." Ако га се не смени, каже анонимна достава,

затор против партизана и ТИта. Године

са функције где представља раднички покрет и Партију, биhе му презентован

1944.

прелази у партизане, а после рата

је секретар СК, у који је увукао све људе с којима је сарађивао као четник.
Године 1948, кад је избила Резолуција, ,,он се тајно камуфлирао, мислио је да
ће наша земља поново да потпадне односно да ће Руси да је окупирају, па да
он дође на власт и експлоатише наш радни народ". Био је чак 6-8 месеци на
боловању, ,,није смео активно да ради за нашу Партију, коју херојски води наш
омиљени Тито". Наредних година је имао везе са Бугарима, а био је умешан и

"крст, кандило и јеванђеље."23
У достави против секретара ОПО у Шалудовцу наведене су оптужбе за
тучу, преваре, примање мита од људи и сл. 24

За лекара у руднику Јарандо написано је да прима мито, да приватно при
ма пацијенте у ординацији рудника, да троши санитетски државни материјал,
наплаћује га, а новац узима себи. Такав његов рад критиковао је болничар, на

у припрему атентата на Тита кад је долазио у Власину. 17 Достава је потписана

шта га је лекар преместио у Бело брдо без икаквог објашњења. 25

паролом "СА ТИТОМ У БОЉИ ЖИВОТ НАШИХ НАРОДА". 18
l(ад је у питању морални лик денунцираних чланова Партије, могуће је

У Бору су, након анонимних достава, кажњени командир милиције, због
неморала и привођења жена у станицу милиције (касније смењен и премештен)

разликовати два типа достава. По једнима су "негативци" због општих прилика

у њиховим партијским организацијама, неуспеха у вођењу предузећа, крађи
државне имовине, дружењу са недостојним пријатељима и сл. Друге се оцене

19

Исто, бр.

своде углавном, на лични живот појединаца. И једни и други су обично описани

20

Исто.

као ранији сарадници непријатеља, камуфлирани противници Тита и Партије.

21

Исто, бр.

За једнога од њих је речено да "неморално живи" са женом једног ИБ-овца

22

Исто, бр. 9951,

23

Исто. Достава је потписана са великим словом Н. и К. Проверу ове доставе вршио је МК КПС у
Шапцу преко две изјаве у којима се каже да за време Божића, Васкрса и славе Ђурђевдана у кући

који је умро у затвору. Уз то још јури сваку учитељицу у срезу, а кад попије
3 до 4 кг ракије, свашта прича. За Нову годину 1952. је јурио официрске жене
по кафани, лумповао, кршио стакло итд. ,,Да ли је то комунистички?" - по
ставља питање анонимни текст. За другог члана Партије пита исти аутор како
му породица једе 15 кг масти месечно и купује спаваћу собу кад му је плата

13

Исто, ЦК- Обласни комитет зајечар

14

Исто, бр.

15

Исто, фасц.

16

Исто, бр.

4946, 26.5.1950.

Исто, бр.

909, 21.1.1950.

18

Анонимни достављач је инсистирао да се његови наводи провере, али не преко СК у Владичином
Хану, него преко неког другог, јер ће тако слика бити објективнија.

14.8.1950.

говори: ,,Свака вама част, децо, али ја док сам жива хоћу овако."

24

18.10.1952.

17

12092, 3.10.1950.

секретара госте дочекују мајка и жена, ада он, секретар, није код куће. ,,Меније познато да он води
борбу са мајком, као и са женом, против верског затуцања", каже један давалац изјаве. Мајка, пак,

Исто, бр. 620, 6.2.1952. Обавештавајући Комисију за партијску изградњу о извршеној провери за
поменутог секретара СК Параћина пише: ,,На састанку ОПО друг... је кажњен строгим укором са
последњом опоменом и поред тога што гаје неко ( што још нисмо yrnpдWiи) тако страшно претукао

да ће морати да се лечи дуже 11реме." - Исто.

5876, 13.11.1952.
19, бр. 576, 18.1.1950.

12483, 19.10.1950.

25

Исто, бр.

5888, 13.2.1952. -

СК КП утврдио је у провери, да је доставу вероватно писао поменути

болничар јер све време жели да се врати у Јарандо. Тамо се инаl~е, болничар дуго година бавио
надрилекарством и од тога имао велике материјалне користи. Све до доласка лекара, којије желео

правилно да лечи и да "преузме болничарове пацијенте". Цео случај био је познат СНО и он је
донео одлуку о премештању болничара. Лекар је оцењен као "велики материјалиста" али "није био
корnаш". Однос према радницима био му је добар. Тачно је да је понекад користио амбуланту за
приватну праксу. - Исто.

13.1.1953.
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и милиционер због злостављања властите жене (терао јс да седи на врелом
шпорету). Оба су избачена из Партије. 26
Анонимне доставе, као што се види, за свој предмет имају појединца, групу

људи, али и често негативну појаву у друштву и друштвеним организацијама.
Тако је за групу чланова МНО и СК из села Буковља, срез Светозарево, јављено

да сакупљају новац за задружни дом, а користе га за подизање властитих куhа. 27
Анонимна пријава против једног службеника предузећа "Воће и поврће"
из Београда каже да је за време окупације лумповао и пљачкао са Немцима,
"сада се дружи са непријатељски расположеним људима према власти а члан
28

је КПЈ-у".
Цео МНО села Селевац, Смедеревска Паланка, окривљује се што _;е после
ослобођења срушио кућу Дари Ристић у намери да гради задружни дом, а нису
га на том месту саградили. Иако је Дара мајка деце бораца НОБ-а, сада је и
без куће и материјалног обезбеђења. 29 За једног грађанина из Крагујевца, до
става каже да се бави шпекулацијом, куповином и продајом кућа, плацева и
ракије.зu

"Како се овде ради ово се само слаби а не подиже комунизам", каже једна
достава у вези са сечом шума приватног власниппва за потребе СРЗ у срезо
вима Ражањ, Варварин и Параћин. СРЗ праве зграде и секу "дрвореде где год
виде и чије било то својина". 31
"Пошто видим да нико не предузима никакве мере да се одстране штетни

елементи како из Партије тако и из народне власти, то смо принуђени а то

нам је и дужност као члановима КПЈ-у да се обратимо вама овом молбом,
пошто не смемо на састанку отворено да иступамо јер се бојимо да нас не по
стигне нека освета", наводи аутор доставе из Крушевца, жалећи се на председ
ника МНО села Витомирци. Сем што је имао ратне "грехе" везано за четнике,

тај председник је кад "се дочепао власти предузео диктаторски став, претио,

хапсио, тукао и низ таквих случајева". За време откупа узимао је по уредби и
преко уредбе. У новинама је о њему изашао чланак како премашује норме у
откупу "док је сиротиња у Јабланици морала брати коприве и жеље да једе".
У Партију се прима све што је њему верно. ,,Ово је хаос", наставља аутор, који
виде сви чланови Партије и остали сељаци. Често, иначе, има обичај да вади
пиштољ на сељаке, чак и на децу, морално је пропао човек јер не бира "све
начине и средства како ће доћи до једне женске". Нападао је чак и свештеникову
жену неколико пута. Одузимао је и право гласања људима који су било шта

Момчило Митровић, Анон.uмн.е доставе у Србији 1948-1953

МНО, анонимни достављач завршава речима: ,,Не смем да се потпишем, али

после утврђивања истине јавићу се."32

Из села Забрежја код Обреновца стигла је достава против директора пре
дузећа "Бора Марковић". У њој се указује на неправилан однос директора према
радницима и то се наводи као разлог за неиспуњење плана предузећа. 33
Дословно ћемо цитирати један документ Комисије државне контроле НРС
упућен у ЦК КПС: ,,У вези телефонског разговора достављамо анонимну при
тужбу (није сачувана М. М.), која се односи на неправилан поступак председника
МНО из Кијева, СНО

-

крагујевачки и делегата из Крагујевца. Наш контролни

орган који је ово проверавао, обавестио нас је телефоном да се људи и сад

налазе у затвору МНО

-

Кијево, без ичије одлуке. Повереништво за државне

набавке СНО је изјавило да се људи затварају по одлуци СК."34

Из белопаланачког среза (Горње Коританце) анонимна достава је тере
тила секретара и председника МНО да се баве шпекулацијом, међусобно штите,

да су поцепали партијску организацију која ће се распасти ако се нешто не
предузме. У доста~щ се каже да "неко у СК изгледа ове људе штити и заташкава
њихове грешке".зs

Међу привредним мерама које су органи власти спроводили крајем четрде
сетих година, откуп "тржишних вишкова" посебно се негативно одржавао на

релацији становништво - партијске структуре. У анонимној достави из села Та
ковића, срез Неготински каже се да је откуп толико висок ,,да се једна жена
због тога обесила". 36
Чланови МНО из Лапова су код откупа кукуруза штитили своју родбину,

пријатеље, а при том "зидају куће а народ се пита одкуд им материјал".3 7
Из села Михајловца, срез крајински у достави пише: ,.Кажите другови шта
врши се откуп кукуруза, дало се све у бекство и старо

је ово од месец дана

и младо, борба за опстанак живота, бију горе него Турци и Швабе." У достави

се затим, наводи осам имена бијених сељака и каже: ,,Мислили смо да јавимо
депешом али не смемо. Другови немојте ово узети олако јер код нас влада хаос...
Кажите шта да радимо. У шуму или у воду, ово је крајње време. Рекли сте
нема бијење."38

32

Исто, бр. 6275, 8.12.1952.

33

Исто, фасц. 20, бр.

13747, 15.11.1950. -Обласни Комитет је вршио проверу и установио да су наводи

у достави нетачни, да предузеће нцје остварило план због недостатка сировина, а не односа

говорили против њега. Задруга је његова радња и из ње узима што хоће ц
колико хоће, плаћа кад он хоће. Уз још наведених "зулума" председника тога

директора према раднццима. Исто, 13.12.1950.

34

Исто, бр.

6456, 11.10.1950.

35

Исто, бр.

13370, 2.11.1950. -

Исто, бр.

27

Исто, бр. 12525.

28

Исто, бр. 6744, 26.6.1950.

29

Исто, бр.

30

Исто, бр. 7073.

31

Исто, бр.

366, 29.5.1952.

6501 -

Исто.

15.1.1951.

36

Исто, бр.

37

Исто. бр.13899- Проверу за ову доставу вршио је СК среза крагујевачког и констатовао даје МНО
у Лапову мењао задужења сељацима за откуп кукуруза на основу процене. Процена, међутим, није

9038, 9.8.1950.

вршена правилно. Што се тиче зидања кућа, односно набавка материјала СК за тројицу наведених
у достави каже да су били маrационери, односно пословође среских државЈ1иХ магацина у којима
Је била нациоuализована роба лоше задужена у књигама. На тај начин су могли доћи до новца за
зидање кућа, ,.а постојала је могућност да закидају од потрошача". Исто- СК крагујевачка област
цк кпс, 7.6.1951.

12648.

-

СК за Крагујевачку област одговорио је, да је преко повереништва за привр~:ду и

шумарство "свака сеча и жигосање дрвета забрањена је била за задружни или приватни сектор"

·

Провера СК у Белој Паланци је утврдила да је највећи број података

из доставе тачан и о томе обавестила ЦК. Исто.

26
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38

Исто, бр.

2269, 2.2.1950.
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Мом чило Митровић, Ан.тшмн.е досшаве у Србији

Карактеристи'-ша је анонимна достава упућена Председништву Владе из
Старог Сивца

21.6.1950:

,,Ако би хтели да послушате наше оптужбе, почетак

је поменуте доставе, јер ово се не може издржати код нас у МНО, да су нас
ове године сироте измучили са откупом. Ми то нисмо могли издржати, али су
нас насиљавали да уђемо у задруге, а онда ће добро да нам буде. Тада су почели

да пљују иза нас и вукли нас тамо амо." Не може се дати оно што није родило,
а "они кажу

-

да мање метнемо у џак и да купимо кукуруз". Неки П. И. био

херој мађарске војске, а сада је комуниста и нама пише законе. Ово се не може
издржати, пише анонимац "руководиоцима". ,,Будите добри да нам помогнете
нама сиротанима, јер ми нисмо никада живели, па нам бар сад допустите да

живимо, а не да будемо робови. Народ је здраво жалостан овде, а и ово јс много
тешко." Нас не треба терати да радимо, није нам тешко радити. Св~ју зем~у
би већ одавно урадили, а у задрузи још има да се оре и кукуруз сеЈе у маЈу.
,,Ко је ван задруге он већ копа своју земљу и готов је са послом." Ми смо за

дружну земљу сејали житом а нећемо да добијемо назад ни семе, каже се У
анонимној достави и завршава: ,,Драги другови руководиоци, само нас сироте

пустите из задруге, да будемо сви радосни."39
Сличног садржаја биле су и друге анонимне доставе које су стизале у
Председништво Владе народне Републике Србије. Током 1948. године доставе
су указивале на неправилности приликом одузимања земље која је дата у мираз,
неправилности у раду управе појединих месних органа власти, криминалних рад

њи шефа техничке службе у Ћурпији, неправилног рада пољопривредног добра

Ma'-ma,

неодговорног понашања '-1иновника СНО у Параћину итд.

Године

1950.

доставама су указиване неправилности у раду политичких

организација у Титовом Ужицу, расподеле станова у Крушевцу, Неправилног
рада Оркужног одбора у Нишу, терања силом омладине на радне акције у бе
лопаланачком срезу, неправилном раду извесних представника народне_ власти

у више места, итд. Наредне године било је опет више достава против ПОЈединих
личности, хирова разних руководилаца, који су злостављали децу, расипали на
родну имовину, вршили разне шпекулантске "работе", немарно се односили пре

ма народној имовини, а "народ гладује", итд. Слично је било и следеhе године,
када је било много жалби на разрез откупа кукуруза, неправилан рад учитеља

Из Ариља је Влади послата достава, да је срески Савез зем~орадничких
задруга у пролеће лоше поступао са осам вагона кукуруза, ,,иако Је народ гла
дан".41

Писац анонимне доставе из Куршумлијске Бање, у марту

ничких формација, ,,сада ево га у народно] власти

1953.

године село Пеиновићи тражило је смањење приватног поседа

на 10 хектара, указивало се на неправилан рад партијских органа Казнено-по

одговара: ,.Бежи, смркло ми се и гади ми се." Писац анонимне достав_е именУЈе

и сведоке за своје наводе и закључује да је МНО постао "баук у КОЈе неhемо
слати своје жене". 42
.•
Радници из Бељанице жалили су се да на време не добИЈаЈу плату, а "ди

ректор купује на прозоре hилиме". Јавно не смеју ништа да кажу, јер је дирек-

тор члан Среског комитета. 43
Из Ратаја - Александровац

39

АС, Фонд Г15, ф15, Стари Сивац 21 .6.1950.

-

Помиње му се при том шира и даља родбина, злоупотреба положаЈа и слично.
Из села Јасенова, Срез ресавски, анонимна достава говори о неправ~лном

разрезу пореза. Опет богатији - шпекуланти боље про~азе, закључак Је о~е
доставе. Имају више земље, боље земље, а мање плаhаЈу државу. Доставу ~е
писало више сељака, који моле "да се овоме злу стане на пут". 45 Притужби ЈС
било и на рачун управе логора осуђеника у Трепчи, посебно командира м~ли
ције, који злоупотребљава положај, ,,те наређује да се од државног,,~атериЈала
и неплаћеном радном снагом праве ствари за њихова домаhинства .
На Вождовцу у Београду, у улици Боже Јанковиhа 5, 6, 10 и 11 према
достави, нерационално су искоришhени ставови. 47

40 АС, Ф. Председништво Владе НРС (17) фасц. 23, 6.12.1_950. - Министарство правосуl)а НР Србије
је вршило проверу за горње наводе и устано~иле дасудиЈе Среског и Општинског суда У Нишу живе
скромно и да се боре са тешкоћама материЈалне природе.

41

Исто, бр. 7859-Извршни одбор СНО у акту од 9.јуна 1951. године све то пориче и каже да магаЦШI
среског Савеза никад није имао више од два до три вагона кукуруза намењене за везану трговину,
социј ално угрожене и радну сt1агу.

42 Исто, бр. 4673- Срески НО Косаничког среза за доставу каже даје "доста нетачна и неистинита".
Тачно је да поменути председник има недостатака, више пута може да буде неприступачан и
немаран према неком задатку, ашншје истш~а да поступа са женама како достава наводи.Једна од
сведокиња је истина призщша да је рекао наведено_ у достави, м,и то не намерно, ,,веh и_з шале,~
слободе према њој". Писмо је означено као "тендециЈално и неприЈатељско према народној власти

43

Исто, бр.

1831 -

•

СККП Деспотовац је испитао о:вај случај и констатовао ~а је тачно да радници не

примају на :време плату и то пре свега због нерентабилних радионица. НиЈе тачно ово о hил~мима,

доч ено стање у нишком судству, реском и општинском. Пресуде се, каже се у

достави, раде са адвокатима, за паре и "мрс". Дају се и куhне намирнице. Ад
вокати и судије су научили да пљачкају за време рата, када су помагали Нем
цима , остајуhи и после рата на својим радним местима. 40

•

Жупа, жалба Је упућена на члана МНО_ и
његове шпекулације са вином и ракијом специфичним производ~а тога краЈ~

за продају орахових стабала итд.
године, Председништву Владе је у анонимној достави пре

КОЈУ каља и срамоти. С~

председник их регрутује у поменуто друштво, а кад га ослове стариЈе жен~,

намирница од појединаца, неправилности у вези пензија, висине таксе на молбе

1950.

,

друштва сам ја." Док наше другарице дају све од себе у остваривањ! плана,

правног дома, указивало на лош квалитет хлеба у Крагујевцу, одузимања неких

Крајем

пише да

женама које долазе у МНО да траже житно брашно или хлеб поступа на таЈ
начин што прво "загледа у кукове и стражњицу и каже јој, добра си, :реба да
се упишеш у јебачко друштво и ту ћеш лако доhи до леба. Секретар тог Јебачког

грађивања радника Белсапа.
Током

1951.

је председник МНО, звани "Гуџула", предра:ни rран~чар~ у рату припадник чет

у Сурдулици, ,,штеточиночног рада општенародног карактера", неправилне ра
споделе кућа у Банату, тражења премештаја за учитељице, неисправног на

239

1948-1953

ради се о две завесе стављене на прозоре до улице. Директор је строг,? неприступачан али ниЈе члан

СК. Срески комитет зна његове мане, али "ми бољега нисмо имали

44

Исто, бр.

45

Исто, бр. 2286, 14.5.1952.

46

Исто, бр.

9034, 6.8.1952.

47

Исто , бр.

11223, октобар 1952.

2113, 15.2.1952.

Годишњак за друштвену историју Ш/3.1996.
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Анонимно је тражена имовина, очито одузимана у време "конфискације
конфискатора" између

1944.

и

1948.

године. Непотписани каже да је гладан, ,,а

и деца траже хлеба". 48
Више грађана Земуна протествовало је против одлуке власти да ес све

козе на територији општине униште. Кажу, власти одбијају сваки разговор о
томе, а ми "не знамо како да избегнемо тој непријатној казни, због несавесности
неког грађанина, који су козе пуштали да чине штету. Зар је правилно да сно•
·
'' 49
симо одговорност ми чиЈе козе живе искључиво у дворишту и на Јаслама

.

Опширне су доставе које говоре о неправилности МНО у вези са доде

љивањем стамбених и породичних зграда колонистима. Иако је процес коло
низације требало да буде завршен у првим годинама после ослобођења, обично
су народне власти питање колониста решавале после тога.

Момчило Митровић, Ан01-шш-tе досi~аве у Србији 1948-1953
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Прокламовани социјализам почетком педесетих година очито се битно ра
зликовао од праксе на терену, који анонимни достављачи дочаравају Председ
ништву Владе, чији службеници на полеђини аката у већини случајева бележе

само једну реч "неосновано".
Иако нас је пре свега занимала садржина анонимних достава, склони смо
да извучемо неколико закључака:

1. Н~јвише достава ЦК КПС стизало је са села, што је поуздано одраз
одређених дугогодишњих притисака на село и сељака од државних и партијских
органа, а на другој страни, последица диктаторског понашања руководилаца у

нижим органима народне власти и основним партијским организацијама. Хије
рархијска структура управљања, где су упутства, наредбе и директиве виших

институција нижим углавном инсистирале на обавезном спровођењу "задатака,
мера и обавеза", доводила је често оперативце на терену у раскорак са стварним

У највећем броју пријава неправилности из анонимних достава су након

могућностима, што је онда резултирало "нагањаштвом", тортуром, осионим по

провера оцењиване као "неосноване, тенденциозне, или уперене против народне

нашањем и страхом већине становништва.
2. Чињеница да су провере разних партијских органа, за разлику од органа

власти". Било је, међутим, ситуација када је вођен и кривични поступ~ проти~
лица наведених у доставама. У Камен Долу, срезу Подунавском, био ЈС случаЈ
да су чланове бирачких одбора кривично гонили због учињених неправилности

приликом гласања за среско веће 7. децембра 1952.50
•
Из године 1953. занимљива је достава омладине општине ТеразиЈе-Бео
град, која је реаговала на расправу око отварања Спортске кладионице. Омла
динци кажу да устају против отварања кладионице, ,,тог извора многих порока

народне власти, чешће потврђивале тачност навода аутора достава иако је и
ту било оцена о недобронамерности и сл.

3. Приликом провера често су откривани писци достава, али ни на једном
примеру нисмо сазнали да ли су имали каквих последица за садржаје које су
наводили.

4. Иако су писци достава често оскудног знања (писменост, склопови

и рђавог утицаја на формирање карактера социјалистичког омладинца". Отва
рање кладионице је туђе оним циљевима којима тежи наше друштво. Омла

реченица, наивност) приметна им је основна намера да "поправе стање у Пар

динци су били.свесни да су потребна финансијска средства за изградњу СПОЈ?

увиђају велики раскорак између прокламованог и стварности у којој живе.

тских терена и били спремни "да у свако доба ставимо на расположење своЈе

тији", власти, друштвено-политичким организацијама, и др. Очито зато што

5. Доставе су израз немоћи појединца да у условима апсолутне доминације

младе руке, да помогну у изградњи малих терена". Анонимну доставу омладинци

Комунистичке Партије и државних органа искажу своје незадовољство општим

завршавају речима: ,,Мишљења смо да никаква ограничења не могу да спрече

стањем у друштву и организацијама којима је већина припадала. У већини

штетан утицај на нас младе, а најмање недемократска мера забране клађења
омладине испод 18 година."51
,,Један испред нас 20--30 људи реши да ово писмо напише Влади Србије",
каже се у једној достави из првих година изградње социјализма. ,,У овој земл:и
се не зна ни ко пије ни ко плаћа, а о социјализму ни помена. Једни прима.1у
десет до педесет хиљада динара, још томе и додатак на децу, а други живе на
неколико ари земље". 52

Један достављач се пита како то да један лични пензионер из Светозарева
има 8.800 динара пензије, два сина запослена (две плате), кућу са Ч:'И кућ~а
броја, имање, башту од 30 ари, виноград, добру краву музару, од кириЈе добиЈа
4 до 5 хиљада месечно, док други немају никакав посао. ,,То ми право?", пита
анонимни достављач и наводи више сли"ших примера. 53

48

Исто,бр.11619,6.10.1952.

49

Исто, фащ

50

Исто, бр. кр.

51

Исто.

52

Исто, бр.

53

Исто ,

19, 17.12.1952.
244--53.

4041, 8.5.1953.

4777, 20.5.1953.

случајева заједничка је жеља писаца да се грешке исправе, ,,Партија" и "На
родна Власт" ослободи појединаца рђаве прошлости, недостојних руководећих
места на којима су се нашли.

6.

У самим доставама се често даје одговор зашто су анонимне. Суштина се

своди на страх од последица јавног иступа, критике, замерке и сл. Због тога се

писци сакривају иза искривљеног рукописа, потписа у име више т.mанова Партије
или мештана и сл. На другој страни, органи који су то проверавали, писце откривају
међу незадовољницима, отпуштенима с посла, затваранима, кулацима и др.
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ANONIМOUS

Оп

БАШТШIЕ

HERITAGES
DENUNTIATION§ IN §ERВIA IN ТНЕ PERIOD 1948-1953: А
TRAIТ OF "ТНЕ SPIRIТS OF ТIМЕ"

the basis of the archives' documents this paper pгesents а number of cxamples
of negative behaviour of individuals and groups in Party organizations and the orcrans 01'
power in the period between 1948-1953. The content of tips points to the questioпaЬ!e
past, satisfactory mora1 peгsonality and aЬilities of а large numbcr of Ieaders in SсгЬiа
aftcr World War II.
Anonimous tips point to numerous irregularities in the work of authorities in caгrying
out measures of economic policy, fii·st of all buying up, the woi-k of collective farms etc.

Саша Илиh

УДК

620.92:621.311(497.1)"1949/1950"

Штедња електричне енергије.
Неки проблеми односа државе и појединца у несташици
струје 1949-1950. године
Током свог безмало полувековног постојања социјалистичка Југославија
је више пута била приморана да приступи организованој штедњи енергената,

сировина, репроматеријала, роба широке потрошње и других дефицитарних
производа. С времена на време јављао се недостатак угља, нафте, дрвета, хар
тије, цемента; штедело се на прехрамбеним производима, детерџенту, кафи,
бензину, амбалажи, електричној струји итд. Држава је несташице настојала да
ублажи административним мерама, или пропагирањем штедње, односно комби
нацијом та два метода, а било је и случајева стихијског решавања проблема
путем набавке дефицитарних роба "сивим" економским каналима.

Прве велике несташице у социјалистичкој Југославији против којих је
држава покушавала да се бори административно-пропагандним мерама штедње

биле су крајем четрдесетих и на почетку педесетих година. Производ чија је

несташица нарочито погодила становништво Југославије (посебно оно урбано)
била је електрична енергија.
Југословени су се на размеђи две деценије нашли у вртлогу неповољних
политичких и економских збивања. Политички раскид са земљама Истока, на
кон доношења Резолуције Информбироа 1948. године, убрзо је довео и до еко
номских поремећаја. Смањење међусобне размене, непоштовање и раскидање

постојећих трговинских и инвестиционих уговора (посебно од Чехословачке,
Мађарске и совјетске окупационе зоне Аустрије) 1 и економска блокада земаља
социјализма, од чијих је економија југословенска привреда знатно зависила,

изазвали су економску кризу чије је последице убрзо осетио највећи број југо
словенских грађана. Ситуацију је у новонасталим условима отежавало несна
лажење власти које су, страхујући од политичког условљавања, зазирале од иоле

значајнијдег привредног окретања Западу. Тако је, притиснута с једне стране,

1

Експозе министра електропривреде инж. Николе Петровића, Полишика, 29. децембар 1949, 4.

