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

Оп 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. 

БАШТШIЕ 
HERITAGES 

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. 
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а недовољно спремна да се окрене другој страни, Југославија од краја 1948. 
године западала у све дубљу кризу, чији је један од значајнијих видова чинила 
енергетска криза. 

Југословене је 1949. године дочекала тешка енергетска ситуација. За 
оби'-rног човека једна од њених најочигледнијих манифестација била је појава 
неопходности смањења потрошње електричне струје. Недостатак струје про
сечни Југословен ocehao је како на свом радном месту тако и у свом дому. 
Терет мањка електричне енергије се свом тежином сручио и на привреду и на 

индивидуална домаhинства. 
Чини се да је недостатак струје морао изазвати збуњеност грађанства. Нај

коришhенија парола из првих година изградње социјализма: ,,Електрификација 
+ Индустријализација = Социјализам"2 као да је губила везу са реалношhу. Елек
трификација са мањком струје била је чињеница која се налазила у логичком 
раскораку. 

Додатну збуњеност изазивало је писање штампе. Новински чланци с при
вредном тематиком врвели су од прекорачених норми, пре времена испуњених 

годишњих и петогодишњих планова, привредног и енергетског рата, убрзане 

изградње и многобројних пуштања објеката у погон, енормног раста производ

ње итд. Тако крупни успеси никако се нису уклапали у слику свакодневног живо
та у коме су недостајале "ситнице" као што су храна, обуhа, одеhа, струја ... 

Просечан Југословен није имао стварну слику о стању државне електро
привреде. Иза њеног развојног бума који се описивао на страницама штампе, 
крио се, на крају четрдесетих година ХХ века дубок пад. Појачана послератна 

електрификација почела је да надмашује производне капацитете електропри

вреде. Планирана изградња електропроизводних погона и инфраструктуре, а и 
ремонтовање постојећих, услед блокаде нису достизали жељени темпо. Елек
тране су постале преоптерећене3 и самим тим подложне честим испадима из 
система и кваровима.4 Звани<,не анализе и статистике у којима се исказивало 
повећање производње из године у годину, нису биле одраз стварног стања, веh 
производ бирократског "надувавања" процента.5 

Криза електропривреде натерала је власти да већ Ь..']Јајем 1949. године изврше 
ребаланс њеног петогодишњег плана. Борис Кидрич, председник Привредног са
вета и Савезне планске комисије, проценио је да се планиране 4,350,000.000 кило
ват-часова у 1951. години не може остварити и да he, уз оскудицу каква већ постоји, 
бити довољно 3,000,200.000 киловат-часова. Већ тада је закључено да ће петого
дишњи план електропривреде морати да закасни једну годину.6 С временом је план 

2 Бранко Танасијевић, Почешах: u развој ел.екшрuфuкације на йодручју "Eл.eкili.pocpбuje" Краљеtю, 
Краљево 1994, 205. 

3 Неке електране су радиле и до 6000 часова годишње, што је доводило до њихОЈ1е крајње напрегну
тости. Види: Архив Југославије (даље: АЈ) АЈ-59-16-63, Годишњи извештај Генералне дирекције 
електропривреде Србије за 1950. 

4 Што је изазвало повећање штете у индустрији. Чести прекиди струје у индустрији Србије (и 
.Југославије) доводили су до "непродуктивног рада радника", цо "уских грла" у производњи, до 
смањења квалитета материјала који за време прекида струје губи од своје вредности (нпр. у 
хемијској индустрији), до трошења апаратура (неке су за свега неколико година изгубиле од своје 
нормалне трајности и до 50%) итд. Види: АЈ-59-16-63, Штете од прекида електричне струје, 17. 
децембар 1948; Исто, Снабдевање "Зорке" Шабац, 29. април 1950. 

5 АЈ-59-16-63, Годишњи извештај за 1950. 
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претрпео још промена како по структури тако и по динамици, па се његово 

извршење протегло после 1951. још неколико година.7 
Како држава није била у могуhности да проблем реши повеhаним инве

стирањем у изградњи и производњу, као средство за санацију стања била је 
приморана да прибегне административно-пропаrандним мерама штедње елек-

три'-ше енергије. 
Нужда је натерала Министарство електропривреде да у јануару 1949. го

дине оснује електроенергетску инспекцију (за контролу производње) и елек
троенергетску диспечерску службу (задужену за бригу о преносу и расподели 
струје и њеним редукцијама) којима је у дужност стављено старање о енергет
ској ситуацији.~ Осим контроле над привредом, Министарство електропривреде 
је, посредством републичких министарстава електропривреде и градских (ре
јонских) електричних предузећа, велику пажњу посветило контроли станов

ништва у потрошњи струје. 
Сем мера дневног ограничења коришhења струје домаћинствима за тер

мичке сврхе, које су биле праhене прописаних казнама за неизвршење у износу 

од 5.000, односно до 10.000 динара,9 ради штедње је Министарство електропри
вреде отпочело припреме за широку пропагандну акцију. У преписци са Ми
нистарством електропривреде установа за економску пропаганду ОЗЕХА 
(Огласни завод Хрватске), односно њена филијала у Београду, у мају 1949. го
дине предложила је пропагандна средства и акције који долазе у обзир. ОЗЕХА 
је предложила пропагандну делатност путем: плаката у боји; пропагандних 

брошура; огласа у "Политици", ,,Борби", ,,Вјеснику", ,,Словенском порочевал
цу", ,,Ослобођењу", ,,Новој Македонији" и др; пропагандних дијапозитива за при
казивање у биоскопима; радио-акција на станицама Београд, Загреб, Љубљана, 
Ријека, Осијек, Сарајево и Скопље; сугестивних чланака у штампи; предавања; 
филма са сценаријем из свакодневног живота "грађана и трудбеника"; так
мичења о уштеди електричне енергије; и путем пропагандних етикета на шиби
цама.10 

Према процени ОЗЕХЕ, укупни трошкови за наведене акције у оквиру 

кампање требало је да износе између 1,5 и 2 милиона динара.11 

6 Привредни план 1950. године, Пол.ишика, 28. децембар 1949, 6. 

7 Бранко Танасијевић, н. д. 205. 

8 Види: Уредеба о електроенерrетској инспекцији и Уредба о електроенергетској диспечерској 
служби, 19. јануар 1949, Службени лист ФНРЈ 6(1949), 59-62; Да је нужца натерала Министарство 
електропривреде да формира те органе, говорио је, на конференцији оцржаној у Министарству 
електропривреде, 5. марта 1949. rоцине, помоћник министра инж. Чеда Милићевић, АЈ-11-1949. 
rоцина, Електроенергетска инспекција, Записник са конференције оцржане у Министарству елек
тропривреде на дан 5. марта 1949. године (Фонц у фази сређивања). 

9 У "Нарецби о прекршајима прописа о коришliењу електричне енерmје" оц 3. августа 1949. године 
прописана је за прива'Пiа лица новчана казна цо 5.000 динара, међутим, у обавештењима претплат111;1-
цима електричне енергије објављиваним у ПолитиIЏt запрећено је казном од 10.000 цинара. Ова Је 
казна, предвиђена чланом 13. Уредбе о елек:11оенергетској диспечерској служби, у ствари била 
намењена оцговорним службеним лицима, али Је примењивана и на граl)анс"IЋо. Упореди: Службени 
лист Ф НР.1 6( 1949), Наредба о прекршајима прописа о коришћењу електричне енергије, 3. август 1949, 
961; и Пол.rtшс,ка,24. август 1949, 8; 28. август 1949, 8; 1. октобар 1949; 6; 27. новембар 1949, 6 и даље. 

10 АЈ-59-9-36 (Види прилог 1). 

11 Исто. 
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На основу преrnедане архивске грађе не може се поуздано утврдити која 
су све пропагандна средства и у ком обиму коришћена у наведеној акцији до 
тренутка њеног замирања, након неколик.о месеци, али сазнаје се да је део сред
става (посебно биоскопски дијапозитиви и плакати) трошен у великим коли
чинама и чак - нерационално.12 Међутим, увидом у оновремену штампу уочава 
се да су административно-казнене мере за штедњу струје биле озбиљно спро
вођене. 

Читаоr~и д~евне штампе су повремено обавештавани о дневном распореду 
времена у коЈеМЈе забрањена употреба електричне енергије за термичке сврхе, 13 

а и о санкцијама које следују за непридржавање прописа. Контролни диспечер
ски органи су долазили у куће и станове да би утврдили да ли се грађанство 

~ридржава мера штедње. Породицама код којих је пронађен укључен решо, гре
Јалица, пегла, или неки други термички апарат струја је одмах укидана и по

кретан је поступак за кажњавање.14 Било је чак и драстичних мера стављања 

,,несавесних" потрошача на својеврстан индекс. Наиме, лист Политика је 28. 
августа 1949. године објавио списак прекршилаца прописа са њиховим именима 
и презименима, адресом становања, врстом електричног апарата који је ко

ришћен и његовом снагом у ватима.15 Да ли је то проскрибовање изазвало неке 
реакције у власти или јавности не може се тврдити, али таквих спискова доцније 
током 1949. и током 1950. године више није било. 

Претплатници електричне енергије, сем могућности ненајављене посете 
контролора, били су узнемирени и опасношћу од нестанка струјомера. Наиме, 

то~ом друге половине 1949. и 1950. године појавили су се крадљивци струјомера 
КОЈИ су се власницима издавали за органе електричног предузећа. Стога су на-

Ј 2 А.Ј-59-6-21, Штедња електричне енергије, бр. 1392, 19. јул 1950. 

13 Од 22. августа 1949. коришћење струје у термичке сврхе б11ло је забрањено од 19 - 21 час, од 13. 
октобра 17 - 20.30 часова, од 25. новембра 16 -19.ЗU часова, од 10. марта 1950. 11! - 21 час, од 8. 
септембра 18-20.30 часова, од 12. новембра 16-20 часова итд. Види: Полиiишщ, 24. август 1949, 8; 
15. октобар 1949, 6; 27. новембар 1949, 6; Н). март 1951, 6; 8. септембар 1950, б; 12. новембар 1950, 6. 

14 Појединце је могла сустићи казна и до 1 О.ООО динара, што је представљало веома велика срердства. 
Поређења ради, Пош1тика је у то доба имала цену од 2 динара, железничка карта од Београда до 
Прокупља Је коштала нешто преко 200 динара, а ауто такси је стајао 12 динара пола:Јак и 15 динара 
за сваки пређени километар. Истовремено, просечна месечна плата запослених у електропривреди 
кретала се од ~.554 за неквалификоване, до 3.465 за полуквалификоване и 4.869 за квалификоване 
раднике. Чак Је и функционерска плата у електропривреди, са свим додацима, незнатно прелазила 
7.500 динара. Види: Полишr11.а, 13. јул 1950, 5; 16. јул 1950, 6; АЈ-59-16-63, Годишњи извештај за 1950; 
АЈ-59-27-93, Срдић Жарко, Решење, 6. новембар 1950. 

15 Пот1шика, 28. август 1949, Забрањено коришћење електричне енергије у термичке сврхе од 19-21 
час, 8. Након што ЈС поновљена забрана, у обавештењу су побројана лица: ,,Славко Бикиh, Војводе 
Добрњца 42 - употреба решоа од 750 У (sic!); Страхиња Бајловски, Војводе Добрњца 44, употреба 
решоа од 500 У; Леополд Зорић, ВоЈводе Добрњца 44 - пегла 450 У; Хенрих Себахер, Војводе 
Добрњца 44 - р~шо 1200 V; Драгиh Стефановић, Чарла (sic!) Чаплина 1 - решо 200 V; Милутин 
Ј орговиli, СтаноЈа Главаша 19-решо 800 V; Адлер Јерка, Станоја Главаша 19-решо 600 У; Сретен 
Ковачевић, Сарајевска 41 - решо 500 У; Антон Гарник, Народне Републике 37 - решо 2500 У; 
Љубомир Лончарски, _Војводе Степе 158- решо 450 У; Милан Лалић, Цвијићева 45 - решо 8(10 V; 
БоривоЈе Микић, ЦвИЈићева 45 - решо 1200 V; Живојин М»ладиновиh, Цвијићева 45 - решо 450 V; 
Персида Поповић, 29. новембра 112-решо 800 V; Даница Милутиновић, 29. новембра 112- решо 
450 V; Десанка Гашпарић, Обилићев Венац 12 - пегла 450 У; Впда Поповић, К11ез Михајлова 29 -
решо 450 V; А. Трифуновић, 7. јула 54 - решо 500 У; Управа станбен11х зграда петог рејона, 
Рузвелтова 4- решо 600 У; Божа Огаю1мировић, Рузвелтова 6 -решо 600 У; Димитрије Митровић, 
Вишеградска 16- решо 800 У. 
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стојници, власници зграда и претплатници упозорерни да обавезно легитимишу 
лица која долазе да скину електрично бројило и да сваку неправилност одмах 
пријаве властима. У случају нестанка струјомера одговорност су сносили вла
сници, а следило им је и укидање електричног споја. Тако, да не би морали 
сами да плате цену украденог струјомера, а и набавку новог, претплатници елек
три~ше енергије били су присиљени да доведу у исправно стање ормане у којима 
су се налазила електрична бројила и да их стално ддрже закључане. 1 r. 

Повећана и нерационална потрошња електричне енергије 1950. године, 
дуготрајна суша која је испразнила акумулације хидроелектрана, преопте
рећеност термоелектрана, дотрајала опрема и сличне појаве, довеле су земљу 
у још теже енергетско стање. Широк.о замишљена, масовна акција из 1949. го
дине ипак је после извесног времена замрла "и није донела очекиване резул
тате".17 Било је неопходно оживети акцију за штедњу електричне енергије, дати 
јој "сву важност и озбиљно прићи решавању тог привредног задатка" .1s 

Поново је на сцену морала да ступи пропаганда речју и сликом, овог пута 
са радним називом "Штедња струје - Штедиша". У Архиву Југославије у фонду 
59 (Савет за енергетику и ею::трактивну индустрију Владе ФНРЈ) сачуван је низ 
пропагандних цртежа у тушу намењених кампањи штедње електричне енерги

је19 (види прилоге). 
У Савету за енергетику и екстрактивну индустрију, који је у фебруару 

1950. године наследио Министарство електропривреде, утврђено је да и у новој 
акцији основа рада треба да буде масовност. Комисије за контролу, формиране 
1949. године, требало је обновити и побољшати, диспечере је требало активи
рати да схвате потребу штедње и да је сами иницирају. Републичким диспечери
ма посебно је наложено да се нарочита пажња посвети штедњи у великим ин

дустријским и рударским предузећима која имају приоритет у снабдевању стру

јом, јер ту и уштеде могу бити највеће.20 

У делу акције штедње, усмереном ка грађанству, препоручено је да се 
постојећа пропагандна средства (из 1949. преостали бископски дијапозитиви, 
плакати, пропагадне слике и сл.) што више користе, али рационално. Репу
бличким главним диспечерима је јављено да Савет за енергетику и екстрак
тивну индустрију има оригинале које је само потребно израдити "на језицима 
република у потребном тиражу". Такође, за популаризацију акције штедње, тре
бало је организовати стручна и занимљива предавања у оквиру народних уни

верзитета и клубова технике.21 Ипак, и поред свих акција штедње, електричне 

енергије и даље није било довољно. 
Иако је послератна електрификација почела да захвата знатне просторе 

југословенске државе, највећи број индивидуалних корисника струје био је кон
центрисан по градовима. Тај део становништва био је доступнији за организо-

16 Полишика, 1. октобар 1949, б; 3. новембар 1949, 6; 3. јануар 1950, 6; 2. март 1950, 6; 3. август 1950, 4; 
итд. 

17 АЈ-59-6-21 , Штедња електричне енергије, бр. 1392, 19. јул 1950. 

18 Исто. 

19 АЈ-59-9-36, ОЗЕХА Комитету за електропривреду ФНРЈ, 11.јул 1950. 

20 АЈ-59-6-21, Штедња електр:ичне енергије, бр. 1392, 19. јул 1950. 

21 Исто. 
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вање и деловање разних видова пропаганде, много више него сеоско станов

ништво. У градовима су се више читале новине (услед лакше доступности, већег 

процента писмености, развијеније традиције и културе "rитања), било јс неупо
редиво_ више радио-апарата, била су чешћа и стручније организована предавања 

(постоје наменски простори са одговарајућим салама - народни универзитети, 
удружења, клубови и сл.), постојали су биоскопи итд. И саме последице неТ(о
статка струје много су више погађале урбанизоване Југословене. Њихова сва
кодневица је знатно више зависила од струје него свакодневица сељака. 

Индивидуална (по кућама и становима) и јавна расвета, лифтови, употреба 
решоа и електричних штедњака, грејалица, фенова за косу, радио-апарата, гра

мофона и других електричних уређаја, биле су све уобичајеније ствари у животу 
градског становништва. Та достигнућа модерне технике представљала су пред
ност ?КИвота људи у градовима, али предност која се у југословенској реалности 
с краЈа четрдесетих и почетка педесетих година ХХ века повремено претварала 

у озбиљан недостатак. Тако, на пример, породице које су, не предвиђају!ш енер
гетску кризу, популарни umopeт "смедеревац" избациле из употребе и замениле 

га одговарајућим електричним еквивалентима (грејалица и штедњак), имале су 
за време ограничења коришћења струје и рестрикција сијасет потешкоћа, на

рочито то_ком зимских месеци. Породице са запосленим члановима долазиле су 

У ситуациЈу да у позним поподневним и вечерњим часовима, када је важила 
забрана коришћења струје за топлотне сврхе, не само да нису могле да припреме 

сутрашњи ручак већ нису могле ни да се угреју ако се поново нису вратиле 
традици?налним шпоретима. Дневна забрана термичког коришћења струје није 
~ажила .Једино недељом и државним празницима (због неактивности индустри
.1е), ал_и тим данима су се породице ионако лакше могле организовати и струја 
им НИЈС била толико неопходна као током радне недеље. 

Запослени Југословени, који су рад обављали у канцеларијама, нису од 
нове_мбра 1950. године били у могућности да се, сем по цену кршења прописа, 
згреЈу ни на свом радном месту. Наиме, 3. новембра 1950. године ступио је на 
снагу акт о забрани сваке употребе електричних грејалица у установама, на

длештвима 1:1 предузећима. Тај пропис је предвидео санкцију искључења елек
тричног споЈа и новчану казну од 5.000 динањра за прекршиоце.22 

Постављање питања продуктивности рада у случају када запослени већи 
део дана проводе смрзавајући се на свом радном месту, а и питања свеукупне 

мотивације, када га после подне дочека незагрејан стан и хладна вечера - сма
трамо излишним. 

Београђане, као и становнике других градова у Југославији - нарочито већих 
центара - су~тизали су и други проблеми изазвани недостатком електричне струје. 

Из вести објављене у Политици крајем новембра 1950. године види се да су поје
дини_ делови града, посебно они у близини инцустријских објеката, већ дуже време 
остаЈали ненаЈављено без електричног напона. Искључења, која су вршена између 

~ 7 часова и 21 часа, трајала су од десетак минуrа до два часа. Негодовање грађана 
Је изазивал~ не толико чињеница што су повремено остајали без сгрује (,,Нама је 
познато да Је електрична централа у Београду преоптерећена, и да се електрична 

22 Ограничење употребе електричних грајалица, 3. новембар 1950, Полишика, 6. Висина ове казне је 
премашивала месечне зараде већине запослених у администрацији, сем мањег броја оних који су 
били на функЦИЈама. Види напомену 14. · 
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струја даје првенствено инцусгрији") већ то "што се та искључења никада не 
објављују унапред''. Због тога "се често дешавају немили случајеви да неко оста
не у лифту, да се нека жена врати од фризера кући мокре косе, да се прекине 
час на факултету или у школи, и тако даље". 23 

Циљ акције штедње у најкраћем би се могао означити као потреба очува

ња електропроизводних капацитета од преоптерећења и, следствено, хаварија, 
и као неопходност подмиривања потреба, у то време привредног и државног 

генератора, индустрије за електричном струјом. Јаз који се јавио између потребе 
за електричном енергијом и могућности њеног стварања био је сувише дубок 
да би се без нових, знатних улагања у потпуности превладао селективном ак

цијом рационализације и штедње у предузећима и домаћинствима. Пропагандна 
и административна акција штедње донекле је смањивала притисак на електране, 
али о неким њеним знатнијим дометима у попуштању саме кризе не може се 

говорити. 

Слабљење кризе је наступало наредних година флексибилнијим односом 
према Западу и повећањем инвестирања у електропривреду и привреду у це

лини. Повећавање обима извоза и увоза, од 1951. године, постепено смањивање 
тензије страха од војног сукоба са Истоком и попуштање око Трста омогућује 
снижавање војних издатака и расг преко потребне акумулације.24 Ипак, енер
гетске и посебно електроенергетске потешкоће остале су константна појава у 
социјалистичкој Југославији. Са сваком појавом кризе држава се поново враћала 
пропаганди и административним мерама штедње - од апеловања на грађанство, 
рационализација и индивидуалних искључивања, до увек најнепопуларније мере 
- колективне рестрикције. 

23 Зашто се искључења електричне струје у Београду не објављују унапред, 3. Полишr~ка, 20. новем
бар 1950. 

24 Драгутин Марсенић, Е"ономи"а Јуzославије, Бeorpan 1994, 259, 281. 
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ПРИЛОГ 1: 

МИНИСТАРСТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ25 

вк/нм-1 

Београд 

11.5.1949 

У вези разговора са Вашим другом Инг. Срдићем,-м по питању примене 
колективних пропагандних средстава за штедњу електричне енергије, достав

љамо Вам ниже изложено наш предлог и то како следи: 

Изложићемо Вам која пропагандна средства и акције долазе у обзир и то 
редоследно: 

1) ПРОПАГАНДНО КОЛОРНИ ШlАКАТИ 
2) ПРОПАГАНДНО КОЛОРНЕ БРОШУРЕ 
3) ПРОПАГАНДНИ ОГЛАСИ У ШТАМПИ 
4) ПРОПАГАНДНИ КОЛ.[ОР] ДИАПОЗИТИВИ 
5) ПРОПАГАНДНЕ РАДИО АКЦИЈЕ 
6) ПРОПАГАНДНЕ АКЦИЈЕ ПУТЕМ ЧЛАНАКА У ШТАМПИ 
7) ПРОПАГАНДНЕ АКЦИЈЕ ПУТЕМ ПРЕДАВАЊА 
8) ПРОПАГАНДНЕ АКЦИЈЕ ПУТЕМ ФИЛМА 
9) ПРОПАГАНДНЕ АКЦИЈЕ ПУТЕМ ТАКМИЧЕЊА О УШТЕДИ 

ЕЛ.[ЕКТРИЧНЕ] ЕНЕРГИЈЕ - ОСНОВ.[НЕ] ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
10) ПРОПАГАНДНА АКЦИЈА ПУТЕМ ЕТИКЕТА НА ШИБИЦАМА 

L 

ПРОПАГАНДНО КОЛОРНИ ПЛАКАТИ 

О пропагандној ефикасности примене плаката, сматрамо да није потребно 
да напомињемо, већ ћемо Вам изложити овом приликом организациони део. 

Израдило би ст: 

10 ПЛАКАТА СА РАЗЛИЧИТИМ СИЖЕИМА 
од сваког сижеа штампало би се по 5.000 комада укупно 

50.000 комада плаката фор.[мата] 50 х 70 цм. 
у вишебојној offset техници. 

25 АЈ-59-9-36; Докуме1<т Министарства електропривреде сачуван у фонду Савет за енергетику и 
екстрактивну индустрију као део предмета о акцији шгедње електричне енергије која се протегла 
кроз 1949. и 1950. годину. 

26 Виши индустријски инжењер Жарко Срдић био је електроеиерrетски стручњак и функционер у 
Министарству електропривреде. Будући даје ои водио разговоре са Озехом о пропаганди штедње, 
претпоставља се да је обављао дужност генералног електроекергетског диспечера. На 1-1стој 
функцији је био 1:1 у Савету за енергетику 1:1 екстракт1:1вну индустрију, формираном накоигашења 
Министарства електропривреде, фебруара 1950. године. Крајем 1950. године прешао је на рад у 
Генералну дирекцију електропривреде Владе НР Србије. Биди: АЈ-59-27-93,Жарко Срдиh, Решење; 
АЈ-59-6-21, Штедња електричне енергије, бр. 1392, 19. јул 1950. 
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Сама техничка израда плус хартија стајале би Вас од 1 ком.{ада] еса 6-7 
дин.[ара] укупно 

динара 350.000.-
Хартија за горњу количину плаката потребно је 

25_000 табака форм.[ата] 70 х 100 цм - 70 плакат. хартије. 
Идејни цртежи са ауторским правом употребе стајали би Вас по 1 

ком.[аду] 10.000.-, укупно 
100.000.- динара 

Уз напред набројане издатке треба предвидети још и за трошкове расту
рања и лепљења плаката, који би еса износили од 

100.000.- динара. 
Израду идејних скица, као и надзор штампе преузео би наш ЗАВОД.27 

Такође наш Завод путем свога одељења за растурање и лепљење плаката преу

зео би пласман у целој земљи. Након Вашег конкретног налога, израдили би 

детаљни план о идејној тематици сваког понаособ плаката. 

ПРОПАГАНЦНО КОЛОРНЕ БРОШУРЕ 
Код овог пропагандног средства предвиђамо два издања и то једно за 

БРОШУРА НАМЕЊЕНА ГРАЂАНСТВУ, а друго БРОШУРА НАМЕЊЕНА 

ИНДУСТРИЈИ И ЗАНАТСТВУ. 
Да би се обухватила кампања у целој Југославији као минимум потребно 

је да се отштампају 
400.000 комада БРОШУРА ЗА ГРАЂАНСТВО и 
100.000 комада БРОШУРА ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО 
500.000 комада у две боје, латиницом, формата 1/32 д(?)_ 
Сам садржај брошура би обухватио поглавито стрип манир са кратким 

описима и упутствима о уштеди ел.[ектричне] енергије. Детаљан сиже брошура 
израдили (sic!) би Вам након Вашег конкретног налога. 

Предрачуна за израду горњих брошура био би еса за 500.000 ком.[ада] од 
1-1,50 дин.[ара] од 1 комада. 

Зас идејне цртеже као и целокупни унутарњи пропагандистичко графички 
и типографски шпигл, предвиђа се за сваку брошуру еса 25-30.000.-

Израду идејних цртежа, пропагандисти'-1ки састав као и надзор над типо
графском израдом преузео би наш ЗАВОД. 

ПРОПАГАНДНИ ОГЛАСИ У ШГАМПИ 
У склопу целокупне колективне пропагандне кампање о уштеди ел.[ек

тричне] енергије, као веома важну и ефикасну улогу треба да одиграју огласи 
у дневној штампи. 

27 Огласни завод Хрватске - ОЗЕХА - Предузеће за економску пропаганду и рекламу из Загреба. 
Озехаима своје представништво у Београду сакојимјеМинистарс1Ћо електропривреде у преписци 

по питању пропаганде за штецњу електричне струје. На основу сачуване грађе види се да је сарадња 
Озехе и Министарства настављена 1950. и 1951. године. Бици: АЈ-59-9-36, Преписка са Озехом. 
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Према нашем предвиђању требало би обухватити кампању огласа у свим 
листовима појединих Република, као и дневне листове у Београду БОРБА, ПО
ЛИТИКА, ГЛАС. 

Огласи би били обрађени у серијским кампањама и то у виду 10 разли-
читих сижеа,2R који би се наизменично пласирали у следеhим листовима: 

БЕОГРАД: БОРБА, ПОЛИТИКА, ГЛАС по l0x. 
ЗАГРЕБ: ВЈЕСНИК по l0x 
ЉУБЉАНА: СЛ.[ОВЕНСКИ) ПОРОЧЕВАЛЕЦ по 10х 

САРАЈЕВО: ОСЛОБОЂЕЊЕ по l0x • 
РИЈЕКА: РИЈЕЧКИ ЛИСТ по Sx 
СКОПЉЕ: НОВА МАКЕДОНИЈА по l0x 
НОВИ САД: СЛ.[ОБОДНА) ВОЈВОДИНА по lOx 
ОСЈЕК: ГЛАС СЛАВОНИЈЕ по l0x 
СПЛИГ: СЛ.[ОБОДНА] ДАЛМАЦИЈА по 5х 

Издатци за исто оглашавање предвидиво би били: 
за БЕОГРАД: дин.[ара) 80.000.-
за ЗАГРЕБ-: дин.[ара) 15.000.-
за ЉУБЉАНУ: дин.[ара] 10.000.
за САРАЈЕВО: дин.[ара] 10.000.
за РИЈЕКУ: дин.[ара] 5.000.-
за СКОПЉЕ: дин.[ара] 12.000.-
за НОВИ САД: дин.[ара] 5.000.
за ОСЈЕК: дин.[ара] 8.000.-
за СПЛИТ: дин.[ара] 1.Qј}QQ.
укупно155.ООО.- динара 

За израду 10 цртежа и клишета за горње огласе предвиђа се издатак од 
динара 40-50.000.-
Идејну креацију цртежа дали би Вам након конкретног налога. 
Такође би ваш ЗАВОД спровео у целој земљи пласман горњих огласа 

као и израду потребних клишета за све листове и ступце дотичних листова. 

ПРОПАГАНДНО КОЛОРНИ ДИАПОЗИТИВИ 

Диа пропаганда у биоскопима је такође једно веома ефикасно и финан
сијски приступно средство пропагандне кампање уштеде електричне енергије. 

Диапозитиви у оквиру коме пропаганде (suc!) били би као секундирајуhе деј
ство постављеIШм плакатним серијама. То значи да би диапозитиви истовремено 

деловали кад и одговарајући сиже плаката. Према томе требало би израдити 
10 серијских цртежа за диапозитиве тј. сижеи са израђених плаката 

Пласман би био у свим биоскопима републичких и индустријских центара. 

Тачан распоред места као и далње услове пласмана, доставили би Вам након 

конкретног налога. Информативно Вас обавештавамо да би израда 

10 ком.(ада] цртежа стајала а 15.000.-дин.[ара] 
100 ком.[ада] диапозитива а 127.-дин.[ара] 12.700.-

28 Оваквl'! огласи у цневној штампи нису уочени. 
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Пласман у месечним приказивањима у биоскопима стајао би Вас по једном 
месецу за поједини биоскоп дин.(ара] ЗОО.- - 1.000.-

Предвидив издатак за горњу диа кампању је потребан: 
динара 80---100.000.-

ПРОПАГАНДНА РАЦИО АКЦИЈА 
Као веома снажно и директно пропагандно средство дошло би такође у 

обзир РАДИО ПРОПАГАНДА.29 

Кроз веома сугестивне текстове и евентуално успешно пропагандно са
стављене дијалоге путем радиа постигао би се веома велики ефекат у свим 
слојевима потрошача ел.[ектричнеЈ енергије. То је утолико директнија пропа
гандна кампања, јер делује на местима / домови-творнице / где дејство и ефекат 
уштеде треба прво да потекне. 

За пласман радио- кампање дошле би следеће радио станице: 
БЕОГРАД, ЗАГРЕБ, ЉУБЉАНА, РИЈЕКА, ОСЈЕК, САРАЈЕВО, СКОПЉЕ 
Поједине емисије30 до ЗО речи стају дин.[ара] 200--300.- за Вашу пропаган-

дну кампању предвиђамо да је потребно средстава 

динара 80-100.000 
Пласман свих текстова у радио станицама као и цео обрачунски део извр

шио би наш ЗАВОД, путем радио одељења. 

ПРОПАГАНЦА ПУТЕМ ЧЛАНАКА У ШТАМПИ 

У склопу осталих пропагандних средстава, као нарочито сугестивно сред
ство долази као неминовно увршhење чланака у дневним листовима.31 

Нема сумње да би ти чланци требало да одишу лаким и посве сугестивним 
стилом, те такође ако је могуће да буду пропраhени са једном или две илустра

ције или цртежа из пропагандне кампање. 
Читаоца треба заинтересовати са оригиналним и лаким текстом. Чланци 

треба такође да се појављују у серијама и третирању појединих важних момената 
уштеде, па у појединим случајевима у виду позитивне репортаже. Затим у њима 

треба такође приказати компаративно значај уштеде за нашу индустрију и томе 
слично. 

Чланци би требали да истовремено дејствују кад и остала пропагандна 
кампања, тако да чине једну органску целину целог подухвата. 

29 Радl'!о је био мециј који се све вшnе ширио и у који се доста полагало. Био је прихваћен као изврсно 
пропагандно срецство које у тренутку допире цо било које тачке чујности. У Југославији је често 
коришћен за пропагандне сврхе путем прецавања, тематских разговора, интервјуа, говора итд. 
Вици; Преrлец рацио-пропаrрама у цневној штампи. 

30 Реч је, у ствари, о радио-спотовима кратког трајања, алl'! ефектног цејства на слушаоце. 

31 Новинскl\ чланци били су најкоришhеније средство пропаганде у Југославији. Свакодневно су 
листовl'! доносили обиље текстова најразличl'!тl'!је тематl'!ке са пропагандним дејством. Пропагирао 

се, тако, СIЈОљнополип1чки југословенскl'! курс, ицеализовала унутрашњополитичка решења, ве
личао приврецни и сваки цpyrl'! раст и прогрес цруштва у целини. 
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ПРОПАГАНДНА АКI~ИЈА ПУТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДАВАЊА 
У склопу ове тачке уско је везана тачка наше претходне пропаганде пугем 

чланака, као и уска веза са приказивањем филма и диапозитива. Жива реч је 
најснажније пропагандно дејство, а ако је то веома занимљиво предавање по

праћено са филмом или пак сликовитим графиконима и диаграмима, утисак ће 
на слушаоца и посматрача бити веома снажан. 

Иста предавања би се могла организовати путем осн.[овних] организација32 

и она би у сваком случају морала бити такође пропагандно припремљена. 

ПРОПАГАНДНА АКЦИЈА ПУТЕМ ФИЛМА 
Слика је слика, а гледаочева уобразиља изразито оптичка. Покретна слика 

филма, блиска је свима нама, она усађује публици која је гледа дубоко у душу 
много тих психолошко-пропагандних момената, које ретко да може да има друго 
средство сугестивне пропагандне акције. 

У том филму би сиже требао да обухвати један веома успео сценариј из 
области свакодневног живота и рада грађана и трудбеника у дому и творници. 
Кроз индиректне радње би се требао пласирати онај забавни моменат штедње 
ел.[ектричне] енергије и томе слично. 

ПРОПАГАНШ:IЕ АКIШЈЕ ПУТЕМ ТАКМИЧЕЊА О УШГЕДИ ЕЛ.[ЕК
ТРИЧНЕ] ЕНЕРГИЈЕ ОСНОВНЕ ФРОIП.[ОВСКЕ] ОРГАНИЗАПИЈЕ33 

Као веома ефикафсна акција за уштеду ел.[ектричне] енергије била би 
изражена у такмичењима уштеде код грађана и трудбеника у творницама. Пу
тем основ.[них] фронтовских организација спровело би се такмичење о уштеди, 
тако да би се пропагандном акцијом појединих основ.[них] организација и спро
вело такмичење. У ту сврху би требало се издати у неком виду награде или 
пак дипломе или томе слично. У сваком случају би се требала искористити и 
ова акција као веома приступачно и директно средство на граl)ане и трудбенике. 

lд. 

ПРОПАГАНДНА АКЦИЈА ПУТЕМ ЕТИКЕТА НА ШИБИЦАМА 
Као директно пропагандно средство у домовима домаћинстава где треба 

да се спроведе уштеда ел.[ектричне] енергије, дошло би у обзир израда и пла

сман пропагандних етикета на шибицама. 

У ту сврху би се израдило 10 различитих цртежа за исте етикете и спро
вело штампање етикета за 6 месечну кампању. 

32 Реч је о основним организацијама Народног фронта. 

33 Организације Народног фронта често су биле иницијатори и организатори разноврсних такмичења 
у повећању производње, добровољном раду, рационализацији, штедњи итд. 
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Ген.[ерална] дирекција савез.[не] индустрије ХЕМИЈЕ, Београд, Францу
ска 9, као оперативни руководиоци творница шибица ДОЛАЦ и ДРАВА преу
зели би од Вашег Министарства исту акцију. 

За горњу акцију потребно је израдити еса 1.-5.000.000 ком.[ада] етикета 
од горе набројаних цртежа и исте етикете дос-га.вити горе означеним творни

цама на далње издаваље. 

Израда цртежа би Вас стајала еса 30---50.000.- динара. 
Штампање етикета могуће и у мањим количинама стајала би Вас дин.[ара] 

0.08-0.10 пара од 1 комада то значи свега укупно код 1.000.000.- потребна Вам 
јс сума за цртеже дин.[ара] 50.000.- а за етикете дин.[ара] 100.000.-

Из свега напред изложеног произилази да Вам је за горњу пропагандну 
акцију потребан буџет од еса 

1.500.000.- - 2.000.000.-34 

Очекујемо Ваше конкретне налоге по горе предложеним проп.[агандним] 

средствима и акцијама, те Вас срдачно поздрављамо и остајемо 
смрт фашизму - слобода народу! 
шеф претставништва: 

(Влад.[имир] Константиновић)35 

34 Да би се стекла колико-толико реална слика о стварној вредности трошкова за намеравану акцију 
наведимо да је, на пример, више од 162.000 добровољних радних часова које је дао градски одбор 
народног фронта Зенице процењено на нeurro више од 1.773.00U динара; да су фронтовци села 
Мнлатковића (Студенички срез) подигЈШ школу, задружни дом и 1Sкилометара канала за навод
њавање у вредности од 2.5 милиона динара; или да је план инвестиција републичког и локалног 
значаја у НР Хрватској у 1949. години извршен са 5.517.000 динара. Види: Полишика, 13. јул 1949, 
4; 19. децембар 1949, 3; и 13. октобар 1950,3. 

35 Владимир Константиновић је био руководилац београдског представншuтва Огласног заво11а 
Хрватске. 
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