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Снежана Радић

Бугарске. Као прву „опомену“ југословенском руководству Стаљин уводи економску блокаду, и од краја фебруара 1948, Југославија није могла
рачунати на у размену металима, памуку и нафти. Седница Информбироа заказана за средину маја 1948. у Букурешту, одложена је за крај јуна.
О конференцији која је одржана од 19. до 23. јуна, постоји доста детаљних анализа, заснованих на архивским документима. Ради излагања,
подсећамо само на основне моменте.
Резултат заседање Информбироа била је чувена Резолуција Информбироа „Ситуација у Комунистичкој партији Југославији“, која је објављена 29. јуна 1948. године. Делегација ЦК КПЈ није присуствовала,
сматрајући да о томе ово тело не треба да расправља, већ да СКП(б) и
КПЈ треба да остваре непосредни контакт и реше несугласице.
Резолуција је имала осам тачака и две одлуке. Прва „оптужба“ односила се на то да КПЈ у својој унутрашњој и спољној политици одступа од принципа марксизма – лењинизма. Затим, да руководство КПЈ
спроводи непријатељску политику према Совјетском Савезу и да се
омаловажавањем совјетских војних специјалиста у Југославији врши
дискредитација Совјетске армије, као да се врши и надзор и праћење
совјетских грађана од стране Државне безбедности. Једна од оптужби
била је и та што југословенски руководиоци идентификују спољну политику СССР са спољном политиком буржоаских земаља. Такође, сматра се да ни унутрашња политика Југославије на линији лењинизма, поготову када је у питању политика према селу, јер преовлађују индивидуална газдинства и да се не спроводи национализација земљишта.
Што се тиче рада саме партије, приговорено је што КПЈ није руководећа, него је то Народни фронт. Тиме се угрожава даљи развој КПЈ. На
крају, замерено је што се КПЈ није појавила на састанку Имформбироа
да положи рачуна о свом раду, и да је својом свеукупном дотадашњом
политиком себе искључила из Имформбироа, односно породице братских комунистичких партија. У завршном делу Резолуције позвани су
„здрави елементи“ КПЈ да позову руководиоце да отворено признају
погрешке, да се поправе, напусте национализам, врате интернационализму или да их смене и поставе ново вођство КПЈ. Мишљење руског генерала Жданова, изнето на састанку Информбироа, да Руси располажу
подацима да је Тито империјалистички шпијун, било главни аргумент
представника СССР-а против Југославије и Резолуција је објављена.
Све наведено, било је очигледан пример грубог мешања једне државе у унутрашње ствари друге државе.
Представници власти и функционери партија земаља социјалистичког блока, заузели су оштар став према југословенском руководству, док
је код обичног света владала неверица.1 Било је доста збуњености, али
морао се следити курс партије дате земље, а он је био јасан. Једни су
1
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били резервисани, други су тражили објашњење, трећи су били агресивни у нападу на КПЈ. Оптужујућа кампања против југословенског
партијског и државног руководства жестко се водила у штампи. Највише се замерало Титу да је оштетио социјалистички фронт јер се није
придржавао искуства бољшевичке партије. Било је недопустиво порећи
оно што је речено у Резолуцији, јер је то значило да „Стаљин лаже“, а
„Стаљин никад не греши“.2 У сваком случају тешко су били пољуљани
односи међу комунистичким партијама, а дошло је и до чистки унутар
самих партија источног блока, све из страха да се не замере „великом
Стаљину“.
Резолуција је објављена 29. јуна 1948, у Правди, а потом и у штампи других социјалистичких земаља. Истог дана, када је објављена Резолуције састао се Пленум ЦК КПЈ, и одговорио на оптужбе. Закључено
је да се Резолуција ИБ објави у целини са одговором ЦК КПЈ. Скицу одговора написао је Милован Ђилас. Резолуција и одговор су публиковани
у листу „Борба“, 30. јуна 1948. у 500.000 примерака. Одговор ЦК КПЈ
није објављен ни у СССР-у, ни у социјалистичким земљама, као ни у
штампи комунистичких партија.
У народу је постојала јака вера у СССР и Стаљина, која је дошла до
изражаја на скоро свим одржаним митинзима, а са једног од њих, одржаном у Београду послат је телеграм Стаљину у коме се изражава уверење да ће он предузети све мере да се скину неоправдане оптужбе против Југославије и КПЈ.
Партија је остварила јединство чланства и народа у одбрани независности, колико год је удар био неочекиван, а братска љубав према
СССР-у јака. Део чланства је остао разапет између оног што је изнето у
Резолуцији и ставова КПЈ. Такви чланови су називани „информбировцима“. Цена против таквих чланова била је превисока и водила се од
1948, до раних 50-тих година. Сви су били искључени из партије, а неки
су били подвргнути репресалијама и затварани у концентрационе логоре. Сурова репресија спровођена је, од лета 1949, на острвима јадранског мора – Голом отоку и Светом Гргуру, који су били само једани од
радних логора, затвора и мучилишта на који су слати сви они који су
били за Стаљина, а против Тита.
Титово „не“ Информбироу, односно Стаљину, отворио је пут у изградњу социјализма који се заснива на властитом искуству и подизању
свести о аутентичности југословенске револуције. Ослањање на сопствене снаге значило је да се избегне економска блокада Истока, избегне помоћ Запада, али на свој начин.
Због постепеног ускраћивања економске помоћи Совјетског Савеза
Југославији, априла 1947, покренут је први петогодишњи план (петолетка). Завршен је раније, 1951. године, јер је југословенска влада напу2
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стила тип социјалистичке економије. У том периоду, кроз радничке савете, 1950. године, уводи се модел радничког самоуправљања. Раднички
савети били су негација совјетске праксе и совјетског бирократизма.
Они су требало да буду подстрек за већу производњу, а увођењем радника у управљање и у одумирање државе.
Југославија је, од 1950, сматрана земљом најлибералнијег социјализма, земље прихватљиве на Западу, а после Стаљинове смрти и на Истоку, земље која остварује везе са земљама трећег света и чији лидер постаје 60-тих година 20. века. Ту позицију ће задржати до 1989. године.
Реаговања у Ваљеву на Резолуцију Информбироа 1948.
По објављивању Резолуције Информбироа у Ваљеву се први огласио Народни фронт града Ваљева, 4. јула, на конференцији одржаној у
хотелу „Централ“. Говорио је народни посланик Живко Пауновић, који
је осудио неоправдане оптужбе изречене у Резолуцији и дао је безрезервну подршку ЦК КПЈ. Са конференције упућена су два телеграма „ЦК
КПЈ и генералисимусу Стаљину“.3
Месни комитет КПС у Ваљеву приступио је објашњавању и тумачењу Резолуције и „проради“ става ЦК КПЈ. Чланство, као и све остале
масовне организације нарочито су се активирале пред Пети конгрес
КПЈ, одржаног од 21. до 28. јула 1948,4 кроз протестне митинге, разна
радна такмичења, остваривања плана производње, агитовање за упис
народног зајма и друго.
На тихи наговештај да су нарушени међусобни односи између КПЈ
и СКП(б) указује и депеша Централног комитета КПС – Управа за кадрове послата 25. јуна 1948, а упућена Месном комитету КПС Ваљево у
којом је тражен извештај о члановима КП који се налазе на студијама у
СССР-у.
У извештају (одговору) пише: „1. Урошевић Љубомир налази се на
студијама у Москви. Сада је у Ваљеву на распусту и враћа се натраг за
месец и по дана; 2. Гајић Миодраг налази се у Москви на студијама.
Још није дошао – јавио је да ће доћи у августу; 3. Спасојевић Рада нала3

Недељник „Напред“: На градској конференцији Народног фронта изражена
безгранична љубав и оданост Централном комитету КПЈ, бр. 166, од 10. јула 1948.
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Југославије. Одлука је донесена једногласно и тиме је „потврђено“ јединство
Партије. На Конгресу је усвојена и Резолуција о односу КПЈ према Информбироу, у којој је констатовано да су одлуке Информбироа нетачне и неправедне,
али је наглашено да ЦК КПЈ треба да учини све да се сукоб превазиђе.
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зи се на студијама у Лењинграду и ускоро треба да дође, а не зна се време повратка; 4. Миливојевић Мирослава налази се у Москви на студијама и ускоро треба да дође.
За последња три друга за које не знамо дан повратка јавићемо накнадно кад буду дошли овде и кад нам изјаве то.“
Иако је Резолуција Информбироа објављена у јуну 1948, партијско
руководство у Ваљеву није одмах реаговало. Једно од првих, забележених, је писмо подршке Животе Филиповића, које је упутио МК Ваљеву,
19. јула 1948,5 са одслужења војног рока у Зајечару. У писму пише да
Резолуција састављена 27. марта 1948, не може увредама и клеветама
нашег државног и партијског руководства поколебати наше чланство и
да су њени наводи нетачни: „1. да ЦК и КПЈ клевећу КПБ; 2. да наша
влада упоређује совјетску политику са политиком империјалиста; 3. да
наши народи не гаје љубав према братском совјетском народу и према
Црвеној Армији; 4. да наша партија одступа од теорије марксизма – лењинизма и да је узела теорију опортунистичку и 5. да су наши најбољи
партијски и државни руководиоци: друг Тито, Кардељ, Ранковић и Ђилас непријатељи партије.“ Све ово је окарактерисао као „клевете и измишљотине“ које не могу спречити „даље учвршћивање пријатељских
односа и проширење братства и јединства између свих демократских
земаља“ које су заузеле програсиван став према Југославији и да
СКП(б) „треба да се руководи радом наше партије“. Део писма објављен је у „Напреду“, али тек 14. августа.6
Крајем јула, огласила се и партијска ћелија „Крушик“ чији су
ставови, у целости, објављени у листу „Напред“ под насловом „Чврсто
стојимо уз наш Централни комитет и одбацујемо оптужбе Информбироа против наше Партије“.7
Југословенске власти су, већ почетком јула, упутиле позив свим
југословенским држављаанима да се врате у земљу.
После сукоба са СССР-ом за југословенске студента била су затворена врата земаља тзв. „народне демократије“.8 КПЈ се јасно определио да своје грађане не шаље на студије у иностранство. Југословенске власти се окрећу домаћим универзитетима и другим научним институцијама.
Управа за кадрове Централног комитета КПС у Београду доставила
је, 7. децембра 1948,9 списак ученика у привреди, сви из „Крушика“, ко5
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ји су се вратили из Чехословачке и који су одлуком Контролне комисије
ЦК КПС примљени из Скоја за чланове или кандидате партије. Задатак
МК КПС Ваљево је био да, по налогу, учлани 14 другова. Нови чланови
су: Руперт Доминик, Синатијевић Звонимир, Спасојевић Митар, Станковић Душан, Миловановић Боривоје, Милачић Данило, Радојчић Милош и Сундаћ Ђуро. Ово им је саопштено и повезани су у МК КПС Ваљево. Богдановић Ранђел се повезао у партијску јединицу дивизије,
пошто је остао у питомцима, док се Миклуш Стеван, Јерене Марјан и
Шетина Драго још нису вратили са одсуства. За Матковић Миленка и
Ђорђевић Драгомира, који се налазе на списку, нису дата никаква објашњења.
МК КПС Ваљево доставио је по захтеву – депеши ЦК КПС извештај о држању председника среских судова, тужиоца и директора савезних и републиканских предузећа, чланова КП поводом Резолуције Информбироа.10 У извештају пише:
„Председник Окружног суда друг Радомир Лазић, сложио се у свему са нашим ЦК, није одступио ни по једном питању. Задржао се у дискусији на нездраву критику која се обавља ван ћелије по локалним питањима, а нарочито снабдевању.
Јавни тужилац Јанићијевић Милутин, имао је погрeшан став по питању сељака, сматрао је да се против кулака не води оштра борба, то је
мотивисао ценама слободног тржишта, касније се исправио.
Друг Пајо Оклобџија, управник предузећа „Крушик“ није узимао
учешћа у дискусији, на питање секретара његове ћелије за мишљење по
Резолуцији Информбироа, одговорио је да се слаже са ставом нашег ЦК.
Друг Жика Марковић, директор предузећа „Јабланица“ имао је исправно држање, сложио се у потпуности са нашим ЦК.
Друг Радован Ивановић, директор предузећа „Маљен“, по питању
резолуције имао је правилан став, сложио се са одлуком и ставом нашег ЦК.“
Убрзо је уследила нова депеша, 21. августа 1948,11 па је МК КПС
Ваљево доставио ЦК КПС извештај о држању појединих чланова по Резолуцији ИБ: „1. До сада смо имали један случај искључења – Јагодић
Миодраг, иако је био члан Фабричког комитета Скоја. Заузео је неправилан став и то: у вези прораде Резолуције Информбироа, у дискусији на
састанку одељења није се сложио са одговором нашег ЦК. Доцније, на
састанку приликом прораде писма СКП (б) и одговора нашег ЦК сложио се са ставовом нашег ЦК, а после неколико дана променио је своје
мишљење и то изразио ван партијског састанка. Позван је пред партијску комисију коју су сачињавали 5 чланова, од којих су 4 члана Фабрич10
11

Исто, исто, дел. бр. 722, од 17. августа 1948, кут. инв. бр. 69
Исто, исто, дел. бр. 726, од 21. августа 1948, кут. инв. бр. 69
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ког комитета. Изјавио је да се не слаже са нашим ЦК, да он сматра да има
нешто дубље и да нема поверења у наш ЦК и после убеђивања остао је
при својој изјави. Случај је изложен пред партијску ћелију „Крушика“ 11.
августа 1948, ћелија је усвојила предлог комисије да се Јагодић Миодраг
искључи из партије. Отказан му је рад у предузећу. Сада се налази у Ваљеву, говори да ће ићи у Железник. (ово ћемо проверити)
2. Пиштињат Милан, Марковић Живко и Поповић Добрила смењени су као чланови Фабричког комитета Скоја, јер су имали колебљив
став, а нарочито по питању политике према кулацима. Сви су после
одржаног састанка и убеђивања у Месном комитету, сложили са ставом
нашег ЦК. Сви се и даље налазе на послу у „Крушику“. То су добри млади радници. Другарица Поповић је одликована Чехословачким орденом рада и била је, до сада, два пута ударница.
Убудуће, према датом упутству, извештаваћемо вас о сваком случају
уколико га буде.“
Мастилом, у дну документа је дописано: „Јагодић се налази на раду
у Железнику“.
Као одговор на Резолуцију ИБ у Ваљеву је одржано неколико протестних митинга почетком септембра 1948. године.12 Први су одржали
радници и намештеници предузећа „Крушик“ 1. септембра. На митингу
је било присутно 2.306 радника и намештеника, „што у процентима износи 84%. Расположење народа било је на висини и митинг се сматра да
је у потпуности успео.“ Пре почетка митинга градом се орила „Козара“
и борбене песме, а потом су окупљени, по завршетку, продужли главном улицом и остали до поноћи. У прилогу је достављена резолуција са
протестног митинга.“
Сутрадан, 2. септембра митинг су одржали омладинци Ваљева на
Прошиновом тргу на којем је било око 2.700 омладинаца (око 95%), међу којима је било грађана. „Митинг је у потпуности успео и био добро
припремљен, врло жив, често пута прекидан овацијама другу Титу и
ЦК и нашој партији. Избациване су често пароле негодовања за лажне
оптужбе и пароле одобравања према нашем ЦК.“ Омладинци Ваљева су
нагласили су њихова срца пуна огорчења и протеста што су партију, земљу и њих, после огромног доприноса милионских жртава за општу
ствар, „нападају најбесомучније безобразним клеветама и лажима.“
Омладинце дубоко „вређа чланак Виргила Трофила члана Централног
комитета Савеза омладине Румуније који најпогрдније говори о радном
хероизму омладине Југославије.“ У прилогу је послата резолуција.
Истог дана и радници предузећа „Милан Китановић“, њих 49 или
86% од свих запослених, одржало је митинг. Говорило је 5 другова, и то
тако што су се јавили из масе. На речи једног говорника друга Јокића
12

Исто, исто, дел. бр. 791, од 3. септембра 1948. и дел. бр. 840, од 10. септембра 1948, кут. инв. бр. 69
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„да ћемо ми предвођени нашим ЦК доказати сву неистинитост бачених
клевета, присутни су прихватили повицима: Тако је!, Дела говоре! итд.“
Радници предузећа „Милан Китановић“, у знак подршке, су се заветовали да ће „годишњи план испунити пре 29. новембра и тиме убрзати
изградњу социјализма.“
Сва три митинга испратио је лист „Напред“ на првој страни.13 На
митинзима дата је подршка ЦК и КПЈ, али опредељење да се сарађује са
братским народом СССР-а и не одступи са пута марксизма-лењинизма.
Део једне од резолуција, прочитане на митингу у „Крушику“, гласи:
„Скупљени на протестном митингу, ми радници и службеници предузећа „Крушик“ са гнушањем одбијамо све клеветничке речи упућене на
начу Партију, наше највише руководство, на нашу земљу. Ми смело тврдимо да сви они који се данас блатом бацају на нашу земљу лажу, јер ми
смо ти који на својим леђима носимо део терета изградње социјализма
код нас. Ми смо ти који сваког дана видимо неку нову фабрику, пругу,
задругу... Руководство Румуније и Мађарске који нас нападају, између
осталог, и због тих издајника заборављају да је начело наше партије засновано на учењу Стаљина – Лењина ...“ Оптужбе да се КП „изрођава у
кулачку“ су одбијене.
На седници Градског одбора НФ, одржаној 5. септембра, одлучено
је да се 7. септембра, у подне, одржи митинг свих грађана Ваљева, радника и припадника ЈА. Присуствовало око 5.000 људи. Говорио је Косан
Урошевић, члан МК КПС Ваљева, Драјић Јован, радник из „Крушика и
Бранко Вукојевић испред ЈА.
На градилишту синдикалне колоније митинг су одржала трговачка
предузећа, њих 250. Митинге су још одржали радници железнице и
просветни радници. Омаловажавање НОБ и НОВ, исмевање полета
трудбеника у изградњи социјализма, само је учврстило веру у КПЈ и њено руководство, као и у исправан став изградње социјалистичког друштва
који је на линији науке марксизма – лењинизма и искуству СССР-а.
На свим митинзима се клицало „славном Совјетском Савезу и вођи
прогресивног човечанства другу Стаљину“. У знак протеста и знак подршке радници су тражили да се организује радно такмичење.
Из извештаја МК КПС Ваљево, упућеног ЦК СКС види се да је у Ваљеву, до 20. септембра 1948, одржано 8 митинга на којима је присуствовао 10.691 грађанин, „што је више од 2/3 целокупног становништва града
Ваљева“, и „општи је утисак да догађаји збијају редове маса око Партије.“ Као врхунац „спонтаног одобравања ставу нашег ЦК-а“ био митинг
је на градском тргу. То је потврђено и на свечаности која је одржана
поводом ослобођења града, 14. септетембра, у клубу дивизије.14
13
14

Недељник „Напред“, бр. 174, од 4. септембра 1948.
МИАВ, фонд: ОК СКС Ваљево, Преписка, дел. бр. 888, од 19. септембра
1948, кут. инв. бр. 69
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Текст резолуције радника „Крушика“
(МИАВ, фонд: ОК СКС Ваљево)

Мере партијског руководства у Ваљеву и Ваљевском срезу по
Резолуцији ИБ 1948. године
Из записника седница МК СКС Ваљева не може се закључити да ли
је реакција ваљевских комуниста на Резолуцију ИБ била „млака“ по директиви од врха партије, или су они сами решили да на тај начин реагују. Ову дилему можда разрешава препорука са саветовања одржаног, октобра 1948, пред Други конгрес КПС (одржан је у јануару 1949), да на
састанцима за изборе у рефератима „не обухватати Резолуцију Имформбироа, већ говорити о грашкама појединаца у ћелију у вези резолуције.“
Састанци партијског руководства Ваљева одржавани су најмање једанпут недељно, а по потреби и два пута. На дневном реду је најчешће било
организационо питање (пријем нових чланова), снабдевање становништва,
анализа рада осталих друштвено-политичких организација (СКОЈ, Синдикат, НФ, АФЖ), анализа рада предузећа у Ваљеву, комунални проблеми,
извршење плана производње, формирање радних бригада, агитација уписа
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народног зајма, прослава 1. маја, спровођење конфискације и национализације и друго.15 У оквиру тачке дневног реда „Организационо“, на састанку
одржаном 6. септембра 1948, из Партије је искључена су три члана.
На састанку од 1. августа 1948, када је разматрано упутство за прораду
материјала за Пети конгрес заузет је став да „све оне који се не слажу са
одлукама Петог конгреса и ставом ЦК чистити их из Партије.“ Такође, на
истом састанку је договорено да убудуће карактеристике чланова треба допунити и „држањем по питању Резолуције Имформбироа“.
У записнику, од 4. октобра 1948, јасно пише да су Стефановић Љубомир, радник предузећа „Светлост“ и Антић Божидар искључени „због
признавања Резолуције Имформбироа“.
На тражење ЦК, октобра 1948, достављен је извештај о држању
чланова КП по резолуцији Имформбироа. МК СКС Ваљева наводи да
су имали само три случаја, и те „чланове су казнили.“ У питању је Јагодић Миодраг, машин-бравар, Стефановић Љубомир, ложач електричне
централе и Антић Божидар, учитељ, васпитач у Дому ученика „Стеван
Филиповић“, сва тројица су чланови КП од 1945. године. Општа оцена
је колебљивост појединаца, од неслагања са одласком на седницу Информбироа, питање „кулашке политике“, да би после дискусија и објашњења ревидирали ставове, па онда опет слушајући радио опет вратили на почетак, тако да су искључени из партије.
Наредне године, на састанку од 5. маја 1949, искључени су Поповић
Јеврем, Петровић Властимир и Усенко Наталија „зато што су били на
линији Информбироа.“ Даље пише: „За ово троје послаћемо податке и
образложење, као и за раније чланове које смо искључили у вези овог
питања.“16 Нешто касније, на састанку од 21. августа предложено је да
се поново поразговара са „искљученом другарицом Наталијом Усенко и
да се донесе одлука о казни.“
Сви они су мислили да је Информбиро виши форум и да им је партијска дисциплина налагала да прихвате оцене из резолуције. Са свима
њима обављено је више разговора. Првобитно су прихватили одговорност ЦК КП, затим да се ту крије нешто дубље, а потом су поново променили мишљење и изјавили да немају поверење у ЦК КП. До краја
1948, „избачено“ је из Партије 7 чланова. У целини гледано „држање
масовних организација у вези резолуције Имформбироа било је добро и
исправно што се види у појединачном такмичењу пред V Конгрес КПЈ у
предузећима, установама, масован излазак на акције фронта, упис народног зајма и др.“
Може се закључити да је ваљевска партијска организација била поштеђена великих ломова, што је потврдио политички секретар Среског
комитета Миленко Топаловић у свом извештају о раду партијске орга15
16

Исто, Записници МК КПС Ваљево, 1945-1950, Записници за 1948, кут. инв. бр. 34
Исто, исто 1949, кут. инв. бр. 34
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низације на Трећој конфернцији одржаној годину дана после Резолуције
ИБ, 16. јуна 1949.17 Сматрало се ваљевски Ибеовци имају слаб утицај на
остале чланове.
На терену, по селима у Ваљевском срезу, током 1948. и 1949. у
партијским организацијама тумачени су материјали, односно ставови
ЦК КПЈ, и оно што је највише збуњивало чланство био је неодлазак на
састанак Информбироа у Букурешт и недоумица „како је било могуће
да до овога дође.“18 Поред пар појединаца који су „уносили смутњу –
као да идемо у табор империјалиста“ даљи развој догађаја је демантовао све „клеветнике“ и јединство партије није нарушено.
На IV Градској партијској конференцији Ваљева, одржаној 12. јуна
1949,19 констатовано је да опада углед СССР јер све већи број комуниста,
односно „демократских напредних елемената који почињу да не прави
разлику између политике СССР-а и капиталистичких земаља“, да је
питање односа Информбироа и КПЈ – питање читавог радничког покрета
у свету, да су руководство СССР и „земаље народне демократије“
исцрпиле сва средства у арсеналу оптужби и хајки. Свакако, највише се
замера отвореном позиву народа Југославије да дигне побуну за
свргавање државног руководства и „тобожњем прелазу наше земље у
капиталистички табор.“
Ипак, искључења из партије настављена су и током наредних година. Тако су 1949. искључена три члана, као и наредне 1950, од којих су
два члана била из организације Среског народног одбора Ваљево:
Живота Божовић, члан Извршног одбора и повереник за социјално
старање („ухапшен као активни информбираш“)20, Ненад Пешић,
председник Планске комисије и професор Драгослав Тодоровић. Срески
комитет КПС Ваљево, марта 1950, доставио је податке за два члана
искључена по питању Резолуције ИБ: Ковачевић Рајка, члана бироа
Среског комитета и директора Откупног предузећа „Градац“и Ђурић
Николу, члана бироа ОПО села Дивци и председник МНО.21 Кажњени
су „искључењем, смењивањем са дужности и партијском казном –
17

Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево (1945-1968), група: Записници среских конференција, 1949, кут. инв. бр. 49
18
Исто, исто, група: Извештај о раду партијске организације Среза ваљевског
за 1948, кут. инв. бр. 85
19
Исто, фонд: ОК СКС Ваљево, група: Записници МК КПС Ваљево, 1945-1950,
Записници за 1949, кут. инв. бр. 34
20
Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка, Месечни извештај Среског комитета КП Ваљево по питању Информбироа, дел.
бр. 289, од 28. новембра 1950, кут. инв. бр. 82
21
Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка, Месечни извештај Среског комитета КП Ваљево по питању Информбироа, дел.
бр. 289, од 28. новембра 1950, кут. инв. бр. 82
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строгим укором“ у новембру 1950. године. До смењивања је дошло јер
су сарађивали са Божовићем, који их је врбовао за Резолуцију ИБ.
Ковачевић Рајко је приликом испитивања био јако збуњен и се дошло до
закључка да је „неодлучан и кукавица јер су избегавао да се замери
Божовићу“, Ђурић Никола је на саслушању додао да му је Божовић
говорио да „треба на терену формирати кружоке и радити за СССР“.
Пимић Сава, иако је био у затвору због прихватања неких ставова
из Резолуције ИБ, добио је посао у ССЗЗ као службеник.22
Саставни део истог документа је и Списак чланова КП искључених и
кажњених у вези Резолуције Информбироа.
Ред.
бр.

Презиме и име

Стаж у КП

Када је искључен

Где је
сада
Стубо –
ради на
откупу
стоке

1.

Павловић Раденко

28. јануар
1946.

9. април
1949.

2.

Николић Чедомир

27. мај 1948.

9. март 1949.

3.

Николић Милијан

10. новембар
1948.

15. јануар
1950.

4.

Николић Миленка

10. новембар
1948.

15. јануар
1950.

5.

Креманац Станимир

_

4. новембар
1949.

„У затвору
УДБ -е у
Ваљеву“

6.

Несторовић Драгутин

22. септембар
1945

4. новембар
1949.

„У затвору
УДБ -е у
Ваљеву“

30. јуни 1948.

4. новембар
1949.

„У затвору
УДБ -е у
Ваљеву“

У СС ЗЗ

Кључ

7.

Милићевић Михаило

8.

Пимић Сава, секретар
ОПО Драчић

март 1945.

1. август
1949.

9.

Несторовић Мирослав,
секретар ОПО

9. мај 1945.

15. новембар
1949.

Бујачић –
ради на
имању
Бујачић –
ради на
имању
Буја
ради на

Примедба (кратка
карактеристика)

„Престао да ради, јер је у фамилији имао резолуционаша, који је
као такав затворен у Београду“.
Наведено да је био 3 месеца у
четницима Д.М. јер је насилно
мобилисан.
„Због сина који је као рзолуционааш ухапшен престао да ради“
„Престао да ради и долази на састанке, јер му је брат, као
резолуционаш затворен и осуђен“
„Исти случај као и са претход
ним, јер су њих двоје брат и се„Претио је онима који су у Мионици скидали Стаљинове слике.
Псовао друга Тита и томе слично“
„У пијаном стању негодовао кад
су се скидале Стаљинове слике.
Псовао друга Тита и руководиоце
„У на том стању заступао је
гледиште Креманца и Несторовића (ред. бр. 5 и 6) и када је позван
на парт. састанак МНО, одбио је
рекавши нека иду они који цепају
„Као секретар ОПО није одржавао парт. састанке, није хтео вршити пријем у КП, мада је имао
услова у предузећу. Књи говодство није било ажурно. Негодовао је и на мере наше власти.“
„Претио је орг. се кретару СК што
је из своје канцеларије скинуо
Стаљинову слику. На свад би наређивао да му се певају песме о
Стаљину. Пет месеци није прикупљао чланарину од ОПО као
њен секретар.“

Искључења је било и наредне две године, 1951. и 1952, на територији града Ваљева и Ваљевског среза.
Коначни списак искључених у Ваљевском срезу достављен је 19.
фебруара 1955. године.
22

Исто, исто, дел. бр. 343, од 4. марта 1950, кут. инв. бр. 82
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Препис
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.

Презиме и име

Одакле је

Павловић Раденко
Николић Чедомир
Николић Милијан
Николић Миленка
Креманац Станимир
Несторовић Драгутин
Милићевић Михаило
Пимић Сава
Несторовић Мирослав
Томић Милош
Алексић Златомир
Пешић Ненад
Божовић Живота
Ђурић Никола
Спасојевић Живан
Митровић Аксентије
Милошевић Владета
Лазаревић Живорад
Живановић Момир

Стубо
Бујачић
Бујачић
Бујачић
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Кључ
Петница
Дружетић
Ваљево
Ваљево
Дивци
Рађево Село
Пауне
Доња Грабовица
Доња Буковица
Гола Глава

Од када
је члан

1946.
1948.
1948.
1948.
1950.
1945.
1948.
1945.
1945.
1945.
1945.
1946.
1946.
1945.
1948.
1950.
1948.
1945.
1951.

Када је искључен

9. април 1949.
9. март 1949.
15. јануар 1950.
15. јануар 1950.
4. новембар 1950.
4. новембар 1949.
4. новембар 1950.
1. август 1949.
15. новембар 1949.
јануар 1952.
1952.
21. октобар 1950.
21. октобар 1950.
7. новембар 1950.
3. јануар 1951.
март 1951.
октобар 1951.
мај 1951.
октобар 1954.

Сва искључења из ваљевских основних партијских организација
(ОПО) дата су у документу из 1955. године под насловом: Списак искључених из КП по Резолуцији ИБ23
Препис:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Стаж у КП
10. март 1945.
28. јануар
1945.
септембар
1945.

Када је искључен
4. октобар
1948.
6. септембар
1948.
15. децембар
1948.
15. децембар
1948.

4.

Милијашевић Живорад

9. април 1946.

5.

Поповић (Владе) Јеврем

март 1945.

4. мај 1949.

Петровић (Лазара)
Властимир
Глишић (Светозара)
Боривоје

4. децембар
1948.

4. мај 1949.

8.

Ђурђевић Радивоје

мај 1948.

9.

Усенко Наталија

10.

Јовановић (Душана)
Бранка

4. новембар
1948.

15. децембар
1948.
15. децембар
1948.
4. септембар
1949.

3. јуни 1948.

1949.

6.
7.

23

Презиме, очево име и
име
Стефановић (Лазара)
Љубомир
Јагодић (Миливоја)
Миодраг
Пиштињат (Ђуре)
Миодраг

22. јуни 1945.

Функција пред искључење
радник у предузећу
„Светлост“
бравар у предузећу
„Крушик“
радник у предузећу
„Крушик“
службеник у предузећу
„Крушик“
металостругар у
предузећу „Крушик“
бравар у предузећу
„Крушик“
металостругар у
предузећу „Крушик“
метало стругар у
предузећу „Крушик“
радница у предузећу
„Крушик“
пионирски руководилац
ГК НО

Исто, фонд: ОК СКС Ваљево, група: Пријем, искључења, опомене и својевољно напуштање чланства СК, 1948-1987, кут. инв. бр. 260
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11.

Пешић (Чедомира)
Ненад

фебруар 1946.

12.

Божовић (Јанка) Живота

1. јануар 1946.

13.

Симић Миодраг
Тодоровић (Момчила)
Драгослав

14.
15.

Видић (Јелице) Ненад

16.

Илић (Илије) Жика

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ферлуга (Андрије)
Надја
Антић (Зафира)
Божидар
Јовановић (Вуксана)
Марија
Марковић (Михаила)
Миладин
Ферлуга (Јернеја)
Андрија
Величковић (Лазара)
Миливоје
Јевтић (Стојана)
Радмила

11. фебруар
1945.
11. јануар
1946.
септембар
1945.

21. октобар
1950.
23. октобар
1950.
7. децембар
1950.
12. октобар
1951.
16. новембар
1952.
14. фебруар
1952.
октобар
1948.

22. маја 1948.

1952.

април 1945.
децембар 1945.

25. мај 1945.
13. април 1945.
септембар
1945.
јуни 1945.

9. јануар
1952.
3. јануар
1952.
16. април
1952.
6. фебруар
1953.

службеник СНО-а
службеник СНО-а
„Крушик“
наставник ЕСШ
столарски радник предузећа „Стеван Филиповић“
службеник предузећа
„Јабланица“
наставник у ЕСШ
васпитач у Дому ученика
„Стеван Филиповић“
службеник Народне
банке
службеник СНО-а
радник у предузећу
„Крушик“
судија Окружног суда
домаћица, I реон,
I организација

Срески комитет СК Ваљево доставио је Централом комитету – Контролној комисији „Извештај о ставу и држању ИБ-оваца у Ваљевском
срезу“, априла 1955. године.24 Према њихов оцени Ибеовци се могу
сврстати у три категорије. У првој, који су пасивни, има највише. „То су
већином они који су били у затвору, на поправном раду. Неактивни су у
друштвеном и политичком животу..., не коментаришу актуелне догађаје.“ Друга група је најмалобројнија, и ту спадају они који нису променили свој став. „Најчешћа тема је нормализација односа са Совјетским
савезом и осталим земљама ИБ... Кажу да се из случаја Ђиласа и Дедијера види на чијој смо страни, јер да су они били совјетски шпијуни
одлетеле би им главе, а овако од Американааца нисмо смели ништа да
им учинимо... Један учитељ је у поверењу причао како је имао „херојско
држање“ у УДБ-и и да су га кукавице провалиле.“ Трећој групи припадају они који су рашчистили са својим „погрешним ставом“ и потпуно
су се вратили на пут Партије. Добијају одговорне функције, па је један
бивши Ибеовац одборник Среског већа произвођача, а други председник радничког савета у предузећу. На крају се констатује да се у трећој
групи налази највише радника, док се интелектуалци налазе у првој и
другој групи.
На интерном списку, дописане су мастилом, оцене понашања. За
већину је написано да су пасивни и незадовољни, док нпр. уз име Бо24

Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка са вишим
форумима, дел. бр. 65, од 11. априла 1955, кут. инв. бр. 84
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жовић Животе пише „лаје и сад“. Познато је, да се Живота Божовић
„пред спровођење на Голи оток обесио у затвору“.25
Мали је број оних уз чије име стоји активан или да је ревидирао
свој став.
Највероватније, да се на ова два списка налази већина лица искључена из КП по Резолуцији ИБ и овом броју треба додати комунисте из
„Крушика“. У сваком случају, може се претпоставити да ови подаци
нису коначни, пошто је познато да су поједини касније откривени и
кажњавани или хапшени по доласку са одслужења војног рока,
школовања или радног ангажовања ван Ваљевског среза. То потврђује
објављени текст Здравка Ранковића о Голооточанима.26
Предузеће „Крушик“ доставило је Среском комитету, фебруара
1955, документ под називом „Рашчишћавања преступника по ИБ, од
1948. год. до данас“27 Фабрички комитет у овом извештају наводи да је
периоду, 1948-1955, „Рашчишћавања, тј. саслушавања, саветовања или
пак истеривање преступника по ИБ-у, из предузећа обављено је све
углавном у 1949. години и коначно рачишћено углавном све до краја
1952. године“. Према овом документу ухапшено је 25 лица, 24 су
осуђена, а једно је пуштено после истраге. По годинама, хапшења су
изгледала овако:
1949. године – 7 лица
1950. године – 3 лица
1951. године – 6 лица
1952. године – 7 лица
1953. године – 1 лице
1954. године – 1 лице
Од ухапшених 18 је чланова партије. По ИБ-у иступали су: 1 инжењер, 2 официра, 3 техничара, 4 службеника и 16 радника. У 1955. години „не запажа се нека непријатељска активност са источних позиција“.
Анализом докумената видимо да је било искључења и доста касније по доношењу Резолуције ИБ, све до 1954. године. Многима је чланство престајало у исто време дате године, групно. Избачени чланови су
различите квалификационе структуре, од земљорадника, домаћице, мајстора, службеника, до судије. Затим, у списку наилазимо и на сроднике
(Ферлуга, Николић). Има и оних који искључени зато што им је неко од
ближе родбине ухапшен као „резолуционаш“, једноставно су почели да
избегавају доласке на партијске састанке. Може се уочити да нико од
искључених чланова није припадао предратном чланству, сви су комунисти од 1945. године. У списковима се могу уочити и грешке, наиме
25

Ранковић, 2002, 185-188
Исто, н. д., 185-188
27
МИАВ, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка са вишим форумима, дел. бр. 65, од 11. априла 1955, кут. инв. бр. 84
26
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Усенко Наталија искључена је 5. маја, а не 4. септембра 1949. године,
или код Креманац Станимира у оба списка дан и месец искључења су
исти, 4. новембар, али године различите 1949. и 1950.
Према објављеним изворима, мада и они нису потпуни, у ваљевском крају рачунајући све општине садашњег Колубарског округа, на
Голом отоку и Светом Гргуру, робовало је 73 лица.28 Из Ваљева и Ваљевског среза, што је предмет истраживања, а који се налазе у наведеним списковима или се помињу у другим сачуваним документима,
казну су издржавали:29
Видић Ненад, рођ. 1921. у Белошевцу, био је борац Колубарског
партизанског одреда.
Павловић Раденко, земљорадник из Стуба
Пиштињат Милан – На Голом отоку провео је 7 година, 7 месеци
и 21 дан. Потом је радио у СО Ваљево и „Елинду“. Умро је 1999.
Пиштињат Миодраг (Ваљево, 1924-1979), обућар и економиста.
Носилац Партизанске споменице 1941. Провео је на Голом отоку
четири године.
Осуђени „Крушикови“ радници, за које су сачувани збирни подаци
о кажњенима, а Здравко Ранковић у списку Голооточана наводи:
Благојевић Миливоје (Ђурђевац, 1929) – Ухапшен у „Крушику“ 27.
септембра 1951. Осуђен на девет и по година строгог затвора,
издржао четири године (Билећа, Голи оток).
Јањић Мића, родом из Осечине – радио у „Крушику“.
Милић Обрад, рођен 1921 – Ухапшен у „Крушику“ 27. септембра
1951. Осуђен на 10 година строгог затвора.
Петровић Света – Радио у „Крушику“, провео на Голом отоку 5 година.
Стефановић Милан (Доња Грабовица, 1931) – Ухапшен 27. септембра 1951. у „Крушику“ и осуђен на 12 година строгог затвора; издржао четири године у Билећи и Голом отоку (до 29. новембра 1955).
Доцније радио у „Елинду“.
Релативно „мали број“ (око 10%) искључених чланова партије
можда лежи у податку да је ваљевска партијска организација, од 1945.
до 1948, стагнирала. Тако је 1946. имала 507 чланова, а крајем 1947,
градска партијска организација у Ваљеву имала је 37 основних
партијских организација са 561 чланом. Интересантно је да је 1948.
године, када се чланство по директиви „чистило“ по Резолуцији ИБ,
ваљевска партијска организација је увидела да не може јачати само
искључењем већ и пријемом нових чланова. Пред V Конгрес КПЈ и
после, организационо и бројчано се увећава јер је уследила кампања
28
29
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пријема и има у 65 основних партијских организација, 996 чланова и
160 кандидата за чланове партије.30 У 1949. години броји 1040 чланова.
Извори и литература
Извори
– Међуопштински историјски архив Ваљево, фонд: Општински комитет
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Попис скраћеница:
АФЖ – антифашистички фронт жена
ЕСШ – Економска средња школа
ГК НО – Градски комитет Народне омладине
ИБ – Информбиро (Информациони биро комунистичких и радничких партија)
ЈА – Југословенска армија
КПБ – Комунистичка партија бољшевика
КПЈ – Комунистичка партија Југославије
КПС – Комунистичка партија Србије
МК – Месни комитет
НОБ – Народноослободилачка борба
НОВ – Народноослободилачка војска
НФ – Народни фронт
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МИАВ – Међуопштински историјски архив Ваљево
ОК СКС – Општински комитет Савез комуниста Србије
ОПО – Основна партијска организација
СК – Срески комитет
СКП(б) – Свесавезна Комунистичка партија (бољшевика)
СКОЈ – Савез комунистичке омладине Југославије
СНО – Срески народни одбор
СС ЗЗ – Срески савез земљорадничких задруга
СССР – Савез Совјетских Социјалистичких Република
ЦК КП – Централни комитет Комунистичке партије

Summary
The paper elaborates on local conflicts with supporters - members of Yugoslav
Communist Party who were undecided in their attitude towards Cominform
Resolution brought in July, 1948.
Tito`s decisive “no” to Cominform Resolution had far-reaching effect on
further development of internal and international politics. However, we should keep
in mind that Communist Party in Yugoslavia was considered to be a revolutionary
center on Balkans and that Tito`s relationship with Stalin would be better described
with word “partnership”, then with word “subordination”. This also reflected on the
relationship between Yugoslav Communist Party and Central Committee of the
Communist Party of the Soviet Union, where often just information were asked, not
actual approvals. This attitude strengthened the trust in the validity of Yugoslav
Communist Party stands and had an immense effect on the authoritarian system,
making one-party government system more strong. It was clearly stated to all
members of the party that no one is allowed to confront decisions made by the Party
leadership, and that such behavior would be severely reprehended and treated with
punishment such as expulsion from the party, job or reputation loss, or even
imprisonment on the islands of Adriatic sea – Goli otok and St. Grgur, which were
just two of many prison camps where disobedient members were sent.
This is also proved by the actions that were taken by Valjevo party leadership
ie. Local Committee of Serbian Communist Party and District Committee of Serbian
Communist Party in Valjevo. By the end of September, year 1948, total 8 support
rallies were held, with total of 10.691 participants, which “wasmore than 2/3 of total
Valjevo population” at that time and “the general impression was that people are
same minded as the Party”. During the rallies, Valjevo communists, as well as other
people in Valjevo, tried to emphasize the importance of Red Army in the closure of
The Second World War and that Soviet Union is the exemplary model on how to
build socialism. From 1948 to 1953, Local Committee of Serbian Communist Party
excluded 23 members, while District Committee of Serbian Communist Party
excluded 19 members, and “Krušik“ factory management board dismissed total 24
members. However, we can assume that these data are not totally accurate, being
that it is known that some members have been revealed and punished later, or were
arrested upon their return from military service, schooling or working arrangements
located elsewhere. Many of them did their time on islands Goli otok or St. Grgur. It
is known, with certainty that Local Committee political leaders always tried talking
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first with members that have been excluded, giving them a chance to change their
mind about the Cominform Resolution, and if these proved to be futile, then the next
step was be appropriate punishment. Generally, it was considered that Inform bureau
agents from Valjevo had very little or no influence on the other Party members.
On the international political level, Yugoslav Communist Party leadership
shown with undertaking such actions that, regardless of the strength and size of
Yugoslavia, no one could impose diplomatic or political stands. Diplomats of
Western countries expected change in the foreign political strategy of Yugoslavia,
while the Eastern bloc countries expected repentance, believing that there is no
middle road. Yugoslavia managed, similar to its geographical position, to remain
somewhere in the middle - not in the East, nor in the West - forming and mobilizing
countries of the Third world during 60s into Non-Aligned Movement.
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