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ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА 
ЗЕМЉОТРЕСОМ РАЗОРЕНОМ СКОПЉУ 1963. ГОДИНЕ

Скопље, град од 200.000 становника у раним јутарњим сати-
ма 26. јула 1963. године погодио је незапамћени земљотрес, који 
је однео 1070 људских живота и проузроковао повреде код неко-
лико хиљада грађана. То је била највећа елементарна несрећа у 
Југославији, која је потпуно или делимично уништила око 85% 
стамбеног фонда града. Бројне фабрике у граду и непосредној 
околини претрпеле су мања или већа оштећења, те нису могле 
даље да наставе своју производну делатност. Одмах после не-
среће у град на Вардару дошао је председник Републике Јосип 
Броз Тито који је изјавио да сви грађани земље треба да помог-
ну у изградњи разрушеног Скопља. Истог тренутка почела је да 
пристиже помоћ из целе земље, као из многих других држава 
света у медицинском, санитетском материјалу, новцу, намирни-
цама. Са разних крајева земље и света пристизали су и разних 
врста стручњаци: лекари, медицинско особље, спасилачке еки-
пе, инжењери, ватрогасци, занатлије, радне бригаде. Из ваљев-
ског краја помоћ је несебично стизала већ од првих дана кризе 
од свих радних организација и грађана.

Дана 28. јула 1963. године одржана је Среска конференција 
Социјалистичког савеза радног народа Ваљево (у даљем тексту 
ССРН) на коме је формиран срески Штаб за организовање и 
прикупљање помоћи грађанима Скопља. Дан касније (29. јула) 
одржане су општинске конференције ССРН у Осечини, Миони-
ци, Лајковцу, Убу, Лазаревцу и Љигу са задатком прикупљања 
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помоћи за унесрећене у земљотресу1. Одлуке које су том прили-
ком донете тицале су се рада месних организација (МО) ССРН 
које су одмах организовале акције на терену за прикупљање по-
моћи. Грађани су могли да дају помоћ у новцу, намирницама или 
као добровољни даваоци крви. Месним организацијама ССРН је 
нарочито стављено до знања да приликом прикупљања новца 
или намирница одговорни морају да буду посебно обазриви да 
не би долазило до неких негативних појава. С тим циљем наба-
вљени су блокови признаница, па је сваком грађанину издава-
на иста на издвојени прилог, а у њој се наводио износ помоћи; 
спискови приложника су вођени и чувани у партијским органи-
зацијама. Део намирница које су том приликом примљене биле 
су уновчене, а затим је новац уплаћиван на жиро рачун бр. 104-
11-620-1 код Комуналне банке на текући рачун фонда за помоћ 
Скопљу. Постојаније намирнице су прикупљане на одређено 
место сабирно, затим су писани извештаји о њиховој количини 
и стању и на крају је организован њихов превоз до угрожених. 
Посебно се водило рачуна о томе да екипе, које су од грађана 
прикупљали прилоге, буду састављене од одговорно и морално 

1 Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Фонд: 
Општинска конференција ССРН Осечина 1955–1990, инв. бр. кут. 40, пр. бр. 
1. Срески штаб ССРН у Ваљеву бројао је 13 чланова.

Рушевине у Скопљу, јул 1963. године – извор интернет
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исправних људи, који би овај посао прихватили као хуману ду-
жност, коју треба што савесније да обаве. Широм среза пријавио 
се већи број грађана који су хтели угроженима да дају крв, па су 
одговорни сачинили списак свих таквих лица у случају потребе 
давања ове драгоцене течности. Тако су општински штабови у 
Осечини и Мионици, испред општинске организације Црвеног 
крста организовали добровољно давање крви.2

Већ крајем јула месеца упућене су велике количине помоћи из 
ваљевског среза пострадалима у Скопљу. У општини Лајковац у 
рекордном року прикупљено је преко четири и по милиона ди-
нара, а радници и службеници су се одрекли дводневних зарада 
у корист угрожених. Рударски басен „Колубара“ из Лазаревца 
послао је пострадалима 150 вагона сушеног угља у вредности 

2 М. Витезовић, У Мионици осамдесет добровољних даваоца крви, „Напред“ 
бр. 760 од 2. августа 1963, стр. 2

Крв за рањене у Скопљу – даваоци крви у Ваљевској болници, 
јул 1963. године (извор лист „Напред“)
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преко 7 милиона динара, термоелектрана Обреновац издвоји-
ла је пет милиона динара, а Лазаревчани су опремили у Скопље 
три екипе – санитетску екипу састављену од лекара и медицин-
ског особља, техничку екипу састављену од техничког особља и 
опремљену машинама и алаткама за подизање терета и сечење 
метала и екипом спасилаца која је била састављена од инжење-
ра, рудара и варилаца. У општини Љиг прикупљено је милион 
динара, у Белановици велике количине намирница. Већи број 
грађана Уба пријавио се пред просторијама Црвеног крста да дâ 
крв, а један број грађана се пријавио у омладинске бригаде за 
добровољни рад на скопским рушевинама. Трговинско преду-
зеће „Тамнава“ са Уба дало је робе у вредности од милион ди-
нара. Грађани Мионице су донирали милион и седамстопедесет 
хиљада динара Скопљу. Земљорадничке задруге у Осечини и 
Пецкој за два дана прикупиле су милион динара на име помоћи, 
здравствена станица Пецка 200.000 динара, а предузеће „Под-
горка“ 156.000 динара3. Општина Каменица је прикупила мили-
он динара новчане помоћи.

Као највећи град среза Ваљево је на име помоћи прикупило 
највише средстава, што у новцу, намирницама, крви, смештај-
ном простору и индустријским артиклима. На седници општи-
не Ваљево одлучено је да се обезбеди смештај за рањенике, као 
и за скопску децу која су била смештена на летовалиштима на 
Дивчибарама, Рајцу, у Боговађи, у Дому ученика у привреди. 
Укупно је био предвиђен смештај за 400 скопских малишана. 
Одлукама Скупштине Ваљево у Скопље послато је десетак ме-
дицинских и техничких екипа. Скоро све ваљевске фирме пону-
диле су техничку помоћ. Предузеће „Србијанка“ дала је 6.000 ки-
лограма воћа и поврћа, предузеће „Стеван Филиповић“ кревете 
у вредности милион и по динара, „Елинд“ електроинсталациони 
материјал и електричне апарате за домаћинство у вредности од 
милион и по динара. „Крушик“ је сакупио 8 милиона динара, 

3 МИАВ, Општинска конференција ССРН Осечина, 1955-1990, инв. бр. кут. 
40, дел. бр. 99. У осечанском крају су, поред новца, прикупљане су и прехрам-
бене намирнице (пшеница, кромпир, пасуљ, сланина, маст, дуван) које су 
уновчене и новац је преко СОССРН предат даље у Скопље. Као пример мале 
средине која је прикупила знатна средства за помоћ Скопљу истицана је ме-
сна организација СРНС Горње Црниљево. Сељани из Остружња прикупили 
су 100.000 динара помоћи унесрећенима.
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„Стрела“ милион динара, „Предузеће за путеве“ милион динара, 
Дом здравља 500.000 динара, „Градац“ милион динара, Пивара 
400.000 динара. Предузеће „Јабланица“ послало је грађевински 
материјал, машине, техничко особље, неколико камиона и вози-
ла, као и екипу грађевинских стручњака. СО Ваљево дала је ва-
трогасну екипу и екипу водоинсталатера, а болница хируршку 
екипу и пријем за 100 рањеника4.

У првим данима након земљотреса, широм ваљевског краја 
одржани су састанци с руководиоцима свих привредних орга-
низација среза. У организацији Среског одбора ССРН Ваљево 
организован је пријем омладине у радне бригаде које су почет-
ком августа бројале преко 2000 људи спремних да се одазову по-
зиву из Скопља.5 Одлучено је да се заложи грађевинска опера-
тива и радне организације ваљевског краја, чија је производња 
била ангажована за потребе градилишта у Скопљу. Сва помоћ 
из региона морала је проћи кроз књиге Среског штаба у Ваље-
ву, који је давао одобрење шта се могло послати унесрећенима6. 
Уједно, преко средстава јавног информисања извештавало се 
грађанство како и у ком обиму се скупљала помоћ за разорено 
Скопље7. Срески одбор ССРН је на својим седницама истицао да 
се другови комунисти морају доказати у помоћи братском наро-
ду у Скопљу, а да се усвојени друштвени планови, инструкције, 
смернице и директиве надлежних власти у вези помоћи морају 
беспоговорно извршавати.

Почетком августа месеца 1963. године дошле су и прве групе 
расељених у ваљевски крај: тако су Адемовски Реџеп и Адемов-

4 Људи ваљевског среза пружају братску помоћ, “Напред“ бр. 760 од 2. авгу-
ста 1963, стр.1-2 и Колубарски басен: Хиљаду пет стотина тона сушеног угља 
Скопљу, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр.1
5 Све више пријава у бригаде за Скопље, “Напред“ бр. 760 од 2. августа 1963, 
стр. 2. Поменути број омладинаца пријављених за радне акције долазио је са 
целокупне територије среза – нап. аут. 
6 Општински штабови су свакодневно извештавали срески штаб о различи-
тим врстама помоћи пострадалим у Скопљу, а срески је извештавао репу-
блички, а овај савезни. Председник среског народног одбора у Ваљеву био је 
Марко Радуловић – нап. аут.
7 Информације о помоћи ваљевског среза Скопљу преношене су преко тала-
са радио Београда, локалног листа “Напред“, већег броја памфлета и књига 
– нап. аут.
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ски Вајсвију из Скопља нашли смештај у Подгорини, у вароши-
ци Осечини8. У исто време широм ваљевског краја стизала су 
деца из Скопља. Тако је у Љигу било смештено 102 детета, од 
чега је 83 било смештено на планини Рајцу у планинском од-
маралишту. У Ваљеву је било смештено 55 деце, у Лазаревцу 16, 
Лајковцу 7. Урађена је адаптација дома на Дивчибарама, у који 
је примљено 10 малишана; интернат Учитељске школе на Убу 
био је спреман да прими 35 деце, а основна школа у Каменици 
је уз адаптацију школске зграде изразила спремност да прими 
40 малишана. За сву ову децу организоване су предшколске и 
школске активности9. Руководство фабрике „Крушик“ посети-
ло је одмаралиште „Пане Ђукић“ на Рајцу, где су били смеште-
ни малишани, и предало деци пакете. Бригу о деци водиле су 
васпитачице из Скопља10. Дана 13. августа одржана је у Ваљеву 
седница Среског штаба за помоћ Скопљу, на којој су учествовали 
и представници републичког штаба. Тема седнице била је најбр-

8 Један број расејаних лица примљен је у приватној режији, или су дошли код 
својих рођака. Председник општинског штаба за помоћ Скопљу у Осечини 
био је Јаков Јевтић – нап. аут.
9 Помоћ и даље стиже, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 1 и Помоћ из 
Подгорине, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 2
10 Ј. Стојић, Осећамо се као код куће, “Напред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 2

Редови за давање крви у Ваљевској болници (фото: „Напред“)
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жа и најефикаснија помоћ у прихватању скопских избеглица у 
ваљевском срезу. Потврђене су инструкције републичког штаба 
и Савезног извршног већа (СИВ-а) да скопске избеглице не могу 
да се запосле у време кризе на тлу Републике, али да ће сви рад-
ни људи са угрожених подручја примати редовно своје плате. 
Што се тиче деце школског узраста доспеле са подручја Скопља, 
одлучено је да се тамо где постоји највећа концентрација уче-
ника отворе одељења са наставом на македонском, албанском и 
турском језику11. 

Средином августа месеца из Скопља су се враћале специја-
лизоване екипе ваљевских предузећа, које су радиле на сечењу 
гвоздених арматура, спасавању преживелих из рушевина и раш-
чишћавању скопских улица. Ваљевске екипе радиле су заједно 
са Армијом и другим екипама из земље и света. Екипе су прове-
ле на терену десетак дана, а радиле су у сменама од по 12 сати. У 
овом послу истакла се екипа варилаца из три ваљевска предузе-
ћа – „Крушик“, „Прогрес“ и „Градац“. Екипа ваљевских варилаца 
добила је захвалницу међу 130 екипа варилаца из целе земље12.

И установе културе, као и школе са подручја среза учество-
вале су у прикупљању хуманитарне помоћи. Тако је КУД Абра-
шевић дало већи број представа за грађанство, а сав приход од 
улазница уплаћиван је на жиро рачун помоћи Скопљу. Ученици 
ваљевских основних школа „Милован Глишић“, „Жикица Јова-
новић Шпанац“, као и ученици ОШ „Милован Глишић“ из Рај-
ковића прикупљали су новчане прилоге, али и школски прибор, 
одећу и обућу угроженим скопским малишанима13.

Вредност сакупљених средстава као и других видова помоћи 
са подручја СР Србије у корист Скопља износила је у периоду 

11 Дугорочнији смештај деце и мајки, “Напред“ бр. 762 од 16. августа 1963, 
стр. 1
12 МИАВ, Скупштина среза Ваљево, Записник заједничке седнице оба већа 
од 3. октобра 1963, књ. бр. 36 и Шест дана у порушеном Скопљу, “Напред“ бр. 
761 од 9. августа 1963, стр. 2
13 Сав приход од представе Абрашевић шаље становништву Скопља, “На-
пред“ бр. 761 од 9. августа 1963, стр. 5; Помоћ скопским ученицима, “Напред“ 
бр. 770 од 11. октобра 1963, стр. 6; Пионири ОШ Жикица Јовановић Шпанац 
за спомен-дом пионирима у Скопљу, “Напред“ бр. 771 од 18. октобра 1963, 
стр. 6, Помоћ Скопљу, “Напред“ бр. 772 од 25. октобра 1963, стр. 6, Прилог за 
Скопље, “Напред“ бр. 773 од 1. новембра 1963, стр. 7
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јул–септембар 1963. године преко 4 милијарде динара, од чега су 
биле 3 милијарде и 100 милиона новчаних прилога. Одлукама 
Савезне скупштине и СИВ-а од октобра месеца исте године пре-
лазило се на дугорочно и планско уклањање последица земљо-
треса у Скопљу14. 

Дана 9. септембра 1963. године Савезна скупштина је изгласа-
ла Закон о народном зајму за обнову и изградњу Скопља. Зајам 
је уписан у новчаном износу од 30 милијарди динара, с тим што 
је поменути износ било дозвољено премашити, а сва средства 
вишка уносила су се у фонд за обнову и изградњу Скопља. Том 
приликом одлучено је да се са уписом зајма отпочне 25. септем-
бра и да траје до 15. октобра исте године. Прелиминарне подат-
ке је обрадио СИВ преко својих радних тела. Уплата новчаних 
средстава вршила се преко посебно одштампаних признаница 
у једној или највише 6 месечних рата. Неколико дана касније, 
18. септембра 1963. године, у Ваљеву СОССРН у Ваљеву форми-
рао је радну групу која је имала задатак да политички организу-
је и прати читаву акцију уписа народног зајма за Скопље, који 
се управо тих дана расписивао на савезном нивоу. Ова радна 
група је потом формирала општинске одборе при мањим ме-
стима среза, а ови месне, који су у својим срединама организо-
вали агитацију код грађанства и сеоског становништва за упис 
зајма. У срезу су издаване бројне брошуре и публикације у вези 
са зајмом, а саветовања и предавања одржавана су и у најмањој 
сеоској заједници15. Затим је СО Ваљево дана 27. септембра име-
новала Општинску комисију у Ваљеву за упис народног зајма за 
обнову и изградњу Скопља по скраћеном поступку. Председник 
ове комисије био је Слободан Дудић, директор експозитуре Ко-
муналне банке у Ваљеву. Уз Дудића, у раду комисије нашло је 
учешћа још 12 лица: основане су и бројне поткомисије које су се 
бавиле потребним организационим пословима16. 

14 МИАВ, Општинска конференција ССРН Осечина, 1955-1990, инв. бр. кут. 
40, дел. бр. 299/2
15 Исто. Вид. и текст Р. П. Припреме за упис народног зајма, “Напред“ бр. 767 
од 20. септембра 1963, стр. 2
16 МИАВ, Фонд: А.1.5.23 Скупштина општине Ваљево – Ваљево (1944–) 1944–
981, година 1963–1964, инв. бр. кут. 107 и Скупштина среза Ваљево, Записник 
заједничке седнице оба већа од 3. октобра 1963. године, књ. бр. 36
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На износ уписаног зајма држава је издавала обвезнице у апо-
енима од 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 и 
1.000.000 динара, које су гласиле на доносиоца. Обвезнице су до-
носиле 6% годишње камате, а зајам се требао да исплати у року 
од седам година17. Зајам су уписивали сви појединци (као и стра-
на правна и физичка лица), привредне, непривредне, друштве-
не организације, друштвено политичке заједнице. Сва лица у 
радном односу уписивала су зајам у својој радној организацији. 
Пољопривредници су имали уплатна места у земљорадничким 
задругама или у месним организацијама Социјалистичког саве-
за. Лица слободних професија уписивала су зајам у својим ко-
морама и удружењима. Припадници ЈНА имали су своја уписна 
места при војним поштама, а службеници народне милиције и 
СУП-а имали су посебну уписну службу.

Сваки уписник добијао је посебне формуларе на којима се 
уписивала висина суме и број рата. Уплата се вршила путем 
вирманских налога, и то на јединствени број жиро-рачуна за по-
дручје целе државе18.

Узимајући учешће у изградњи и обнови Скопља, дрвно-инду-
стријско предузеће „Стеван Филиповић“ из Ваљева преузело је 
обавезу изградње и испоруке 170 дрвених, монтажних кућица, 
са два двоипособна стана, укупно 340 станова. Вредност ових 
кућица износила је око три стотине милиона динара. Да би се 
овај посао одрадио како ваља и на време, предузеће је у року од 
неколико дана подигло провизорне производне просторије, где 
су постављене машине и запослено је нових 60 радника, највише 
столара19. У исто време, абаџијско-кројачка задруга у Лазарев-
цу произвела је и испоручила за пострадале у Скопљу већи број 
камп-кућица, са укупно 1000 лежајева20.

17 З.Ј. Народни зајам за Скопље, “Напред“ бр. 767 од 20. септембра 1963, стр. 
1 и казивања Мана Ћука, забележена 8.3.2020. Обвезнице зајма нису испла-
ћене њиховим власницима у наредном периоду и поред успостављања при-
вредне реформе 1965. године
18 Р.П. Расписан народни зајам за обнову Скопља, “Напред“ бр. 767 од 20. сеп-
тембра 1963, стр. 2
19 Тристотине четрдесет станова за Скопље, “Напред“ бр. 767 од 20. септем-
бра 1963, стр. 2
20 Бора Стојановић, Абаџије у Лазаревцу производе камп кућице, “Напред“ 
бр. 767 од 20. септембра 1963, стр. 3
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Општинска комисија за упис народног зајма и Срески одбор 
социјалистичког савеза изнели су план и процену зајма на тлу 
ваљевског среза по којим би исти могло да упише око 100.000 
грађана у укупној суми од око 586 милиона динара. Планови 
су прослеђени Републици, која је дала директиве да се ове суме 
зајма што пре прикупе, а ако је могуће и премаше. Стога су у 
септембру месецу у више наврата при раду Среског одбора со-
цијалистичког савеза, али и саме СО Ваљево, присуствовали ре-
публички кадрови, да се увере у делатност комуниста ваљевског 
краја. По примљеним републичким директивама, срески одбор 
ССРН је општинској комисији за упис зајма у Осечини на осно-
ву статистичких података предао елаборат колики би требало да 
буде оријентационо износ висине зајма који треба да се упише у 
осечанској општини. На основу њега сазнајемо да је било пред-
виђено да радници и службеници упишу 2,100.000 динара зајма, 
индивидуални пољопривредни произвођачи и остала слободна 
занимања 4,746.000 динара, друштвено-политичке заједнице 
1,200.000 динара, укупно 8,046.000 динара. Општинска власт у 
Осечини је добила инструкције да се сместа упозна са депешом 
број 6 Републичке комисије за упис народног зајма и са се хитно 
предузму све потребне мере да се у потпуности и на време извр-
ше поменути задаци.

Упис народног зајма за обнову Скопља отпочео је раних ју-
тарњих сати 25. септембра. Пословима око припреме и уписа 
зајма у општини Ваљево руководио је Општински одбор Соци-
јалистичког савеза и Општинско синдикално веће, као и Коми-
сија за упис народног зајма, која је била радно тело СО Ваље-
во. Велике суме зајма уписали су радници предузећа „Крушик“ 
– тако су радници Чедомир Васиљевић и Петроније Јовановић 
уписали по 100.000 динара зајма. Колики је то износ био пред-
ставићемо ако кажемо да су просечна примања у ваљевској оп-
штини у привреди била око 22.000 динара. Само у првом дану 
уписа зајма у предузећу „Крушик“ пријавило се 2.654 уписника, 
који су тог дана уплатили 13.840.000 динара. Слично је било и у 
другим предузећима, па су новчани износи који су уплаћивани 
попримили и такмичарски карактер, као на радним акцијама. У 
Лајковцу су радници и службеници трговинског предузећа „По-
беда“ уписали 540.000 зајма, што је чинило око 45% висине про-
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сечног личног дохотка у предузећу21. Црвени крст Ваљево, иако 
са малим бројем запослених уплатио је суму од 800.000 динара 
зајма.

У извештајима Социјалистичког савеза Ваљево (а по прет-
ходној критици републичке комисије која је запазила да су по-
литичке припреме у руралним срединама неблаговремене и 
недовољно организоване) нашле су се замерке у вези с уписом 
зајма у сеоским атарима среза, са констатацијом да су прику-
пљене суме минималне, те да је интензиван политички рад за-
почео са великим закашњењем. Власти су стога на терен посла-
те разне општинске и месне комисије, које су обилазиле сељаке 
на терену и објашњавали им значај зајма. Активности на селу 
су појачане, и при томе су се користиле најразноврснији обли-
ци политичког рада. Представници тих комисија уверавали су 
народ како је дужност комуниста да помажу браћи у невољи, 
да треба да се поведе рачуна да сви грађани упишу зајам и да 
је хуманост потребна за јачање самоуправног система државе. 
Тражено је веће учешће ситних занатлија на селу приликом 
уписа зајма, као и да се појача политичка и свака друга актив-
ност код ове категорије уписника22. Социјалистички савез је 
организовао покретна уписна места у свим селима среза23. У 
Осечини су службеници и радници ове општине уписали у 
просеку 34,7% од својих месечних принадлежности. Медицин-
ско особље здравствене станице у Пецкој уписало су просечно 
14.500 динара по запосленом. У рударском басену Колубара за 
само прва три дана зајам је уписало 61,7% запослених у износу 
од 15 милиона динара24.

21 Први резултати одлични, “Напред“ бр. 768 од 27. септембра 1963, стр. 1 и 
Нећемо се осрамотити, “Напред“ бр. 769 од 4. октобра 1963, стр. 2. Имамо 
и случај ратног војног инвалида из села Стубленице код Уба који је уписао 
100.000 динара зајма, целокупну инвалиднину коју није примао годину дана; 
извесни Цвета Блазнавац на име зајма уплатио је 150.000 динара.
22 МИАВ, Општинска конференција ССРН Осечина, 1955–1990, инв. бр. кут. 
40, дел. бр. 327/1. Председник Републичке комисије за упис зајма била је Ка-
тарина Патрногић.
23 Покретна уписна места, “Напред“ бр. 770 од 11. октобра 1963, стр. 1–2
24 Цвета Блазнавац – 150.000 динара, “Напред“ бр. 769 од 4. октобра 1963, стр. 
2
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По завршеном упису народног зајма, по подацима Службе др-
жавног књиговодства овакви су били подаци уписа:

место Број уписника Сума у динарима
Ваљево 17789 150,930.000
Осечина 2881 11,599.000
Мионица 3729 11,971.000
Уб 5130 19,355.000
Лазаревац 12400 109,725.000
Лајковац 3743 15,533.000
Љиг 2313 12,426.000

Резултати зајма премашили су сва очекивања одговорних. 
Укупно је било 104.918 грађана, који су уписали 728 милиона ди-
нара зајма. Констатовано је да је нарочито велики одзив за упис 
народног зајма био код радника и службеника градских среди-
на, а нарочито гиганата као што су рудници угља у Лазаревцу, 
термоелектрана у Обреновцу, „Крушик“ у Ваљеву и други. По 
колумнисти локалног листа Напред „тако се манифестовала у 
високом степену политичка и друштвена свест радних људи ва-
љевског среза, њихов социјалистички патриотизам и људска со-
лидарност“. Зајам је уписало око 52.000 радника и службеника 
среза, а просечни износ зајма био је преко 5.700 динара. Преко 
73% свих пољопривредника среза уписало је зајам25. 

Из претходних података примећујемо велики распон у из-
носима зајма по зајмодавцу, од 8.848,79 динара у Лазаревцу, до 
3.210,24 динара у Мионици. То је зависило, између осталог и од 
просечних прихода становништва; док је, као што смо напоме-
нули, просечна плата среза у привреди била 22.000 динара, у 
рударском басену Колубара и термоелектрани Обреновац про-
сечна плата била је преко 32.000 динара. Из тога је разумљиво 
што су богатије средине могле да издвоје веће суме зајма од оних 
сиромашнијих.

Да није све било идилично приликом уписа зајма говори нам 
и сачувана документација из тог времена. Познато је да су суме 
издвајане за потребе обнове Скопља биле веома високе и да су 
оптерећивале кућне буџете многих уписника зајма. Међутим, 

25 Премашена очекивања, “Напред“ бр. 772 од 25. октобра 1963, стр. 1
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држава је инсистирала на плановима зајма по којима се мора-
ло дати планиран или виши износ. У љишкој општини дошло је 
до смањених износа уписа зајма, па је Република оштро укори-
ла Општински комитет СКЈ у овом месту. Милутин Ускоковић, 
секретар ООСКЈ у Љигу, на седницама је тражио да се изврши 
анализа лица која нису уписала народни зајам на територији ове 
општине. Према евиденцији из октобра 1963. године, на тери-
торији љишке општине постојало је 300 осигураника који нису 
уписали народни зајам. Констатовано је да је на територији оп-
штине било 340 пензионера, а да их је само 45 уписало зајам. 
Указано је да су сви комунисти општине уписали зајам, изузев 
члана радничког савета предузећа „Гранит“ из Славковице, који 
то није хтео да учини. Стога је на седницама комитета указива-
но да партијска дисциплина не сме да се крши, да ће овај случај 
бити испитан, а по утврђеној кривици виновник ће да буде ка-
жњен „јер је окаљао образ као комунист и осрамотио је партиј-
ску организацију Љига26.“

26 МИАВ, Фонд: ОК СКС Љиг, кут. бр. 1, Записници Основне организације 
Савеза комуниста Љиг, 1963. година 

Списак уписника народног зајма за обнову Скопља, Комитет СКС Љиг, 
октобар 1963. године
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Јасно је да је акција и упутства за упис зајма долазила од са-
везног, односно републичког нивоа, а одатле се директном ли-
нијом спуштала на директоре предузећа и среске и општинске 
секретаре. Активисти на терену су морали да дају пример оста-
лима, а остали запослени су „одушевљено“ следили директиве 
одозго, да не би били осумњичени да коче акције од општедру-
штвеног интереса.

И у наредним годинама, многе радне организације среза из-
двајале су новчана средства за обнову Скопља. Тако су радне орга-
низације убског и љишког краја издвајале 2% месечно од личних 
доходака на име обнове и изградње Скопља у току 1965. године. 
Тако је у убској општини прикупљено 231.574 динара у току фе-
бруара месеца исте године27. Иначе, све партијске организације 
среза водиле су веома педантно књиге народног зајма са уписа-
ним лицима и износима. Све до краја седамдесетих година про-
шлога века, у СФРЈ је издвајано око 15% националног дохотка за 
обнову и развој Скопља. И у ваљевском крају многа предузећа и 
њихови радници су дужи низ година издвајали (одбијало им се од 
месечних плата) 1 до 2% за потребе обнове овог града. 

27 МИАВ, Фонд: Окружни комитет Савеза комуниста Србије Уб 1950–1990, 
VI, Радна заједница 1957–1988, кут. инв. бр. 33, година 1965. Рачунополагач 
ОКСКС Уб био је Р. Петронијевић. Фонд: Општинска конференција ССРН 
Љиг, 1955–1960 (1960–1989), инв. бр. кут. 2 – списак Народног зајма за обнову 
Скопља 16. 10. 1965.


