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ЧЕТDРТИНА књиrЕ 
ПРОlll.7е zogllue иавРlllи.1О се сШо gссеШ гоglllШ og uасШаllка срПског зе,1/

,ьораg/llIЧ1\ог заgругарсШва. Прва Kpeglllu1l(J зе.нљораgJIIlчка заgруга OC1l0-
вшm ;е )' се7}' ВРС11l0в}' KOg C1/egepcIIIl, 29. ·1/IlРШIl 1894. zogUlle, По сШаРО.11 
}Щ,7еugару. Та; gаШу.Н се с.Ј/тира зачеШко.1l срПског зе.1!,ьораgllllчког заgру
гарсШва и тако се Пише и оОС,7е.Ј/савll. 

Те zoguue осиовll1/о ;е ;Оll/ lleКО:IШ;О С.711ЧТIlIХ заgруга, а већ С,7сgсће (1895) 
и Савез срПских зе.ll.ьораguиЧЮIХ заgруга. У ЛоugОllУ ;е, 1895. zoglllle, 0010-

IJml i'v!еђ)'uароg/lll заgРУЩ:1l11 савез (!СА). Iv!еђу gссеШак заgРУЈ/СlllIХ савеза 
ОС}lIlвача, Шllgа а и cllga llII;.HOlulll;IlX зе.на.ьа света (САД, Еllг:7сска, 
Не.Ј1ачка, Фрmll(уска, Аустра:lll;а, Бс.lги;а, Xo .. 711llgu;a, Аусшро-·угаро{{[, 
Даиска, ита.711;а, ШВСф(llрска), бll.7lI СЈ' 11 заgруге ПреgсШавUl/lЩ .11Cl.7еne, 
C1lp0.1fallllle Срб1l;е. Нlllll.711 су се у ШО.н Be.7lIKO.lf gpYUIlUBY захва.ъу;уllll прос
Шо; Ч1lљеlllЩ1l g([ је Ј' Срби;и з([gРУ.1Шlll ПокреШ Почео ga се уiПе,1Iељу;е 
.1111COIJllO 11 брзо, чак .11110го бр.Ј/се llezo у llеЮl.1f ве/т.1I 11 развијеТllI;и.1I ЗС.1fља.1Iа 
ЕвроПе. На Шо.1I скуП}' б1l,7е су ПР1lСУШllе gе,7сгСЩ1l;е 207 1l1ll(1I01111.71IllX за
gpy.J/ClllIX савсза. 

Реч ;е, gal\.7e, о ве.7lIЮI.1f IУОII,7е;fша lle С([.1IО зељьораgllllчког заgругар
сШва већ 11 срПског тшроgа. Ова; ПокреШ ;е, уза све uegal!c 11 1ICK},llleJЬ([, B1IUIC 
og ;eglloz века gОПРflllОС/1O разво;у срПског се.Ш, а Шlше 11 срПског llapoga у 
l(C.71111ll. 

Овакве, ЈЈ OKpYZ:le" гоgllll/lЫЩС рШIll;е су обе.7е.1IсаВ([1IС БРО;lIll.lI .1IШI/l
фсстlll(iI;а.lll1 - свеЧШil/,1/ (lK([gC.lIil;{[,lI{[, ilapogTIll.J/ зборови.јШ 11 вессљи.lI{[, 

ШаК.llllчељи.lIа. За ту ПРIПllКУ, Па 1I о гоglllIllЫll({[.IЩ сШаРlфlХ, веllllХ II }'Z.7eg
}/U;1IX Зllgруга, свођеllll су б1l.1(I}/С1l, П1lсаllе Xp01IllKe, КЉ1lге, БРО;Тlll Ч.711ЈЩIl )' 
ТLOВll1ШlI{[, gp.1/cmlll ПригоgТIll говори, ge,IJeu(/ ПрllЗТlllља 11 u([ipage, окретllJlII 
су ра.7ICЉС611 uШg. ПРОlil:ZС zogzlile оу тога llll;e бll..Ю гоШово ТlI/lш7iа. Са.1LO;е 
ПО'lСШКО.lI ZOgllUC, )' Повоg)' 11 о-те гоgllШТЫЩС, у Београgу ogpJ/C(f/!([ ('КРО.lI
}Ш СВС'Imш aKagc,llll;a ко;а гоШово llll;e забе.7С.lIсе}/а у ;aIIllOCiIi1l. То је gOllCK
:јС 11 {Ј(lЗУ,lI.Ыlво. l1З}'ЈеIJ са.1lllХ gmuy,1/{{, ОIl7Ш/С 1-;0;11 з{{gругllРСШВО caga 
,,('IfOgll" llIl;C за ,,(']ШIСКУ трПезу". Зс.lI.ьорug}/ll'lКО заgругарсl7iво g(/llac, Ш/ 
ПО'lсШю' 21. века. Прс.7IC1II1.ьuвll Ј/{фUС.7lсе l7iренутю.' у својој УЈ'го; исШоријll. 
Н СК/! твруе gll је Прсg ('.70.110.11 11 gефlllllllUUВllO.Н ПроПшu!lу. 

Иако са.lI ci! сПре.наu за gpyie Йuс.ювс у IЮВll1Iарсl7iву, гmЋово цео pagTIII 
век са.Н Йовре.1/еllO ПIIС(lО о се.7)', се.ЫlI(lI.lIl1, По.ьоПрuвреgu Па l! заgругарсШву. 

П оС.7еgЉllх gваgесеГП гоglllШ ГПо .1/1[ је )' реуаКl(ијll "ПО.ШШlIке ЈЈ 611.70 pagllo 
заgУ.1/сеље. 

Пре llСКО.7Ш:0 zoglllm са.Н 1!([ј',1II1O уа lIаПlllllС.1t юыlуy о срПско.н зе,II.ЪО
{щgll/l'lКО.l1 JllgpyzapciIiII,1' и об;аВII.Jf ;с ,1' OKBllPY ВС:lIIког ;убlt:lе;{[, на Почетку 
21. вска, ко;и ;с ОЧС;':lIвШI са ШО.тко uagc. (А Поготово ,/Ова gе.НОЈ.:РШUll;а и 

В. Ђурђе:вић 
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lIoea С1{OILOЛII;а). !Н Cijy!ТiIOl, Bllgll.110, lICll1!ТiO lIС 1I1!Тi1l.1Щ. Па 11ll у овО.l1 ЛО.l1 
ПОС!}'. 

На ово; 11 ;ош lIСЮl.l1 ЮЫl.ЈIС/ll(а.l1а, Прс свсга 01ll1.1Ш о срПС1{О; ПО.ьо
ПРllврсg1l0ј 111l7iалПII, раУIl.11 гОУIl1/{/,l1а, yoc!Тia Пос.7ll са.l1 обавllО, а,1// .Ј'за:lуg -
lIC.11ll 1I0вlЏl ]{/ lll!Тiа.l1Паљс. Изgава'lС 11 УОllmЋорс овс !ТiC.l1C 11 oea1{BIl Пос.70вll 
уг,швIl0.11 llC IlIll7iCPCCJ';J', јср, lШЈIСЈ', IIIlCJ' ПРОфlll7iабll.11111. 

Та1{О са.l1 сс ЩllШIO .1' c.1ll'l1l0; СIl!ТiЈ'Ш(Il;1I 1{ао, Ol7iПРIl.lIl1{С, По.ьоПРllврсgа, 
('(!10 1/ заgругарс!Тiво gщшс, и.Ш љ}'уu који СУ се, )' раlllфШ aeplloglIJla, зараg 
llCKOZ оПIlIl7iсг gобра, ПРllхва!Тiа.lII oea1{BIlX u C.lIl'lIllIX ПОС,,1Ова. 

Да c!Тiвap IIС бll ПО!ТiПУ1l0 ПроПа.1ll Og1J''1UO сал уа, о свО.l1 !ТiРОlllК}', l/3уа.11 
lIа;.1/(/ЉУ всрзи;у, .1' c!Тieapu уео рукоПuса. Сl1mЋрал уа се pagu о KOPIlC1IO.1/, Па 
11 ЗШIll.11.ЬU80,}f Ul!Тiuey, о јеуио; особll!Тiој 1lI1с!ТiIll7iУl(lфl о 1{О;О; .11ll Cl7iapuju 
.на.70 ша.11O, а .н.юђе zeucpal(u;e 1IС З1lајЈ' гOlЋово НllllllЋа. Ово је !ТieK '1c!Тiвp
!Тi1l11ll юыlеe у рукоПuс}·. Науа.11 се уа ће 11 ова; .Ј/ШЫl уео Поgсе!Тilll7i1l ea.JfCllC 
.ь}'уе lIa ов}' l/З}'зе!Тiн}' 1l11C!ТiU!ТiYl(lljy II Поgс!Тiаltu IIX на раЗ,Нlllllљаље о !Тio.J/c 
llI!Тia //(/.11 ва.ьа '1ЩIll!Тi1l за сПасавшье се.Щ 11 ПољоПрuвреgе. Искус!Тiво јс 
огро.1I11O, ваља се иа љслј' Y'llll7ill. 

Овуе јс обрађеu Псриоg оу llac!ТiallKa щgругарс!Тiва, уо oca.llgece!Тiux го
Уll1lll Прот.10г ве1{а. Уг.1а8110Л1 су 1Iавеуеие не1{С '1111ьеmще, Поgm{ll, оригll1Щ1-
1111 YOKy.He1l!Тiи који, lIа свој 11(['1IШ, говоре о заgру.ЈIС1l0,JI Покрс!Тiу, Оll([квол 
1{а1{ав је био. 

Друга ЮЫlга "Вре.нс С.ювља 11 ПроПаgаља" ОУIlОСII се lla Периоg оу оса.l1-
yece!Тiиx гоуиllа уо кра;а ПРОlll.10г века. По .11ени, !Тio је на;кон!ТiровСРЗ1lu;и 
усо lIC!Тiори;е заgругарс!Тiва Срби;е. У !ТiОЛl ПеРllоgу са.Ј/, као 1Iовlшар, yoc!Тia 
Писао о ПРОllЗ80gљи хране, ПољоПРllвреgll, сслу и заgругарс!Тiву. Био са.Ј/ 
аю7iuваu Y'lec1ll1ћ Лl1l0гих збuваља u !Тio вреле 0l7l/cy;e.JI на неlll!Тiо gРУЮlll;l/ 
11(['1li1I. С1еgеlш !Тiе.1Ш (юьuга) ;е "J.yplllll 11([ заgРУЈIСIIЈ' UЛО81ШЈ' - Чl/је су lbuee 
11 Па.щl7iе'··, а '1eтвp!Тia "Ваља загрuс!Тiu ;абуку - Ка1{О у 21. век.у?". Наравно, 
ове три ЮЫlге, као и оне о ПОЉ0l7ри8реgJlll.1l .1IIс!Тi081ша Србије, .ногу l/3alm 
из lll!Тiа;нПе са.1I0 уз ПоgРlllКУ. Љу О'lскујеЛl, Пре свега, оу сиролаUl1lе ПОIbО
При8реgе. 

АуiПор, 
У Сщl7i1l11l1, 29. 'нарт 2005. 

В.1јурђеви1i 

s 

ВЕЛИКА КОРИСТ 
Кљига" С1О.11 ]aypyгapc!Тiвa - 1894-2004. ,. 1I0111l1mpa Н1llУЮ1llра Ћурђе

виlш jcc!Тic .11а.711 По обllЛУ, 1{а1{О а.Ј'!ЋОр 1{ЮIСС јСУllа 'Iс!Тillр!Тill1Ш Прm7ре.11.ье1l0г 
РУ1{оПllса, а 111 јс 11 !Тiш:ва 1{а1{IЮ ;с особlll7iо 1{0pIIClla у овО.l1 !Тipclly!Тi1{Y. Нс уа 

бll сс ЉО.Ј/С обе1с.ЈIСllO 11.1// "ОЮIl7iио" ве.lllЮI ;убll.7С; ](lуругарс!Тiва, c!Тio ycce!Тi 
гоgll1Ш Пос!Тiо;аља, ee/l уа бll се о !Тio.,11 Clla.JICl10.11 11 за eliOllo.1llljy зе.l1.ье, (/ Пого

Шово за ССIO 11 се, bll1{e, 31lачајllО.11 По"рс!Тiу рекш 1{о;а озби. ыш реч. О заgру

гарсШву се пос,1еglых гОУll1111 lIe чује гo!Тioвo 11l11l1Ша, а .11l1 1{O;1I .1/(1.10 БО.ье 

ПОЗllа;е.110 Шу Проб:lе.l1ш7iш:у, CBCCllll С.11О уа 0110 uаг.Ю ПроПаgа. Коuачuо, Шо 

1Iа;босье виуе 11 осс/ш;)' C{/.J1l1 ce.blll(lI. ТЈ' се 11е pagll о l7iРШlсфро.l1111џфt, 
Шра,11сељу БО.Ы1Х Пуl7iева 11 ШlЧll1Ш ga се се1О 11 По.ьоПривреgа БР.1IСС развија

ју, вс" о ПРОСl7iО.Н ПроПаgаљу. У за.l1еllУ за заgругарсl7iво Ј' СОI(ија.mсl7iIlЧ1{О.Н 
ПСРIIоgу, "оје ;е Повре.l1(!11О 1l.на.Ю .7еПс реЗУ,717im7iе, а'/ll ;е gO.JICl1B:bllea.70 11 
Паgове, а за gШ1Шllље ПРII:1l11{е ;с ceaKaliO mШХРО1ll1за.Н 11 вшие lIеПРII.1/СIЫI6а 

"фор.lIУсlll", ие НЈ'уи сс ll111lll71a IlОво 1ll1l7111 БО./,е ... 
Ђурђевllllсве Ч.1Шlке о По.ьоПРllврсgи, се7У, заgругарсl7iву, azpoIl1lgycl7iPII

;11 11 e1{01l0.1I11jl1 у l(e:Zll1ll1, gel(ellllja.l1a чш7iа,lI у "ПО:I1l!Тim(II". Гоgmш.l1а се 
31Ш.11О ,'/11'1110. Capaijlleac.111 С.110 Шl вmllе ПОС,1О6а. Погm7iово у вРС.1/С 1{ауа ;е 

"П о.,7ш7ill1{а" всшку Па,11СIЬ у ПОК7ШЫ1Щ се7У 11 ПО./,оПРlIвреgu, у че.Н}' су 

z:шв1ll1 Шерет 1I0('{CllI Бора Коси!1 11 дшgа Ћ)'рђеliиђ. HeYKycllo ;с овус гово

pll!Тi1l о Ћурђсвllћу 1{ако бll l7iреба.1О уа се ZOBOPII 11 Ј..·((1{О OIlX Шо ;а .п7iео. И 
Шо /lЗ ува раз.юга. 01111 J..·o;l1 су Чlll7iа.ш љегове Ше1{сШове у "По.l1Il7illl(lI" још 

IIX gобро Пащ7iе, а 0/1ll .1I .. Ulijll, 1{O;1I111lCY Праl7il/.lI1 Ћурђсвll"ев 110вll1ШрСЮl рау, 

ЈЮZУ c.l1m71pm7iu .нојс Ј..·а3Il(!аље о ауШору юыlеi! lIeYliycllll.1/ Преl7iерщ;шЫ!.l1. 
Па осl7iшш.110 Шо ... И ова "крља" ЮЫI.ЈIL'ШЏI о заgр)'zарс!Тiву уосШа ZOeOpll1l 

о Ђурђевllћу. 
Шl7iеl7iа је l1I!Тiо /111;1' 1I.1/Ш) с[!еуuЋllва уа CI' шl7iil.шlil 1(1'0 ру;,:оПuс, J[io:: 

чеzа је у OIЮ.I/ ge·tJ' l/Jос!Тiав.ьеIlОН/lOгО ·tепог, 1:OfJllCIlOZ 11 11.'1)'cl7ipa!Тilllil10:! 

.1Iатерuја:ш. Ilйш,', !I Оliуе 11(1 Ш]f! но оБU./,е йоуш71i!Еi! I!, што је, !fillll! 111/ се. 

још ЗIIll'lа;Шl;С, уосша (}]БU.ЫIIIХ 11 ЙРOlIIIЦ.ЫIIiIlХ оПаСЮI ауШора () {1([J.'Ill'1I1-

Ши.Н liPCllCI1C1{lI.H Йl'рllоgll.ll{/, ЙО'IIIl7iIl'lЮ/,1/, I'/,(}Ј/(} 1/0:1/.1/ " gpyiil/.1/ ЙРII:III1,·i/.lI{/ у 

;;О;1l.1Ш се Р{/Зfшiа./О тY{J}'гapc!Тiuo, Па 11 и OIIOJII' щтu се gozaija:1O у са.1!О.JI 

уа lIacffiao у !'·JiC.71CCliilllll а ПрС.Щ'liIiСО 

Србију, Ср[m, .\'Рliпта l! СЮfiСlllша, Kpa.bl'1!1II1}' 

Југuс.ЩUII;У, СФЈ> Ј, СUUI!Ш,i Ј>I'Пуб ШЕ)' JyZOc.lIliill;)·, {{ сауп ;1', у Ј.Р.JIL'ПIilIO; 
]l/јl'gmЩIi Cpuujl' 11 јс, 

Ћурђевul! овуе у СIIО.l1 С,1е.l1СlllЋу - Пlllllе "lIofHl1m[lClill ". ПОllеЈ..·аg се "ОП~'
lII!Тiа" у lIClЧllllJ' lIЈра.Јlсаваљ{/ 11 OI(Cllll.lICi, а:m ([ргУ.lIеFllЋIl.!/({ саоПllll7lава в[l70 

озб/l.Ыlе llCl7lU/lC. И уПозорава. Ова юыtга, као /1 }le;;c 1{о;е ;е lIеуавио /l3уао, а 

II ;ош неке 1{о;е Пише, озбll.ЫIO су уПозореље за све iiOC:lelll/1{C у иШliој ПО.ЬО-

В.Ђурђевић 
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ПРllвреgll 11 с С/У. Ћур!;евlllI Пllше без lшви;аља, Па 11 за ("{/.1I0 ]аgругарсfПво, а 
ПогоfПО!lО оез IIgСО.70IIIЮ/Х 11 lIею/х уругllХ ПреfПеРll!lШЫI 11 ]асfПраЉllliШЫI. У 

fПо.Ш! ;е lIа;ве/щ вреgносfП л"Љuге. Ово ;е Прва юьига о заgругарсfПвЈ' у 21. 
Iiel\)', у новО.lI !iреЛС1lУ 11 ПР/Сll/l\il.lIа, и, I\{/O ОСООlllио уооар u П~Il/ll7iен уm;;у

.1Iеmи о !ipeJlellY ПРОlll."/О 11 и ('ауа/llљеЈl, ЈIО.Ј1се оиfПи корllСШl 11 cagallllbli.l1 11 

буgуlm.lI ZellepaI(U;a.lIa. 

с.}'О'lава.1/0 се са '1l1JЬClIIII(OJ/ уа се Ј' аграрно; ПО.lIIfПIЩll зеJt.ье озОll.ЫIO 

.7уfПа.10 оу шu'/7iШiка 1Iове срПске ур.Ј/саве, уа 1Iи;е 011..70 Праве ори;еmи(щи;е 

U.7lI ОUВОfПвореља баре.1/ 1Iel\ux gобрuх I/ge;(/ 1IU ПОс.7еgЉ/lХ gш(еll/i;а, а 1Iе.1/ао 

;е 1Il! сауа. ЈНо;е ;е .1IIIII/.IJeJЬe уа lЊ1/а разво;а се:ш без gоброг ](Igр}'гарсfПва, 
оfППРU.7lIке Оllал'вог л'ал'во ПосfПО;lI Ј' заПаg1l0евроПСКU.Јi зе.1l:ЫI.!1а, '1и;и су 

"заgРУ.ЈIС1Ш Пе:щер" ПРllхm7iU.711 По.7)'Пuс.1Iеll11 1/ uеПЩ·.Jlеl(// СРПСЮi се. ьm(lI ;0111 

У уруго; ПО.ЮВUllli 19. века. Све ;е вео.1Ш ;еgllОсfПаВllО. Ако хоће.!1О у ЕвроПу, 
ОУUОСJlО уа се ПРllgру.ЈIСIl.11О lIа;раШОВРСUll;lI.11 еВРОПС1\lI.1/ зељьа.1Ш (јер С.1l0 

т/ак у ЕвроПи), оргаll//3У;Ј/О lImu}' e1\ouo.1lll;Y, Па 11 CI!.ЫI'Ih"у еКОllО,IШ;Ј' ОШl1\О 

1\al\O Ч ;е оргшшзова:m ОЈllI у '11/;е gРЈ'lIIfПВО хоl1е.llО. ТУ lIC.1Iа ве,7lI1\е фu:lО
ЗОфll;е, 1l1ll7i1/ су lШ.1/ ПоfПребlШ llеЮI Шlll/lI "lIзу.!1I/" 1/ "ПуfПеВlI". ЛуfПшьа 11 
ексПеРЮlеfПl/('{/fЫl ;е ва.ьуа 011.70 уосШа. 

Науај.1I0 се уа !Је CI!.70 ПО'lеfПи gШШЈIIl'lUIl;е Il ПраВlI.lllII;е уа се РЮВlI;а, уа 
раУIl вuше, ('авре.1/еll11;е, (/ JICllBIl БО.ье 11 gосfПо;аuсfПвеUIl;е. 

Веру;е.Jl уа Ђур!;еВlIl1ева ЮЫlга "СIОЛ заgр}'гарсfПва - 1894-2004. ", 
ПогО/7iово а1\О б.}'gе 11ll7iа.JlПсш цео рукоПис, бllfПlI 1\ОРIlС1Ш за 0.7IC1lВ.ьавшье 11 

;(/'1шье зељьор(/gll11'1ког заgр}'гаСfПва, вековие Ј'зgаlllll(е и Поноса СРПС1\их 

се.ьака и Срби;е. 

Проф ур. i'V!lIлаglllL Шев{/р:mћ 

В. Ђурђевић 
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ЈЕ 
ЗаДРУI apcIBO један је од најмаСОВiшјllХ покрета у свету, а још 

lIе:\Ја прсцll3НУ ДСфШIIIЦllју. - Нашс ПОРОДIIЧIIС задруге сс !lО:\IIIЊУ 
још У Душаново;н закошљ:у. "Прспор}ъ:а 193". 

3а.Јругарство је по својој ПрНро
Јll. по много чему сложен eKOHO:-"lС

к!! н .:rруштвенн покрет IlЛН процес, 

већ како ко ВОШI да га назива. 

Тежак је Ја анал!lЗУ, објашњења. 
:lOношење цеЛОВIIТНХ 11 квалитет

ЮIХ оцена о њему, па 1I разУ1-.1евање, 
поготово млађlIМ генерацијама. 

То је .:rонекле разУМЉИВО, јер је 
задругарство у Европи а н код нас, 

почело да се развнја, углавном међу 
слабо П!lсмеЮIМ ЈIЛI1 неПНС:-"lеЮЈМ 

људнма н претежно у еКОНОМСЮI 

нсразвнјснш.l сре.:rlIна~ш. Од СЮlОГ 
почетка, као углавнm.l спонтан 1I 
!lЗнуђен покрет. зндругарство НИЈе 

11111а31О јасну дефННIlЦ11ју Нll пре

uшне Ц11љеве. TOt-.l свету КОРl се. 

овако llШl онако удруж!!вао. наЈ

важнија је бнла кора хлеба. Гол!! 

опстанак. Тако је бнло на саМО;'.1 

почетку. а тако је готово 11 до 
данашњег Јана Неке ствщ)е у веЈll 

задружног покрета ннсу разјашње
не Нll .]0 Јанас, а неке су BpC~leHO~l 
још внше зачршене. 

Нн после Вllше од века 11 по од 
осн!!вања прве Рочделске задруге 

нема чак нн преU!13не 11 довољно 
Јасне дефиниције Јадругарства, 

ШlКО с\· се llј~lе баВ11Л!l угледни 

светскн !l наши еКОН01l1НСТll, за-

у Беоrpцу 15. Јан)'ара 1868. Го).. 1. 

ЈИСТ ЗА ПОЉСКУ ПИШРЕД '1. 
1$1!';$!"! ~~ )1..:1:4 ! 7;>~J.'('Or."I'r .зu?,...· 

% 1 Рог::.:.,.: :!.':'_H=\.e~.; 

3 .. ~ :t...UO-I. :...u.':"'% :n-....:.:-::o:п:n 
.3ц~~ :...:.: ~ К'"':'~ ~ 

11:1 C':I '3"l.."7:":I· ~ 

ТСЈ{ пиапссеm гоgшUl ЙОСlе гШllеЉII "ЧUЧII Ср еll1\ивuг/:/(·Ша. ", ЙРlюг ('pй~ 
С1,ог .шсfПа Ја СС.Ю 11 Йо .. ьоЙрuвреg)', lIа m.IY mаПlllllље Ср()ще ЙО!Ш:1I0 се .ШСl~1 
"Заgр}'га . ИЗ.l{!]1I0 ;е Ј{рш7iЈ{(), llll;е II.I/a~ гmиов() 1ll1~'aJ{Boz Ј~mlll<!!.l(/, Ii oвy~e ~e 
ЗШlll.ll.Ыl6 зоог II.I/ell([ 1\о;е ;е 110('110. 0110 ,е gол'{/] уа ,е зugругаРСlllВО ): СРОЩ/l 
011.'10 Зllача;аll ЧllllII.UlI{ 11 пре П{Јоgора 11 ЙРllхвmиmьа "ilе~роgllllЧ1\ог' ]~Igpy
гарсШва, 1\о;е ;е, као uе.11l1110вШI ПРOl{ес, ПО'lе.70 па се la6.bll у p{/]lilllellll.lI 
еВРОПС1\lI.н зе.Ј/:ЫI.на, у Прво; ПО:lOвmlll 19. ве1\а. 

В.ЂурђевиJi 



ДРУЖН!1 послеНIШIl 11 многе важне 11 
угледне IIШ;ППУЦllје, 

Међународна органюаЦlliа 

рада (1l1teгnationa1 LabollГ Огgаl1iz~
(јоп ILO) при Уједињеним ;аЦllја
ма. чији је посао да .,обезбеђује 

повољније услове рада 11 БОЉIl дру
штвени положај радника" овако 
дефИНllше задружну IIНСТJlтуцију: 

"Задруга је асоцијација у којој 

се ЉУ.Ј:II добровољно удружују У 
циљу остварllвања зајеДЈШЧКllХ 

IlHTepeCa кроз фОРЫllрање демо

кратеКJI контролисане органшаЦII

је, у којој подједнако ДОПРllносе 
фОРМllрању потребног каПlпала 
прихватајући фер поделу ршика 11 
бенефИЦllја од пословања у коме 

чланство активно паРПIЦЈЈПЈЈра" 
(Утврђено на Међународној радНЈЈ

чкој конференцији у ЖенеВIl 1996. 
ГОдJlне). 

На IХ конгресу Међународног 
задружног савеза (Inteгnationa1 Со

ореlЋtivе Аlliапсе - lСА) којJl је 
одржан 1996. године у Манчестеру, 
задруга је дефинисана I\ао "ауто

но"ша заједница добровољно рр)'
ЖСНlIХ ЛЈЈца раДЈЈ за.]овољавања 

СВОЈIIХ ЈајеДНlIЧЮIХ економских, 

c.;QШIiа.1НIIХ ЈI КУЛТУРНIlХ потреба 11 
на ОСНОВУ ЈајС:IН}1ЧКОГ 

поседовања !lМОЈ3!lне !I демократ

СЮI КОНТРОЛ!lсане ПОС,lОВНОСПI 

Јс:щн ОЈ НШllliХ НајПО'3наПIЈ!iХ 

Ы.ЈГ'УЖНII.\ посл,;ннка 1\·l!!хClИЛО 

ВУЧКОВliћ ја.Ј!'уге је .1ефllНllсао као 
.. КОЛСКТIIВне СКОНОI\IСКС оргаНJlза

ШIЈС ЧIlЈС ЦlIјЬСВС 11 ја;ыткС, фОРhlе н 
СС\ЈРЖIIНУ, праву УЛОГУ I1 ca~1 карак
тер у крајњој .1!IНilји щrсђују дру

штвеНЈI УСЛОВII у којllма оне наста

ЈУ . .Јелу ју 11 престају" 
Та крајње уопштена .ЈефННЈЩllја 

(као уосталом Il све Јруге) дуго је 

В. ЂурђевиJi 

8 
код нас важила 11 коришћсна као 
најбоља, Чињеница је, међУТIIМ, да 

је :Ј<\Јругарство у РЮЛЈIЧЈПIIМ вре

меНСКЈIМ периодима и ПОЛЈIПIЧКЈIМ 

И економским ПРИJl!lкама дефини

сано на рюличите наЧJlНС, Што је 

још важније, готово увек је било 
покушаја да се оно стави у службу 

ПОЛllТlIЧКIIХ IIЛИ ПОЛЈIПlКантских 

интереса. Понекад као покрет у 

цеЛIIНlI 11 на ДУЖJl псриод, а чешћс у 
ограНJlченим релацијама. У другој 

ПОЛОВJlНlI 20. века, поготово у 

првим годинама после Другог свет

ског рата, оно је својатано 11 идео
лошки, а било је покушаја ,.Ја та 

организација буде носилац кому

НlIСТИЧКО-<:ОЦЈЈјалистичке (колек

ТЈЈВJlЗација ЈЈТд.), касније самоупра
вне доктрине у пољопривреди и 

међу сељаЩlма. 

У последњем :Јак ону о задруга~ 

ма у СР Југославији, којll јс усвојен 

у Савезној СКУПШТИНИ 1996. године, 
задруга је дефинисана "као облик 
организовања фllЗИЧЮIХ ЛЈща (у да

љс .... 1 тсксту: задруга ри) у којој ОНЈЈ, 
пословањем ЈЈ задружним принцип

IIма: добровољности, солидарнос

ПI, демокраПIЧНОСПI, економског 

УLIсшћа, једнаког права, управља-
lba~ С:С.јоста ... lНОСТl1. 'Ја.ЈРУјКНОГ ор

ганизовања 11 међународнезаЈРУЖ
нс сарадње остварује своје економ

ске cOUllja,lHe 11 културне потребе". 
Само ова уопштена 11 конфузна 

формулаЦl1ја са краја прошлог 

века. па 11 оне ршшје говоре .Ја је 

'3Cl.Јружни покрет од настанка до 

данас остао не.Јеф!lНllсан. То је 

,10неклс рю) МЉЈ!ВО ако се вма у 

ВН,}У сва разнородност покрета, 

аЛll 11 УСЛОПН У којИi\Нt је J.e;Ionao н 
делује. а на које сам није могао 

нин! може да ут!!че. 

СлОМ задруrарства 
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3ААРУ НИ ПРИНЦИПИ 
ЗаЈругарство у свету и код нас 

Te~leЉJJ се на :ЈадружнЈЈ .... 1 ПРИНЦlIПИ
ма које су. у изворној варијаНТ!I. 

утврдили осниваЧII прве потро

шачке задруге у свету (1844. ГОДЈЈне, 
у енглеСКО~1 градићу Рочдел), Он!! 
су овако дефинисани: добро вољ

ност. слоБОЈа уласка 11 изласка 113 
за.lруге - "ПРИНЦИП отвореНЈЈХ вра

та", деыокраТЈЈЧНОСТ (начело једна
кости), ограничсна камата на капи

тал, праВlIчна расподела уштеде. 

политичка. национална 11 верска неу
тралност, плаћање у готову, задруж

но образовање и ваСПЈпање.. Ове 
ПРIIНЦllпе. мало побољшане, усвојllО 
је Међународни задружни савез 

одмах после оснивања 1895. ГОДЈЈне. 
Bpc:VleHoM су се hlењаЛ!1 дру

штвено еКОНОМСКII и ПОЛIIПIЧКЈI 

односи ]ј ПРИЛЈЈке у MHOГlIM земља

ма, па 11 ПОЛ!ПIIЧКЈI систеМII. Разум
,ЪЈЈВО је. да су, у таКВJlМ ОКОЛНОСПI

ма. мењан!! !I заДРУЖНII ПРИНЦIIПII. 

'::/век се настојало да се сачува оно 

што је најбоље за за.Јругарство, 

од6аЦII превазЈЈђено !I уведу HOВlIHC 

611 ?,10iJ1C б1!Тl1 О..} I\ОРIIСТll 

задружноч покрету I1 одговарале 

одређеној СРС.ЈIIНII 

За.ЈРУЖНИ Прl!НЦllП11 су ~leњaH!1 

;::;,py:rKHOl савеза у ПаРlIЈУ 1937 11 У 
Бечу ] 9611. ГОДIIне. Нове расп раве О 
113111CHII овог .Јокумента почелс су 

на конгресу у Штокхолму (1988). 
настављене у Токију (1992), да БЈ 1 
бllле усвојене на конгресу у Ман че

стеру, у септембру 1995. rOJ!lHe. 

Они су нашаН!I .,ЗС\ДРУЖНJI ПрВН
ЦIIПlI за 21 век". Утврђено је седам 
OCHOBHIIX. такозваНIIХ заДРУЖНIIХ 

ПРИНЦllПа: .Јобровољност 11 отворе
ност (За.Јруге су добровољне орган]!

заЩIЈе. отворене за све који прих

ватају одговорност, права JI 06авезе, 
без СОЩIЈалне, верске, поmlТllчке 11 
расне .ЈIIСКРIIс,ШН<lЩIје). дс:-юкра

ТJlЧНОСТ, економско учсшћс чланова, 

aYTOHO~lHOCТ 11 незаВIlСНОСТ. образо
вање. обуке кадрова, IIНфОРМJlса

ност), сарадња заЈРУiКНIIХ opraHII
зација, учешће у јавном ЖIIВОТУ. 

Међународна оргаНJlJација ра

да (ILO) при УН ЈI Међународни 

зџружни савез (lСА) донеЛlI су, ју

ла 2002. ГОДЈlне . .JOKY~lCHT по.] нази
воы "Препорука ]93" У њсму се 
инсистира на пропагирању 11 ревв
талшацнјll заЈругарства. јер се оно 

сматра "важНЈШ субјсктом" у 
креllрању НОВIIХ поеЛОВНIIХ ОЈноеа 

и !\югућНОСТII за отварањс нових 

ра.ЈН!!Х места Јер. наглашавају, 

такозвана гло6аЛIIЈаUliја опасно 

прсти МНОГШl IIНСПIТУЦllјЮЈа, па I1 
3:l,J.PYi-КНО:'! покрету I! то нс C:t;"10 у 

зе\јЈЫl~lа у траЮIШllјl1 већ I1 уоп

ште. C?lI<lTpa се да 611 ?lIHorc законс 
тре6аnо :'iеЊClЛI I1 :'IO.ЈНфНКОВ<lЛi 

LlITO 

ПоссО!1.() (С ННС!Јстнра 

Ја впа.ЈС зсма.ъа у траЮ!Щilјн шјаве 

Ја прнхватају ..l~l Пс се ЛРС:'ii.l 'Ја
дружном покрету ОДНОСЈПII у скла

ду са Ilрепоруком 193. 
У нас. бар за сада. све иде 

СУПРОТНЈЈМ током. 

В. ЂурђевиJi 
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СлоМ задруrарстuа 
~====================================. хо 

У ДУШАНОВОМ 3АКОНИКУ 
Срб!! су вековима имали разви

јено задругарство. Оно се ПОМlIње и 
у Душановом законику. После про

ШIСТIJ српског цварства сродничке 

IIЛ11 породичнс задруге су сачуван е 

у српском народном 06нчајном 

праву као колективне недељиве 

заједнице. Задруге су биле спеЦIlфИ

чан наЧIlН живота II рада већих гру
па ЉУДIl који су били У СРОДНlIЧКIIМ 
везама. Оне су најчешће постојале у 

сеЛlIма, а углавном су бројале по 

петнаестак и више чланова. Било је 
и знатно већих - од ПО неколико 

десетина, па и више од стотину 

душа. 

Законом IIЗ 1848. године уста
новљено је право деобе ПОРОДIlЧНlIХ 

задруга. НО, !I без закона, тај про-

цес бlI се одвијао под ПРИТI1СКОМ 

HOBIIX схватања наЧlIна живота II 
рада која су ПРОдlIрала llЗ разви

јених запаДНIIХ земаља. 

Породнно задругарство је по
себна, слојеВ!па тема, а овде га 

помињемо само као чињеницу КОЈа, 

на свој наЧIIН, објашњава :.Јашто је у 

СрбlIји брзо прнхваћено н утеме

љено ЗClдругарство :.Ј<tпадног ТlIпа. 

у условима продора раног ка

питаЛlвма, мала И, углавном, сиро

машна домаћннства нашла су се у 

веома тешкој економској ситуаЩIЈIi. 

Постала су лак плен зеленаша н љу

ДIJ сличног соја, па су једини излаз 

видела и донекле налазила у удру

ЖIIвању paJII заШТIIТС од сурове 

експлоатаЦIIЈе. 

ДАЛЕКОВИДИ ШОКОРАЦ 
у qpyzo; ПО .. ·iOОlilill Ј 9, I!CI,a во/;снс су бурuе расПраве о !Јеоба.11(! I! ПроПа

уаљу IJе.1Ш\llХ ПороgllIJlI11Х ]ауруга, lш;е С')' б/ос tТtC.1IC.IJ C/"·01/0.1IC1\OZ Па II 

оПшtТtег оПсtТtШI1\а IJelllllle сеОС1\ог с!ТiШIOIJlIlIllItТtIJ{l. БlI.'lO ;е 11 .1I110г0 Прсg .. 'lOга 
Чll.IIС уа сс оне JIIJleJlI!, Og1l0CllO 1\а1\О !Ја СI! зm!ltТtlll7iu .mио, СЩIO.Jili/ШiO сеОС1\О 
qо.uаlllшсГПво којс ;е у, у то вре.11{!, 011.10 11З1ОЈ!ССl/О .11l10гu.н IIСi\}'IШ!IЫI.Ј/U. О 
tТtO"lIC јс чесtТtо Писао 11 IIю/сс1ы!p Жll!i1\О ШО1\ОР(ll(, ;cga/l оу JlајУПОРlluј/lХ 
ЈагОI!ОРll111\а заgр}'гарсtТtIJi/ 1/0вог tТtиПа, "III!CpOglll1lfJ.:O:? ", 'Л·ll1\О се tТtaya гО!iОРIIЮ, 

ШUi\О{ЈfЩ јс iiреу:щгu(} уа /lcepoqmz'Il';c ако ГПО /lC .1Iогу 
јии груПе .iJygu, ОСЈтва gр:жава, CI уавио је 1/ Прсg:ю,' I\ШЩ !Ја се чmm у Прак
си. Н(/ C:ll!gel/O; СГПРШIII ;I! ПОlJI!ГПал· 1I].'>·ЗС!ТillО 3ШIII.1i.Ыi!iО;; Шо};орчсвог !ТiCKC
!Тia оо;ав.ы!lо;; у .теГПу "Те.m:ш;" срсgШ/(}.!I оеCl.нgсссГПuх 19, вс;.;а. Оп 
би .110;;(/0 уа Пос:rу.Јrси и };ао ПО)'1\а .1I1IОZIl.Ш/ 1\о;и gшщс tТtвpye !Ја !ЩЈI ЗClgю'
гapc!Тiвo nи;е ПОOl7iрсб1l0, Ако 1I11lm7ii/ уруго, !Тie расПравс оу Пре в('/,,' 11 По 
кориСllе су 11 као ;еgUОСШll8(l}/ !ЈО1\(lЗ !Ја сс 1/ !Тia!Ja CX!im7ia.'lO !Ја CI!.ьа1\ 11(' .НО.Ј/се 
('(/,JI. (Фll1\('и.ЈIlI.'1 111 Юhllzе " ТеЈlса1\" л'о;а је ПРIll7ре.11.ьеil{/ за шmалП)".) 

В.Ђурђевић 

=======================================С Хl 

ЧИМЕ ДА СЕ 3АМЕНУ 

3АДРУГЕ СРОДНИ'IКЕ?* 

УЗРol-': IlIIтањ~ ОlЮ)lС. 

Њ::\IIl.1а је 10 а.111 С'I варна појава. 

:ш се СРО.1Н!!Чl;е ја:1РУГС по СС:ВIЩI 

II<IШШI СВ<lI;ШI .ЩIЮ\I СВС Вllше рас

падаЈУ 

Пос.1С:III1l<l овога распа.1аlЫI сро.1-

1111'11;11:\ "Ја.lруга та је .1<1 сс II\I,IЊС гас

llаРЧСТ<lва. ра.1l1а с 11<1 1'<1 llСIl<l. <1 !11IОКО

ШТllна 11 lIС\IШIПIIII<l ШIIРII 

Свак!! СКОЩЩ УВII.ЈСО је КО:IIIКО су 

"3а:lруге С:IУЖII:IС као .100ра основа :lа 

се саНРШСllllјl1 ра.Ј у lIашу по.ЪСКУ 

IlрIIВрС.1У YBC:le 11 :Ја се НС\lаШТlIна ОТ!;

:101111, па је траЖIIО :щ I1ЗН<lђе ШIЧIIН 

1;<lКО .:tCl се распа:lаЈЬС 3<1:1руга срод

flIIЧ!\lI:\ спреЧII. 

Да 011 IlрОllашао ШIЧIII1 Сllре

чавш[,а раСllада 'ј'UРУГС. сваКЈЈ се тру

:ЈIIО :Ја сазна узрок ЗaIЈПО се ],ЏРУГС 

pacml:Jajy, П<l тако су је:ll1l1 ПјllIIШСII

ва:I11 раСIl<l.1 3<1.1руга растуће\1 

раСКОШ.1УI;У 11 ПРСПОРУЧlIва:11I IIпс:tњу 

11 УКII:tање сеОСКII'\ :tylJalla. I".·tc се свет 

УЧII .lУКСУ3У: .1РУГII с) раСШ:l 'ја:tруга 

јјРiЈјliJLiiпа:lil ()J1~l_l:lJi}Y \iOpa,:!~l Ј! 

1I0ООЖIIOСПI. lIа су ПРС!ЮРУЧlIва:111 

\Iере l;ојЮI,1 се .. о."lCiГОl1р'IfJIIЈе 
учвршi1ујс: гре!]!1 су Ш;!:'\"3lI.-НI УЈРОЈ; 

распа,1У 'j:1.-1Р)Т::l у јl<С.Ъ!1 ~·l~\ ЧОНСЈ\ сваЈ\ 

3~1 се Т~ЧС. ЈШ су IIpC,Tlal ~l:il! :'>IСРС :ia СО:; 

11 У Ја. I !';;-! 1 1 ocO(iCII,t 1<.:1"'ШIII<l 11(\jC;]II

lI~tila ј;:IЧ(' lЧ':iјј YP~t: Че П~РТјј (~\. paCJJ(j._l 

I
'Ja~lP}T(! ()i.lH'-I.!JI на !('I)(;] :,!\('iJl. ... ·!~П\1 KaH~ 

, ЈјСiЬУ па су 11 гу неке \lСГС" ја C\laJILl!!-

11a11111Y ;КСlIа IIOСВС IIСIIОВ('.ЋСIIС. IIl'е:1-

:1<lГ<l.lll 

И ваНРС:Н1!1 J(iop .. СР!IС};"Г Пс'.Ъ()

гiРlшре.:нIOГ ДРУIIП на". ШI l\o\le се 

оеш~ IICI\)"lIII.1O он:щшњс ЈС31 рс> lIашс 

IЮ.ЪОllрIIUрС:i1l~ IIIПС:II1ГСlllll1је. :lУIО је 

11 \111010 веl1ао (1 У3ј"ЈОШI\lа расmџања 

Ја.1ј1УI·а lIа је Ilпаl, остаВIIО УIIР,ШII 

:IРу ШТRСIIС\ј .t<l С\llа 11'3I1al)c 11 В.I'ЦII 

ЈСЩI.ЪСl\ој преХIOЖII IiУЖIiС \Iерс "Ја 
спрсчаFJањс 

Ja:lp) [а Н;:tШI!.\. 

;\:111. l\а_1 се jc:tlia СI\('1IО.\IСI\<I 

установа. I\ао што је наша сеОСl\а 

СРО:ЈНIIЧI;а 3<1.1руга. расп<uа. ту f1l1јс 

јС:Ш!Ј У3рРК ТI? .t<l СС \ЈОЖС )'Ј\.IOIIIIЛI. 

всl1 ту 11\lа \1:10ГО 11 \1.101 О узрока. l;ој!Ј 

!ЈIIСУ .:ЮВОЉI-IО IIСIIIIТ<lflll 11 I;ојll .lОК се 

f1Сlillтајуз,t:lруг,i ћс С,\СВII\I IIeC1 аТII 

·Зато .• lа \111 IIС 011 .1аlllу611:111 око 

тога' КaI,О ћс\ЈО :1<1 О.1РЖII\1O нашс 

СР(I~-lilllЧI\С ја~iругс. :liJ.JCI\ll је СI,О-

1i0\lllIljc ."ta се УIlIIТCI\IO· \IС>ЖС\IO :111 

ЧЮlе оар Yllel;o."IIIKO .Ш 3<1\IСIIII\1O оне 

3а.1руге 

На CBal\l1 lIаЧll1I ка.:! 611 1I0јС:ЈIIIIlШ. 

КО)II се .1е:IС т задруга СРО.ЈШIЧI\IJХ. 

II\ICI.III l,аIIIIЛI.ICI. ПII:lа 011 013\' 1IIIЛIIl>С 

011."-1" 113.11111111,1. Јер ј,1 Ilapc :laJ;c1 Је 

[II,IГУ 

А:II! E~\.t се ЈЈ!,l :l~l JJ\laH,(1 I!~HlIl1:\ 

j,t,tP:'j ~! 1I <.:J!!,i!\I..) НЈ!С: ;:;l\I")H~1 I\~\J\O 

HC.'J1IE,\ ~t 11 К('С\.' C;~t!IJ НI!С:;' 1 ,\I-:i) jjjlc~ 

I1УНн:IIС !НЧ>llС\Ј. ()!!~la је јасно :та lП 

'3Н.1РУ·ГС 11j:!~l3C IIJ!()1\~1CJil! :Ь),"ОI са 

11\!ањ,! I.;I'('\J L'i:\.\l\..) .-Ш се ;'KJJBl)!,iPIJ 

l~ll ('\ ТР:,,'();;\ ('Уј(:;!!:!,Н() "!;:\ LC Ујј!! Ј Н\ЈО: 

11<1 .• '111\1.<: .tCl за\iClIll\1O !lаше СРО . .IIIIIЧi\С I 
3<I_1РУГС - 11 то ЈС. _"ЈаК1С. у;рс>!\ ГlIIтању . 

I;OJC <;\ј() l1а ЧС.1У ове paCllpaHllIlc I 
Il(1стаВII:1I1 

В.Ђурђевић 
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3А· ДРУГА 
Два су 611 ГIIa \10\1<':11 га која опреде

.ъују ЖИВОТ сваког човека бllО.lошка 
60рба за опстанак. која је врло сурова 11 
хущн!Ост. као чисто душевна потреба 

јсдннке у односу на ДРУГС људе, посеб
но оне у IIсво.ы�� ЧlIтава .ъудска 
IIcToplJja предспш,ъа ПОПРIJШТС сукоба 
ова два основна ЖIШОТШ\ ПРIШUlIШ1. 

Прва всmша ПОДССЈа рада у ПО.ЪО

ПРlJврсдној РСВО]УШфl. "ада су пр\IГШ
ТО.ъене бll.'Ы;С 1I ЖIJВОПlње. резултн
рала је стаШlOнаРНО\l. за раЗ!IIIКУ од 
,:ютадашње .'ута.lачке ПРlIвреде. Тек 
тада, пре око ] О,IЮО ГО:!lIна почела су 
;:ш се гра.1е прва \Јања насеља. ПОЧllње 

;:ш се раЗВllја приватна својина, породн
ца, па, неКО.1НКО Хllљада година касни

јс н ПРВII об.lllЦН државнс органщаЦllје 
у ТЮI сложеНШI друштвеНШI прео

бражајЮIН заЧ!lље се je:HIН покрет KOjll 
свакако ЈаС:lужује .ЈУЖ1lУ па;кљу као 
КО,lС](ТIШ сурове БIJО:IОШКС борбе за 
опстанак сю!Опо\юћ. узајЮIIIО ПО\Ја
гање .ЪУдll бnIJС](IIХ по роду. П.lе\lену. 
rЮРОДIIШI. Чак и у најраннјој фазll 
развоја :lруштва - са\юпощ)ћ је Оllла 
основна друштвена C1I01la. ЧОВСК је. пре 
снега. ДРУШТВСIIО OlltJe КО.1СКПIВ је 
ii)сг\.ч~а Н1'ирр:н!а CPC,.-liЈН,l. ·те <\' С}О;ННЈIЈ 
еююпо\юћи. вр:1О РЮIIОВРСНII, С:lОже
HII !I нсго!3аН!! 

ЕТIIО'.IО:IОГllја. наука о IIOPCI;:I)'. 
корену рСЧii. учи нас ,1(1 је за.Јруга вр.'IО 
IIHTc]'ccaHTHa КОП<lI!IIIШ. У СЈЈЮI C:IOJJCH~ 
(1;\1\1 јС'шшща I;о]'еll је "CТlI. у I1:;Cl;O\1 
чак (.:а.\lа рt:ч ja:1PYI CI Је fICiOBCTHa CPI1~ 

(;\;0\1" У словеНСЮ1.\1 је'НIl!lIЩl суш ПiШl 

је НСI а за:]РУl а је Е('>В,lll!lШl .шс реч!!: 

за: 

- Ј.РУIЋ 

Са\Ја сушт!!на је Јасна. У ШI гању је 
ОСНОВНlI оО.ll1К СЮlOiЮ\1011II ](а,lа СВ" 
који \101'1' IЮШIЖУ СВО\I другу, орат-

В.Ђурђевић 

CTBeHIIKY. 1I:lе\IСНШ;У. CC:bl\HIIHY. Моба. 
као ос;бllТ 06:lIIK 'Са\lOпо\юt;и. је 0,1 
прастарих ВР\iСШl развијена у СВII\I 
С,10венсющ. али 11 остаЛЮl наРО.'lЮlа У 
С;10веш\ се 11 :щнас обавезно иде на 
\IООУ када се гра.111 кућа. Тај највећll 
113Д<l1"I]; ПОРОДIIllС. та преве:lIIка !Ilшес

Тlшија 'Ја ПОРОДIIЧНII буuет, а таКО нуж
нц. чора'Нl је по ПрllрО;11l стваРII про
Шlћll опТ\ща:lllе oO.lllKe оргаШlзаЦllје 

са\IОПО\lOћ - \106а Чак 11 у већЮI 
гра;:ЮВШЈа, а поготову у Ш\ЊЮI МССТII

Щl - Нllкад се кућа не граДII без \lOбе. 
у С:ЮВСIIСIШ:l1 наРОдЮIa је посебно 

Ш1Г.lашен тај \Ю\lенат зајСДНlIштва, чак 
\lOжда 11 преВllше .. Тако се У нас дуго 11 

предуго одржапа траДllција ПОРОДIIЧ
НIIХ, братствеlШЧЮIХ 11 П:ЈС\lСНС];НХ ве'Ја. 

ПОРОДIIчне задруге су посебно ннтере
Санта н 06ПI!\; ДРУlllтвенс органшаЦllје у 
Србнјll II:Ш 6раТС1ЋСНII%а IIIпеграЦllја 
у Црној Гори. KO\IYH. КО\IУlшuа, за~ 

дружна УТР\Јна и друш об.1lJШI заје.1-
ШIЧКIIХ посеЈ.а пашњаl,а. ШУШ1, те дру

Г!IХ зс\I:ыlтаa !I данас су ПРЮIСРИ 

посеоне СОШlја:lне IIflTerpall!lje. Ннсу
прот 080\1е. :;аllаДН<I ШШИ:!lШlllllја 
:;наТIIО внше фОР<':lIра ШI:!IIВII~lуаЋЮСI 

jC:liiiIi,Y. Ч{lЈ\ iHi ПОРО.ЈliIli:l 

нс ве:;ујс IЮС:IС ПУНО.lетства. На тој 
Ш!ДIIВ!I:Јуа'IНОСТII. сююсвеСТII. чврстој 
вери у снагу јс;:ннн\с J.C.10:'l се iJ 

рЮВIIО заП<!.ЈНII раШIOН<l:I!IЗЮI, 11ре

га:lаНПЋО 1I ефикасност која се нпак 

РЮВII.l<l у ПОТРОШ<lЧКlI \IСНЛ\.1Iпет 11 
Опасно УГРОЖ<lВ<lЊС П.l<1I1СТС IIснрll.ыI
ВОiuћу ресурса. '3(tгађсtЬ(;\Ј CP,;~ljjHC ii 

:!РУГII" 01I<10ЮСЛiЩ\. Са\iOfl(НiOћ Се 
РЮВII:Ја баш у Ј<I:IРУЖјЈ(\:\Ј OO:!!IK)' !I \' 
"j~ljja;Hl1J,\i ЈС.\Ј.ъа:'Ја. 

(Др faBpJl:]O i\lиха:ьеВllћ: У:lOга 
з~џруге У развоју насеља, .. ВII!јења", 
] 995 ) 

Сло~ 
======================================0 I3 

3адругаретво је почеЈЮ да се зачшье у првој ПО.'lовшш 19. Bel,a, у 
време тешких ПОЛlПIIЧКИХ и еl,ОIlЮIСЮIХ ломова у ЕВРОПII, пропаСТII 
феудалllЗ;\Ш 11 наглог развоја суровог l,аIIIIтаШl3ма - 3аДРУ,ЮIII 

покрет у свету данас броји 01(0 800 !ШIЛlIOIIa чланова. 

3а.ЈРУГЩICТВО је почело .Ја се 
рювија у Европи у првој ПО,lОВIIН!I 
] 9. Века. Најпре у ЕНГ,lеској која је 
;. то доба, у (B,lКO~1 ПОГЛС.Ј;', БН.la 

најРШВllјсннја 'ЈСыља СВета. У њој 
(У класна. ПОЛ!Пllчка. СОЦ!IЈална. У 

основи сгзистенцнјална сукобљава

ња бllла најгрубља 11 нај.ЈрамаТIIЧ
НIIЈа. БIIЛО је то У вреые веЛ!IКIIХ 

ПОЛНПIЧЮIХ, еКОНО;\1lЮIХ, СОЦ!IЈап

НIIХ превнрања, наглог разВОЈа 

IIH.JycTplIJe н теХНIIЧ](11 савшеНIIЈllХ 

едстава за ПРОН3ВО.Јњу, настанка 

"Ј3I1Х II.ЈСОЛОПlја 11 ПОГЛС.Ја на свст 
11~leђYЉYДCKe О.ЈНОСС, пропа.Јање 
~)'.Јшшзма н наглог развоја CIlPO
ог 11 суровог кашпалнзма. 

ИН.Јустрнјска револуu!!ја, нагли 
!,ЮВОЈ ПРОIIЗВОДНIIХ теХННЧКIIХ 

(ре.Јстава остаВIIО Је ~lHoгe рукс беЈ 
посла, а ~IНOГH уста без хлеба. 

~) таЕБ1!~·,1 ОКО.:1НОСТИ~\lа ),l~tt:C' 

нсзаПОСПСНIIХ IIЛII ОННХ којli су ра
ДIIЛII за бону НCi.ЈНЈЩУ 12 IIПJI ВJIШС 
'IClCOBCi .ЈНСВНО ПОЧСПС СУ .Ја се боре 
за С,lечентаРIШ опстанак, Најпре СС 
j,IBIIO чарПIСПIЧЮI покрет pa.JHIIKa 
у KO:lIC се. 1'([](О ТВР.ЈС тсореТJIчаРII. 

заЧСЈlа }ј ЈЈ..1сја () Ја.Ј.руга;\lСt јl Ја.ЈР)

гаретву као ере.Јетву за. пре свега. 

CK01-lO?llКУ З<lШППУ ра.ЈНllка. 301-
.ъора.:rН!!ЮI. ОПНIIХ трговаца. ~lCJHY~ 

фаКТУРJIста јј _lРУПIХ ЉУ.Ј!! које је у 
СКОНОМСКОу! смислу гутапа HH~1YC

тријска револуција !i прва, најгруб
ља "варијанта" капитализма. 

Теоретичар!! З(lдругарство lШ\

ТРајУ да је снглеСЮI lоЦ!!ја;lIIСПl 
утопнста Роберт Овен (177] -1 S 58) 
НЩВllше ПО.ЈСТIIЩЮ Y.JpYiКjlВaњc 

ра.ЈНliка 11 зеl>lљора.ЈНIlка. Први је 

почео .Ја употребљава реч .,коопе
рапша" У О!!lСЛУ Y.JPYiК!!Baњa, са
ра.Јње 1I испоуюћll: залагао се за 

(тварање новог. ПОШТеНОГ .ЈРУ

штва, комуна, аграРНIIХ :Јаје.Јюща 
ит.Ј. ЧННIIО је 11 неке практ!!чне 
покушаје у тоы OIlIC:1Y. I>lеђупlМ св!! 
су брзо пропаЛII 

Прве задруге у Енглеској 

Прве потрошаЧКе :Ја.Јругс поче

ле су .Ја се јављају у Енглеској. Tp!!~ 
.ЈесеПIХ го.':шна ] 9 .. Века бllПО !!Х је 

неКОЛJlКО СТОТ!!Ю\. БJlЛ!! су то 
углаВНО"1 :'la:1JI дућан!! IIЛJI I>ЈаЊС 

ГРУПе орп.tНlЈЈопаНlIХ p~t.JHl!Ea. а:ll! 

са знатно већllМ амб!!u!!ја~!а. У ЊII~ 

~\Ш су се заЧС.1!1 !l таКОЈваН!I3а.ЈРУЖ
Н!I ПРJlНШIП!1 .JcM01;pa
ПIЧНОlТ, HCYTpa;lHocT. раСПО.Јепа 

.ЈоБIIПI. ПРО.Јаја по тскућЮI П!Iјач

НlI~j иeHa~!a). Нск!! О.Ј ПIХ ПР!IНШIШl 

0(1аћс Ј)'1'О: СВС .ЈО J:..iH,l(. У T\?~\lC~Ъ11-

~Ja за.ЈРУЖНОГ покрета. 

Част .Ја (С о!атрају ро.:rонаЧС;I

НIIШlма. заЧСТНlIШlма светског ЗCl

.JpYiКHOГ покрета ПРllпа.:шпа је гру
ШI С!lРО~Н1ШЮIХ ткача 113 ~!аЛОГ 

енглеског места РОIIДСЛ, кој!! су CBO~ 

ЈУ потрошачку :Ја.ЈРУГ), основаЛII 

В. 1]урJiевиl1 
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новсмбра 1844. ГОЈ]]НС И".lClЛJI l:Y 
Щiml Јућан. а плаНJlра.lll ;Ја за својс 
чланове унщају 'JC~IJЪY УЈС\КУП. ор
гаНl!Зују ~Iале ра;:lIIОНIIЦС IIТЈ. Брзо 
су пропаЛJl, као 11 све .Јруге СЈ1IIчне 

за.Јруге које су ТlIX ГО.ЈJlна Ol:HOBaHC 
) ЕНГЛСl:кој 

Прве кре.ЈИТНС Ја.ЈРУГС у гра.Ј

ској ПР!lВРС.ЈJI !I ПОЉОПРJlвре.Ј1I 
основане су у Немачкој после 
буржоаСКО-.Је~ю!(ратске реВОЛУLНlјс 
1848. ГОЈJlНС. Тск у .Јругој ПОЛОВJlНlI 
19 вска ј овој "3e~I.ы�� јаВЈъају се 11 
првс кре.ЈIlтне зеыљора.ЈНllчке за

друге. За ову Пр!1Л!lКУ. О.ЈНОСНОЩ 

наше ПрОl:ТОрС. ОНС су нај'значајНII
Је. па ;:щ ЫI.Jll~1O како јс то почело. 

На lll-шцијаТ!1ВУ ФР11.ЈРIIХCI ВIl
љео!а Рајфајзсна у НСКJlМ .ЈеЛОВlIма 
Немачке још 40-1'11:\ ГО.Јllна 19 .. века 
основана су ,lруштва за Љ)~lOћ Cll
РО"lаШНJlыа. Готово четврт века 

каНСliје. та .Јруштва су траНСфОР~II!
сана у кре.Јl!тне за.Јруге. Прва 
таква за.Јруга формирана јс У 
Анхаузсну 1866 .. ГО.ЈI1не, па се та 

ГО.ЈiiI-Ш сматра ГO.JIIН0i.1 осН!!ВС\ња 

ПрЫIХ кре.Ј\ПНIiХ "3емљора.ЈНlIЧЮIХ 

за.Јруга. 

у ПОСоlС.ЈЊIIЫ .Јеценија~!а 19. ве
ка ОСНJlва се веЛJlКJI број кре.ЈJlТНIIХ 
ЈС'.I.ъора;ЈНIIЧКJIХ за.Јруга I! ТО не 

сюю у НС\I:\Чl\пi Rei1 Ј! у ЛРУПIМ 

. JenOBll\!a Европе (Чсхосповачка, 

АУСТРIIЈа. Мађарска. Пооъска, РУСIl-

Је тек ПОСо1е бу 1'
rO.JIlHC .ЈОШЛО .10 

:знатно ЈругаЧlIј!IХ ОПШТlIХ околно

СТЈI него у НеiIНЈчкој. па 11 Енгљ::с
кој. РаЈу:.!е сс .Ја СУ се њнховн 

ОСНОПНI! Пр!IНШ!Пl! I! УСТРОЈСТВО 

В. Ђурђе:вић 

РЮЛJlковаЛJl О.Ј ПРННШlПаЈа.ЈРУЖ

HJlX покрета ]1 аСОШфЩJlја у .ЈРУПШ 
европсюlЫ :Јемљама. 

Током вишс О.Ј век 11 по Ја.ЈРУ
гарство је У најрюноврснијШI об
ЛlЩII~lа ЈЈ ВlI.JoBIIМa ухватило .ЈУ

бокс корене не само у ЕВРОПIl већ у 
цеЛОI\1 свету. ПРС.Јпоставља се .Ја 

Кр03 за.ЈРУЖНС органшаШIје (КООП
сраТl!ве) најра'зноврснијllХ .ЈСЛС1Т
НОСТII . .ЈIIмензија, наЧIlна посло
вања I1Т.Ј. око 800 1'>lllо1llOна ЉУ.ЈII 

СТIIЧС .Јео Јара.ЈС. Процењује се .Ја је 
у тим органнзаЦJlјама стално 'Запо
слено око 100 мшшона JЪY.J11. СВС те 
цифре нису осоБIlТО поупнне, јер се 
оне ~leњajy као ШТО се ~Ieњa I1 
Ја.Јругарство већ према ОПШТlIЈ\1 
потПilЧЮIМ, еКОНОМСЮIМ 11 .Јругим 
ПРJlликама !! JlнтереСIlма ЉУДII кој!! 
целу 110111 .Јео :зара.ЈС СТJlЧУ У ТШl 

коопераТJlвама. 

И3АА3И И3 ШТАМПЕ 
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После прогона Турака народ је ЖIIВIlУО, више се рађа:ю 11 радило. 
територија зсмљс је IIовећавана, али, I~ao што lIајчсшћс бива пос:н~ 
оствариваља ВСЛИЮIХ ТСЖЊII И Iщљсва (с.'юбода, пре свсга), раЈЮС] 

11 срсћа обичног сиро:наUIIIOl СРПCl{ОI свста би.'Ја јс l~paTKOГ вска. 

о ТО\lе како се у 19. ВСКУ уте?lIС
:bIlВClola нопа српска .Јржава. погото

во о БУРНJI:'1 ПО,l!IТIIЧКII;"1 збi!ва
ЊII\lа, о ра:шоју eKoHo.\llljc (а ПО.Ј ТЮl 
ПОЈ:'IO~1 сс ПО.Јра3У?llева ПОЉОПРJlВРС

.Ја 11 сељаштво којс се баВIIЛО 1'11:'1 
ПОСЛОII!, јер Србllја .ЈО Јруге ПОЈ10-

ВIIНС ] 9. ВС ка чак HII СIIс.1БОЛIlЧНО Нllје 
l!IIЈала ДРУПIХ ПРI!ВРС.ЈНlIХ .Јелатнос

TII), па 11 о l:елу ]1 сељаЦJlма Пllсано је 
"IНОГО. ПIlсано је l! овако JI онако. 

НаШЮI ромаНТl!чаРJlма све је 
БIlЛО готово сјајно. РеЖИ"IСЮI I1тl 

Il.1еОЛОШЮI :занесењаци. "Је!)у KOjJl~!a 
је упск бl1;10 СIIПШХ Ш!ТСЛСI{туаЛН!IХ 

ПРОфlIтсра 11 вараЛЈЩ<l, ПIlсаЛl! су 
свако на свој наЧIIН. 113 "свог угла" 
О.Јносно Jlнтсрсса IIЛ!I Jlнтереса ВЛl\

. 1ајућег реЖШ,lа !lЛ!1 113СОЛОГllје којој 
су ПРllпа.ЈаЛ!l. !!Л!I којој су СЛУЖ!!Л!I. 

По озбllЉНllј!l~1 ана~llП!Iчаршш 

11 јЈСТОРl1чаРl1:.1(.i~ ;ј пре L:I3cr~t по нс

СПОРНlI~1 ЧЈlњеНIIЩЈЩ\, II тај 19 .. век. 
1{<l0 )OCTCl:10:'! !I Hl:TOPlIi,J Срба у 

ЦС,lIIШI. бlIО је буран, ,Ј ПРII~lЈII\С У 

ље:'>ЈУ KpaJrbC 'ja:''ipUICHC~ I~ОНТРОБсr

зне I1 тешкс Поготово "Ја СС.гьнке 
О СРПСКОЛIЈе~I.ЪОР<l.ЈНIIЧКО:'1 

Ја.ЈругаРСТБј Пilсано је .ЈОСЛt. ао,!! је 
.Јоста тога остало не,lоречено, нс

Ii ј,ОНТјХ\ВСР:.ШО .-\УТСН

Т!IЧН!lХ .ЈОКУ"lсната !I подаТ((Е(l. 

поготово о HajpaHlljC:,1 ПСР!lО.ЈУ. 
не,,1а \IНОГО. AYTOPll су се пре\!н тој 
MaTep!ljlI О.ЈНОСllЛ!l всћ према ПОВО
.ЈУ због кога СУ ПlЮ\Л!I. својим спо-

соБНОСТII\lа. HaK,10HOCТI(;\1<l прсс.1<i 

ОВО:,IС 11:111 ОНО\'1С, ПОЛЈIТlIЧКIШ Прll
ЛI!К,ша 11 ПОЛIIТIIЧЮI"1 схватаЊlша 

11 ОllРС;ЈеЉСЊlша 

НСllаССЈЬСllа зс;шъа ... 

Србll су у ВРС,,1С Ј.:;те турске вла
.JaВlIHC. па 11 у ,1ругој ПОЛОВIIНIl 18. 
века. ка.Ја су се. после озб!lЉНIIХ 

пораза Турака у раТОВ!I;'Ја, ства1'
ClЛ!I HeКll IljГ;lC.J11 11 БVЈИЛCl нада .Јеј 
бll се тај туђlIНСКII -јарам некак() 
могао 'збаLНIПI, ЖIIВСЛI! vглаВНО~1 у 
ССЛIШCl. Ж!lВе.lll су у -беспутнш;. 
ШУЫОВllТIШ, забllТIIЫ KpajeBIIMa. у 
веЛJlКIIМ ПОРОДIIЧНЮl за.Јругама че

сто СсЈ по ВlIШС .JcceTIIHa чланова . 
КОЈС су саме ПРОШВО.ЈJlЛС све што 11\-1 
Је потребно "Ја убог!! Ж!!ВОТ !! преЖll
в,ъавањс. Тако су ваЉ.Ја 11 ОПL'ТаЛ!l. 

floc*lc ПРОТСРНI3Lliъа l-YPL-a.:a . 
Срб!lја је O!l:lC\ слабо насељена 1I 
IlзраЗIlТО Ј<lОl:тала ПО.ъопрнвреЈна 

ЈОl.сьа РСЦII:,IO. ] 8] 5. ГО.ЈIIНС У Бсо
гра.ЈСКО'.1 ПШ1Еl:1УЕ> Ж!IВС_10 је сачо 
400.000 СЛiновн!!ка. У току ТрlI :ЈС
ЦСНlIје T<ti броi се попсћао на готово 
700 .. 000. СгаНОВНliШПЈО СС) 1 век) 

HClГ:lO УI3С!1(l!3(iЛl' f3!Il:OK!I\1 ПРЩ1О.Ј
H!j~1 11 .ЈОСС.ъавање\1 

ш .Јругll'; крајева (Црна Гора, Хс р

ЦСГОПlша. Босна, f\:!aKC.JOHllja ЈП_1.) 
ПОС'IС српско-турског рата 

(!876-1R7X) !l Берл!!нског конгреса 
(1878). кџа ј.:: .ЈОШЛО.ЈО ПРОШ!lрења 

В. Ђурђе:вић 
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српских територија на југу. поново 
је нагло увећан број cTaHoBHIIKa. 
Србија је у 20. век ушла са око 2,5 
милиона душа. 

Ситан сељаЧКII посед 

Сељачки посед је од почетка 
стварања нове српске државе био 

yelIТњeH и такав ће углаВНО~l ОСПlТ!1 

до ;:щнаШЊIIХ дана. У другој поло

ВIIНII 19. века готово трећllна дома
ћllнстава имала је мање од два. а 

око 70 одсто мање од пет хектара 
обраДИВJlХ површинCI. Већ крајем 
тог века број оних до~шћllнстава 

КОЈа IЉ!аЈУ мање од пет хектара све

ден је на ПОЛОВJlНУ. док је повећан 
број газдинстава са десет, двадесет и 
више дeceТlIНa хектара. Србија није 

имала велепосеДН!IЧКИХ ГЮДlIнста

ва, али је имала велики број сиро
машних сељака, беземљаша који су 
хлеб зарађивали радећи у надницу. 

Процес раслојавања 11 довођења 
сељака у еКОНОМСКII па 11 сваком 
другом погледу инфеРllоран поло

жај трајао је цео век. Слично је 
било 11 у првој ПОЛОВIIН!I 20. века, а 
само у нешто другачијем виду траје 
!I до данаШЊIIХ дана. 

Грађанска класа која се ствара
.1::1. поготов онај богатији слој; била 
. . 
Је ВИЧН!!Ја стицању lI~leTKa, често 

НСДОЗВОЉСЮIЫ СРСДСТВlша. По ПРI!

РО:lН стаарн. ЧУ:Iriој некој .аогнин. 
СВС ВЈЈШСЪу.1ЈI. ПОГОТОВО ОНJlХ кој!1 

су Г!ОЧСЈlJj J~j се богате. ВОЛlла је 

рачуна са:,ю о СВОМ ннтсрссу. Про

па-=rа.f-Z.>У ССЈъаштва ЈОПРННС.lа је 
,lp}!{aBR; понсr-::а;:.r _710ШН~~I '3;Jl\OHt!),\(t. 

чешћс нсспровођсњем всћ JOI1CТJIX 
J~li~OHa~ ПОРСЈН~"lа !1 ;:.rpyrH:r1 Ha;,lCTlj

ма које бројни сиромаШНIJ сељаци 
НIIСУ !\-!ОГШI да IIЂшре. 

у још већу беду гурали су их 
разни преваранти. СJlромашни се-

В. Ђур1јеви1i 

љаци су се наЈпре за;::rуживаЛII код 

сеоских газда, трговаца, дућанuија, 

с\ онда државннх службеника, офи

цира итд, Државни службеници су, 

рецимо, добијали новац уз камату 

О;::! 4-5 одсто, а ;::rавали сељацима уз 
камату понекад већу 11 од 50 ОЈСТО. 
Много се варало, склапани су фIIК
ТI!Вни уговор!!, фалсификоване 
облигаЦlIјс. Држава је неюш закон

СЮЈМ прописима покушавала то Ја 

спречи, али јој то није полазило за 

PYKO~I Не само таЈа него!! ыного 
година касније, 

Крајем 19. века дошло јеЈО про
Јаје великог броја имања или ;::rело
ва имања презС\;::rужен!!х сељака. 

Тако се 1891. ГОДIIне "на добошу" 
нашло 4.780, 1892. - 3.977, 1893. 
-1.194,1894.-3.395, а 1895.-5.444 
;::rомаћинства. 

Мумуруз, царевица, колумбаћ ... 

Србија је, после протеривања 
Турака !! распа;::rа османлнјског 
феудализма, била изразито сточар
ска н нераЗВl!јена земља са огром
Н!IМ необрађеннм ПОВРШlIнама и 
шум ама, пого;::rнI!м за гајење стоке, 

пре свега оваца 11 СВllња. 
Токо).! 19. века, ссчоl.! ШУl.lе 

р~пи продаје ,1рнета. окретањем 

земљораДЊII због повсћања броја 

стаНОВНlIштва 11 потребе Ја се 

пронзвс.:rс више разноврсне хране, 

;::rошло је .Ја повећања 06paJ!lB!lX 
ПОВРШlIна. Више оЈ половине обра

ђе нс ЗС:\IЉС БИ"lО 
ВО..1сћа KY~lTYI)(! бно 

lе кукуруз, кој)] се таЈС\ називао 

ЧУ:'!УРУ3, цареВ!lца. колу~.lбаћ ... ОЈ 
;:lCnCJCCCTHX 

ПОВРШl!не под ТОМ културом ПОВС

ћанс су за два !I по пута 11 захватале 
су половину укупно обрад!!внх по

ВРШl!на. Сејан је ЖУТ!! и бели куку-

====================================0 17 
руз, а 11 један 11 ;::rруги су употребља
ваНII за сточну и људску исхрану. 

Пшеница је сејана на око 30 
ОЈСТО ПОВРШlIна, али су BpCI.leHOM 
те површине повећаване на рачун 
оних под кукурузом, Становниш

тво је све више прелазило на пше
НlIЧНII хлеб, а Србија је још среди
ном 19. века почела да извози пше
ницу. Пшеница је IIзвожена готово 

цео век, ЈОК су ОНИ који су је 
ПРОI!ЗВОДIIЛ!! углавном јели ПрОЈУ 
(хлеб ОЈ кукурузног брашна). 

Као под Турцима 

Данашње генерације не могу НlI 
да схвате у каквим се условима 

живело и радило у Србији и после 
протеривања Турака. Па готово и 
цео век касније. ЧаЈ\ ЈI у Јругој по
ЛОВИНlЈ 19. века сиромашни сељаци 
обрађивали су земљу готово слично 
овом орачу са фреске I!З 14, века. 

у Србији крајем шездесетих го

дина 19. века (без нишавског, врањ
ског, Н!IШКОГ ]ј ТОПШiЧКОГ округа, 

којll су присаје;::rињени тек 1878. 
године) живело је око 1.200.000 
становника, а нешто више од 

200.000 сс,ъаЧЮЈХ ПОРОЈица рас
полагало јс са око 130.000 волов
ских И КОЊСКIIХ запрега, 50.000 плу
гова 11 око 30 .. 000 раЛlща. 

"Тежак", најзначајнијl! СРПЮI 
ЛИСТ за по,ъопршзрсду н село кој!! је 
IIЗЛШIЗО 70 го;::rина, често је писао о 
:ШОСТНПОСТ!i ПОЉОПР!Iвредс, пого

тово о прm.l!ПЈ!вној обра;::r!! земље. 
По !!ЈвештајЈI\1С! Адама Богосављ

евића. М!!ЛУТlIна СаВlIћа, Вучка 
Бог;::rановнћа !! ЈРУГIIХ, у ТИЫОЧКОl.I 

је ретко сељак успевао 

једном у ЖИВОТУ да узоре своје 
земљнштс. РаЛllца може да оре са

мо после кише. А када кише н.ема 
онда еу неки пшеницу сејали моти-

КОМ. На М!!РОЧУ су кукуруз сејаЛII 1I 
по ШУМСК!!Ы крчев!!наыа. Најчешће 
око пањева. Најпре би дрво спалн
ли. па око њега, око пања. сејали 
кукуруз. Забележено је да на Космају 
сељаци уопште ННСУ ђуБРИЛII ЊlIве, а 
II да су ист!! усев на истој парцели 
сејали и ЈваЈесет година .. ПОЛОВlIна 
пр!!носа је редовно пропадала због 

суше, 1\lраза, веЛlIке влаге, БИЉНIIХ 1I 
iКlIВОТИЊСЮiХ штеточина. 

Сточарство уступа место 
земљораЩЫI 

Сточарство је у ослобођеној 
СрбlIј!! IIмало IIЗванредне услове за 

развој. Најразвијеније гране СУ бlIле 
СВJlњарство. овчарство и говедар

ство .. MeђyТlIМ. порастом броја ста
новника, 11 напре;::rовањем земље у 

цслини, сточарство је почело J~l 

уступа ~!eCTO зе\lљора;::rЊII. У по
СЛС.ЈЊIIМ деценнјама 19. века броi 
грла СТОКС се 11 аПСО,lУТНО С;'lЮЫ]

вао Тако је Срб1lја, послс 1878 .. го
.:1Ј1не, после ПРОШ1lрења теРЈ!ТОР!lја. 
нмала о.!ање грла СТОЈе него у paHJI
jJ!~!. ~laЊIIМ граНIIЦШ,Ш. На опа.Јањс: 

сточарства УТlщало је В!lше Ч!lНliла

иа.: крчсњс ШУ:,IС! 11 разоравање 

утрина, про;::rаја стоке за исплату 
дугова, поДмирење породичних по

треба, већа потрошња меса. У дру

гој половини 19. века сељак је морао 

В.Ђур1јевиJi 
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Куlzа у Србll;U кра;е.н 19. 11 йочеmкол 20. века 

све више да производи за тржиште, 

јер му је новац био све потребнији -
за, како је већ речено, плаћање оба
веза државн, I!змирење дугова, на

бавку нових средстава :за рад и ин

дустријске робе за кућне потребе ... 
Србија је у то време већ почела 

да извози .. Најпре и највише живу 
стоку. ЈаТII!>! пшеницу, па кукуруз. 

Извоз стоке је опадао, а растао је 
IIЗВОЗ житаРlIца. Почео је и IIЗВОЗ 
воћа. пре свега сувих шљива ... 

Село је у то време, а и деценија
:-ја касније, највећиы дело;..!, живело 

у тешкој Ое.:1ЈЈ. Те!\ у другој ПОЛОВJi
НЈI 19. I3CE~t ПОЧС.,l~l је ГРЭ3Iъа 1~13~1Л}1'" 
тстнијих кућа са више соба. АтI. 11 
те СООС еу OII;lC НIIСКС. ~Iрачне. са 

ТО:-'1 11 поне!·~lе окреЧСН!IClI, сви у јс.:1-
НО] !I,l!l две ПРОСТОРllје. често заје.Ј
с,,-' 

преславама или неким другим важ

НIIМ и свечаним приликама. У мно
гим .:юмаћинствима, па и ШИРI!М 
реГИОНl!ма тако је било све до Дру
гог светског рата .... 

Један ђак на 58 становника 

Осамдесетих година 19 .. века у 

целој Србији било је 517 школа, јед
на на 73 квадратна километра итl 
један ђак на 58 СПiНОВН!iка. На раз
међу 19. и 20. века у Србији је било 
78 одсто неписменог стаНОВН!IШ

тва. НС:ПlIсмено је било 85 одсто се-
~-ъaKa. а готово се 

ссљанка која је умела да чита и 

Пllше ... 
И, .. јС\ .\ТНОГО .ЈРУГJlХ драстнчннх 

ПО.Јатака којн говоре о Typo6HH~\1. 
CypOBIIM ПРЈIтIКама у којима је 

ЖЈшео највећII БРОЈ ссљака 0.:1 

у CKOHO)'lCKO~,l. 

Ilроју 11 неко простнје je,lo 0.:1 пасу- па I1 КУJIТУРНШ,1 !1 оБРЮОВНО~,1 
wъа. KPO:\llBlP'i. И.-ll 1 неког :lругог 

поврћа. у зповремену употребу 
млечН!!х прошвода. ПОСТIIЛИ су се 

.свака СРС.:1а !! петак, св!! ПОСТО ви, а 
месо се Јело углавном о славама, 

В.Ђур1јевић 

ПОi-ЛСЈУ напраI3нла . .i1СП напредак 1Ј, 

крајем 19. века. уза све невоље, уну
трашњс !! спољашње тешкоће и 

сметње, почела озбиљно да се кон

СОЛlI.:1ује као модерна држава. 
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Према подаЦl!ма са којима се 

сада располаже, још 1868. године у 
Тителу је формирана "Шајкашка 
земљорадничка задруга са циљем 

да становништву у несрећи, која би 
их без њихове КРИВl!це снашла, 

рука помоћl! буду И да ПОДI!ГНУТlIМ 
заводом у земљоделској струци, 
становништву као узор предјачи" 

Ова задруга основана је на пет 

година и толико је и постојала. У 
међувремену су и у другим местима 

осниване сличне задруге. Десет годи
на касније у Зрењаннну је основана 
прва специјализована Српска пче
ларска задруга. У Руыи је, 1883. 
године, петнаестак сиромашних 

сељака основало Орач ку задругу, о 

којој постоји готово сва докумен
тација и која је радила 20-так година. 
Ти сељаЦI! су узимали земљу у закуп, 

зајеДНI!ЧКИ је обрађl!Вали, а зарађено 
су делили сразмерно уложеном раду. 

Занимљиво је да је та задруга држала 
у закупу земљиште све до 1900. 
године. СЛl!чне задруге фОРМl!ране су 
!I у још неким војвођанским местима .. 

Тек после 1890 .. у Војводини се 

организовано приступило оснивању 

земљораДНИЧКI!Х задруга, а крајем 
тог века фОРi>шраы је веђ поменут!! 
Савез српскнх земљораДЮIЧКlIХ 

задгуга, КОЈИ Је окупљао сrпске 

органнзацнје овс врстс У "у'гарској, 
ВојВо.ЂIН!!, Славонији и Хрватској. 
СС,Ј.ИillТС СаrзС:З,-l је било у Загребу. 

НастанаЕ н развој lадруга ~!eђy 
Србнма у Војводин!! ПО:VlагаЛ!l су 

, шжђу 
остаnнх. БН.l1i Јаиlа Свето
зар Мипст!!ћ ј! ДРУГ!! Задруге су. 

поред ];ултуrно-проеветнш: 11 ЈОШ 
J.P)T1IX 

ВојВОДИН!I СЛУЖlIле као упориште 

за остваривањс и СВОЈИХ ПОЛИПIЧ

ких И друГ!!х циљева. 

Светозар Марковић 

Идеју о 

осннвању 

задруга сна

ЖНО је про

пагнрао 

Свето:зар 
Марковпћ 
( 1846-1875), 
полптичар 

н књпжев

ник, који се 
Оlатра осниваЧбl соuија,ТИСПIЧКОГ 
покрета у Србији. Он се највише 
оавио раДНlIЧКЮl П!ПЋlыша. а;ти је 
бршкљнво пратно збпвања у пољо

прнвреди и лlеђу сељашша. Осуђи
вао је експ,тоатацију ионако сиро

:\ШШНlIХ сељака, а И'Нlсђу осталог и 
СЮI је покушавао да практично до

принесе развоју зеы,ъорадничког 

задругарства. Марковић је предла
гао да се оснују општинске зајед
нице - земљорадничке пронзвођач
ке задруге, у којЮЈа ои сељаци, на 

ГРУП!lсаНО:\I Је\lсЪИШТУ ОНЛИ и впас
НИЦII !I радници. Било је покушаја 

да се то реализује у пракси, 
:\Iеђупш, видюlO, да та идсја није 
ПРОllпа НИ тада нн "IНОГО ГОШlНа 

касније. 
Марковићеве lI.:.teje 11 све ШТО је 

РН.Ј110 'ја KP~~TKOI ЈЈ':НВ(lта :\!о:я«~ се, 

овако И,lИ онако. JOBOJIJТII у 

Пlпање. па И констатаuија .. Да НИКО 
јШЈС Ю!аО интереса Хl се бан!! 

усавршаuаlLС:\l С::::L~iЧКС ПРОИЗВОД

љс" АКТIIВНОСТ :lруштва :Ја ПО.ъску 

IIРИВРС:IУ 11 

и 1111'0 су СИ.1С 

увек, па !! данас) којюш је би,ю 
ста,то да сс,ъац!! остану СНРО'lIaШ!Ш 

]! БССПО'lюћН1I да би .1акшс :'ЮГ.ј]! 

бити СКСП.lоаТ!IсаН!l. 

В.Ђур1јевиЈ1 
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РВА 3AAPyrA У ВРАИОВУ 
"Парадокс" да је задругарство најдубље корене ухватило међу 

сиромашним 11 полуписменим сељацима лаl~О је објаснити простом 
чињеницом да су они одувек били предмет експлоатације а удружи
вање и самоиспомоћ су им пружали неке, најчешће, јалове наде ... 

Задружни покрет је међу срп
ским сељацима почео да хвата 03-

БИЉНllје корене тек крајем 19. века. 
По дужини трајања, обухвату броја 
људи, броју задружних организа

ција, доприносу који је дао иџ, 
земљорадничко задругарство над

машује све друге облике задругар
ства. Задружна идеја је постојала и 
развијала се и у другим делатност!!
ма (занатлије, трговци, здравствени 

радници, последњнх деценија сту
денти. ђаци итд), али је све то зајед

но безначајније од земљорадничког 
задругарства. Има земаља у којима 

су задружна !!скуства и пракса дру

гачији. Чак супротна нашим. 

Звучи парадоксално да је задру
гарство на нашим просторима нај
дубље корене ухватило међу сеља
цима, дакле у већ нн!! и у дужем пс
риоду најсиромашнијеl.ј 11 најза-

0\.:1 JeJl)" станопништва. 

Објашњсње је једноставно. Послс 
збашшања ропства и осмаНJlијског 

фе).:rа.1Ш~1Н .:rошло је до ПРОЈора 
раног 1"l;;нта;lliЗ:,,1а }.;:оји је ,.10IЗСО .ЈО 

ТСШКЈIХ еКОНОМСКЈIХ, социјалних ]ј 
еПIlстенцнја:1НЈIХ '3аоштравања. 

Cc~ъaиH су почели Ј.а траже }ј·З:l(Ј.ј у 

саыооргаНН'јова1-ЬУ. ДОПРlIнс:rо је 
св::\Како 11 то што су Срби!! ранијс 
ЖЈIБСЛЈI у ВСЛНКIIЫ ПОРОДЈiЧНЈi?;l за

друга}.!а. па су донекле имали раз

вијен дух заједништва ... 
Као зачеТН!lК земљорадничког 

задругарства узима се :;адруга у 

селу Врано

ву код Сме
~ерева, коју 
Је основала 

група сеља

ка, на челу 

са Люаром 

Савићем 
Геиом, 29. 
марта 1894. 
године. 

Иницијатор 
за оснивање 

те, а и не- Лазар Са611ћ Геџа 
кнх других 

:;адруга најпре у смедеревском 
крају, а онда и у другим деловима 

Србије, био је Михаило Аврамо
вић, родоначелник, утемељивач 

(идеолог, теореТllчар, публициста и 
веЛIlКИ ЗClдружни посленик и прак

тичар) нс само српског већ и задру

гарства на ШНрШ,Ј просторима овог 

дела Европе. 

Међу 28 ОСНJlвача 3џруге у 

Вранову бшlO је неколико богат!!

јих ЈЪУ..1Н .Јак су ОСТ~lЛН били Yf.:li:1B

НОМ сиромаси. Она је, као и многе 
друге, које ће врло брзо почел! .Ја 

ннчу као псчуркс после ЕИШt:; била 
• • 1 • " 

Је "раЈсраЈ3СНОЕОГ типа ~ што "значи 

да се У 110четку углавном liЛИ гото

ВО ИСl,јЪУЧlII30 бавила i\Р~Јнтира
њем сељака. 

Исте године основане су задругс 

у Азањи (11. април), Малом Ораш
ју (6. мај). Миахиловцу (25. август) 
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и Р.атарима (18. октобар). Наред

н!!х година задруге су брзо оснива

не у Поморављу, Тимочкој Крај!!
нн, Мачвн !i другим деловима тада

шње Србије. 

ЗаДРУЖllИ савез већ 1895. године 

П рва пољопривредна аСОЦJlја
ција у Србији основана је у Сме

дереву 20. јула 1895. године И назва
на Савез СРПСКИХ земљорадннчких 
задруга. Савез је основало ]] кре
ДИТНИХ земљорадничких задруга, а 

пословао је по међусобном спора
зуму до 30. маја 1897. године, кџа 
су усвојена прва правила Савеза. 

Г оДнну дана касније седиште 

Савеза српских :;емљорадничких 

задруга пренето је из Смедерева у 
Београ.Ј и од тада поч!!ње знатно 

већа активност на ширењу задруж

них идеја и развоју задругарства. 

Том приликом је промењсно име у 
Главни савез српских земљорад

НlIЧКИХ задруга. Резултати су били 

врло добри. 
Од оснивања Врановске задруге 

па до 1914. године просечно је 
годишње фОРМJlрано по 50 задруга 
(ВНД!! табелу). У тоы период)', ДaI,ЛС 
пуних 20 година, стварни челник 

·заi1РУЖНОГ покрета у Србнји био је 
Михаило Аврамовиh, !шко се није 
увек налазио на највиши?>! ФУНКЦ!!-

Савез је КОРИСТИО готово сва 

та.::Щ раСПОЛОЖ!iва <:реЈства за по

пуларl1сањс јј пропагирање '3а..ЈРУ

гарств:! .. Шт:!\шаН!I су лсш!. брошу
рс:. одржаваН!I курсеви. предавања. 

зборовн. СКСКУРЗliјс, саветовања ... 
ПочеТКО~1 ] 895. ГО..Јl11-1С . ..Јакљ:: 

некол!!ко месеци пре осннвања 

Главног савеза српских ЗОlљора.Ј

НИЧКIiХ за.Јруга, појавио сс први 
број листа ,,3емљорадничка задру-

га" кој!! ће, као орган раЈа задру
гара Србије, са прекиДима, IIЗлази

т!! све до 1944. године. 
Савсз је давао веЛ!lКЈЈ допринос 

оспособљавању '3адружних кадрова 
"Ја штедно-кредитне службе, набав

ку и продају робе, књиговодствене 
поеловс. РеВ!lЗнона служба је била 

такође важан Ч!1нилац у усклађи
В<lЊУ пословања задруга са прави .. 
Л!lма !l законским ПрОП!lсима. 

Крајем 19. века II у Војводини је 
нагло растао број земљорадничких 
задруга, а већ 1897. године, основан 
је Савез СРПСК!lХ земљорадничких 
задруга са ссднштем у Загребу. Он је 
објеД!lњавао српске задруге у Угар
ској, Хрватској и Славонији. 

Прве земљорадничке задруге у 

Србији биле су кре.:r!Пног "рајфај
зеновог типа". Средства "Ја осни
вање и рад задруга ЧИН!lЛЈI су мали 

удели сељака 

и зајмови од 
новчаних ус

танова. Фон
дови су бил!! 

недељиви !l 
неотуђиви, а 

задругарн су, 

СОЛ!lдарно !l 
неограничено, 

цслом CBojO~l 
Il:.lOВI\HO\! га-

рантоваЛll за 

ра.Ј !I ПОСЛОВ<l
ње задругс. )' 
почетку. па !! 

касније. зајмо

ви су бllЛ!! "IС\
:111. а ЈДВi.iНИ су 

Ја набавку З<i

!lрежне 1I ПРl!

плодне стоке. 

куповину по

ЉОПР!lВРСДНИХ 

алата. ПОд!lза-

Године Број 

З(i,llруга 

1894. 5 
]895. 12 
1896. 17 
1897. 50 
1898. 109 
1899. 167 
1900. 244 
1901. 259 
]902. 300 
1903. 359 
1904. 429 
1905. 525 
]906. --,., 

"),1 ~1 

1907. 629 
1908. 654 
1909. 683 
19]0. 694 
]911. 672 
1912. 672 
1913. 782 

В.ЂурђевиJi 



га 

ње воћњака !I винограда, куповину 

хране JI враћање дугова, 
у то време, дакле, крајем 19. 

века. у селима настају и специјаЛII
зова не произвођачко-прерађивач
ке, набавно-продајне, млекарске. 
виноградарске и друге задруге, 

у раду тих задруга, па и дeцeНlI

јама касније, било је озБИЉНЈ1јIlХ 
проблема, Законодавство није било 
потпуно и прецизно, а средина, 

учмала И неразвијена, није могла да 
разуме еавременије начине посло

вања, па рецимо ни то како еељак 

може да буде сам ееби и кредитор и 
ДУЖНIIК. Било је, и поред ПрlIЛИЧНО 
стриктних правила, којима се регу
лисао пријем у задругу и начин 
додељивања кредита, доста непра

ВJIЛНОСПI и малверзаЦJIја. Највећа 
невоља је била што није било дово
љно новца, а о новцу се углавном 

радило. Држава је покушавала да 
Дотури сељацима нешто пара под 

повољним УСЛОВJIма, али од тога 

није било много вајде. Новац је нај
чешће завршавао у рукама бога
тнм, вештих и покварених. Поне
што новца је (.,'Тl1зало у село, али УЈ 

внсоке камате. 

До 1914. годнне готово сваке 

ГОДЈ1НС одржаваНЕ су конгреС!1 срп

\,..Г\јј,', зсt,1}"ъора.ЈННЧКИХ за.1РУГ:l 

ПРВ!1 је одржан У Смедереву Kpaje~1 
авг\'СТ(\ !l почетком септембра 1896. 
ГOJ~IHC. а главна тсма је бшш ШТСЈ-
lba стаНl,:вннштва и CTBapHt+.:::e '3:1-

ЈРУЖН!1Х фОНЈова за испомагањс у 

случају болеСТII, старости. C~IPTII 11 
ЈРУГНХ нсво:ъа. I-Ia ЈР)ТО?\.l конгре
су у' }(рагујсвцу, па 11 оном го.]нну 

Јана касније у ЈаГОЈiiШI, ГОВОРIIПО 
(С О ПО .. Ј.1IЈању i-Ј<liТНi1Х 

стоваришта. али JI ЈРУГИМ ПlIта

њима која су т!!шт!!ла сељаке. 

Први закон о земљорадничюш 

!! занаТСКJIМ задругама донет Је 

В.Ђур1јевиJi 

1898. ГО,JlIне. Он је дуго ПРlIмеЊII
ван на подручју Србllје и Црне горе. 

Задруга у Вран ову пропала ... 

О томе када је у Србији или код 
Срба основана прва земљорадни

чка задруга било је извесне благе 
полемике ПРИЛИКОМ обележавања 
СТОГОДllШЊlще задружног покрета 

у Србији (1984). Тада су у свечар
ским заДРУЖНIJМ публикацијама 
објављени подаци о првим војво
ђанским земљорадничким задруга

ма и организацијама људи сличних 

занимања о којима шира јавност 
није била упозната, Оне су, тврде 
војвођански задружни летописци, 

настале раније од првих задруга у 
Србијll 19. века. МеђУТ!lМ, као што 
је већ речено, оне нису биле прави 
замајац задругарства на простори

ма данашње Србије. 
Било је спорења о томе када је 

настала прва земљорадничка за

друга !I у Срб!lји 19. века. Има ту 11 

понешто КОМIiЧНО. Тврди се да су 

сељаци у Вранову 11 АзаЊII, дaK~e 
два села у смедсревском краЈУ, 

истог дана ДОНСЛlI одлуку о оснива

њу задруга. Азањцн чак тврде да су 

OH!i пре основали задругу, да су се 

.Јогово-

Р!lШЈ са 

ссљаНII

мс! 113 

Врано!3а, 
да IICTOr' 
дана оду 

с с д с

реву 11 у 

С дске 

к њ 11 Г е 

УП!1ШУ 

с в О ј У 
задРУГУ. 

:-1;: 
AJJE!\CAH~,\AP 

3А!\ОН 

Слом 
========~~=======================. 2S 

УДАРИ НЕКА АРААУ ИНА 
После ДУЖIIХ темељних при

према, Мllханло Аврамовић, онда
шњи упраВНIIК Подунавске задруге, 
а доцније председник Главног 

савеза СРПСК!lХ земљорадничких 
задруга, ДОГОВОРIIО се са Милијом 
БаТIIН!lћем llЗ Азање !! Ла:заром 
Савићсы llЗ Вранова да ЊИХ двоји

ца, заједно са "1Сштанима ова два 
села која еу спремни да потпишу 

уговор о ОСНIШЮЬУ земљорадни

ЧКIIХ задруга. дођу у Срески суд у 

Смедереву 29. марта 1894. године 
(по старом календару) 11 обаве све

чани чин ОСНlIвања задруге. Обоји

ца су ПРlIхваТllЛlI договор 11 код 

СУДllје неспорннх дела Среског суда 
у С;"'lедсрсву, ГОСПОДIIШ\ Јована Кр

ч;,шревнћа требало да се нађу "Пр
liог УШОРIШ трс/и! - ЩЈсffiОЙ(}/С/ЩјI/С 
I/CijC. /ЈС, Прс ПОijl/С .1' 1 О сахаШа". 

ВеШIКll је то бно догађај за оба 

села. ПРIIТllснута У то време свеко

jjllКII\! недаћама - eKOHO;"'ICКlIЫ 11 

ПОЛ!IТIIЧКIl\!, аЛll ЈОШ внше тсгоб-
~,(~-lVI3~Ь!~Н!i~,l K~tJb{,t

ВI1\1 11 11злокашш путеВlI\lа бсз пре
ВОја. ј!\:сьа је 01 !:1~1 BC,l!IK~\ а С:,ЈС-

НСI,Ш;О, (јаш 

уочи lТill,' UltOP

Ј;:а, КClча ст IЮ 

ЙПlt .YffiC.7lI ча 

йођl·,1·ijClРll I/С/{([ 

Llр.?UП!llllШ, Па 

6СШClр, ПрађСIl 
Ба(iu-/\Ј ({plТiи.H, 

I/cijaijc lIЗ I\тl7с 

Сја СС 1I3С1/;С, а /l,111.1II;a Баmll1l1lћ 
KCI,11O,7lI IШ Сјn?с!,' 

пуffi Сја сс I,PCI/C. И ffiш;о Пmltрајс свс 
чо зорс. ИеffilllШ, IlСЮ! ./,.1·СјН СТ, 113 

(јојuЗ/lU ча и.Н СС I/СШlТiо IIC ЙРllгОliОРU 
Uil!l СС IlС ПО.\IlIС.Ш ЧCl СТ ПШШЮIIUЛll, 

llШрСlIllL{С ПРСI{(I ,?сђа 1I 'ајч у СС,1О 

(I/сюша јс 1I 4-5 Ю/ЛО,1lсffiара ос; "'.1·ћс 
чи соu), а lТiU.\1O се С([/,ТПll.Ю lТic!,' 

ijСССlТiш,' .1'.1ijl! ПОйl'lIЧillllС 1!nlta lШ 
(Ш. ЫI ЧUI/UlТiu U с.Ю.ЈЈСII() Оij,?УЧlllllС Сја 

сс РClЗU/n', il ij(юј1llfLl ОС; љих 0ijUlllC .1' 
C\!CijC{'I!({(I ijil I,·CI.Ж'У шlТiа и.У јс 
СЙРСЧll./(} ЧCl ЧО/).1· .1· С1'Сј И ffiuю) (ЈII 

К(lijи (llШ ij1юјl!l{U clТil!,'/i1' ЙОЮlс.ш. 
ј,U 1,"1111 iI 17{Јо.ll{ЈJ:lII ЧО ЮlсiПlI/l· • .\. 

(' 3~ {Ји, 

JЬCi; В!ЮI/()(iС! (Љ1!1!Cl јс CjIJ СlIСijС{ЈСIШ 

,.I<и.\!СI!Ii.\I сЈи сс ·Ј I,'оји 1I1J1Тi

Писи/uс Ј ,'и{)ог 

се 1{l!.\1iI IIClltU ((/,\1(1 Ч{Ј\·,'(Ј .HCC!Тto· 

Y~}PY/t\C 11 ;!(.lii ~U ЧУЧСiНlt\~l
на 7\1;ja:lcHiiC. ji ~lOi'OB~)PHjlH се ,.1'-t 

!~EO ПОНО!l!! H~l EtKl~3(lH!I .Јан. ПГс~1 
СУЈНlШО~! сеоско;..! СВ!! бу;:!у 11 .,УЈ 

Божју ПО',lOћ Kl'eHY на ПУТ од КОРJI
СПl за СВС·' :-'ЧШЬСНIl договор. ;,lе
ђУТIIЫ. бешс само деШIМIIЧНО 

!IСПУЊСН. 

ОНllс;!) су А Jllibl/ll OiillClCIli ОClIll

IЩЉС с(тј!' щgругс l! ](l!lIlnO су .1/()

pa:1lI ga се ЈаgовО,I,С gpyZu.lI .1[ссmО.l1. 

(Пуб:zш;аl{u;а iioeogo.1/ gcBegeccmc 

гоgllllllЫЩС А ]([[I>С"С Jagpyzc, I\'о;а ;1.', 
готово)' ('liС.НУ. 1(1.'0 вс]..' би.Ш ;cgua og 

uа;БО,ЫIХ у Србији). 

В. Ђурђевић 
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ј'()ДПШL IП. 

3ЕМЉОРАДНИЧlfА ЗАДРУГА 

З!ДРУГ АРИМА 

Э()ОI' ТОl'аl[!ТО СУ СП]! 1 (НОВО [>[1;(11111(11 11;[ /)С.1I.1,()!'U':ЏII1 1 1-
lтј 3u/~p.l/,JII ;)[1уаОТII O;t HOla)l' ВЈ1С~ШII:1 I'О<::IОI!II)[:1 01:0 
1ПТЮIIJflЉI1 Рада Првог ЈГопгрсса., ()Ј,о оmШВ:lII.[1 II УјЈсl)IIВ:1Њ:1 
НОНИХ :ЮЫ:ЬОР::ЩШI'I!ШХ 3ЩtРУIЋ 11 ПРШIГ')Щ1}f.[l. П:ШОСШIХ 
р!ЩОВП, }Щ сс '311 :1еМЉОРi1ЮН!'П\С :t[1;lP;'-ТL; ,'lO()lJjc iIOI'[I.'I:lJl ое
ноп у нашој зеi\IЉИ~ Зс,7';ЏЪ(јР(~ДJl.UЧI,а .]аДР.!Ј1'(( HlJje :ЧOl';[:I, 
0;\ 15. фебрупра о. г., дП IШЈI1:ЗП. 

Па IJОIПТО ho треunтп још ]101;0 Bpc~rc, ЈЩ со Il:l10ЩI
Јави ПОСЛОВИ у 'Управи CaBe:)n СР[ЈСlтх 30ЫЉОР[ЏЛIЈЧIШХ 
:1пл.РУIЋ посвршпrзnју, ТО ,јо иста У'I.!чша у овојој 00;1111]][11 0,'1 

20 ОВ., Ы. ОД.1}"'.Ш:Ш: дп. Зе.Ј!.'ЬОРUЛll7.1,'II;·U /]а/'!РlјПI 0,'1, с:ц, 
пп ;ю ;iflЉО o;l1yr,o, пзла;m 1/0 nо'греСи '/1 ,)(OTiJ!;'nO(.'l'/(. 

'Уродппштrзо ЬО СС, Mct,Y ТП,Г, СТ:1Рf\Пf, ;(:! се (јва 0;[-

Л'уI\f1 ]НТО IIре ;Н1МСJlП /lРУI"ОЛf, 110 Ј\ојој -'Је .~J('.:r"'I(}/J(I((IIt(If/\'(f 
,:ЈIl/lГ.1ЈГ(/. JI:3:1f\3!1Т1l PO;~OI!]( О е 11;\1:0 [' .\ll'ITll:l. 

ОВilј троlш С\рој Нс.1I.7'('lЮ,ј}I!!I!I;!' и! ).1/1'(' ;;:;,ia;;ii 1!:! 

основу Ojl:lYI;C pO'lCI1C Ј'llрrшо II јОДlllЈО l',ЏI! '1'01'[1, ;l:l CI~ 
објаве I!СIJРНО!I.'ЈIIОСТП JI :Ј:ЈОУIIОЧ)С'(,О, I;ој\] (~y I:ОlН;'1 [(тона!!с 
:( Pf\;I·Y IЈоје;щнпх Ч:1(;!Јш;а !I{)Ј;Ј[:\ :'I':.I:I'0]1;1:\111[111.11:\: :::i,'iI\\'IJi 

Уре,цништно 

11}:e 

На;сiПарији бро; "Зе.1/;ьораglllIЧl.:е заgруге" ко;и ;е сачуван Ј' Hapog1lo; б1l6-
,7110iiiel{ll)' Београgу. Из iiiе;.;сЩа се Bl!gll [Ја се з({gругарСiiiво ;Оul па са.iЮ.!f 
Почещку (,}'O'lIl,10 са uеПравll.l1ЮСЩII.на II з.70у170Щре6а,!ш, шiiiо ће га, lЩ 
Јlса.70СiП, ПраiПтиll gеz{еllll;адщ, све уо gаuщщьих [Јана. 

В.ЂурђевиJi 

~C~A~O~~~~~~==~===================. ~, 

Михаило Аврамовић 

М 11 Х а 11 л а 
АвраМОВ!lћа 

(1846-194 5) C~Ja
трају оцем срп

ског, па у IIзвес

НОЫ С"llIСЛУ И ју
ГOC10BCHCKOГ 

задругарства. 

Пре свега зем

љораДН!lЧКОГ 

ОН је међу оснивачима прве 
српске кредитне земљора;щичке 

за.::tруге у Вранову, а задру

гарством, селом !I сеЉаЦИМа ба

ВlIO се готово током свог дугог 

века. Бно је Најплоднији ЗаДРУЖНИ 
писац 11, TBp.::t!l се, Најугледнији 

теореТ!lчар овог покрета. Први је 

професор За.Јругарства на Уни

верЗlIтету у Београ.::tу, 11 дугого

ДIIШЊII уредНIIК ЛlIста "Земљора.::\
НlIчка задруга" 

АВРЮЮВllћ је рођен у Дубони 
код Младеновца У Смедереву је 

заВрШIIО Гимназију, а у Бсогра.::\у 
Трговачку школу и Велику шко

лу. Ооразовање је употпуњавао у 
Француској, Ношчкој. Италијll, 

Г.Је се особито I!HTCpeCOB~lO за ЗС:'l

љораДНJIЧКО задругарство, Авра

МОВllћ је УЧССТI30I3ао у оснивању 

MCI))'HapoJHor ЈCl.::\РУЖНОГ СClIЗСЈа 
1895" ГО.Ј.ннс. 2/ РУi(ОБО.ЈСТВУ свет
С1(ОГ Јадружног покрета АI3рё.лlO

IЗlIћ јс остао .::\0 краја Ж!lI30та, 

НаГНiсаL) је више КroИГti о З\.1-

другарству. l:елу !! сс,ъаШI~1а, Ба

вно се ]1 поm!Т!!КО:.I. а 0110 је I! 

ПРСДl:СДНIIК народне еељачкс 

странке н њсн ПОС;lаннк у На

родној СКУ.Г1ШТIIНlI 

В. Ђур1јевиJi 
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3ЕМ~АРА3АИ и СУПРОТНОСТИ 
у Краљевини Југос.:'швија пољопривреда је била главна економ

ска грана, а располагала је са свега 2500 трактора, док OI~O 30 одсто 
сеоских домаћИlIстаnа није И~IaЛО 1111 плуг ни ра.rпщу. - У всћем лслу 

земље још су владали феудални и полуфсудашlИ односи. 

После Првог светског рата на

стала је нова земља - Краљевина 

Срба. Хрвата 11 Словенаца, која ће 
се од 1929" године зват!! КраљеВlIна 
ЈугослаВllја. Била је то готово неве
роватна државна творевина, са

стављена од већег броја мањих 11 

већих народа ра:зличнтих у много 

чему - вери и је:зику, писму, степену 
образовања и културе, траДIIЦlIји, 
а, пре свега, по степену економске 

развијености подручја која су ушла 
у њен састав" Ваљда се није ~lОгла 
CTBOP!IТ!I земља са толико разлика. 

па !Ј супротности" 

Само 2500 трактора 

Северни делови Југославије, 
кој!! су бнп!! У саставу Аустро Угар-

б!!ЛII РЮВllјеНllј!l. ал!! по веЛ!IЧ!1Н!1 

TCP!IТOP!IJ<: 11 броју СЛШОВН!!I"1 
(рбlllCl ЈС "Ј ратова од 

1911.:10 ;")18, ГО-1НнС НЈ1:lШ;1а тсшrzо 
осакаћсна. готово потпуно разоре

на )' Босн!! Н Хсрцсгов!!ни 11 

,]СЛОБil:'Нl новостворене ЈР

iКi:lBt: вла.Ј.аЛli су ПО'nУФСУ..1(ЈЈ1Н1i liЛii 
чак феУдНЛН!1 однос!!" Заосталост у 
ТШl КРЩСВЮ1а б!lла Је ПОТПУЮ:t" 

Све ;10 Другог светског рата Ју
гославнја је била неразвијена каПII
талистичка аграрНО-ИНДУСТр!IЈска 

земља са дохотком који је био .Јесет 

В. Ђурђеви1i 

пута нижи од дохотка САД" Индус
трија је била у повоју. У њој је пре
овладавао страни капитал, а окос

ницу економије, по обиму прош

водње и обухвату становништва, 

чинила је пољопривреда" Међутим, 
и та грана је била при дну лествице 
у односу на сличне делатности у 

другим развијеним европским зем
љама. 

Пољопривредници су распола

гали са свега 2500 трактора, који су 
углавном служили за вучу" Од око 
два милиона земљорадничких газ

динстава само 44 одсто је имало 
гвоздене плугове, 19 одсто дрвене 
ралице, док остали нису имали ни 

једно ни друго. Посед је и даље бно 
веома уситњен. Трећина Домаћин
става !lмала јс до два, трећнна од 
;::l1за до пет хектара" Било је СВС внше 
велепоседника, али и беземљаша. 

Веnике ыасе сеоског становннштва 
011Л!1 су. као у ј 9. веку. изложен!! 

СУРОВ0ј експлоатацији и )KHBC.llli су 
бедно уз проју, пук !I пасуљ, Север
ннј!! ДСЛОВ!I Југославије БИ,1!! су 

ло-

['"lC.JY развијенији, ДОК је што 
се ишло пре:,ја ЈУГУ. б!!ла све већа. а 

ЖIlВОТНii стандард, Пiiсменост 11 

образовање. као у време Турака. 
Всћјс речено да су у некима од тих 

крајева владали полуфеудални ил!! 
чак и феудални односи. 

Ве.шюl.Jl gШIIУJlII.)/{/ ЗС.JI..iJораgiliiч;;.ог заgруга[!Сill6i1 c.1l11iТipa;y П' зйуру

.1ЮIII ;;'ОllгРССlI, ОУР.ЈIСШI/I у сеПiПс.нОРУ 1921. ZOYII/lC, 1111 j.;Ojll.J1II су ујеУШЫ'11I/ 
еП6еЈlI СРПСЮIХ Је.ll.ьораУlIllЧЮIХ зауруга 1/] СрОн;е. Сре.на, BO;6ogll/le, С:III
вОllијс 11 ХрваiПе;;.е. Као 11 у 9ругu.Ј/ Йос.юв1l.lIU, у ОП/lовll 11 уiПе.lIе.l>lIваљу 

ЗС.1!.ЬС, II У зпgругарсiПву се йочею са .1/1lОго а.lIбlщu;а, lНе!;уiПlI.lI. llЗузсiПаll 
СlliПузu;аЗil.Ј1 Почео ;е lIaz:1O уа јељава, ;ер се Ј{/уру.Щllll Йо;;.реiП Почео уа 
с)'очава са .HlIOlJI.lI iПешко/т.на у своји.lI реуови.Н({, а 11 ]С.l1.ЫI У l{e.711l1ll. 

В.Ђурђевић 
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По завршетку Првог светског 
рата и стварања нове државе, фор
миран је Главни задружни савез 

Краљевине СХС (14. јуна 1919. 
године) у који је ушло 15 задружних 
савеза са подручја целе земље. Врло 
брзо је почело оснивање НОВIIХ 
задруга. По статистичким подаци

ма, у Краљевини Југославији је 
1930. године постојало 4.491, а десе
так година касније 9.359 земљорад
ничких задруга. Највише је било 
кредитних, а онда набавно прода
јних и специјаЛИЗ0ваних произво

ђачко-прерађивачких. То је разУМ
љиво, јер је пољопривреда, као и у 
Србији у другој половини 19. века, 
била неразвијена, још се са на
туралне прелазило на робно нов
чану привреду .. 

И ове кредитно земљорадничке 

задруге биле су сличне "рајфајзе
новим". Чланови задруга су овог 
пута били углавном богатији 
сељаци, који су били и образовани
ји, имали више времена, боље кон
такте са градом (што ће рећи са 
изворима јефтинијег новца), боље 

су познавали економске и поли

Т;lчке прилике. Ове задруге су, 
креЛПЈша, о\!Огућавале својим 
члаНОВШ.1а да набављају средства 

за ПРО!ВВО.Јњу и живот, али су с:с 

бавнле I1 пропагирањем l! оргаНll

зовање:,ј ште.Јње, па и неким .Јру

пщ П!ЧКТ!!ЧН]]~1 ПОСЛОВlIма. 

Кс:О !! у СВИМ вреМСIШ:'Iа. бшlO је 
'3а.lруга ј,,·јс су реЖПI!ВНО сl00РО 

ПОСl0В<lле. скономсю! ПО\IClгале 

своје чланове 1! ПО.ЈСТ!!Ltaле рювоi 
ПО.Јручја на којН!>lа су деловале. 

Ал]]. н]]је било MCl,lO Он!IХ Iюјс НIIC:Y 
I!мале некаквог н у 

се .lоше га:цовало. Поје.ЈIIНЈlс,Ј љу

.Јнма зсџруге су С;lУЖJIле 'за шпеку

лацију, варање сељака !! .Јруге 

малверзаШlје. Од тога. на жалост. 

В. Ђур1јеви1i 

задругар

ство НН

ка.Ја Н!!Је 

било иму

но и ТО му 

је, уз раз
не друге 

несугла

Сlще и не

споразу

ме, .Јеце

нијама 

наносило 

велике 

штете. 
А:ш,сапgар R'арађорђеНII!l 

Прва аграрна реформа 

Подстакнути пре свега тешюlМ 

ЖИВОТНIIМ условима, аграрннм ре

формама у Европи, буржоаским 
револуцијама, па и октобарском 
револуцијом у Русиј!!, еељаЦIl су, у 

јесен 1918. године, почели .Ја заУЗII
мају велике посе.Је у намери .Ја IIХ 

ПО.Јеле 11 присвоје. Да би то спречио 
регент АлексаН.Јар је .Јао "краљев
ску реч" да ће приступ!!ти аграрној 
реформи, али да земљу неће добllТИ 

они који је самовољно заузимају. 
Већ почеткоы 1919. вла.Ја дОНОСII 

.,претходне одре.Јбе за ПРllпрес,IУ 

aг!~apHe реформе", које су са.ЈРЖClле 
О.Јре.Ј.бе о ЛНКВ!I.ЈаЦllј!! JaOCTa,liiX 

феУ.ЈС\ЛНlIХ аграРНIIХ О.Јноса. о 
ексП[юпrијаШlјн ]1 rаСПО.ЈеЛ!1 круп
НlIX посе.Ја. 

За Jlзвођсње аграрнс рефОР:-lе 

пре Другог светс!\ог рата .Јонето је 
В!lше закона JI пrаВJIЛНIШ(l Измсћу 
осталог, 'Закон о забраНJI отуђllва
ља н оптерсћивањС\ ЈСЫЉIIшта ВСЛ!!

К!!:, поее_la (19':::2). 'Закон о ПРОВед
бн, спровођењу .ЈеЛЈIМIЈчне скспро

ПР!lјаЦllје зел!Љ!lШЛl ВСЛЈIЮП посе

.Ја (1922), За!\ОJl О поступку ПРJl 

.ЈеоБJl .ЈржаВНllХ добара у сврхе 

Слом за.цруrарствз 
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аграрне реформе (] 922), Закон о .ЈО
бровољцима (1928), Закон о ЛlIКВIJ
дацији аграрне реформе великим 

посе.ЈJIма (1931) JI Измене II .Јопуне 

цајем вла.Јајућих странака задруге 

су брзо и лако оргаНllЗоване, па чак 

и уз "ракијицу" у кафанама, чиме је 
скрнављено за.Јругарство, а ствара

ни услови за најпрљавије малверза

ције. За .Јве године основано је го
тово 1000 таквих за.Јруга. Дошло се 

овог закона (1933). 
На основу ових закона у руке 

зеМЉОРСI.Jника прешло је око .Јва 
милиона хектара, а готово 600.000 
ПОРО.Јlща добило је земљу. Тиме су 
ликвидирани феудални о.Јноск 

.Јотпе да су многи сељаци верОВ<ЫII 

.Ја тако добијене кредите, уз помоћ 
ове ИЛИ оне ПОЛllТичке странке, а 

,,претходне одредбе" биле 
су врло ригорозне, међу- Савремено јунашmво 
тим, са аграрном рефор
мом се одуговлачило, бур

жоаска класа је јачала, па је 
начињено много неправил

ности. Неки су морали .Ја 
плате .Јобијену земљу, неки
ма је одузимана незаконито 

и неправедно, неки су Је, 

ипак, саы!! заузимали, ЈП.Ј. 

ДО извесне прекретнице 
у развоју крсдитног земљо

радничког задругарства у 

Југославији .Јошло је 1925. 
ГОДlIне, после .Јоношења 

Закона о пољопрнвре.ЈНОМ 
кре.Ј!ПУ и оснивањеы Ди
рекције за пољопривре.Јне 
кредите, 1927. године. 

Држава је почела .Ја осНlIВЗ 
~JeCHe ]ј обласне З'I.Jруге за 
пољопривредн!! креДlП, а 

ДllреКЦlIја је располагала 

сре.ЈСТВ!ЊШ која су у виду 

КРС:IIIТЗ. ,ЈО..1еЈЪНБана С!3!!;',1 

обласним задругама. Саве
Ј!lма 3С~lљора.ЈНlIЧК!iХ Ја

.Јруга. пољопр!!вре.ЈНШl 

удру;,кеЊII;.1а. Све је то. 

~lсђУТЮЈ. било лоше орга
ншовано II кратког даха. 

Сре.ЈСтва су Пирекuнји сла
бо ПРИТlщала, а у те посло

ве. као !I много пута paНlIje, 
а ]1 касније, умешала се 

дневна ПОЛlпика. ПО.Ј ути-

и данас су потреБFIJI јУНЈЦIF Потре6Шl су 
храбри Ј/ ПУНIF пожртповања људн, КОји /Је без 
страха IJ умора да рату ју IFf)()ТIIН), зла. бране/ЈIF до
бро. Потребни су стуБОВJf, .1{[ЈСНiШ1f i! јакн, о ;.:ојс 

ће зло неЫОћно YJiapaTIJ, ис" рушсl'Ј/ ;IХ. . 
СавреМСНЈ/ јунаци треба [ЈЈ/СОКО да понесу у 

СБОјим јаКJlМ десшщаыа JI J/ClipCHH.1F срцима стего-_ 
ве поютељ,э, напретка Ff отпора преыа злу. ДЗllа
ШЊFlца Об/FлуЈе МI!Оштвоы liзопаченостн; одбрана 
од зла и сеј!iњ(; добри, то су главни задаци савре
i:fепог јунака. 

Задругiц)ству СУ; такоЈ}е потребни јуиаЦlF. 
Смели радници, са ду601<1I.I! }'беi)ељем да је 

идеја задр}'жнОГ братства CI1aCOilOCHa, са ПСНЗ.\!ер

!!ОМ љубiJВЉУ према браЈIН задругарныа и задру
ra!lfa, потребни су жилави .људп, којнмЈ. Зllаље 
НlIкад није lIа одмеТ, а који у раду за ОПI1lТ}' ствар 
Вllде јеДИНJI начин успеха, одрЖЈља IF наПРСТ!iа. 
Савремени јунаци нстрајно!.iIlЈ}' спојо.ll 11 уверељем 
својllМ треба да ПОТПО,\lОГFiУ оствареље једне ве
ЛlIке Jr свете идеје, идеје братства, мира и. бољег 
живота hlСђУ људи.на 

Сав свет је данас}' знаку нометаља 11 врсља. 
Разни сеБИЧU1I за.'\:тепн, РПЗ!1Ј! ЛJftJIНf прохтеви, 
преплашFЛН су свет. Човек човеку постаје курјак, 
а l{C брат; постаје непријатељ, а нс саР2ЛН ;n-:. 

~/ зпдругарству је (тК. 

Са пуно .љубави, саосеЈlања Jf qpaTcTBa сту
пају задругари чврсто збијени у својим. ред{)нн.ча. 
Земље у којНИЈ је ЗiJДР}ЖiЮ идеја ПРИh'УПllла веlш 
део народа напредују lf претстаПЈьају чслнчан, не
ГlDодојтн знд зл}' ЗеМље у I:ојн.на се задругар
етпо јОllЈ није ДОВО.љпо прошuрнло пате од нзве
СШIХ елемената који спутавају сваЮI здрав покрет. 
3е:,!)ье, нан, у којима аад.РУ1·грСТD(1 jOll1 не:.rз, бед
нс СУ И слабе за боРбУ \' ЖJfЛОТУ 1! са ЖI1ВОТОМ. 
зат; се, Сј{ОРО CB}'дa~ ПО "ц сл о.\[ снету, паЛе задру-
Жiiе ИУЈСГ1Јње. 

То су СЈ!ГЈ!дЛl! 11:0јн прн.ЈЈ!lЗају савре.НСllе ју
у СБоје нруговс. То су l";72CO::'OC113 освет.љењ8 

ноја чувају своје ПРИПЈДН1!КС, јачгјУ!l1! Jf потпомз
жућН ИХ. ТО су благодети из но јнх mFче нов, леп

Шi! Ж!!ВОТ 

(ЗељьораgUIiЧl\а ]ауруга, 31.10.1937.) 

В.Ђур1јевиJi 
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оне су на свим просторнма Југосла
вије биле до гуше закрвљене, не мо

рају ни да враћајуо Некн те кредите 

НIIСУ ни враПIШlо Днрекција је 
ОУКIIнута само две године после 
оснивања, јер је њено даље посло

вање било бесмислено, штетно и 

немогућсо 

Како су ликвидирани 
сељачки дугови 

Теоретичар!! Јадружног покрета 

и прилика међу сељацима између 
два рата сматрају да је значајну 
улогу у развоју задругарства и по
љопривреде имала Привилегована 

аграрна банка, која је 
основана априла 19290 
године. Држава је по
моћу ове институције 
хтела да обезбеди се
љацима повољне кре-~~"""'-c.::'. 3:::' rг~!tl C~....:3 ~ ';}. "'

-nО.Јас...1А!1..D.... 1'Юr'1)ЕIЯП) 

r;::~t:::n1":"'~1А1Ј.;:r.!.~ •• П1:Ј==..l~<:?:1. 
r:::л ';у CitA!:I nл 'U:L ћ/. ::~-шr. :::П;:. _~J ~ • .....,. }"7"::,::r::::r.m-c::Ill ... .:::"I~,c:1' .. a:J. r }.I._..,r.o:;'J"" дите и тако им пQ-

ИЗЛАЗИ СП,\.НЕ lfEдF ...... ъЕ НА 16 СТРАНА ... 
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СаДРЖај: 

По. ьоПрuвр!!gUl/ 'IIlСllIов!/ су, уо аругог свеlll

ског рата обllЧ1l0 об;ав.ьuва.UI По ;еуа1l lUU ува 
текста која су се оgЈ/ОСlСЮ 11([ СКОЈ/ОЈ/екс Прll.7IlКС 

ко;!! О' се й1zща:z!! СС/{[ 11 се.ь{/ка. liајЧ!!lIIће су то 
б1l.1II . ОШй1рll, убојllй111 ко.lIсmцаРIl ;.;ојu ШZСУ 
штеgе.llI llшшга. }\ао овај објав.ьеu JI([ lщс.ювnо; 

стрmm ,,3с.JI.ьораупи'lке заgр}'гс", 31. октобра 
1937. ZOgllllC. 

В. ЂурЈјевиJi 

могне да се извуку !IЗ 

беде, унапреди пољо
привреду, па и привре

ду земље у целинио 

Привилегована банка 

је у ствари наставила 
послове Дирекције за 

пољопривредни кре

ДИТо Она је, ОД око 

4.500, кредитирала 

10500 задруга, међу 

којима је било највише 
аграрних, чиновнич

К!!Х итдо Уместо да !!м 

помогну нови кредити 

су· уваЛШ1l! сељаке у 

ј~ш' веће невоље. To:>!~ 
је највише 01Опринела 
велика скономска кри

за од 1929. до 1934. го-

.:lOшло је до драСТ!IЧ
ног пада цсна пољо

пршзреДН!lХ ПРО!IЗво

з;:t (OH.-ьННХ Ја 01\0 51. 
а сточарских ОКО f, 1 
одсто). до]( су цене 

је .ЈОШЛО до велике 
диспропорције (Дllспа

ритета, како ее то 
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ИЈ И МЕЂУ БИМ 
lVlало се зна да су Срби пре око сто година оснивали своје задруге 

и задрул-ше савезе и ван територије тадашље Србије. - Задрулши 
савези српских земљорадничких задруга и у Загребу, Дубровнику, 

Сарајеву. - Просвета помагала Србима. 

На тлу данашње Србије и на 

другим просторима на којима су 

живели I1 ЖIШС Срби земљо рад

Н!IЧКО задругарство је, у идејама 11 

жељама, почело да се заЧllње тек у 

првој ПОЛОВИНII, а стварно, у РЮ
НIIМ видовима и углавном ембрио
нално, пред крај 19. века. Томе су 

допринела бурна збивања, тешка 
превирања и сукобљавања у рюви

јеним еВРОПСКIIМ државама, развој 
задружне иницијативе у њима, на

ш!! људ!! који су по рюним посло
в!!ма, најчешће ради школовања !! 
спщања знања борав!!л!! у развије
ним еВРОПСКН:>1 градовима!! отуда, 

поред диплома. доносили н многе 

друге новине које су тамо уочавали 

I1 проучавали .. Допринеле су, нарав
но. 11 тешке економске 11 социјалне 

неприлике највећег броја становни
ка Србије, као што је уосталом у то 
доба 6II .. l0 у всћС:'tl J.C.1Y Европе. 

Овде је НСОП

холю објаСНllТ!1 

два ПОЈма - ,,3(1-

.Јругарство \" 
Србнји" I1 .. 3<\

другарство међу 

Србнма" 
Зна се. на

равно, да су Ср

бll од давнина 

Ж!!ВСЛЈI !I Жllве 

на ПОДРУЧЈУ да

нашње Ј! Србије 

19 .. века, а и на :шатно ШИр!lМ прос
торимао НајмаСОВН!lје на онима кој!l 
су до пре петнаестак година биле у 

саставу Југославијео Мање се зна да 
су Срб!! ван Србије, пре свега у 
Хрватској и Босни !I Херцеговини, 
још крајем 19. !I почетком 20. века 
оснивали своје, српске задруге УЈ асо

цијације, па се отуда јављају појмови 
"у Србији" и "међу Србима", а они се 
логично своде на један појам - срп
ско земљорадничко задругарствоо 

Касније ће б!IТИ знатно више 
речи о задругарству на тлу данаш

ње Србнје, а овде НlIје на одмет 
неКОЛIIКО најосновннјнх података о 
српском земљораДН!IЧКОМ задру

гарству ван тог просторао 

Просвета по'\шгала Србима 

у Хрватској задружне органи
ј,iИ Н] С н<.СЛiЈУ Kpaje~1 19. века, 

углавно!>! у сеОСКIIМ срс.]ннама. 

Хрватским. словеначк!!м iI босан
СIOЈМ каТОЛIIЦlша ОСНlшање задруга 

поыага.1Cl Је католичка црква I1 
а устроуга реке власт!! 

И СрБJl су ОСНIlВаЛJI СВОЈе :>(\
другсо 3аДРУЖНJI леТОПJlСЦИ белеiКе 
да !1Х је бlIЛО в!!шс, настајалс су ]! 

НССЛiЈалс. а ПОВО.]I! за ОСНlIвање 

БНЛЈI су РЮ;l]IЧ]IТ!lо Све се СВОД!1ЛО, 
као ]! код друг!!х, на заштнту 1I 

остварнвање нек!!х eKOHO~,1CKHX ИН

тереса С!Iромашног светао У Ду-

В. ЂурЈјевиJi 
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Слом задруrарстоа 

бровнику је Ј 9()8. године фОРМllран 
Савез СРПСКИХ ПРIlВРСДНlIХ задруга 

Далмацијс. 
У Загребу је ]897. ГОДllне фор

миран Савез СРПСКIIХ земљорад
НИЧЮIХ задруга. Он је обједlIњавао 
задруге којс су основаЛIl Срби на 
подручју уже Угарске, СлаВОНllје Il 
Хрватске, 

У данашњој Босни 11 Херцегови
ни задругарство је почело да се раз
вија тек почетком 2(). века. Прву за

другу су основал!! ХрваТII у Ораш
ју на Сави 19()4. године. Три године 
касније (19()7.) у селу Штрпце код 

В!!шегра;щ Срб!! су основал!! своју 

прву задругу "Српска земљорад
ничка задруга, удружење са ограни

ченим јемством". Апр!!ла 1910. годи
не, Муслиман!! су основали своју 

задругу у селу Шије код Тешња. 
ОСНllвање СРПСКIIХ заЈ:руга пома

гало је културно друштво Просвје
та. На љегову ИНlщијапшу, 135 срп
ских задруга формирало је, 1911. го
;:шне, Савез СРПСКIlХ земљораДНIlЧ

КIIХ задруга са седиште:,l у Сарајеву. 
У Црној Гор!! су тек после 19()8. 

го;:шне, под покровитељством др

жаве основане прве земљорадн!!чке 

заЈ:руге. Оне су се бавиле снабдева
њем сеоског стаНОВНJlштва робm.l 

ш!!роке гютрошње. ~-\ ПnЉОПР!IRре.l

ннка 11 СРСДСТВЮ!а за рад. Пред 

ПРВJl светск!! рат било 1IХ јс око 60, 
cL У lиј~l I1СРИО.Ј.:"; оне су УСПОСТНПН"lС 

!{n!пактс са Савею?\! СРПСК!!Х 

ЈС?>IљораЈјјJlЧКIJХ задруга КО]!! ЈС 

1895. го;шнс 
'3tCJ.pyrapl1 на т.,1У нска.Ј,(Ј

шњс ЈугосТ](\Внје бнл!! су у щчюј поло
!ШЈ!!l 2(), века ПОI3езаНll У ГШ\ВН!l саВеЗ 

"::РП(КIIХ ПО_ЪОПРllПРС..Ј1НiХ з а..ЈРјТtl, 

После Другог свстског рата за
другарство је орган!Повано по те

ритор!фшном, "репу~личком, по
КРЩIlНСКОМ Пр!!НЦИПУ 

В.1јурljевић 

r:'.1Ci' 3" аЉАНА Н С!,ъ ....... НН lЮЧ О 'r ... r..~_\ ... '1_~ __ ~ __ .~» 

Мtt'4ffiEW .. $"SfiЩi#!§Ji~ ... 

""~~ш.~{~~~)f..:Љ:.~~~4~~,~:~~~~:!I"" '~""'7'! 

Из.lIеqу (јна снеlllСl{(! рата )' 
Срби;и, а 1/ /Ш ;угос.706еIlСfаш прос
lТtopи,иa /Щ КО;II.на су .1lт6е:1lI Србll 
IЏ7аЗll.lII су, БРО;ШI срПСКlI По. ьоПрu-
6реУl1ll и СllI'llIll :тelТt06и КО;II су се 
ба6l1.1i1 се:ЫIЧI':О.iI lТte,HalТtUI':O.l1. О Jы/
.1!а uе.1/{[ ПоlТtПуне е6ugеlЩll;е, јер се 
уг:Ul6НОЛ раУIl:1O о .7lIсlТtullll.1Щ који 
су lIЗЛIЗll.llI fipmТif;o, чесlТtо C7}·.J/Cll:1lI 
ПОЛIlТiиlJКI/ЈI lI.1II ПО.111lТiиКCllllТtСКIlJl 

I{II. ье6U,l1а 113gа6ача 11 O1IllX I':ојll су IIX 

уређU6а.7Н, Па као lТtal':611 /Il/ lТtaya а 
II1l уаuас ШIСУ 6реУllll особulТtе Па:)fС
ље. ИПlII':, неки СУ Oll.7/J оу 1\OPllclТtll 
01l1l.н ,JI{l:/оБРО;1Il01а 1\0;11 су их 
IflllТiаЛI!. 

3ечљорадничко задругарство Bllje било И:\lУIIО од бројних слабо
CТl! - ЗСlоупотреба, СУI~обљаваља, ПОЛ!IТИЧЮIХ с:шщалпца !! ПО;1-
:\1етаља, па све до теШI(ОГ раскола до кога је дошло 1927. године на 

Конгресу у Јагодини, I~ада је оборен lVIlIхаило Авра:НОВllћ. 

Све што је речено о земљорад
НЈјЧ1\О~1 задругарству ЈугослаВЈ\је 

ОДНОСН се највише на СрБЈ!ју, па 
нема потребе да се овде неке ЧI!ЊС

ниuе понављају 
Србнја је, као што је добро поз

нато, НЈ Првог светског рата !!За

шла тешко разорена, а оно мало 

привреде што је имала, практично 
је уништена. Тешко је настрадала I! 
пољопривреда, док је задругарство 
престало да постоји ... Задrужно ру
ководство је побегло у Француску, 

а 11 да је остало у земљн не би могло 
ништа да уради .. У ВрбlС те оку
паЦ!Iје у Војводини је бно забрањен 

рад СрПСКI!Х задруга, па се у ТЈШ 

теШКИ~1 годинаыа на СРПСКlI~1 прос

ТОРll;'lа~ како кажу за.ЈРУЖН1Ј :lC

ТОГIllСЦИ. оссћао са:·10 З~l~rу:+~нн ЈУХ. 

ГО.ЈIIIIС 

19::0. 

1921. 
Ј922 

Ј сЈ23. 

1925 

Бгој Ја.Јруга 

800 
ХОХ 

125l) 

1227 
1220 
1181 
1165 
lоЗ 

1059 

Одмах поеле Првог светског ра
та Влада Србије. Миннстарство по
:ъопривре,Је И Српско ПО;ЪОПРII
вредно друштво предузели су снер

гнчне мере на оБНОВ!I ЗО1Јъора.ЈН!I
чког задругарства, наравно II села и 
пољопривреде, већ КОл!ШО је то 

бнло могуће. 

Ваљда и због тога што је Сl!туа

Цl!ја у сслима бнла катастрофална, 
задругарство је почело брзо да се 

опоравља .. Из стаТИСТI!ЧКОГ прегле
да се Вllдl1 да је у Србllјl! 192(). годи
не постојало 1458, а 1937 године 

3645 задруга. Tp!IJecCТJIX година је 
знаТНl1јс ПРСОВ,lађ!iвао број креДIП

НIJХ. а касније набавно продајних 
'задруга 

До овога ДОШ.l0 

Нн Конгресу ГliШНОГ С'Ј!1,>Ј,\ t:рп-

ГО.:н!!!с 

19ЈО 

Ј. 

1')32 

1933 

1935 
1936 

Број 'ш:џуга 

11 ~7 

10% 
1139 
1173 
11 
110') 

1109 

Бриf зе.11.ьораqIllIЧЮ!Х ]аqТn'га 1 Срб!!f!! (911()-1939) 

В.1јурljевиn 
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ских земљораДНИЧКJlХ задруга, КОЈИ 

је одржан у Јагодини 1927. ГOДIIНe 
':lOШЛО је до озбиљног расцепа у 
задружном руководству. 

Михаило Аврамовић, утемељи

вач и чеЛН!lК српског задружног по

крета, залагао се да задругарство, и 

У свс разВ!lјснијем каП!lтал!IЗМУ н 
новим еконоыск!!м односима, и да

ље служи земљорадницима, да их 

помаже, шппн, дакле онако како је 
до тада било. Међутим, струја коју 

је предводио други познати задруж

ни радник Војислав ЂорђеВllћ (ње

гова струја је позната као "пожаре
вачка", а АвраМОВllћева као "сме
деревска") сматрала је да задругар
ство треба да развија пословни дух, 
а да се не бави социјалним и сличним 

питањима сељака. 3адружни лето
писци тврде да је победила струја 
Војислава Ђорђевића и то захваљу

јући углавном ПОП!IТИЧКИМ и поли
тикантским махинацијама 11 подме

тањима. Ђорђевић је на Конгресу у 
Јагодини !!Забран за члана Управног 

одбора, а његов концепт је почео 
одмах да се спроводи у пракси. 

То је било ВJlДЉИВО по наглом 

повећању броја набавно продајНЕХ 
Jl смањењу броја кредитн!!х задру
га. Ђорђсвић је тек 1938. године 

н,аоран 3(1 пре.Јееднпка Главног 

савеза СРПСК!IХ земљораДНJlЧЮIХ 

задруга Међутш.!. Аврамовић је 1] 

.Ја.ЪС ЮI,Ю снажан утицај нс <.:амо ) 
всћ II СВСТ-

ско),! заДРУЖllO~1 покрету 

Расцеп у руковод<.:тву српског 

~!HOГO чему ј,арактеРНСТlIчан ја нас 

т:.н:ве какви <'::'10, НЗct'3I3ао је вел!!ку 

пажњу у тадашњој јавности, тешке 

11 опрсчнс ПОЛСМI!КС I! сукобљавања 
Ј! пресудно допринео да се занема

ри основн!! задружни циљ!! смисао, 

В.Ђур1јев:ић 

међусобна сарадња, заШТ!Iта од на

сртаја зеленаша и друПIХ проф!Iтера, 

самоиспомоћ у ОСКУДI!цН и ДРУГИМ 

невољама, и да се претежно окрене 

трговини, односно снабдевању сеос

ког стаНОВН!lштва индустријском и 

другом трговачком робом. 

Војислав Ђорђевић 

ВојИС:l<Ш Ђорђе
вић (1894-1943) до
лази у ред нај
значајнијих задруж
них ра::rника између 
пва светска рата. 

Рођен је у Вели
ком Градишту, ГЮI
на:шју је завршио у 
Београду, а агроно
ыију у Грињону, У 
Француској, 1918. године. ПО по
вратку у земљу, 1920., године, одпази у 
Пожаревац, где је lIЗабран за управни
ка Окружног савеза земљорадничкнх 
задруга. Тиме почиње љегово све веће 
ангажовање у за::rругарству. али и 

ПОЛIПIЩН. На јУГОС:lовеНСКО;;1 конгре
СУ 1927. године изабран је за члана 
Управног О:1бора Главног савеза срп
СКНХ зеоlљораДНИЧК!lХ задруга .. Четири 
године касније постао је управник, 
а 1938. године председник тог највишег 
Te:la савеза српск!!х зе~lљорадничких 
задруга .. На тој функцији је остао све 
.ЈО 1943. ГО:1ине. капа су га НБЩИ 
ctpc.-иа:lН ':/ ЈајННUИ;'Ј(;l" i 

ПО:ШТ!lЧКУ каријеру Војислав I 
Ђорђевић је почео у грађанској пар
тији СаВС'3а 'је~!.ъораДНlљ:а) коју се 
касније Н<lПУСТJlО и фОРШЈрао посеб
ну групу. Она није имала статус 
странке. а:ш га је. 1835. го::rине иза
бра:!а за посланика НаРОЈној скуп-

О.Ј 1936 ;(0 ГО.ЈННС бно 
ч!!ш!стаn без поnтфеља v юа.11I МI1-
'1ана Стоја:ШН()fјић~1 У ТО:'I пеРIlО,lУ 
.:Јонет је. ПОСIС 17 ГO~J!jHa усаглашава
ња. јеЛIНствен закон о задругарству 
ЈУГОС:lавије. Написао је велики број 
ра.Јова н ЧiIанака о селу и задругар

ству. а дуго је био уреЈННК "Земљо
раДlIlJЧl(е задруге" 
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СЕДАМНАЕСТИ У 
Ссд,шнаеии ју:m 1937 ГO~HIHe остајс 

11 остаће 1НЮlеНlП 11 историјски дaTY~1 у 

историјн зюругаРСТDa Кра:ъсвине Југо
(~-lаDl1је 

Овога ,1ана је Народна с!(упшт!!ш\ :: 
Београ:t:: скоро једнодушно Доне.lа јеДIlН

ствени закон о lаДРУГЩ1СТIJУ Ја нашу 

зе~IЉУ под ШI3ИОО" . .закон о ПРllIJреДНЮI 
за:tр::т,ща·· 

Да би се пр,шилно схваТllла важност 

.101lOшења овога '.\акона. трсба ПОГ.lсдаТII 
уна1а.Ј 1а ЧIПaIШХ 67 го:шна 

Када је 1 дщс"бра 191i\, ГО.ЈШiС про
IС1<шовано је јС.ЈI!НСТВО 11 створена Кра:ъе

вина Срба, XpBaTil и С,0вснаца. затечено 
ЈС у раЗIШ~1 покра1ИI!ача ',адругарство 

организовано пре~lа раЗНЮI заКОНlШil. 

кој!! су ваЖII:1И ) РЮНЮI покрајИНЮlа којс 
су те године ушле у саСТШЈ новоспюрене 

државс, Стање јс тада би:1O овако: 
у Србији је важио Закон о зе~I!ЬО

раДНlIЧК!Ш 11 занаТt:ЮI~1 заДРУГЮ!а, дон с

\.:СН 1 ~9R_ ГО.Јиве, ПО 0[з0:'!С ]~H':OHY с;:: IJ 

развија:l0 сргю;о 'ЈеЧ.ъораДНIIЧКО задру
гаРСТ130. Оно је нарvчнто крсну.:Ю напрс.Ј. 

ПОС.lе О:1ржаног проог ПОС:lератног кон

греса, Овај конгрсс одржан је 1920. ГОдlше 
У C~leдepeBCKoj Паланци. од кога дана 

почиње нагло обнап:ьање старих и осни
ваље нових Јс".ъора:П!l!ЧКlIХ 'шдр) га. А;т 

се још та.'::Щ \..1~t,;T!!.·la потреба ':~:'l L:~ очогуhв 

l! :lP) ГИ~,! ;lГУI1!Т!3СН!!\1 rC:10Вl!\!a ОСН!Ш~1!ье 
задруга ради узајащюг ПО~lагања. Тада је 

i:ваШ.lа YP~.J6a) j~oja је 
'ЈаЕОН. О OCH1Ir3i.HhY И 

Г\..");HiН...:. :l\>HCC~ti Је 

Закон о '}~\Jp) ra~,!~t Ја Пt.'.Ъ~lflрИDре":'lНН 
1\ГЈ\~~11П, 'jt: ...:) 'l~ti\l) [10 LС:1iiЧ~: сгиаранс н 

још уредбе 11 праВI!'1I!IIШI. па онда ИЂIсне 
0:1 1931 ГOДIIНC 

Порс.::! CI3Cr:l оrзога ~10HCCCH је 11 3~lKOH 

о ilrpapHII~1 ЈщеДНIШЮIa 11 1.1 
Тако је I! у предратној Србији важило 

HeKO:]JH~O раЈНIIХ з~н~она, таКО.Ја је по 1'ЬИ~ 

~Ia било врло тешко t:Hahll се и управ

:ъати 

Поче.lа јс оссћаТl1 потреба да t:c 11 по 
градовшш, ~Ieђy СИПIШI I(.lассща :Ь\",1I!. 

O~IOГ} hи ос!Нша!Ье Эilдруга, Ра,1НИШI: та
KOQt\ НИС) Il~Щ.-Н1 :заЕОН 'Ја о(ннпањ~ 
задруга 

'): ОСТ<I:1ЈШ крајепи~ш Кра.ъеПllне 

Срба, Хрвата I! Словенаца већ су посто

ја:IС зе".ъорадничке задр}ге у С:ЮВСНllјil. 

КОЈе Су HaJcTapllJe. Јер су основане пре,ш 
разНЮI заКОНСКЮI ПРОПiIСЮlа који су 
ваЖН.1И 'Ја бившу Аустрију Тако ПlI.1ЮЮ 

Збlсъорадничке 'ja.lpyre ) С:ю}]еlll!ЈII. 1'оје 

су НаЈстарllЈе. Јер СУ основане преЩI "3а1'О-

11) још 113 1 R73. годи!!е. 3аТЮI и друге 

за . .'1Р) ГС о(;ноrзанс на ОСНОIЗ) :закона J~l [10;1-

ру чје Хрватске. Војводине, Босне, Да.l
~Iације I!ТД 

Године ј921 ) т,uашње:-'I Ве:Н!ј(СЩ 

Бечкереку. а .Јанашње~1 Пстровграду, 

швршено јс ујС.Јињењс СРПСК!I\ зс"љо
раДНlIЧЮIХ "Јад р) га, које су Юia:Ш свој 

Савез у Загребу. са српсюш Збlсъорад
НlIЧЮIЧ заЈ.руга~.lа ИЈ Србије, !..:ојс су OJ!.lC 

:: r.l<1IJHO~1 с,ШС'ЈУ СРПСКIIХ зе'l.ъорад
ничкнх задруга 

За.Јругарово је I;орача:1О КРУПIIЮI 
корашша унапред. а.1И се увек осс:ћа.1С! 

ј~,.Ј1-Ш ПС.lика праЗНlIна 1 o\.:cha.10 се ..Ја Нс:-'lа 
j~ДHOГ задружног закона шшо јс: l:ТBOPCHC1 
Једна зе\I.ъа 

CC.J.a~\J JI:~(:CT\..)гa 

IПГ.lаса п:ч~е\1 Н(ЈПС~Г () ПГНПГС,lНН\! 

заДРУГЮIa. поче.lа је нопа ера у задру
rapCKO;I! раЈ)' наше .ЈРii.;аIЗС 

НОПс 'Ја.1РУГС Пс се ОСјВШ~tТlJ C~1~.10 П() 

Н!.)!30\! '5аЕОН: а старе ћс Сr: : 
PI.)i\:. I1PiI.-јаГl)~-iiП и iil)t)ji:,i 

J:1KOHa 

!!l'I':oРИСТС оваЈ з~t!{Оf! ЈI J.~t 

OHH~,! 'Ја.Јругарн:.!а. наг~),:нш~.! 

\lа. К\..)ЈН су УСНС:IlЈ _]~1 

закону даду праву вредност 11 да га доне
су онаЕО јеЛ!О:1УШНО. 

(ЗС''.I.ъораДШIЧЮl задруга, 25.7.1937.) 

В. Ђур1јев:ић 
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п ш ЦУ 
Исхраllа у се:llша ва.ъевско? краја крајеll Ј936 ?ОСјllllе 11 ЙО'lеiПКОll ЈУЗ7 <'!J(jlllle 

~ 
;3 

дан 

ПОНЕДЕЉАК 
сира н ~ШКОПНIlС 

Ле6а, салате Н сира 

Всчсра 

Пројn.IIРЖСНИ 

Ш.lТЈIНUaII са ?\ЈаЈIO 

>-. -~--- ~---~ ... C,lIra . 
Чоrба 0;[ КРО'I/lиrа 
са :lсБО~1 

~ УТОРАК 

СРЕДА 

са..тштс, сира н 

___ . __ ~ __ ~~I~_~~~!_I!lE 

Пrоје и IIаrа;щјза 

Са:штс 11 пеВа 

ЧЕТВРТАК i\1aKOJIHH:J. СНJI. нроја 

ПЕТАК 
.-_. -, - -- ""-- .-

СУБОТА 

НЕДЕЉА 

Дзн 

_ ~~!ј!i'П~~~ ~a .~~c~o.~~ 

МаКО:IИна са Ilpojo~[ 

l\'lаl\о:нща са IIPOjo~l 

Пrоје. салате н сира 

Псченн кро~ншr 

КуваII кrОЫIIиr и 

са.ЈШ1 u o;t наТЈЈиuа-

. _!~~: __ JI J!~l~~r~~~l 

Кувана боранија Што је остало о;! 

зачиљена и ручка са ЛО;Н1ТКО~1 

:JaJ~P~C_l_~l ~J;I~!\O~I~ НТIL:Юl 

Q9~,~! __ !.I~.~)_.~f~_ .. J}~caH .lIa~Y;J) _ 
С~:шта н ПГЖСll Салuта, чорба 0:1 

_+ ~~!·~j!!:.!..!:JaJI З~ .@j!!~~~_ _ кrО~,l~.I~_IГi.1_ и l~~oja 
Куваl1а БОРUJlнја на . KY;H.~H~ 60P;}[~~{;-lIa 

Ручак ВС'lсра 

НЕДЕЉА 
Проја са сиро~! н сока Чоrба о;! кромниrа Кувано за чrУ'laК 
~ ~IaКОЛИL1е са Ilара;taјЗО~1 и служи и ЗН вечеру 

. _ .... __ ... CHp~ ... ___ _ 

ПОНЕДЕЉАК 

УТОРАК 

Проја СН спро:.! н С01\а 

~ :.tаКО;Ш:!tе 

Проја са CHPO~l н сока 

- ,./Uкш!ш!с 

СРЕДА Псчснн КРО:'IIIИР са 
.. ___ .}!poj~. 

ЧЕТВГТАК 

ПЕТАК 

СУБl)Т \ 

Сира. ;\Шi':О.:IЈЈ.НС 11 

[[роје 

C;:,ElaTa 0:1 IШТ:ШUШШ 

н I1СЧСН КГЮ~,lIllIР 

т!гоја 

Купус С:ШТЕlI С:1 

СЈННIИ1l0~1 

Кув3.но за чгучаl\ 

СЈIУЖН н за В_:Ч~РХ 

Бораннј за:вшсн;а, Кувано 3Н чручак 

:'1Ј1СКО;\1 бсз :'lсса ___ < с;!~'жн Н ~!3~t~~~~ 

Посан насуљ 

Чог6а 0;[ Е:rЧ':'IJIнга 

са i!ага:щј3l')~,! i! 

сира са прој(':-'I 

П()сан пасу;ь JI 

са:шта 0;[ 

!!а'г!}тuаllа 

Боранија заIlгжсна 

?\!ашhу н Зi.Ешнсна 

:-'1ЛСКО~,1 

Кувшю Ја чручак 

СJlУЖ![ н з_а всчсг~· 

OCTiJ:IC' је:ю 0;[ 

ручка С;IУЖН се 11 33. 
нечег)- са :lО:Щ П\();'i 

ОНО ШТО је сч;та:ю 

0:1 РУЧЕU 

Оно нпо је (\';'ra:It, 
0:1 гуч!\Ј. 

За Уl!Ј!шuље гf!UС[Чll(llјf! 2оiПО(ЈО је uеы:ронаmн() г;а;,.:о је чил: и lТJи}( [ТiрuусссјПuх гU{јНllи 

17роиСЈО: не!\(! Vll.1ll ОсЈ...·уу1Ј{1 llCXPlllllI сеОсl .... 0г Сl71аllОЮlllUllUва. ПОСШU.7l/ су се сви l70ciТi06U. 
среуа !I ПеiП(/к, у већllll/l g(l.Нll!Ul/lсiПllIlll Пlllеllll'lЈIll Х.·lејј се ;ео () iiPIl3JI/II{II·HIl. eeemТi)'lL7JJO 

llfgе.ьо.lI 11.711 кау уођу 61l:>JCJ/ll гОClТiIl. 
Какав ;е јји(} lIеуе.ЫIll ;e.70l1lIlIK се.ьпка у ea.bflicKO.H кра;)' lIа;јјо.ь!! 1I.7усiПру;е При.шг КО;1J 

;е драго;.1О дууuћ оii;ШIllО}' .7/IсiПу "Сеља'lКО ко.1!I", кра;е.н 1936. /1 iiО'lеiПко.н 1937. iog/llle. 

.,Ма!Шоlиuа" се F!рШШ од M.leK<l и слична је КIн;еЛО~ј ~1Пеl,У само што се ~шло ОСОШI. 
(Из кљиге ,.Српс!;а пољопривредна шта~ша" која ускоро излази l!З шта~ше) 

В.Ђур1јевиJi 
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)AAPyr АРСТВО БЕРУЧКЕ 

ПРИХВАЋЕВО 
Нова власт је кидала готово све нити са прошлошћу, свесно или 

у незнаљу одбацивала је и неке вредности које су јој могле користи
ти за своје доктрине, али су задругарство још у току рата оберучке 

прихватили и ставили у службу своје идеологије. 

Југославија је из Другог свет
ског рата изашла тешко разорена. 

О томе има много упечатљивих, 
драстнчних и добро познатих пода

така које у овој ПрИПНЦИ није по

требно наводити. Стардало је мно
го стаНОВН!Iштва, а привреда је 

уништена готово до темеља. Пого
тово у Србији и јужним деловима 
земље . 

Пољопривреда је, као што је већ 
речено, у Други свеТСЮI рат ушла у 

ја,:щом сп\њу. И за време тог рата 
велике губитке имало је, и иначе си

ромашно и бедно, сеоско становни

штво. Свакако и због тога што је 
било најбројније ЈI што, ПО неКЮ'ј 
наШИ,1 неписаним праВ!1ЛИ'Ш. оно 

увек. а ПОГОТОВО у на]теЖIIМ ПРН

ликаi>lа, нос!! највећн терет!! плаћа 

највећи рачун. 
Око 300 .. 000 сеоских ДОЩlћш!

става Је онеспособљено за прош
водњу. а уништена Је више од IlОnО-

81lНС ПО,ЪОПРlшредногшшентара I1 

сточног ста.Ја У току в!!шеГО.ЈЈIШ

њег крвавог рата НIIСУ обрађиване 

пољопривре..Јне површине, а сточ

но CTC~.JO Је Јапуштсно: пгопа.10 Ј1 

једноставно уништено. У ~IНОПIМ 

ПО..ЈРУЧјiiма народ је гладовао и у 

селима !IПи је имао да једе тек да 

преЖ!!В!I. ВО..ЈIIO се суров ослобо..ЈИ-

лаЧК!I и братоуб!!лаЧК!I рат о коме 
н ..Јанас постоје контроверзна миш
љења и тумачења. Ал!!, 11 то није 

тема за ову п РНЛIIКУ. 

Срећа и благостаље 
свима и вечно 

Овог пута власт је преузела нова 

комунистичка идеологија која се 
разликовала од свега што је до тада 
постојало на овом тлу. ЈеДНII су је 

прихватил!! оберучке. Пре свега 

он!! КОЈ!! су У њу слепо веровали, 

аЛII 11 СНРОТIIња којој је доста нуђе

но !! која је доста ..Јобllла. Макар у 
почетку. У прве редове нове рево

ЛУЦlIнарне власти СВРСТ<!ЛJI су се к<!

r!IJer!!CT!! !! сеБНЧНJI. Тог света Н!!
је било мало, јер је, после разорног 
рата, бе..Ја бllла потпуна. Не сме се 
С:",lСТНУТИ с >'ма II [јроста ЧlIrЬСНlIuа 

.Ја се ЉУ..ЈII у лаГО.ЈНJlј!Iг.1 С!lтуација
\1С! олако окрећу новој B:laCTII, ПРИ-. . . 
хватаЈУ Је такву каква Је, па ЈI њсна 

нереална обсћаЈ:4џС1 LlcCTO се то чнни 
НС!lскрено. а најчешћс'ЗС\ извесно 

Bpe~le. То није наша ШСШ1фIIЧНОСТ 

НИТI! се то то 

се по стран!!, трећн КОј!lZ\Ш Је кому
Н!Iстичка власт праведно или не

праведно ОДУЗlIмала I1),10ВIШУ 11 

В. Ђур1јевиJi 
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с\/.:щла И~I. подносила јс све то роп
ћ'ући 11, pa3y~IJыlo •. са ~IРЖЊОМ која 
се није смела манифестовати, 

Као и свака власт у наступу, 1I 

ова КОМУНIIСТlIчка је У свом револу
ционарном жару обећавала нешто 
граНДЈIOЈНО за најшнре масе, прав
ду. поштење, бернћет, срећу 11 лепу 
БУ.Јућност св]]ма 11 вечно Обећа
вала јс, у cK.la.JY са својоы доктри
ном, друштво У коме неће бити 
експлоататора, па нн експлоатнсС\

НЈIХ. што је не баш особ]]то сроче
НJIM књнгама ЈI другим Документи

ма,а поготово пшшеним говорима 

у амбllјенту какав j~. \1ОП1О да буде 
- могло .Ја "ЗаЈВУЧИ . 

И пак, раДl1ПО се углавном си

лом 11 ПРИНУДОМ, 11, као што смо 

ВllдеЛ!l. није lIШЛО. Као 11 нигде у 
свету. Изгледа да су творци 11 реа
Лllзаторн маРКСIIСТlIчко-лењини

СПlке ДОКТРllне, свесно НЛlI несвес

но, сметнули с ума да је свака ДIIК
татура ипак само диктатура. Па 11 
,JfIKTaTypa пролетаРllјата. Ова по
следња је по СВЮI својим елементи
ма најопаснија н најштеТНlIј~;, јер је 
раДllла на .,широком фронту ,зане
).шривала llЛИ неГllрала многе ра

није створене вредности. а СВС "на

IЮЛЮ" у шпересу свих. пре свега 
потлачсн!!х У СУШТIIНИ. као што 

смо Вllделн, раДllЛа је, често 11 не

свесно. протнв свих, па 11 саме себе. 
IЈl1.!Ь аутора НlIјС..Ја се бави тако 

крупн!щ П!lТаЊЈ!~lа. али је ОВlIХ не
КОЛ!IКО ОП,:с'КИ нсопходно пре свега 

рад!! :\lла!)н\ 11 будућнх генерација 
ic ()13:'l КН:)liГ~l НCl:.1сњеН:l. Ј.'Ј 

6н. ЕОnШ:О ТОП!IКО. стеКЛ!1 утисак у 

KaK[)!IM (;у (;е ОКОnНОСГlIма нашли 

сс.:ъаи1Ј lJ Г10..:ЪОПРИПГС,.Ј(l. па јј '3(1-

другарство после Другог светског 

рата 

ОВ..1е; ипак, ваља рећll, а то ће се 
видеЛl llЗ даље ПР!lче о зС\другар-

СТВ)' . ..1а су почетне заБЛУ..1е о ком)'
НШ~IУ на просторима Југославнје, 
Јахваљујућl1 наравно нюу околно

СПI, почелс релативно брзо да се 
рюбllјају I! да се траже нов!! путеВII. 

Апн, сада у утемеЉlIвању соцнја
ЛlIЂ1С\, са~lОУПРctВНОГ, плуралнстн

чког друштва јпд. Но, о ТО/.IС по 

TO~le .. 

Задругарство прихваћеllО 
I,ao своје 

Нова власт је задругарство при

хватнла оберучке, као своје. До 
тога јс највероватннје дошло због 
просте чнњеН!1ЦС да је у току рата, а 
II првим послератним годинама, 

најпре требало нахранити масе 

гла.ЈНИХ н полугладних, пре свега 

војску која је још ратовала. За то је 
ваљало што пре обновити пољо
Прllвреду !1Л!1 ШlКар СТВОрlПII какве 

такве услове да може да ПРОИЗВОДI1. 

у условима чак I! полугладног села, 

ситних 11 УЧ\ШЛIIХ поседа. за тај по
сао је б!1ЛО најПРlIкладннје задру
гарство. У селима змељораДНIIЧКО, 
а у граДОВ!1ма углавном занатско, 

Идеолошкн 11 ПОЛIПНЧЮI стратези 
су сматраШI да зС\другарство !I\Ш 

доста заједН!IЧКОГ са темеЉНIIМ 

ПРIIНШIПlIЩ\ нове IIдеологије. пре 
свега у смислу колеКТ!lвшаЦ!IJе 11 
КОЛСКЛlВног 11 чврсто планираног 

начина ра..1а 11 iEHBOT::I ... 

ОБНОВII ',адругарства посвсll11-
вана је ОЗОlIљна паiКња још док су 
трајале ратне операUl1је .. На осло
бођеној ТСРIПОРЈ1јl1 оошваНI1 су 
одбор!! 'Ја обнову старих и осни

вС\њс новн\ за..1руга У априлу 1945, 
ГОЛ!IНС ~1OHCTa Је о обрюо
вању маШIIНСКО TpaKTopcKIIX стаНII
ца. ра..1!! оспособљавања Јј што 

ра ц!!онаЛНIIjСГ КОРllшћења РНО 
~!аЛО ПОЉОПРlIвредне механизацнјс 

CAO~ 
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која Нllје УНlIштена током рата 

ДржавС! је врло брзо почела да 
ДОНОСII бројне реВОЛУЦlIонарне 

законе којЈЈма је уте~lеЉIl!3ана нова 

власт !l нови односи. По ПРllРОД!I 
стварн. Л! работа је била ПрllЛlIЧНО 
груба, понегде и сурова, пре свега 

према онима од којнх је одулшано 
1I кој!!ма је, праведно IlЛИ неправед
НО, суђено. 

о задругарству у првом уставу 

Ова матеРl1ја Је обимна !! 
вишеслојна, па ће овде бити реЧIl 
СЮIO о нек!!м најважнијим питањ
има која су се у тим првим послер

атниМ годинама. а и касније тицале 
села. ПОЉОПРlIвреде и задругарства. 

ОбllМ књиге, као што је речено у 
претходном тексту, налаже да неке 

ЧllњеНllЦе само наведемо, јер њихо
ва СУПТИЛНllја анализа овде није 
могућа, нити је то циљ овога ауто

ра. Но. 11 то набрајање доста говори 
о томе где се нашло за.1ругарство У 

новим ПОЛlIТIIЧКlIМ околностима. 

Већ ]945. године при Привред
ном савету ДФ] (Демократска Фе
дерална ЈугослаВllја) формирана је 
комисија за задругарство која је 
убр:ю траНСфОР:-'lIlсанн у КО~ШСllју 
'\Н задруге пр!! Пге.lсеДНIIШТВУ Вла
д.: ФНРЈ (Федератнвна Народна 
Р.:пуБЛlIка Југославнја). Трн годин,: 
касннјс (1948) пр!! Б.l<lд!! ФНРЈ 
фОРIЈlран је Ком!!тетзн задру
гарство. OBaKBII KOMIIТeTl1 посто

јаЛll су I1 Прll р.:пуБШIЧЮIМ впа.ЈаУlа. 

а УЮЈНУТ!1 су в.:ћ !ЈСТС го,:шнс. Бр!!г)" 
О зсмъ,огаЈ.Н!IЧКlШ за.Јгугама тада 

је преузело fl,llIJH!lCTapCTBo по.сьо

прИПРС.ЈС. о Рi:l.ЈНИЧКО служ6СНl!Ч
КIIМ IvIllНИСТарСТВО ТРГОВIIне !l 

снаб.Јевања, а о занаТСК!IМ н оста

лим Привредни савет Влад.: ФНРЈ. 

Те .Јржавне IIНСт!ПУЦllје у сауlO~1 
врху влаСТll говорс да сс Ја.ЈРУ

гарству поклањала озбшъна паж
ња, а законн којн су бр:.ЈО доношенн 
само су то потврђнваЛIl. У првоы 
послератном уставу из 1946. ГО.ЈlIне 
о за.1ругарству сс ГОВОРIl У ТРIl чла

на. У Закону о аграрној рефОРМIl 11 

колоН!лацији, који је .Јонет ] 945. 
године, Говори се о "за:lругама за 

зајеДНIlЧКУ ПРО!lЗвДоњу Il сељаЧКIlЫ 
раДНIlМ за.Јругама", а већ 1946. го
.JIIНC донет је Закон о 'задругама. 
Године ] 949. донст је ОСНОВНIl за
кон о земљораДЮIЧК!IМ задругама. 

Неколико периода 

За.ЈРУЖНН хроничаРIl .Јсле pa~ 

шој ЗClдругарства после Другог 
светског рата углавном на три ил!! 

четири nepllO.JCI. То је први после
ратни период, када је обннвљана 
земља и када су доношени нови 

реВОЛУЦlIонарни закони, У CTBapll 
мсњан друштвсно економски сис

тем. Он је трајао до 1953. ГО.Јине. 
О.Ј тада па до ПРllврС.1не реформе 
сре.ЈН НОМ БО-тих ГОДlIна, по за

ДРУЖН!!М аналнтнчарима, био је 
ПСРllO.Ј брзог осН!шања 11 снажног 
рювоја :;емљораДНlIЧКН\ задруга. и 

подручја на којнма су оне деловале. 

П Р!lвредном реформом (1964) 
задруге су стављенс у исту П03lЩllју 
као I! сва остала П[ЈНВ[Једа - дакле 

морале су да стварају доходак уме
сто само .Ја ее баве рювоје).1 ПрОIIЗ

ВОДЊС углавном на !lН.ЈllIJllдуалном 

гюсе.ЈУ То је. по ~!НОПI~Ја. почетак 

СУЩ1ака задругарства, које ће ДОНО
ш.:њеr,i устава ] 974. I1 Закона о 
:.lгуженом [Ја.];; ] 976. ГО.Ј!lНС. бlП!l 
Дотучено (трсћи пеРIIОД). од тада је 
почеnо да ПРОПС\.Ја !I то траје .ЈО 
.Јанашњнх дана. 

ва 
==================================0 4S 

Е 
ДРУГИМА 

к , 
ВАНУЛО 

у новој социјаЛНСТlIчкој Југославији сељаци су се IЩШШi у I~OIl
тровеРЗllој ситуаuији - једнима је, 110 овој ИЈШ оној основи, праведно 
или неправедно, одузимана земља 11 друга И;НОВИllа и додељивана 
онима I;:Ojll су до тада имали врпо мало или IIIIСУ Iшали ништа . 

у СОЦllјаЛIIстичкој Југославији 

сељаЦII су стварно нашли у КОНТРО

верзној сшуаЦllјll, поготово када јс 

реч о новим IlMOВllНCKIIM О.1НОСllма. 

Јсднима је, по овој или оној ОСНОВIl, 

заКОНIIТО IIЛЈI нсзаКОН!lТО, правс.ЈНО 

IIЛ!! неправедно IIМОВlIна оду:ш

мана 11 друга додељивана. Чинило 
се то, разуме се, грубо, у складу са 

новом реВОЛУЩlOнарном праксом 11 
циљевима нове И.1еОЛОПlје. На дру

гој странн, зеilIЉУ 11 другу ШЮВIIНУ 
су добнјаЛII ОНII којн до тада НIIСУ 

имали НlIшта IIЛИ готово НlIшта 11 

којll су код .Јота.Јашњнх влаСН!lка 
раДI1Л1I најчешће за кору хлеба 11 

ГОЛЈl опстанак. ]e.JНlIMH је у новом 

СlIстему емркло, .ЈРУГII:VШ свануло. 

Ово др) го сс често Ја60равља када 
с.: говор!! о стварно грУС!!;,! 110\:

тупuима I1 теШК!lI>! непраВ.Ја~!а у 

ПРВ!I~I послератню,\ годинаыа. 

Друга юрарна реформа 
У ЈУЈосшшијн 

Овде iЗаоъа ЈОШ ДО.Ј,Пli .Ја су 

наш!! се.'ъацн у ТJI~I теШЮI'УI претум

баЦJIјама, пре свега II\ЮI3!lнеКЮI. 

боље прошли од наше llдеолошке 

браће у !IСТОЧНОСВРОПСК!IМ КОМУ
Н!lСТ!lЧЮIМ зе:-'lља\Iа. Тамо ее !lШЛО 

на тоталну колеКТ!lIJнзсщнју, што У 

Југославнј!l ннје био случај. НО, 
ПОЧНIIМО неК!ш РС.ЈОМ, 

Нова власт је врло .:фнкасно 

одузнмала сву имоВlШУ 11 претвара
ла је У др;.кнвно власннштво. Зако
ном о аграрној рсфОРЛ1!l н КОЛОН!I
зацнјин (23.8] 945) н Законом о 

реВlIЗнј!l .Јодељ!!вања земље коло
Н!lстима 11 аграрннм ннтерсеснтныа 
у МакеДОН!lјн !l АКМО (Косово н 
Метохија) у Југославији је, изведе

на .Јруга аграрна реформа. 
Ц!lљеВ!I су бнлн .Ја се, како се 

тврднло, ЛlIквнднрају остаци феу

даЛНIIХ О.Јноса на КОСОВУ !Ј Мето
\!Iј!l !I У Маке.ЈОН!lј!l, а !I да се ис
праве неке неправде наЧIJњене v 
аграрној рефОРМ!I двадесеТIIХ ГОдl;
на 20. века. ГлаВНl1 Ц!IЉ је бно, на
равно, .Ј,! се спрове.ЈС "револуцно

наРН11 ПРI1НШЈП .Ј(1 ЗС~lља ПРllпада 

ОНО"lе ко је обрађује !I да се. посте
пено УКЛОН!! еЈ\СП;lоатаЦ!lја човска 

човеком на баЗJl поседовања зе")ље, 
а да се не .Ј!lра у ПРJlватну својину 
тамо где влаСНIIК обрађује зе~IЉУ 

солспзсном СШIЈО:'l. О.ЈНОСНО рад

ном снагоу) своје породнце." 
Бе'З накнаде О.Ју·зета је свазе~!;ъа 

11 остала пољопривредна IIMoBllHa 
ОНII\1<-\ који СУ је обрађl!ваЛIl IICKJbY
Ч!lВО најамном радном снагом (бан
ке. акЦ!юнарска друштва 11 велики 

В.Ђур1јеви1i 
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ПО<':С.ЈНIIUlI. :'Iсђу које ()'. спаЈClЛII 
OHII којll (: ЮЈаЛlI Вllше О.Ј утврђе
ног \IClI,L:IЩУ\Ш О.Ј :::5 О.ЈНОСНО 35 
ХСКТЩХI ораНlIЧНllХ IIЛII -15 хектара 
)'I,УПНII\ ПОВРШIIна (у ПШIН!lНL:КIIЧ 

ПО.ЈручјЮНI). а оорађlшаЛ!1 сујс на
ја\IНО\1 ра.ЈНО"\ снаГО"I. Црквсша. 
MaHaL:TllpIIMCl lI још неюlЫ BepCK!lM 
устаНОВЮlа ОСЈ на кна.ЈС јс 0.ЈУ3С1<1 
IIМОВIlна I3сl1а О.Ј .Јссет XCI\1<lpa. шу
ЈСВ НСКII"I всрСКI!\! IIНСТIПУЩ I I,ша 

О.Ј всћег IIСТОРllјског 1I културног 
значај,1 којll,\lа је ()(.:тављсно зu хск
тара оОра.:l!lВНХ ПОВРШlIна н 30 хек
тара Ш)'\IС. 

Уз наКНН.Ј: у BIICIIHII BPC.JHO<.:ТlI 

јСЛIOГО.ЈIIШЊСГ ПР!lноса (што јс. у 
<.:TBapll, <.:lш60Лllчан 113НОС) He~;C\I

Jbopa.JHIIUlIMajc о.])'зет В!lшак 11Ј
Hil.J Трll хектара. O.JHuL:HO ПСТ хскта
ра. ПО.Ј ТlШ УL:ЛОI31I\IС1 11 ЈсмљораЈ

HIIЦII\la јс О.Ј)''3СТ ВllLШIК '3СМЉllшта 

IпнаЈ \lаКL:ЮIУ\I<I 0.1 25 II 35 хектара 
OOpaJIIBIIX 11 45 хектара укупних 

ПОВРШlIна (БРЈСКО- плаНI1НСКII кра

it':ml) 

Подељено :ШIЛlIOН 11110 хектара 

О.Ј ТС3С\I.ЪС фОР\lиран је :н::\I.ы�-
ШНII фОН.Ј : којll jt': ушла I! 'јС\I:Ъсl 
\.).Ј) 'је j~t O~l фО:-ll~СЈојЧСР~l. H~iP(!,.JHJI.\ 

Р,I .-\ВНОЈ-н. 11 ,'lpyrC ршнс 

П РССУ.1С) 
'ј' )C~j. IШН()\l 

ЈС\1.Ъ~l. ј\. <[\:lСЪСt!(t 6C]C\I.lJ;llLiij\1~1. 

Cil!,O\lclllJHI!\1 СС,Ъ,II.\II\\СI II .Јр:, Пi\1 

CL~T~Cr"1il > L"CBCI1!{}!;,i .}C~lL)BH:\El 'jC\1JЪ~ 

CiiPO;\i~tillHlj (C':1)(lUJ1 ii ОС <LJ,iWjj 

,10011:111 су l)l,O 80О .. ООО \CKTcLpa. а 

ОКО 380.lЮО Јо\шlшнсгсша јс П!'ВII 
пут ФОРi>11IР,L:1О ~Boj ПО~СЈ 11:111 r,L јс 
повеl1аЈЮ. Дсо jC~IЉC .Ј0611пс ~) 

В. Ђур1јевић 

Ч,l[1> гс. а .ЈСО ЈС YflOTpc6cЪeH Ја 
~TBHpaњc [3CnIIKIIX ПО.ЪОПРIIl3!1С~lНIIХ 
,:ю6ара 

у СОШlјаЛIIСТIIчкој Ју rOCIClBlljll 
l1звршена јс још јС.Јна. ОВОГ пута 
"~11IHII" аграрна РСфОР:I!<L. ЗаКОНО\1 
О ПЉЪОПРlIврС.ЈНО\l ЈС~IЉIIШНО\1 

фОН.ЈУ l1J 1953. ГО.ЈIIНС зеЫЉI1ШНII 

;,!аКСII:"IУ\1 ·JC\\JЬOpa.JHIIIOI јс YTBpIjt':H 
на .]есст,ектара. а ВIlШНК зс;шьt': јС 

откупљt':Н ПО ут[3рђеН!I\I. углавном 

БНПlТСЛНlI\1 цснама (пре"'l ООНIIТС
ту 3с\I.ы1шта),' У ШУЗСТНlI\I С;l)чаје
BII\!a тај \!аКСIl\1У\1 јс :"IOГ<10 ОIlТII 
всћll. aJill нај[Зllше .ЈО 15 хеКТЩХI. 
занII\I.ы�воo је .Ја jt': '3С:'IЉIIШНII \IClK
С1I\IУ,,1 неЈС\lљора.ЈНlIка 11 .Jёl.ЪC 

остао Трll хектара 06pa.JIIBc 11 пет 
хсктара са ШУМОЫ, Тако је Ct':cЪaUH
\Iа ОЈУ3СТО још око 250.000 хектара. 
" та Jt':\lcЪa је .ЈОЈсљсна ·Ја.Јругсша. 
ПОЉОПРlI[зРt':.ЈНШI .ЈоОРШ!а !l HeKIl\1 
_lрУПШ .Јржа[3НIIМ установама 

ПОСЛОВII оваквс BPCTt': су С<I\lIl 

ПО сеОl1 МУЧНII !I праћеНII бројНllbl 
нспраВllJlНОСТllШL 11 нспраВ.Ја\lа 

ПОГОТО[з0 ка.Ја IIX СПРОВО:l!I [,ево -

ЛУUllOнарна, тотаЛ!lтарна IIЈt':оло

Гllja која 01атра .Ја је све ЛСГlIТIШНО 
11 .Ј03[30ЉСНО У праКТlIЧНОЈ реаЛIlЈа

Шlјll њсне .JOICrpJlHe, Но. НlI ,IГрНр
нн'рсфор; .. IСI која јс 06а[3:ъена .lBCI_1C
<':<':TII\ 11 ТР\l.lСССТll\ ГОЈIIШI :::0. вска 
НllјС прошла беЈ ОЈбll:ЪНlIХ ТРЈН[ЗII
ца. [з(;,ll1l,IIХ непраШl:1но<.:ТlI 11 НС-

п pi..lИ.Ј.Ј : 

I';ОН~tЧНО. KLl~l:'l је ГСЧ о 3С:'IЛ,l!

шту. ПОС.10ВlI. BIU~:111 С\IС'. j-јIIСУ 

011.:l!J ЧI1СТil ЈЈЈ! О.Ј II0ЧСТJi:а CTIEtP{ir-Ь~l 

СРПСI\(' Ј.Il/Е::П.~. пре ('IEO _}f3~1 

ВС!", ! ј .. 1i'i1IfJ,IЊ:l са СС,ЪС!ЧКО,I 

IIЩЧ3l1I!О:-.I IIJ\ICl1Y ТlI\ BC;!III\IIX '''1\-
\111.1;":11:,1 O:lHOC!1\1~t 

(аграрнс рефОР~IС) 011јlа су на штету 
СС.ЪС!К!I УГ;ШВНО\l ОННХ најсщю· 
ЧС!ШНl1јих 11 HajOpojHlljllX. тако !Јс: 
OilТl1 све .ЈО .ЈаН!lШЊII.\ .::lCIHCi, ОС) 06-

С.лом. 
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Јllра што су 11 ТlIМ ВСЛl1К1IМ "пре\lе
таЧIIНЮ1а" .Јржава 11 .ЈРУПI ваЖН!l 
актеРII ТВРДИЛII .Ја с[3е то ЧIIНС за 

.ЈоброОит сељака !1 Ilнтерес .Јру

штва ЈI .Јомовине. 

Д06ра је околност што се у Југо
слаВllји, ПОСЛС 1945, ГО.ЈIIне, Нllје 
ишло у тоталну колеКТ!!Ј3ИЗiЩllју, 
као у IlсточноевропсюlМ земљама, 

Било је неких покушаја, али брзо се 

УВII.Јело да неке замисли о "БР'30М 
СОUJlјалистичком прео6ражају сс

ла", што је могло 611ТII IIзвршено 
само силом и за кратко, није имало 

JlЗглсде. Није могло да прође ни У3 
помоћ "мскших Mt':TO.Ja", без обзира 
што су сељаци имали врло горка 

искуства у ери кашпалистичкс 

привредеЈI идеолог~е. 

Пропао покушај колективизације 

ВЈl.lеШI смо да је у Југославији 

уочи Другог светског рата постоја
ло око 11.000 углавном земљорад
ничко-набављачких за.Јруга. Неке 
су 1I TOKO~j ратз нешто ра.l!!Ле, 

О.ЈНОСНО уклопилс се у СКОНОМСКII 

програм ОКУШЩИОНIIХ власти, али 

УIIСГО У фОIJ;t 

све је то оило ),гла[3ном спора

.ЈНЧНО. И највећим .ЈеЛО~1 у се[Зt':рнm,1 

.Јелу земље, 3аЈругарство је, пого

тово у СРОllји, практично ОIlЛО 
уништено. ОТПРЈ1ШIке као и током 

Првог светског рата, У BOjBO.JIIНlI 
су Оl1ле заорањене за.ЈРУГС које су 
носил,:; пре.Јзнак "српске". 

ВН.Јели смо. такође, .Ја су O.Jl\IClX 
поеле Другог светског рата СТ[з0-

реНIl '3аКОНСКЈI услов!! за брз РЮ[з0ј 
за.Јругарства, Ако јс веровати ПО.Ја

uима JlЗ тог [зРС!\lена, већ краје"ј 
] 945. ГО.ЈlIне постојало је око 10.000 
разЛЈIЧJIТIlХ врста ЗCl.Јруга, (набавно 

ПРО.ЈајНIlХ, потрошаЧКIlХ, прош
вођачк!!х, прерађивачКЈlЛ, кре.Ј1П
ни х, стам6еНIIХ и здравствених), 

!ДИфра највероватније Нllје спорна, 
ЈСр су те органшаЩIЈС ОСНllJ3ане !! 
6ил!! зачеЦJl неке еконо:.шјс, За ЊII
ма су се осећали потребу 11 они кој!! 

су тако нешто зарађивалн, а !! 
осталих грађана који су трошили те 
производе, 

у сеоским сре.ЈlIнама постојале 
су зе:>ньора.ЈН!!ЧКО - наоавно - про

дајне 1I земљора.ЈНlfЧКО прерађJI
вачкс за.ЈРУГС И јцне и .Јруге су се 

}(оrИСШIIllI r~H':JlO, tсљ. 

tlll 1 ЈI:Ш 

,"о,, 

УКУlllЮ 1.566 НЮ,О ;-")'11110 1.566 IIЮ.I) 

НС·;;::.!:Ј"'га:li1i1'!r:;и !!l'I..'C:1H 

rk-.. :L' [Н !kT ['\,'јШ!\ )Cr:l(iJ'!J~;\ 

П,"'I.:С;Ш IlrШЈi\,1!!Н!\<I J!C,!:l'lKc 

10У 7.0 '3.-IГ':!1l'IЉ':НL' Н ,lr. :,r.:I;\!i\'BC 

2.0 ()Ј1тЈ; .. ' i-.' 

UI:.:.H;I!';.::\t:bl!!JJJ\.: Ш! 

УЛ 

~;.;) 

'!I 

:0 ., 

Фор.lIl1раље 11 расПоуе:1Il зеЉЫllllllOг фОllgа aipaplle Рl'фор.1I1' 1945. ioglllle 

5].0 

1:' ~ 

" 

I~ 

-' - .. 

В. ЂурђевиJi 



?lОгле OaBllТJI ПРОIl3ВОДЊОМ. прс~ 

paДO~1 пољопрнврсдних прошвода. 

трговином. штсдно креДIПЮlil'l по~ 

СЛОВll\1а. i\''lатсријалну основу ОВИХ 
задруга ч!!юша је задружна свој!!на 
(државна ШlОв!!на дата на кор!!ш

ћсње 3а.Јругама I! својина самих 
:шдругара). Ти односи су били ре
г\'лнсаНll Основним законом о ЗСМ~ 

!~орадН!!ЧК!IМ ЫЈругама !lЗ 1949. 
гоД!!не у које је "радно сељаштво 
удружује рад!! унапређсња пољо
прнвредне прошводње. подюања 

Ж!lВотног стандарда 11 шгр:цње 

социјаЛШ1\lа" 
Непосредно после Другог свет

ског рата у зеМЉ!l јс постојало око 
1,500 спеuијалшоваН!lХ задруга 

(виноградарско - DllНарскс, воћар
ске, сточарске, :'vlлннске, пчеларске. 

рибарске. нтд.). Оне су постојале и 
пре рата, а у послератном периоду 

нов!! режим l1Х није Н!! поыагао, а 
нн одмагао. Међутим, временом сс 
Њ!!ХОВ број смањнвао, углаВНО:'1 

\тапањеill у 'Је"lљорадничке задруге 

~пштсг типа, које ће. Bpe~leHOM, по
стат!! !! дуго остат!! OKOCH!lua зем
љораДНllЧКОГ задругарства, а у 

,IНОПIМ случајеВJlма н укупног ра'Ј
воја L:pe.JIIHa у којшш су пословалс, 

у ОВО\! пеРJlОДУ настао је један 
ПОТГl\;НО НОВ ЈаЈD\'ЖЮl оБЛIIК - се
љачк'е раЈне з ад"р·уге. Оне СУ "IНО
Г"lа остаж У ружној успомеНJI. А 
O~.J.C 11(.: n0l:I3cllyjC\10 нешто В!lШС 

пажњс liJ пгюстог ра::mога што се 

на пр!шер\ тих задруга орзо пока
Јапо _1а Ta(L:OBjeTCK!! "ne:lilep" план
ске комаН.Јне ПРlIвре.Је. нема НII

какв!!х шгле.Ја на нашсм тлу Ра.Ј!!
ло се, најупрошћеНlIје речено, о 
покушају стварања колхоза совјет
ског типа 1IЛ!1 још јсдноставн!!је -
тоталној колеКТЈ1ПllзаuнјIJ села I1 
пољопрнвредс, 

Шта је СРЗ? 

Прве сеља чке ра.Јне за.ЈРУ ге 

основане су, наводно по захтеIЗllыа 

СlJромаШНIIХ сељака, још 1945. го
.111не. Већ наредне ГОДllне бllПО !!Х је 
450 .. Мсђутим, ЊIJХОВ број почео је 
брже да расте тек после ре:ЮЛУUllје 
Информбllроа (1948. године). када 
јс наша ЗС:l!ља оптужсна за .,рев!!-

311ОН!lзаы, сретање удесно, напуш~ 

тање основне ЛИНlJје марксн:љ'Ш 
;1еЊl!НJI'3ма", Био је то тежак. суров 
сукоб са много моћннјlJМ ПРОТIlВ
HIIKOM Ш кога смо, срећом, I!пак, 
!!заШ:111 успешно (као побеДНIIUII) 
што Шl\1 L:e, !lначе, у тим ОеЛОСВСТ
СК!lМ .:rуеЛ!ша обllЧНО НJlје догађало. 

Један О.Ј главних аргумената у 

напа.ЈIIма на нашу земљу 'Ја ,,.Јссно 

скретаље I1 реIЗ!l3IIОШlзам", ОШ1О је 
село 11 пољопрнврс.:ш, јер у TO~1 
важном .ЈРУШТIЗеном н eKOHOMCKO~1 

L:er~!eHTY .,0L:I-I013HI1 Прl!НЦ!IП!1 MapK~ 
сшма - леЊIIНI!З:V1а HIICY 011;111 L:ПРО
IЗе.ЈСН!1 .Ја краја" Је.ЈНОСТ'ШН!lје рс
чено. ннје О!lла СПРОВСЈ.сна тотална 

ПР/Ш ce.b/l'lKll {'llgUll mУРЈ'гll (СРЗ), (}СI/ОВШI/l 15.2.1945. ;:ОУIllIl! у сmm7ару, кпg Сп.нi;"р!! 

В.Ђурl1еви1i 
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КО:IеКТlIВII·З<lШliа. као што ie \ЧIIЊС
но У СССР-у 11 L:aTe:111TCKII~\1 '301-
:1.,Юlа. Наш пр!!\!ср је 0110 OllaL:ClH за 
друге КО,IУНIIL'Тllчке '3С,I.1.,С. Шlll \. 

ТОМ сукобу сс HlIic ра.]IIЛО L:ЮIО о 

ce:1Y 11 ПОЉОПРllвре.Ј11 
Да бll 1\0:1111\0 TO.l111\0 ОТРПС~10 

КРIIТ!IКУ 11 .Јонскпс IIОПУСПiilО. it: јер 
ПР!IТllсак 0110 страХОI3ЈIТ I1 ПР:10 
опасан. р) коволство 

је 0.Ј.1УЧ!I:10 .J~! ПРС:IУ'ше орже кора· 
ке у УЧСТС.ЪJlваt-ЬУ .\l~lРi\(1јL'ТјlЧКО

:lСН)ЈЈНil<...:ТIIЧК(' ,.-lОЈ\ТI1!!F-!(' у Пl).:"ЪО

ПР!IПРС . .!lI 1I \lcl)Y CeJЪaLIJI\I~l. Тако L:y 
11 овог пута. као !I \IНОГ() пута p,LНJI' 

ЈС. L:СЉ'll\ll. НII КРIIВI!!l1' .1;'ЖН!I. L:,l:'!(1 
зоог ЈI.1СО.lОШКЈI\ја11сшща I1 С;:КОО
ъавања у .. CBCTL:KO!,1 П pO;JCTC!'L:!(O\1 
покрету" 01lЛ!1 ЖРТl3СНII јарац. 

ПОЧСТКО,1 1946. ГО:lIIНС .Јонета 
су упутства за 0L:Н1!вање L:СiЫlЧКЈIХ 

раЈНIIХ3а.Јl'уга. а Ј<lТЮl ПраВII.lа о 

ра.ЈУ :Ю.Јј'ута. i\lapTct 19.:19. ГОДIIНС 

.10неТ,1 L:Y УГЛС.Јна npal3!1:1C\ ссљач
I\IIХ ра.ЈНl1ХЗ,lдруга. штојс ОНО СЈIГ

нал. ПјХIКТlIЧНО наРС.Јба .Ја L:C ыа

L:OBHIIJC почне са ОL:НIlваље\1 ове 

прсте ГОЈЈ IН\' .1c.tH:t 

ie УШСl ГОС1Т;:ЧСН~ Кр"
Је\! Јануара IС)50. ГО_11111С о.:rржан је 

.J.PYГlI плен у:.! ЦК I--:ПЈ на КО),!С јс 

тЫI'\Оrз 

РСЮ.'lУШIiа l) ОL:НОВНЮl 
Ја.1'LЦ11\Ш ПЩ!ТЈlје у OO:IaCTII L:ОШ1iа
'IIIL:Т!IЧ!\ОГ прсображај,1 (стl 11 YH,l
прсi)сн>с ПО.ЪОПР1Iвр.ЈНС ПЈ'О!I·Jl3().l
њс. БII.lа је то још јс.Јна ПОЛI!ТlIчка 
НЩХ'ЈО,l .Ы (С УОр3С1 ОL:Нl1вање L:C
,1.,аЧI\lIХ paJHII\ за.Јруга, Те ГО.ЈIIНС 

ШЩНСТSЕна рукаваЫЊЕ 

3ЕМЉО?АДНИЧННН н СЕГ::н\ЧЮ11'1 
РЛДН~Н ЗАД?УГМ·IД 15РЗДЋЕ 

СОЦНЈАЛИСТИЧНИ ПРEQБрдждЈ 

НАШЕ ПОЉОП?Н8?ЕДЕ 

За већу ~'i!обюшзацију ЗЭДРУШrЮГ 
чланства rю задружним питаtЫ1ма 

В. Ђурђевић 



t 
~С~А=О=А&===з=а=д==р=у=r=а=р=с=т==в=а================. SO 
било их је најВllше - готово седам 
ХfIJыџа, са, по неким показатељи

ма, 2.128.893 задругара! Просто 

невероватно, па ако се У:ЊIУ у обзир 
и одређена претернвања са тим ци

фрама да би се доказало КакО се, 
ето, враћамо на "прави пут". На 
другој стран!!, то је н могло бити 
тако, јер су се задаци партије и 
њене државе морали !!звршавати. 

Експеримент до експеримента 

у социјалистичком периоду 
било је много експериментисања са 
државом, Hap0..10~1. економијом. па 

и пољопривредом, селом н сеља

цима. Овом граном и овим људима 
понајвнше, јер се увек радило о ваЖ
нам друштвеном 11 економском 

чиниоцу који никада није могао сам 
да се организује и утиче на своју 
позицију. Тако су се у готово свим 
временима и режимима село и сеља

ци били предмет пре свега експло
атације, потцењивања 11 ПОНИЖава
ња, а н експериментисања. Међутим, 
један од најтежих експеримената, а, 
видећемо, њих је у социјалистичком 
перио..1У било највише, свакако је 
овај са сељачким paДНlЊl задругама. 
Наравно, то је 11 јсдан од највећих 

ПРОћшшаја. кој!! је истина највећl1М 
делом шнуђен споља, али свејсдно. 

у свему томе има 1I нешто до
бро. Као што ј.; речено. врло бр:ю 
се УСТClrЮf3ИЛО ;:щ се тај пелцер на 
наШIIМ lii'nСТОрИМ<I нс ПРllма. У 

нов,;мбру 1951 ГОДJlНС ЦК СКЈ до

нео је Упутства нсщсњена Ka:lpOBJ!
\ш на терену, што је '3НС\ЧI1Ј]0 реор
ганшацију сељаЧКIIХ р;џннх задру

га. Већ те ГОЈ.ННС њнхов број почео 

је да се смањује. Марта 1953. 
ГОДlше Савезна влада је донела 

Уредбу о НМОВIIНСКIIМ односима и 
реорганизацији СЗР, Чllме су став-

В. Ђур1јеви1i 

љена ван снаге фамозна Угле..1на 
правила сељачких раДНIIХ задруга. 

Био је то знак за масовно, чак кам

пањско растурање тих задруга. 

Како су брзо кампањски форми~ 
ране тако су брзо и раСфОРМllране. 
Као 11 у свакој кампањи, том при
ликом је разорено и оно што би мо
гло да буде добро језгро, добар ос
нов за савременнју пољопривредну 

производњу (уређена IIмања, објекти 

11 друга сре..1ства рада) без обзира у 
чијим би рукама бllла та ИМОВИНа. 

Од 1953. године број СЗР се на
гло смањује већ юшо се смањнвао 
притисак са Истока, а Југославија 
почела да заузима све повољнију 
позицију у међународним ОДНОСИМа 
захваљујућll томе што је ПОLlела да 
гра..1И знатно либералније пошпи
чке и економске односе од других 

комунистичких земаЉа. По статис
тичким подацима, већ 1957. године 
није постојала ни једна сељачка 
радна задруга. У међувремену се до

ста тога променило у друштву, па 11 

економији у целин!!. Наиме, почели 
смо све више да схватамо да се 

чврстим петогодишњим 11 другим 

плановима економија земље не мо

же озбllљније покренути .. 

Го,:шнп Број Број 

"Јадруга ~;'L1rугара 

1945. 31 
1946. 454 75.1Х6 

1947. 179 1 {4.5Ј н 
1948. 1.31R 2Х6.234 

1949. 6..62(, 1 707.073 
1950. 6.964 2.12X.~93 

1951 (, 797 2.()()3.644 
1952. 4 .. Ы2 1504.Х74 

1953. 1.1(,5 Ј93.639 

1954. ~% Ј 16.402 
Ј955. 6КХ 77.0К2 

1956. 561 Х6.Х6Х 

1957. 507 
1958. 384 -

СРЗ Ј' Југос.1С//Ј/I;U (1945-1958. ioguue) 

I , 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
1 

" КрајС:\1 П~ДСССТIIХ година 20, вска ЗсмљораlllIllЧI"О задругаРС'1ЋО 
ЈС II~Ш.IO С!1ОЈС ~ВСЗllане '1,рснутке,;. ваљда најбоље рсзултатс од нас
] аlll~а до данас, а онда ]е врло орзо, IIсвсроватшш СКОIIОМСЮIМ и 

друпш СКСПСРШ\lСIПlIма, гурнуто НlIЗа страну. 

СОUllјаЛ!IСТ!IЧКII перноД Ј'е ка- абvкv _ : !I ПрIIПIСНК. почну да рса-
рактеРНСТllчан по чеСПIt>1 промена- ЛJl"ЈУЈУ. И све тако .Јок СВИМа не би 
~1a устројства "Зсмљс I1 друштва у постало јасно да срљаыо у пропаст. 
uеЛ!1 ни. а ПОготово ~;:;;;;;;В;~~=~iiiZ~:;;;:;;;:;;;;;;;::::~~~~=~:"":'~~~~ 
СКОНОЫllје. За ТО је 6н- .tii::iЈ!Ч \и\.:~!~:·;-:;: ~:; ... ";~;l:r: 

~ ЈщщнИНlJ Рщfiше 
ло О:30НЉНIIХ Рiпnога. С' Б,,,!'~""'" 
Јер се, после раскида 

са CTaJЫIHO~1 И Њего
внм следбеНIIUlIма. па 

у извеСНО:"1 ОIlIС11У и 

ЊIIХОВО:'I !I.ЈеОЛОГlI

ЈОМ. тражио нов!! пут. 

Нови ПУТСВН су се 
i>lOраЛ!l траЖIlТИ. аЛIl 

како? НаШII теореТII
чарlI су, упрошћено 

речено. ПокушаВtlЛН 

да нађу .. СОЛОi>lОНСКО" 
рсшење .Ја развија

мо СОUlIјаЛlIзам. на 

НСЮI HOВiI наЧl!Н по

друштв.ъује\ю н epC.J~ 

СТва II рад. а нстовре

\lСНО раЈВllја\1O демо

кратIIју, ЧНСТ] 1I Сфll
касну Tr:+\i!WHY ско

номнју. ТII1\1 експеРll
r.icHTlii\ILt свнкаI"О је 

l\у\!опи~;I~! 60ЛССН,t а.Ч-

наШI!>; .. ТСОРС-
~ ) . 

ТJlчара . трагача Ја 

НОПЈI\I ПУТС!3l1ча. а !I 

OK(\~HOCT _11! су OP/ln у 
ilРЈIПЈЈШI .Ја СВ.; ШТО у 

ТО}.:У Јан нлн два :за

?\!Н(ЛL. ОЈыах. \;ј невн

ђену пропагаН:1У. \ал-

В.Ђур1јевић 
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~С~А~о~~~з~а~д~р~у~r~а~р~с~т~в=а================о 5% 
,_\ онда. Јово наново. свс до новог 
слома до тада готово сумануто 

хваљеН!lХ мера. 

Сјајнс шездесетс IОДIIНС 

Како су се мењале укупне ПОЛlI

тичке, друштвене I1 економске при
,111KC У ЈйlЉlI, мсњала се !I ПОЗIIШlја 

пољоприврсде, ЈадругарствCI II СС

;ъака Релативно брзо је .10ШЛО ВРС
ме у ком је 1I најЗCl.1ртиј!lМ заговор
Н!lШШct чврстог СЛIЉIIН!lСТIIЧКОГ 

курса у развоју земље постало јасно 
да 0'3 б JI.ТЪ Н О ШК[Ј1IП!1 II да тако нећс
",1О далеко. 

'у' пш послераТН!lМ годинама 

?lIHOfO је улагано у ИН.1устрнју, слек
трификацију 11 градске привредне 

гране. Становништво је сти:шјСК11 1I 
непромишљено пребацнвано у гра
.10ве. а из заосталс пољопривреде 

швлачсно у буквално све што се 

могло извућн. ДонаЦ!lје које смо 
добllјаЛl1 споља као ПО.1ршку У 

сукобу са СССР-о:,! билс су све та
њс, потребе градског ctaHOBI-I!!штва 

у xpaНII I1 осталом све веђе ... 

п реЛО:VIНlIМ тренутком У Јемо

кратшацији друштва и економије 
(све ове јаке термине ваља. нарав

но, схваППlJ условно) СЩlТра се 

1953. година. Та.1а је напуштен цен
траЛ!!СТlJЧКИ начин руковођења II 
планнрања у привреДII, УВС.1ено Је 

ра.1НIIЧКО са~lОуправљањс не само У 

привреди већ н другим делатности

ма, а почело се све више говорити о 

тржншннм ПРИНЦИПl!ма приврс

ђЈ\вања. 
У таК1ШМ ОКОЛНОСТlIма. а пого

тово после укидања сељаЧКlIХ рад

НIIХ задруга I! дефИНIПIII3НОГ раСКII
.1а са програмом колеКТ!1I31ШЩllЈС 

пољопривреде, створени су пово

љнијll услови за развој те гране 11 
задругарства. Почетком 1954. годи
нс донета је Уредба о земљорџннч
КНМ задруга;;ш општег тнпа чн]н јс 

задатак бно да кроз кооперацнју са 
приваТНIIМ сектором У ПОЉОПРИ

вреди ДОПРИНОСИ нс само економ

ском већ И развоју села у целннн. 
Пољопривреда Је као грана 

добила већу ПОЈРШКУ. ДруштвеНШ.l 
плаНОl>l "Ја пеРIlОД од 1957 . .10 1961. 

Ј ЈРIl. ",! су {)ll:IС Гйаlа:с: уа се {)C(!IТill;l(f ЙРU{Јоgliа йоГирийа :за jCUgu.ii luБН.lЈllll,Н :нu;
lII(Ј1/ ћ'О/1I .·С ЦС,ЮlilliПli;С U(/(ШО llipllpllll.1I ПuiПШЫI.1Iа Срии;I.', ;ср су ~()iП{){iO }' elill.1l 

I'сП)'u zш:а.ll1/ Z/],"/({]//.Ш ,,](iШIll'{IlU" uIС1Џl;а.IIIЈ11liШIll, а U C/il.' ы!llll йро; ,шсiП(}(iI! ":u;u С]' 
!I([i;ll/ll (Ј(;О.ll Тш:о;с НОIiО.Н Сауу ;':[la;l.',l1 1956, ;'0911/11.' По '{СП Уll 

m."!iI1ll СПСllllја:uпrmШIll :llIеiП .. ПО,ЬОПf'IIНf'Сlj/lIlК". 0/1 ;с C!lO;CIIPl!··lIl.'/lO уао 61.'.lllЮI 
ljUП['III1(Ј(" раЈ/т;у По.ЫIlIРUIiI'Сiji', Пi'Р с!;сга аZРОШZijуеiПрzф! 11 П['!l.1Il!11II еiПрр:е IIl1tlP:C 
.1' Пр ш.; с 11. Јlсl/уiПu.1I, КIIО 11 С/Ш уругu СПСЦII;а:llI](1l1шm :IIlСiПOIЩ, 11 "По.ЬОП['UIII'Сijlllll.:" 
уг:и!l{//о.1I iПilllОI'II, ;i'l' 1Ii'.lIa muu,blm;y ,1UliПt!рu;а:lIIУ ЙОij{lIllКУ, Па i111 вс/ш zТiupa.1i.C iill 
уiПtIЦа;. Ј.оиро ;е uПш.; шiПо Ю:/llЗll, а 6а.ьуа ПосiПо;u I/(/ij(/ уа 111.' 170:/(/ 1It!f.:1I ПосiПОЈаља 
()ис.7с.Ј/СlIlТiIl ПО'lсiП;';0.1I 2006. ZOijll/lC у U{),bl/.1l YC7llIill.1/a 11 рсзу.-ziПIIlТiu.ll11, "По.ьоПрu
lI{leij/lu;,;" ;с уаиllС ;еijШШ aZ{lap/lo г.ШСЏ.1U оПшiПС:! iПlIIlа )' CPUII;II, а /I{{;сiПаРII;i' .1IС/;)" 
шсiПО(iU.llil ;';0;11 сс иаве tТiO.1I П{lоU.-zС1lаiПlI;.;о.1I. 

В.Ђурђе:вић 
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3азружне оргаН!I3<1uлје у Срби
ји су у економској 1955-56. го:шне 
контраХllрале 111.159 хектара IIЛ!I 
98.315 тона ПШСНlще !I раЖ!I, док је 
у 1956-57. ГОДIIНИ контрахнрана 
ПОВРШlIна повеhанн на 167 .. 185 хек
тара, односно 117.450 тона. Од 
овога Војводнна је контраХllрала 
97,035 тона а ужа Србllја 11 Косово 
11 МеТОХllја 10.415 тона. 

Кукуруз јс у 1955. fOJIIНH бно 
контраХllран на 66.985 хектара нтl 
61.496 тона, <1 у 1956. ГОДIIНН на 
113.379 хектара односно 131.814 
тона. На ВојВОдlIНУ од ове количн
не долаз!! 114.396 тона а на ужу 
Србнју Н Косово н Метохију 7.418. 

КонтраХlIрање пшенице II раЖII 
трајало је до ПОЛОВlIне овог месеца, 
док пе сс контраХlIрање кукуруза 
HaCTaBIITII до краја августа, те ее 
може очеЮIВатн да ћс и KOHTpaxlI
ране површнне II КОЛ!IЧIIНС куку

руза у ужој СрбllјlI 11 Космету БИТII 
знатно повећане 11 премаШIIТН пр
ШЛОГОД!IШЊС резултате. Сем тога, 
треба узеТII у обзир да приличнс по
ВРШ!lНС н КОЛlIчнне контрахиране 

пшеНiIЦе н кукуруза нису ПРllјављенс 
од ПОЈеДIIН!IХ задруга, те се може са 

шгурношћу ТПРДiIТIi да су контраХјј

ране ПОВРШIIН.с већс од ПРlIказаНiIХ. 

Е 
Новчанн аванст којн се тек са.1а Јаје, 
као 1I ОЈлуке Савезног II3вршног ВС
ћа о КРС.ЈIIПlрању ПОЉОПРIIВРСЈНIIХ 
прон:шођача преко за.Јруга HecY~l
ЊIIВO ће знатно УТlIЩ\Т11 на повећање 
KOHTpaXll!XIHHX ПОВРШJl!-Ш н ЈШЛII

Ч!Јна пшеНiще II кукуруза, 
у ОЈНОСУ на прошлу ГО.ЈIIНУ 

контраХllрана КОЛIIЧllна шећерне 
репе пребачена је за 34%, а с об:ш
ром на повољне !IЗГЛС.1С у погледу 

ПРlIноса ~IOЖС се очеКlIВаТ!l да ће 11 
КОЛ!IЧlIна шећерне репе БНТII већа 
него у прошлој ГО.ЈIIНН. У 1955. 1"0-
JIIНlI контрахирано је 43.872 хекта
ра шећерне рспе НЛН 791.451 тона, 
док је у овој годинн контраХlIрано 
58.788 хектара а зассјано 59.756. 

План контрахнрања сунцокре
та није економска у односу на цене 
жита 11 ЈРУГНХ култура. Сем тога 
прошле fO.1llHe бнлн су 'зн<\тно сла
бнјll условн за сетву жiпа 11 шећер
не репе, услеЈ поплава 11 ПОЈЗСМНIIХ 
вода, те су МНОПl ПРОИ::ЈВођачн сеја
Л!I сунцокрет због његовог кратког 
вегетащIOНОГ пеРllода, ОЈНОСНО 

што је за сетву другщ култура бн
по всћ касно. План контрахнрања I 
сунцокрета подбачен је у BojBOJllНlI 
јер Је Ја њснс ПрОI!:шођачс много; 
рентабнлннјс .Ја сеју Ж!IТа I1 рсп)". 

_ Пеijеl!tТillХ гОУ!.lIIа ПГ:(}l{t:lо2 вСIЩ /ЩОlillij Ch'IJllII,lIc/;e са{lауњс ЙОЫnl{luвРСijС 11 Пра;.;
lll1!Чll() gp.1/C{lHfl (Јll.7П Ј!! - ,,'oul7ipaxupallJf.!. Л1а:Ul C!!I{l!J..::IOU!![juja "ПРОС(f!!mе", !!] 

ceijCl_lIgecctТiu.\" foglllla ПРОIll.70г IICh"CI, iПа; ПО;(f.1/ OIiIII{O оuјШU/Ь(fliа; 

~ "A~)m7!pll.\"~{II!ЉC, С"~7аПIIЉС угUliOРll, ;';О{ј III!С }'оии'llI;еll J/{I'II/II у201i{{{II11ыI )' 
O(}:ll/C{{~U lf{}bl}{fl!I/IIP~Il' ~{IiJ/П~Оijље 111.111.'1;.1' По.ЬОПРllliреijlllIХ П{lоmlllll;lIl[{{ 11 ПР1/li{ll'g
ililX (}{IгШI/I]~!1If1l (mIlKJlIIIIIX l!реijУЈеЈш 11 юgру:!а). B{l1II1I а Прс ПО'lсiП;';1I ПРОI/З60ijЉС 
'~ у 1I[i1!1/I: Сl!lII~е. ПР(}~]80Ј;а'llе уу.7ICШI уа йрmПllеijе 11 Проу{{ Оijре!/ещ lIo.blJtI(ll/lipegul! 
1Il!lJllJlillgC, {{ Iт,С,llll }'C(}fI(lPY ;';oРllСШII J/1l3 ПЩПllсtТillЦIl (шщuс, сiПР)"'IIf1' Cillli'tТie, IlIТiy). 
,} јиЈСI1 i!o"iC.Hf.:JiHiC У Uј70ilзноgљu и ГПР.ЈЈСl1!ијТiу. 

l!aplI!!/lO, ~P7(} Uрзо:. e!!Ol{~la.711 уаЈе 11 Шај :!;.;сПеРll.1IСIllТi щ уа;с .Щ'С.Ьi'1/(! (Iely.7mТiI.' 
l~ уа Је 11 110 Ыlllрш;рсgu 1I0IilРС{)IlО .liIlOго III1IllС IIpmZ3(iOijlle Ii iПр.Ј1СIlIllIIО С;';()ј/().1IС};С С/()
ООУС. То Ci' gi!.1lI.1!11'1ItO IIIIУII 113 Оllог f:o.1/eI!lТiIl{l1l "По.ЬОЙ{lllIiРСijlllll.;а ", ПОС7i' iПога 
JC.7egll.7e С)'IЮllе ,неРI!, Па оПеtТi lIolle .1/ере, 17.71111111111, Ја/{.ЬЈ"Чl(lI, PI'JO:Z)"I(II;C ... И iПако 
Clle уо Ј/СУIlIil/IJ ... 

В. Ђурђе:вић 
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гоДнне (то је, у стварll, послеДЉI! 

пеТОГОДllШЉI1 план у ЈугослаВliји) 
било је предвиђено да се у пољо

ПРlIвре.ЈУ lIнвеСТllра 343 МlIJlIlјарде 
.Ј]јнара Уместо фllнансираља, уве
ден је систем креДIIтираља инвесп!

ција. што је, како се тврдило, до

принело раЦllOнаЛНllјем КОРllшће
љу средстава JI расту пољопривред
не прошводње од 7,4 одсто. Нагло 
су почела да јачају државна гаЗдllН
ства I! веЛИКII пољопривредно IIН

ДУСТРllјСКIl комбинати, прехрамбена 
!!ндустрнја... Наука је давала све 
већи .ЈопрИНОС. У ПРОИЗВО.Јљи јс све 
в!!ше упортебљавано КВ<lЛllТетније 
семе, вештачко ђубриво, савремени
ја механшација, повећани су при
носи ]ј КОЛlIчине робе за тржиште. 
Почело се размишљаТ!1 !! о озбиљ
нијем ЈIЗВ03У наших пољопривред

ho-прехрамбеНI!Х производа. Ти по
ЗllТl1I3НН процеСI! су бllЛЈI видљив!! И 
на ИНДНВllдуаЛНIIМ Га:.Јдинствнма, 

али углавном оних села и подручја 
која су ,.ПОКРIIвале" добро орган!!
зова не и оспособљене задруге. 

Друга половина педесетих, па I! 

која година касније сматрају се нај
успеШНl!јlШ ГОДl1нама задругарства 

у соцнјаЛI1СТIIЧКОМ пеРI!ОДУ. Неки 
сматрају и уопште. У TO~1 пеРJlОДУ 
постоја_10 је око 5.000 успешн!!х '3(\

друга ЧJlјll је .Јопринос економском 

Ii општем рювоју села био чак врло 
УОЧSЫlВ. Ишnо је .:106ро, јер су се
љаЩI, H~, јС.Јној стран!!, бl!Л!! сигур
ни да у-ч':' жеНII са З<l..1РУГОМ, ~lOгy 
.Ја прошводе раЦlЮН<lЛНllје !1 јеф
ТН]]liјс. <\ свој;. робу [ыаснрају ус
пешннје на ТРЖllШТУ" На .1ругој стр .. 
аНII. 01-111 су У задружннМ скуп

ШТliнама, У којима су СВ!! учсство
ваЛJl. ДОНОСJlЛJl све најваЖНllје 
одлуке које су заДРУЖНII колективи 

касније ПРОВОдl!ЛII У пракси. Ако је 
шта ОI1ЛО самоуправљаље онда је 

БН,10 то Бар:. сре,]]!нама У KOjJl~Н\ 

се ра.1I1ЛО поштено. у стварн. бно Је 
то ОНај СУШПIНСКIl прJ!l-Iц!!П задру

гарства КОЈII је почео да се утемељу

Је од настанак ПРВIIХ задруга у 

ЕВРОПJl \1 код нас. 

Самоуправљаље на "сељачки 

наЧIIII" 

Ал!!, зар бllСМО мн бllЛII ми када 
нс бисмо кренули У нову оргаНllза

ц!!ону авантуру. Овог пута циљ је 
био да се самоуправљаље "спусти У 

све поре друштва", па 11 међу ссља
кс. ЗаКОНСКЈIМ актима шмеђу 1961. 
11 ] 967. ГОДllне (Уредба о земљорад
ничкнмзадругама, 1961, Устав 
] 963, Основни закони о пољопри
вреДI1 ш ]965. I! 1967. ГОДlIне) !1'3 

основа ЈС Ilзмељен однос земљорад

ннка и земљораДНИLJЮIХ задруга. 

Сељаци више НI1СУ бил!! ОСН!lВ<lЧI! 
задруга, а могли су да се удружују 
са земљораДННЧЮIМ задругама и 

другим организацијама удруженог 
рада као "спољни ч!!Н!шац" <1 не 
као унутрашњ!! КОНСППУТI1ВНII еле

мент задруге. Одједном су то поста
ла два свста. Задруге су постале 
самосталне оргаНШ(lЦllје 11 природ
НО је што су запослен!! у ЉЮЈа 

почсле .Ја воз.е рачуна само о свом 

интересу, односно дохотку 11 оп

станку, ДОI\ је ЉIIХОВ дотадаШЊI1 

ГЈlавнИ посао~ развој СС.lа 11 ПОЈЪО
прнвреде на сељачко:v! поседу. 6110 у 
другом плану. праКТIIЧНО потпуно 

зсшошрсн У I3сћll]]1I СЈl)'чајеl3а. 
Та прочсна донскле rюдсећа на 

прилике !13 1927. ГОдIlне Ка.Ја еу се у 
задругарству сукобнле две LIpyje -

Је C~laTpao ~a је 
глаВНII задатак '3адругнрствн помоћ 
сељацима и развој села I! пољопри
,вреде, и Боје Ђорђевнћа који се 
залагао за пословно задругаРL'ТВО, 

САО.м. 
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за :щ]руге којс ће се баВIIТЈI ИСКЉУ- О ћ _ птсре ена јс CBJI~I обаВСЈЮIa I,ао ЈI 
ЧIIВО пословним "стварнма" 

Ударац за YlIapttei\1 

ПР!lвре.ЈНОМ реформом ш 1965. 
годнне задругарству. па ]1 пољо~ 

~РfШреДII у цеЛlIНI1 задат је још 

Један тежак ударац .. Од тог експе
РJlыснта се oLJeКJJВ(\,lO ыного. Мно

ПI су сматраЛ!I да је то ПРВII, C~leo ]ј 
одлучан корак чак ка путу v каП]ј
Т(\,l!IJ,Ш Међупш. 0..1 H-C;!I~ ПрIIН
Ц]јпа ПР!lврсдне реформе се оД\'ста

ло, а, на другој CTpaHII. у еконс.;МИји 
Је створена нев!!ђена. пре свега, 
законодавна, онда I1 општс конфу
ЗIIЈа у праКС!l. 

Пољопривреда је у свему шјед
начена са остаЛО;"1 привредом, што 

Је за ову грану б!!ло погубно. 

Година 

1958. 
1959. 
1960. 
1961. 
1962. 
1963. 
1964, 
1965, 
1967. 
1968. 
1969. 
1970 . 
1971, 
1972. 
1973. 
1974. 
1975. 

Број задруга 

5.279 
4.803 
4.086 
3.228 
2.816 
2.438 
2,096 
1.937 
1 .. 600 
1403 
1.279 
1,102 
993 
906 
832 
813 
840 

Еро; Olllllll/I/X ]l!.Н,[,ОРllgllll'l}ШХ ]Ilуруга }' 
JyiOC.'Ul/iII;1I (/957-1975) 

друге гранс, препуштена "слобод-

ном ТРЖ!IШТУ". У стваРЈI стихијll. То 
НIIкад<:-нису ра,]IIЛС НIIТ!I днас радс 

HII нщоогаТ!IЈС 3е"lље свста. јер је 

ова грана у много че~IУ спеЦНфllчна 

11 не МОЖС бсз бројНIIХ ВIIдова заш
~IITe 11 ПОДСТ!lцаја. На ТрЖIIШТУ је 
ОЈЈла све Јача конкурснцнја пољо

ПРIIВРС.:1НО-ИНд) СТРllјСКIIХ КО,,161I

ната 11 ,]РУПIХ ПР11ВРСДНIIХ Ч!lНИЛCl

ца KOjlJ су улазlIЛII у ДJIрепнс по
словне односе са IIмућНlJjIщ ПРJI

ваТНIIМ газДIIНСТВII~lа, У CTBapll, 
ОН!I, а !I разНII наКУПЦII !IJ крајсва 

ЗС!vlље ДОЛЮЈIЛlI су у подручја гдс се 

ПРОИЗВО,]II Њlша потреБНII р06а, 

куповаЛII шта су хтеЛ!l ЈI КОЛIlКО су 

хтеЛlI Н. углавном, плаћаЛlI колико 

су ХТеЛlI, Органшована ПРОIlЗВОД
ња. а поготово они којll су је орга
НllзоваШI, прс свега задруге, пропа

даЛIl СУ, 

Бр~ј задруга је са Вllше од 5.000 
у 1958. ГОДIШII пао на око 2.000 у 
] 964. а на "Н1ЊС од Хllљад\' \' ] 97] 
ГОДIlНIl. Човеl( просто да H~ ~OBepy~ 
ЈС овнм ЦlJфрама. а ЈОШ "lање ствар
НII.\1 ПРIJЛ!ша:vш на терену (запуште

не ПРlJватне 11 задружне eKoHoMllje 
ЈI средства_ рада. веОЩl ЛОШ!! ф!l
наНСIIЈс.:КII ОН;ЈаНСII laдруга. ВСЛ!IК]I 

Г~:01!иl1. EO:;-l~l';HO спс всћн 

задруга којс су ТО СЮ1О на папиру Il 
са неКОЛIКО ) Г_1аВН01;l ,lоше плаће
НII.\ С:Јуж6СНIIка) 

IIl:TOI3r," о," '.' ,. ',~ • . ". ri ....... i\...\IV~. 5<.lЈР;;ЖНilј\,ј асо-

ШIЈ<Щ]IЈа\ICi. ПЩПllјСК]!~1 фОРУ;'Ј]ша. 

ЈржаВН]I~1 оргаНЈIЩI I1 ДPYГJI~I IIН-

"'::, .Југ'.:: 

)T:]~H3HO~,1 ~llIЦС:v:;СР;iС .]lJСi\усијс u 
селу. СI;;;ЪClШI\I<l. ПОЉОПРJlвред]! ]1 
ј,uр)гаРСТБ) ДоношеНII t:)' Ја

КЉУЧШI, CTClBOBII. неКII заКОНСКII 

ПРО~IIСJl. лиле су се .. крокоднлске 
сузе" ЈПД, а задругарство !I село су 
ТОНУЛIJ све НlIже .. , . 

В. Ђурђевић 
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AoroBOPBA 
Доношење доктрине о "договорној економији" многима није било 

јасно шта она значи, али јасно куда води. Устав из 1974. године, 
ЗУР и други закони који су из љега проистекли унели су хаос 
у економију и друштво и створили услове за распад Југославије. 

Седамдесете и осамдесете годн-

не двадесетог века нису БJlле Нај
тежи, али су биле нај контроверзни
ји период у развоју економије и 
земљорадничког задругарства у 

социјалнстнчкој Југославији. Било 
је то време још већих експеримена
та, све већих раздора у земљи, и све 

очигледнијих назнака онога што ће 
нас снаћи у последњој деценији 
прошлог века. 

Пропадању економије највише 
је допринела готово болесна потре
ба властодршца, односно њихових 

3емљора':НЈ\Јчке задруге 

теоретичара, да проналазе "нове са

моуправне путеве 11 методе", ваљда 
као узор - светском социјалиети

чком покрету! Главни ноеилац тих 
експеримената био је Словенац Ед
вард Кардељ, а заморче је била цела 
Југоелавија. У принципу сви под
једнако, али не сви њени делови. 

После привредне реформе шес
десетих година, која је у економију 
требало да уведе више тржишних 
елемената и која је, углавном, про

пала због преваге утицаја догмат

ских- схватања, а свакако и влада-

Радне Ii основне организације 

КООПСRаН'\Тll. 

Радне Радне 

3емљ. 3e~l. Основне 
орган. орган. 

Основне 

Годнна 
задруге заДРУГI: зад!"" 

(ј C.:нI Н- за 030!l организ 

ствене) ООУР-а 030 

коопсра- коопера-
орган!!з. 

ната (РО) вата (РО) 
Коопера-

без ООК, са ООК, 
ната 

односно ОДIЮСIЮ 

ООУР-а ООУР-а 

1977. 
1971;, 24О 13 261 2 Њ6 

1979. 431 39 159 2 ]0 531 
1980. 451 б4 215 3 22 709 
1'.181. -153 76 26-1 3 28 774 

86 2911 7 25 7'.17 
1983. 499 8-1 297 9 26 860 

-~" " 

1984 533 94 347 10 21 896 
1985. 562 92 339 12 22 93О 

1986. 6)1 

1987. 653 

06.7111411 )'gpy:ncllBaIba зеЛI.ьораg!lIlКlI јјОС.7С J'ceaiaIbll Устава - 1974.11 'закО1U1 () 
уgРУЖСUОЛl рауу - 1976. гоуиlIe у iiO.boiiplJBpcglJ Југослшmје 

Ђурqевић 

-----

јуће олигархије, којој НИЈе ишло у 
прилог да се ма шта мења, кренуло 

се у нове експерименте - у такоз

вану договорну економнју. 

У став 11 закони 

Појам "договорна економија" 
није било једноставно објаснити и 
разумети ни тада, а још мање је то 

могуће данас. Неки .званичници су 
хвалИЛИ наш "нови економски мо

дел", док огромне масе света нису 
1>югле да схвате о чему се ради. Као 

што многи у Србији нису знали 
какве промене, у глобалним одно

сима у земљи, доноси нови Устав, 

(1974) већ су, по препоруци одозго, 
водили жестоке, а јалове расправе, 

о "демократизацији економије и 
друштва, децентрализацији, деби

рократизацији", спуштању само
управљања до последњег човека" 

IIТД. Још већем, готово невиђеном 
галиматијасу у друштву у целини, а 
поготово у привреди допринео је 

?акон о удруженом раду (1976) који 
Је проистекао из устава донетог 

1974. године. 

"Богатство самоуправљања" 

У ,,.Ј.оговорној економији", каже 
се у Закону о удруженом раду, 
"односи међу субјектима се одре
ђују самоуправним спора.зумима !! 

друштвеним договорима на бази 

слободне размене рада". Можда бв 
то некако могло и да "заЖ!lВН" да 
по тим уставним и .законским акти

ма у економији, па и делаТНОСТiiма 
које се нису бавиле производњом 
материјалних добара, није форми
рано мноштво најразноврснијих 
"самоуправнl!X субјеката". Тако је 
радна организација (РО) била ое

новнн облик организовања !! она је 

:-1Qгла да се \'дрvжvје v сложене оад
не органша~Ц!lј~ (CO~'!P) ПОје;инн 
делови радних организација могли 

су да се органшују у у основне 

организације удруженог рада 
(ООУР). Предузеће као појам је 
УКИНУТО,а ооур је бllла основна 
еКОномска јеДИНlща. Тако је само
управљање "спуштено до дна". 

У тим експериментима нису 
заобиђени ни земљорадници. у јед
НОМ члану Закона о удруживању 
земљора:Ш!lка Србије, који је донет 
после Закона о удруженом раду, 
каже се: 

"Ради ilобољшања услова рада 
и живота, организованог укључи

вања у самоуправне СОЦllјаЛ!lстичке 

друштвено економске односе ун а

пређивање пољопривредне произ
водње и организованог наступа на 

тржишту земљорадници могу свој 

рад !I средства рада да удружују у 

земљораДН!lЧКИМ задругама и дру

гим облицима удруживања земљо
радника IIЛИ да их удружују са 

организаЦllјама удруженог рада и 
да са њима трајно сарађују" ... 
".оо У друживањем земљорадници 
проширују материјалну основу свог 
рада, користе се резултатима 011-

штег материјалног II друштвеног 
развоја чиме остварују услове за 
потпуније :3Н.Ј,ОВО .. гьавање личних и 
друштвеН!ЈХ потреба. Зато дру

штвена зајсдница одговарајућнм 
друштвено СЈ(ономеким !! другим 

/"-~"" ;/ 
\~.\ ! 

\ '\ I \ \ L " ',"-. 
\';'-'''<' 

"-.. "',\ 
~~')~!" 

'---'"~'=. 

(IJ. УБО61lћ, "Се.1О Ј', 1997) 

В.Ђурђеви11 
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~lcpa~la. ПО.Јl:ТIIЧС 11 потпомажс 

УДРУЖlIвањсзсыљораДНJlка. (Члан 
1 3акона о УДРУЖIlВању земљорад

ОПlIl:јЈС У КЊl1311 • .времс славља 11 

пропаДClња", која 611 ускоро тре
бала ..Ја шађе !1'3 штампе. 

Нllка). 

"Ссља ЦII 
су. даклс, 

ЛIO Г,Ђ 1 ca~lO

управно 11 

дОГОВОРНО 

да се УДРУ

ЖУЈУ У 33. 
030,00УР. 
РО, ООК. 

РО, СОУ Р 
1!Т.Ј. МОГЛII 
су да се до

говорно 

рружују са 
KIIMe год су 

"хтели, што 

се сматрало 

врхунцем 

JeMOKpaTIIJe 

у економи

ји", а у прак
Сll СТВОРIIЛО 

нсвнђСНII 
хаос. Сеља
ЦJI. па I1 у 

СРСДIIНЮIа У 

KOPlМa Је по

стојало раз
П!11ено '{а-

другарство. 

JCJHOl:TClBHO 
)1"]"11' 

-111'\.1..1:1 

шта .:Ш Г" 1С. 

са lOJ:'iC .J.~t LC 

У.Ј.РУ:'ћУЈ:' 1! 

ra,}C. ~l lC 

ПОГОДОВCl,lО 

..:lODLt]!~tl~t \' 

Ал!!, ОВО 

Је већ ВрСоlе 
КОје се ..Је

таЉНИЈе 

Пос.7(!gЉIIХ geZ{elll1ja заgругарсГйliO јс ЙроЙауа.70, а сГйа.7!Ш сс 

mfIpgll.70 уа С.НО lI.на:m .ниого Iillllle 7ауруга исго шГйо 11.'( је 

сГйварио 011:/(/. Свс Гйо уа 011 се Йm;аза.70 како уооро развија,Ј/{) 

ЗIlgРЈ'гарсГй/iО 11 ОРIIиС.1l0 О сс!у 11 Йо.ЬОЙРllврсgll. У йраКСII се всl! 

;:оуи;;а.на гоiuоп{) 'Ј{! ПРСIUС .НО::), il3бро;аiПu зugру2i! i;oic (У 1l.iiU:U.! 

ОЈОIl.Ыlllји уГйицај и Пру.?!Са.7е По.ноl/ Сllоји.н юgругари.II1l, Све 

осГйа.71' су о/ис .1lШЫ! IIllllle /Ш папир)', ПО.llIl.'lII Гйргова.7С, IIpaIIll.7C 

губиГйке mТty. 

Ова карГйа, IШ;)' је IПgао 3аgРУ.Щll/I СШi('] Србије 1998. гОУ//IIС, 
Йри.ЈII!Р ;с кш;о се .1I1llIllliY.1I//II(! са број!!.1t mуруга. По lЬOj исйауа уа 

у заgруzарсГйIl)' Ц/I!!Гйа, уа је .шиГйС/lе mУрЈ'га уо зugрЈ·ге. Свс ;с 

oOPll)'mo. Пос."Ii!gЊIIХ ::оgll1Щ gоm)'ЧС/lС С)' 11 llel-;e оу (I1Ј/1Х 

/lu;усПе/ll/lи;их, 11 mU.1/C 11 щgРУЈIСII// ПокреiТt Ј' I(C.7111111. IНо.щgа 

юgру.щ]щ P)'KOIiOgciТtua су ПраЮUIl'lI/О 01'] Il};ш;воz уiТtllцаiа, ogl/oc-

1/11 ПIIСГйо;!! С{ШО 1/11 Йт/ир}'. О обl/l/н.ыIIуy заgру.Ј1С!ЮZ ПOl';р(!iТtll 11 

раз/iО;У се.Ш (т/ш! С!! 11 IIС z{)(шрu, '111}; 111l прсg 1I300РС 1I С.'ll/Чlli! 1-;(1.1/

Пllље. ИсiТtlllЩ у ЗIlУРУ,11Cl1().Н савезу Сроии;е УПОРIl() Гйвру!! Уll l/ 

У(IIIIIС, ПО'li!Гйf{О.1/ 2005. ?ogUIli! )' CPOll;1l Пос.7у;е око 1400 3l1gpyill. 

В. ЂурЈјевић 11 (Ж) 
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ВРЕМЕ 
Деведесста ГОДllШlыща зздругарствз (1984) помпезно је обележс

на у lШIOПIМ местима. - СIота годшшыща обслежсна је скромно У, 
за ту пршпш:у, "склепаној" задрузи у Вранову, а 110. ночетком 

2004. године у јавности незапаЛ\еном свечаном акадсмијом. 

Тешко је, па !I најквалитетнијим 
паралелама и поређењимCI. проце
НЈПII који је б!IО најтеЖlI период у 
ИСТОр!IЈН српског земљор,цничког 

задругарства. Да ли је то оно време, 

пре готово два века, када су у 

Срб!Iји готово СВН И буквално по
чнњали од слова "а", време МОНClР
хистичких, ндеолошких и других 

преврата и Днктатура, ПОЛ!IТ!IЧЮIХ 

преВlIрања II економских падова? У 
последња два века било је свега и 
сва чега, а понајМClње мира, склад

ног развоја и благостања. 
Звучн можда парадоксално, па и 

невероватно, 11 сама ПОМ!Iсао да су 

за пољопривреду биле најконтро
верзннје осамдесете године прош

лог века .. Било је то, IIСТlIна, време 
пред буру, време оштрих сукобља
вања готово свих са СВlIма. времс 

тешко !I 3.10C1YTHO. па ипак чак 

врло \!!!РНО У O.:IHOCY на неке раније 
пе]3llOде II на оно што ће нас снаhи 
коју ГОДIlНУ каСН!IЈе. 

ПО\ШСЗШ1 спеча!IOС] 

и та,Ја се, ПО веl1 устаљсној 
праКСli. ПС\;I10-

~1Y. ЧН('ГО ГОВОГ)јЈЛО 11 "ра.Ј!!ЛО на 

унапрсђсњу ПОЉОПРI1Вредс Ј! ссла. 

\јНОГС краТЕОРОЧНС l1 

дугорочне аграрне стратеПIЈе, го

.ЈЈ1ШЊН Н ВIIшеГОДIIШЊII плаНОВII 

ПРОI1зводње !I aKTIlBHOCТJl, много се 
нагађало 11 погађало око аграрне 

В. Ђурђеви1i 

ПОЛlПlIке у цеЛIIНИ, аЛII 11 цена Ii 

КРСДlIта, камата, ЈПД. СсљаЦ!l су 
вербално "тапшани по рамену". 

Те површне, шанђале пропа
гандне приче поготово о земљо

радничком задругарству ("у сваком 

селу задруга", "lIмамо хшъаду за
друга", "сваки напредни ПОЉОПРI},
вредни проювођач задругар, 
нтд.), КУЛМIIНllрале су среДIIНОМ 

осамдесетих ГОД!lна када је падало 
неколико великих годишњица за

дружног покрета. Што се датума 

тиче било је стварно повода за 

радост I! славље. 

У селу Вранову код Смедерсва 
1894. године, формирана је прва 
кредитна земљорадннчка задруга у 

Србllјll ЈI тај датум (29. март по ста
ром калсндару) сматра се зачстком 

српског ЗОiљораДН!lЧКОГ 'задругар

ства 

ГОд!lНУ дана каСН!lје (1985) 
основан је СаВСЈ СРПСКIIХ ЈС\llљора.Ј.

НЈIЧК!IХ задруга, а исте те године 11 

Међународни Јl1дРУЖНН савс'З 

(ИСА). На ОСНlIвачком конгресу у 

nондону ПРl!суствовапо јс око 120 
. ЈслеГНШIја РЮН!lХ зема,ъа. Част да 

:'Iсђу ОСНI!в(\Ч!!\lШ. са делсгаЦII

јЮIа Енглеске. САД. Француске. 

НемаЧЕе. Швајцарске. Данскс, Аус
тго-Угарс!(с. БС:lг!!јс. Холан.:шје. 
ИтаЛlIјс, ПР!lпало јс ЈI дслспщнјll 
~laneHe Кра,ЪСIшне Србијс, Српски 
задругарн су се нашли У тоы дру

ШТВУ. Јер Је :3С1дружн!! покрет почсо 

С.лОЊ 
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Миливојевнћ. иначе IIСКУСНИ ПОЛlI
тичар коме је, ето, запао врућ 
кромпир да реши овај "проблем" са 
монограф!Iјом. Решење су ваљда 

"3аје;що наШЛII тако што су IIЗ моно

графије избацили све што се ТlIче 
главног говорника - и његов говор 

и нме из извештаја са свечаности у 
АЗClЊII, па чак и СПllсак Одбора на 
чијем је челу био! Ни име му није 
поменуто! Бивши и "текући" 
председник ЗСС потписали су књи
гу - Један као одговорнн, CI други 
као главни уредник. Да ваљда 

поделе одговорност. Уместо говора 

предеДН!Iка Одбора објављен је 
текст, хвалоспев задругарству, дру

штву н партији и тако су попуњене 
те две стране. 

Причица је ПРИЛIIЧНО приземна 
и све ово би се могло свести на 

анегдоту, "цаку", да се није радило 
о детаљу који много говори о јед
ном времену, а пре свега о људимCI 

у самом заДРУГClрL'ТВУ и њиховом 

односу према ЗClдружном покрету. 

п 

Не дешава се ретко да се ПОМ

пезније обележавају мање важни 

јубилсји од ОН!lХ важнијих. То заВII
си ОЈ. i~IНОГИХ околности, а понај
више од амбиције и скпоностн љу
дll на челу институција слављен!!ка. 

Тако је ОИ;10 јј ЩЈ11:1Ј1КО\! обележа

вања ва/I~НИХ ГОДИШIЫlца '3e~,,1.тъo

ра.ЈН!1ЧКОГ ·за.Јругарства. РСЦIIМО. 
ДСВС.ЈСССЛi ГОДiiшгыща је оБС;IСЖС

на l\IНOrO помпезније него стого
дишњица, За то је било !I неких 
објекТlШНИХ разлога. 

Уместо јубилеја ликвидација 

Уза све то, ваљCl ДОД,:\ТJI да су 

тнх ГОДlIна падале годншњице НС

ких пољопривредю~; листова. Ре
цимо, лист "Задруга ,орган и влас
ништво Задружног савеза Србије, 
требало 1985. ГОДlIне да обележи 
четири деценнје излажењCl, а она је 
те године ЛЈЈКВИ.Јирана, заједно са 

истоименом новинском кућом, !I 

још два листа. Да је обновљена у 
социјалистичкој Југославији, "Зем
љораДlшчка задруга" би 1985. го
дине, такође, напунила девет деце

нија IIЗлажсња. НајСТClрији СРПСЮI 
пољопривредни лист ,;Тежак" имао 
би тада 115, а данас 135 година, али 
11 он је укинут уочи Другог светског 
рата. "Село" је ликвидирано са 
"Задругом", а тада је напунило 15 
година. О тим датумима није се го

ворило. Пољопривре.Јна штампа 
која је била "под окриљем" задруж
ног покрета није ни помињана. 
Пропадала је као и он сам. 

и 

Сто година зсмљораДНllЧКОГ за

другарства обслежено је у тешкој 
i 994. ГОдlIН!I. Било је то npe\llC рато
ва на тлу всћ бнвшс CcDPJ .. санкци
ја. IIнфлацнје и општег прошщања . 
Свечаност је била скромнија, јер су 

3Н..1ругарства биле :'1а

H;,C~ а 11 амбиције ЈЪУ.1ll који су PYhO
ВОдllЛ!1 :';;ЏРУЖН!!>'1 оргаНШ<lЦ!lјЮ!а. 

За Т\' ПРiiЈЈНК\' склепана је :З(:l.Јрvта \' 
Bpa~OBY, кој;! није постојалCl ;ец;
Н!lЈа:,ш, и ту јс одржана CKpO~jHa 

свечаност. 

В.Ђурђеви1i 
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Склспана је 11 ~IOНОГРClфIiЈа сас

тављена најl3сћ]I\! ,]С,10" 0..1 \jilTCpli
iала ооја13сЪСНОГ у :'lOнографllјll 0..1 
·п!'с ,]Сссг г 0..1 11 на , За "!'C,1CC.JНlIKa 
О..100ра шаоран је стаР]I. ;'TclCJНlI 
а к а.ЈОlll К Ра.ЈО\lIIР ЛукнЈl. па сс 
Нllје \IOГ,10 .JOГO.J]IТI},.Ja се напраШI 

"ПОJlIПIIЧК,1 ГРСШК,ј 1\,,0 ,JCUCHIIJj 
ршшјс. БсспарllЩI у ЗСС јс II,r:1C.J<l 
011;1(1 :O':HtI\H .. ЈН су "]({ Т) f!r!1:!1!EY 

"ПОЗ,Iј\I;ЪСНС чак JI КорllllС О,Ј 

П РСТХО.ЈНС \10 нограсјJ!l је! 
ДОО!,II професор .11' ВII.Јаll P,\!I

i]e.loBlIh. којll СС У то врс\!с Н<I,ЧЗ]IO 
на фУНКl!lIјll прС.ЈсеЛ!!IКCl '3а.ЈР\Ж
!101 саВС'ја СрОllјс. раН]!ЈС јс јс.ЈНО 
I3рс;ф: ОНО .Јскан Г!О;ЪОПРIШР:1НО Г 

факутгета у Зс~!уну. а спеU!lјалност 
\!У јс О]IЛО за.Јругарство. о КО\!е је 
HClI1IlCaO ВJlше КЊЈlга Ј! уиОСНI]ка. 
ННЈС ОНО >.lсгало~.lан" ,-\ li .. ];.-1 јс",:тс. у 
УС~lОI3Јша каКl3l1 су ОЈ!.l!!. НI!Је 011:10 
\lOгућНОСТII '3<1 пm,lПснmјс оослс;,ка
вање СТОГО.ЈIIШЊIIUl:. а ПОГО'iОВО 

пре.ЈУЈlli\Ј<lЊС ,,!сра ',а опоравак 

IСШЈ,О ПОСРНУЛОГ3Cl.ЈругаРСТl3а Та
Ја је та грана НОСIlЖI највећн терет 
- храНllла гр!ј.ЈСКО становНIIШТВО 

ГОТОВО ПО OaгaTc.1HH\1 ЦСНЮ1Cl .. а 
још Вllше :због лошс аграрне ПОл!I

ПlКС тонула све Н!IЖС ПраКI11ЧНОУ 
ОС3113.1"3 Међу ПРВJi\lа. :1.111 још ра-
H!lic. ;'1 Rl1111е ПОЧСЈ1С су .1а ТОН,; . . 

зџругс. 

ГО.IIIН} Јана KaCHJljc (1995) 3а-
Је ООСПС-

Ж!!О СТ[)ТУ ГС1.Ј!lшн,ll!lУ ОСН!!I3аЈЫl 

Савсы iс!;ъора.ЈН11'1iШ\ 3а.Јруга 

CpOl!jc !! Мсђунаро.ЈНОГ зсиружног 
Ј-Ји (Ђ('Ч~lНС)(.:Т је Пt)~БаН 11 

В. Ђурђеви1i 

Гlре.]СС.ЈН111\(! еавс,нс .Јржаве. Зоран 
.'!Н;l!!ћ. \lеђУТJlМ, У:'IССТО њега 

СТIIГЛО Је његово поцравно П!101О. 

СТО ,Јссста ГО.ЈI!ШЊI1ЩI српског 

је\1ЉО!1Cl.ЈНIIЧКОГ Ја.Јругарстl3Н оое
.1СЖСНСl је СКГЮЛ1НОil1 свечаношhу 
ПОЧСТКО\1 200"k ГО.111НС У CC!.lll ПР11-
ВРС.ЈНС 1(0;,1ОРС Срб!!јс. у јсШНОСТ!l 
готово !!lIјс НII,абележена. Ilако се 

то ;ЮГО.:ll1.10 Н,l почетку новог. 21 
века. у YC;lOBII\1a ка.ЈCt Је О.:lОачсн 
јеЈан ПО.liiТIIЧКII Сllсте\1 11 почеО.1Сl 

се ствара НОВ!! 

ПРС.1се.ЈНIlК ЗCI.Јружног савеза 

СРО!1је Драгољуо ГовцаРОl3lIП 
!1СКсlO Је пре.Ј ОI.:упљеНII\1 maIl!llla
:.J(l, ыеђу којll\lа јс оНО I1 прc.:rСС.ЈНIII' 
I'vIcljYHap0.JHoJ" за.ЈРУЖНОГ саВС'3а 

! 113ClH Бар6еРllНl1. :!а у Сронј!1 ПОс 
С;lујс 2000 '3а.Јруга с,! око 12U.О\Ј0 
·ја.Јругара 11 13!iШС CTOTI1Ha \Јl.Ъ'U'1 

коопераната! !1 раНllјс је <.:а ТШl UI!
r.Рра:.ш JJIIЦ!!Т!lpaHO. оне су, I3сl1 пре· 
Щl ПРIlЛ!!ка\lа !I ГlОтреб!1 углавно,1 
.знатно увећанс. ал]! 0130 је прс
ВCI31!ШЛО све ГОВС.ЈаРОВlIћ Н!1је 
пропустно ,.J~t Ka:+~e .Ј,а је за;:Ј,ругарст-

130 у тешкој Сl!туаUl!ји. ал!! НlIјс 
ПО.ЈроОНIIiе оојаСНIIО - зашто је 
тако, У швсштају о раду За.ЈРУ/к
НОГ савеза у јУОЈ!ларној :::004, lO~l!l-
11!1 каже се Тl је ГО.Ј!IШЊС рачунс 
пре.1а:10 14')3 ';а.ЈГЈУГС. 0.:1 коiш је 
i 29 прe.:rа,lО ПРClЈНС oopacue, ЈСр у 
њ!!х Нlјје !11>Ш.iЮ шта да се унссс 

ЧОЖ_1Cl тск КОја ,.]есеТlIнаЈа.:lруга 

КОЈе ПОСЛУЈi ГIOЈIIПШНО а .Ја СВС 

ОСЛl;lС у оу]шаЛЮ~l раСУ:1У н:ш псћ 
нс Но. то је .1РУПl ТС'lС! 

-
1894 
2004 

'1 

11 

ПОЉОПРИВРЕДА СРБИЈЕ НА ПРЕНРЕТНИЦИ 

ГАРСТВА (Ј) 
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ЦИ 08010 
НА АЕДИВИ 

3a::tpyrapcTBo је, 1Iзмеђу осталог, 
стварало !I своју задружну IlМОВ

нну, КОЈа Је, овако или онако, 

служила задругарима за обављање 

заједннчКl!Х послова. Позамашна 
задружна имовина оворена је 
шмеђу два светска рата. Касннје, у 
соцнјалнстнчкој Југославнји она је 
"преведена" у државну CBojIIHY, па 
у друштвену, а онда делимнчно 

дата на коришћење ЗClДРУЖНIIМ 
llнсппуцнјама. 

Законом о пољопривредном 
зе:'IЉIJШНОМ фОЮУ (1953), Ка;Ј.С! је 
сыањен зеМЉНШНII максимум зем

љорадника на 10 хектара, задруга
ма су дате знатне ПОВРШ!lне зем

ЈЫIшта. После тог псрнода неl,е 

задруге су куповале парцеле 11 

.Јруга средства рада новцс!'.! КОЈ!I су 

зараДllле. Међутим, те за.Јруге су 

б!IЛС Сl!1ЧНС соцнјаЛ\!СТ1!ЧЮ!М пре

.Јузећнма. често су трансфОРМJIt:а
не. припајанс. ршдвајане. YKJILIaHe 
11 поново ОСНlIванс. тако да су у 

lI~jOBIIHCK!!\! ОДНОС!I:'IС1. ОЈНОСНО 

[),l:lСННШТВУ КОНШI за\IРШСН!1 .ЈО 

I,РЩЊIIХ граница. 

Деве.lс·С:СТ;IХ rO.JIIHa ПРОШ.10Г 

вска воЈ)снс t:y. У ОКВИРУ Yt:ТClВHI!X 
ПРО:'Iсна 11 доношења,ilкона о 

за.Јругарству !I за.Јругама. жеt:тоК<: 
f,асправе О - 'Н\.ЈРУЖНОЈ ЮIОВ!IНl!. 

Јело 1 су твр::tНЛlI .Ја она ПОt:тојн !I 
да је СПСЦНфЈ!чан оБЛ!IК НМОВIlне. 
Ј.ругн .Ја ,,1Оже ПОСТОЈати са~ю ПрII

паТН,t 11 .Ј.ржавнн имовина. За то 

В[1й!С ЗП.ЈРУЖН<1 ШlОв!!на је отуђl!-

В. Ђурђе:виJi 

вана. развлачсна l! пљачкана. Око 
оне веће 11 скупље вођене су 11 још 
увек се воде СУДСКI! спорови. 

Негде :2000.-тс ГО.Ј!!не Пр!!вре.Ј
на комора ЈУГОСЛ<lв!!је је, ПОКУШClла 
да присвоји задружне просторије у 
Маке.Јонској )'Ш!Шl, аЛII јој то у 
Cy.JCKO~l поступку нијс пошло за 
руком. Сада се. како се тврди вод!! 

судск!! спор Ш,lсђу Задружног 

савеза Србије!! остатка За.Јружноt 
завеса Југославије (оно неколико 
службеника), кој!! Вl!ше нс посотји .. 
Ситуација би била комична да се не 

ра.Ј!! о l!Зузетно скупом простору и 

да није ОЧl!гледно да се за њега 
води жсстока прљава рововска 

БЈ!тка. 
Проблем ћс, шгледа. "реш!!ти" 

државн. У нацртима новог устава 11 

другим .ЈржаВНI1М ДOKY?\leHТlIMa 

КОЈ!! се припремщу - за.Јружна 

ИМОВЈ!на не постој!! Н!I као поја~l! А 

бсз задружне lIМО!3ННС неыа НII за
.Јругарства. О ТtЈЧС fЗЈ!llЈС у Kl--'J!IJH. 

У Ч!Iјој ћс "шраД1!". н а.Ја.\l се. 
учсствоваТJI ВIIШС КО~IПСТСНТН!IХ 

:ЬУ.Ј!l. 

Да ОНХ скраТlIO IIРЈЈЧУ U ·j't.:lpY/I\

нај !!~ЮВИНI!. која јс врло С;10жсна, 

.Југа Ј! тешка за објашlЬСЊС овдс 
HaBOДlj~j Т<:I\С г <:а:., : 
"ПОJl!IТI!цН" ПОЧСТКО~1 IC)cJ...f. ГОЈ.ННС. 
Она понсшто ГОВОР!I О ЧО!У сс 

ра.Ј!!, бар КаЈН је реч о за.ЈРУЖНОI 
JlМО!3I!НII у већ!lМ гра.ЈОВ!!:>Ш. а !! 
ч!!њеН!Щ!I да бнтка за ту имовину 

траје дуго I! да се ВОДll жестоко. 

-
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ИЈ! "СЕљА КЕ" АААТЕ 
3адр~таРII ~СР?lIје IIOДIIГ.111 су ШllрО.'1 Ј угос.lаВllје, нарочито 1IЗ.'lеђу два 

cneтel,a рата, ОрОЈllе еh:ОIlЮIСh:е зграде, здравствене, образовне 11 друге објеh:
те, а.lll и na.laTe у Београд~, Ii ДРУПI:II граДОВlша h:оји су Н данас В.1аСIIИШТВО 
ДРУГIIХ .. - '\ 1 аПlстар ЖlIван СШlllh: IIIIh:a,la 11 HlIГдe Нllје h:ao у пеРIIО.1~ 

СОЦlIJа:шеТIIЧh:С изградље задружна IШОВIllЈа Tal-:O разар!ша ЮlО у нас 

Не.Ј<lВШ\ I!зјава наше,,1 лист\' 
Драгана МаРКОВllliа . .Јнректора За'
.Јруге у Лајковцу. да б!l БЈЈЛО по
штено .Ја ПРllвре.ЈН<l комора 
СрБЈЈје враТl1 згра.ЈУ :: КОЈОј Је 
(Генерал Жданова 13-15) задру
жном t:авезу Србl!јс, јер је ТО пре· 
драТН<l3а.Јружна Ш!ОВl1на !! да б!! 

то бllЛО У ШIТерссу пре свега за.ЈРУ
гарства !i ссљака,Зi1 које се !iначе, 
свн вербално залажу. на!!шла је на 
Р<IЗЛlIЧIIТС рсакцнјс. 

Био је то ПОВО.Ј .Ја СС заЈ!НТСРС
CYiCMO да пре.Јратну 3<l.ЈРУЖНУ у 
Београ.Ј; I1 .ЈруГlЩ, већlШ 11 маЊ!!.\1 
;,јССТIIма. 

СРПСI,е задруге Lll11РО'1 Ј) roc.laBlIje 

Наш caroBopHllK ~ШГlIl'Тар /1\:11-
иан C!I~11111. ВIIШII Cl!3CТJII11( У За
~lI",,УiЕНО:,! сснзе)у ЈУГО~~Л(Ј!3!lјс. ie.1ttH 
је од најБО!ЫIХ познавапаш; овс 
пр06;lс~,!аТII!'С. па !I З<lдругарстrзС\ :: 
!lC_"jt!HJi Он. ОСТ~l~-i()Г. j~a/i\c' 

- 3,!ДP~TC су 0.1 СВОГ ОСНIlвањс]. 
KpalOI прош:юг BCI,C!. Р<lспор(1)11-

вал(" о(тваjlСНС ј3iiUiЕОБС il ј ПОС:10-

,:\ 

ну (iСНС:Ч3) L'ГHJr Г~l:l:-\" 

~С:'1ј С-Је 3~1.Ji'~' га р;! :,,1,1, 

'Задруга Кра,ЪСВIIНС Сронјс 1895. 
rO,.J.11I1C. !\:~lO '3(ЈЈРУГС ja~lpyгa. '3а

.Јружна. ·шје.1НIIЧI\(i 11.\\ОВIIна ЈС 
ПОЧС,lа .Ја СС ствара 11 на ТО,! Н!ШОУ 

Настанком Југослав!!је . .Јаклс, 
већ 1919. ГО.ЈЈIне Ја јС.Јанаест 3<1-

ДРУЖН!IХ савсзС1 кој!! су се Нашли у 
новој .ЈРЖС!ВI! фОР~1!lраЛ!1 су Главн!! 
Јi!д['УЖНlI савсз ЈУГОСЛi\ВJlје. ко.ЧС t:y 
стаВ!I,l!1 уза.Јатак .Ја објеДJlН!I сва 

3~i.JРУЖН,1 друштва (Јадружне саве

'Је) 11 .Ја нх пре.ЈСТ<lI3Љ<l ПРС.Ј СВJlМ I! 

L:BaK!Ii\I. нарОЧI!ТО пред .Ј.Р/КС!ВО\I I! У 
i'vlcry) наРО.ЈНО.\1 :JiI.ЈРУ/КНОl\l савезу. 

Всmљ:а И;НОВlша СТСЧСН3 IIЗ:\1сђу 
два рата 

Г,lС1ВНII савсс ЗС1l1,ъора.ЈНI!ЧКIIХ 
3,\.11':'- ГС\ Срб!iје ПРОШ!iРИО јс својс 
.Јсловањс на ПросторС на којlша су 

постојале З<I.ЈРУГС са пре.ЈЗНaI(О~1 
"t:рПСкс" - на Савсз t:РПСЮIХ задруга 
L:,] L:С.lIIШТС,\l У Загрсбу, Савс', t:рп

L:Ki 1 )Сир:; Г,ј у Сарсtјсrзу, Савс Ј С1'П

l':EI!\ ПРЈ!urСr1НЈ!Х ·1rJ..Jpyr;;t '-ја Пr!!

"!Орјс са СCiIIIШТС"1 у ДУОРОВН!IК)' 1I 
Сшс', cpm':КlI\ Ј(јдруга у Војво.lllНl1 
(ј /('ВН Ct:j). 

у i1ј'СЧСНУ 10'] 191R.:1O 1941 
го:шнс) 3C1.1P: 1 "!,11 Г;Ыl3НUГ саВСја 

LT1IiCEIiX )С;'I.ъора~1ННЧКН.\ jl.l.J.P~I~t 

-.\ \ 13- Ј '5 
(.Л!аС гснерал,\ јКынова под !IСТlШ 

). дО'1 Ја.Јругара у ЗС',I)'НУ 
(угао Гл,шнс УЛIЩС 11 УЛlще Соњс 
I\l,tр!!!!КОI3llћ). К,lаШ!Щl у BCclJ!KOj 

В.Ђурljе:вић 
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ПлаНII, клаНllца у Запрешићу ка,] 
Загреба, r.IлинаВII у Адн 11 Малу, 

MaгaЦHНlI у ЈагаДIIНII и Славан
скам Браду. хател у Градцу на ма

ру, палате у Сарајеву (абала 1), 
заТIIМ ПалаРIЩIl (срушена у Дру

га),1 светска,,! рату), палата у Скап

љу (улица принца Ђарђа 11 Вајваде 
ПУТНIЈка), бројНЈЈ паДРУМII, магаЦIl
HII •. Ja;-'ЮВlI здравља II друге зграде 

За.::(ругаРII су 1929. гаДl1не сагра
ДIШII палату у Паенкареавај 21 
(сада Македанскај, гдс се налази 

Прадукција грамофОНСКIIХ плоча, а 
однедавно је 11 седиште ЗСЈ). 

Настанком СОЦllјаЛlIстичке Ју
гославије уместо клаСИЧНIIХ својин

СКИХ односа, дефинисаНIIХ ппулар, 

уводи се нови својИНСКIl однос -
друштвена свајllна (недефинисани 

ппулар). Држава преузима све. па 
11 послове задругарства. Доноси се 
одлука да се угасе сви и ЊlIхави 

савези изузев задружног савеза Ју
гослаВlJје. а имовина се расподељу

је НОВIШ КОРIIСНlЩlIма. Палата у до 
тада Паенкарсавај, тада у СтаЉIIН
градскај, а данас у Македанској 

улици дадељује се па пала Главнам 

задружнам савсзу Југаславнје 11 

Главном задружна?ll савсзу Србије. 

ПОС.1С Ч.lаЈ!Юl ~. "Кю!уш!сту" 

На аснаву Основнаг закана а 
j~i;:l,pyrabl(j lЈЈ 1946.ГО.Ј.ННС. а погото

во. паСl\.' паРТJIјскаг чланка у 
Kar.IYHIICT) бр. 3 ИЈ марта 1946. 
гаДЈЈне. дата је .JHpCKТlIВa кадра ВИ

:,Ш О ,,1есту "3б1љара;:rНЈЈчкаг за;:rру

гарства у ппанс!\ој лр!!вре;:щ. Ц!!љ 

је бно .Ја 3а.Јругс буду срс .. жтва 
ћс се раЗВ:IC;lСТИТИ остатак 

приватне евајине и земљарадНlЩИ ЈЈ 

занатлије свеСТII на ситна влас

НlIштва и делатнаст. У там периаду 
нестају ,,1НаПI облици задружнаг 

В.Ђур1јевиJi 

арганнзавања, а у еСЛ!I~lа се .. РЮВJI
јају" сељачке радне задругс 1I 
набавна-прадајне задруге каје Д!lС
трнБУlIрају .Јсо. аекудне ННДУСТРII
јске рабе 11 прека кајllX се аТКУПЈЫI
вао. део. ТРЖНШННХ Вllшкава кад 

сељака. Те задруге су у међувре

мену ствариле нешто. своје имаВlIне 
(да;'1ОВII, дабlIЛI 1 !I нешто. зе:'1ље 

!lТД .. ). у 1953 .. га.:lJIН!I ук!!нуте су 

сељачке Р:;Ј.Јне задруге, Ч!lме је на
пуштена калеКТIIВlIЗацнја као. ПрlI
С!lла, а у каснијем пер!lаду задруге 

пастају значајан еканаЫСЮЈ пасред
ник IIЗмеђу сељака !I државе. У там 
псриоду ане се паветују у сваје асо

цијаЦllје 11 пословне арганюације 
као. шта су "Кааператива", "Срба

каоп", "Винакаап" II "Технакааоп", 
IПД .. 

- У ставам lIЗ 1963. гаДlIне успа
стављају се два аблика својине: 
ПРlIваТНII (у нестајању) и друштве
ни као. најВИШII аблика својине. У 
њу је "уклапљена" II сва IIMaBIIHa 
коју су задругаРII стеКЛlI. У та вре
ме фар;.IIIрају се једннствсне при

вредне комаре у каје улазе н за
дружни савези са '~вајим правима и 
обавезама. Па тим прописима СВII 

заДРУЖНII абјеКТII постају друш
твена свајина. а Њ!lхаВJI каРIIСНIЩl1 

постају ПР!lВРСIне каморе каЈе 

задружну IIMOBIIHY УПllсују у сваЈС 
зеМЉIIшне KЊlIГe. Задружна пре

..Јузсћа заЈр/кава]у lI;'lC. али постаЈУ 
са,,1Оуправна са друштвенам CBOjJl
Ha~l. Обt:зглављене задруге беЈ сва

jlIx ЗС1дружннх предузећа, IШОВШlе 
11 асоuијација постају ;lа!\ Л.lСН -
ЛОЛl1ТИЧЮIХ интеграuија у комБJI
нате, вели ш\гнстар C!I~1!Iћ и дадаје 

нс БСЈ ГОРЧJIне: 
- Дакле, ад 1945. да 1990. гаДIIНС 

за.:rружна Ilмовина је разорена као. 
НII у једнај зе.МЉIi света, па чак ни у 
земљама Најартадакснијег takaJ-' 

САО.м. задруrарства 

ванаг - реалнаг саЦllјаЛlпr.Ia. А 

:ЩДРУЖНII покрет на аВIIМ прас

тарима је. ева већ цео. век међу 
вадећllма у свету. 

БСЗУСПСIIIIШ ПOl~ушајll 

Магистар СII",шћ каже да су до

нашењем Закана о задругама "1990. 
гадине створене законске прет

паставке да се исправе неправде 

према ~адругарима и задругарству 

у цеЛIJНIJ. Налажена је да се у ван

паРНlIчнам паступку врати имо

вина задругарима IJ задружним 

саве:шма. У та:'.1 С~IИСЛУ је 11 Србнјн 
донела закон, аЛII су и један н ДРУГIl 
документ недаречеНII. Многе Ја

друге у СРЈ ннсу успеле да астваре 

сваје права. ЗаДРУЖНII савез Југо
славије је успео. да са привредном 
камором Југаславије на релативна 
каректан начин реши шпање своје 
паЛОВlЈне права на палату у Маке
донској улици 2] (где смо. и МI! 
сада). Задружни савез Србl1је није 

легаЛ!Iза13<tО сваје права на другај 
палаВIIН11 зграде. а IIЗгуб!lа је судс

кн спар ако. реГУЛ!lсања свајlIнскаг 

права на яра.ЈУ у генерала ЖДClна

ва 13-] 5, где јс седиште привредне 
камаре Србије. ННКО II не пита за 
судбину палате у Земуну, а HII 
мнаге друге задружне зграде !I 
привредне абјекте ши рам земље. 
Сви се, на другај страни, Јаклињу у 
задругарства, дају падршку сеља
цима, ал!! свака се .::tрж!! IIмавнне. 

Та је гата13а невераватна, јер у 
свету, каји ндуће гаДlIне такађе 
абележава стогаДИШЊIIЦУ 3С1ДРУ
гаРСТ13а. асобнта пажњу паклањају 
задружној имавине. Међунарадни 

заДРУЖН!I савез имао. скуп пред

ставника заДРУЖНlЈХ савеза земаља 

у транзицнји да бн се уједнаЧИЛII 
ставови ако. задружне својине !I 
очувала ана шта су задружни 

покретн стваРИЛЈI. У нас засад иде 
како. IIде. 

(,.ПОЛ!IТlIка", ф:бруар ] 995.) 

- Е, па заВРШI1СМО пролећне радове у нашем форуму ... (Александар Нлас) 

В.Ђур1јевиJi 
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ђЊИГЕ О ЈЕ~ibорааНИЧђО~ Јааругарстку 

1. "СЛОМ ЗАДРУГАРСТВА -1894-2(){)4". Део 11e.10BllТe КЉIIГС о развоју срп
ског 3С:-lљоралшчког ]а;::tругарства. Ова кљига ГОВОрlI о bpe:-lеllУ О.Ј сре~lIIНС 19. па 
;::to ос,ш;::tссеТIIХ ro;::tIIHa 2(). века. (ПРВII ;::tco •. c.l0~Ja'') 

2. "ВРЕМЕ СЛАВЉА И ПРОПАДАЊА" Друга КЊllга о ]'ЩЈутарству I;оја се 
O;::tHOCJl на ПСРIIО.Ј оса:.I.ЈСССПIХ I·О.ЈIIШ\ ПрОШ:10Г века. па .10 .Јаш\шњ!!х XlНa Пе

р 110:1 виђен ОЧIIШI НОВlIнара ХРОНllчара 11 актера ТIIХ '3Оllвања.(Други ;::tco 
.. СПОС-Iа") 

3. "ЈУРИШ НА ЗАДРУЖНУ ИМОВИНУ". KЊlIГa о '3,шружној ЮIOВI!НlI 11 

проб:lе:-ШЩI који су се око ље ј'IВ.Ыlо1И. а поготово ПОСПСДЊIIХ rO;::tIlIO\, И данас У 
сарадљи са III!СПIТУШIјЮIa и већШI броје,1 експерата '3а ту об.lаст. (Трећи :lео 

,.СЛО~Ia'·). 

4. "КАКО ДАјЪЕ У 21. ВЕКУ". Покушај тражења О,1говора на питање да .111 
зе'l.ъора.111\IЧКО '3адругарство дСфll!lIlТlIВНО пропада после 11 О ГО.11111а постојаља. 
где ће се у наре:lIЮ,1 веРIlО;IУ lIаl1l1 се:1O 11 сс,ъ,ши. да :111, супротно ТСН;IСНUllјаш\ и 
у најразвијенијlШ зе~l.ъа~Ia свста. УНlIштавюlO наш ОСјIOIJНII. неисuрпни !l 

оБНОВ:ЬJlВ еКО!lО~IСЮI потешшја.l П:1ан је да се прикупе 11 шта~lГIају сви преД:10ЗII 

'за уте,lеЉllВalЬС lIајква:lIIтеТНllјих односа у по.ъопривре.1!! 11 Ја.Јругарству Србије. 
(Четврти део ,.С,IO'Ш·'ј. 

ђlЬИГЕ О ПОibОПРИКРЕДИО:Ј шта~пи 

1. "ЧИЧА СРЕЋКОВ ЛИСТ ЗА СРБСКЕ ЗЕМЉЕДЕ.ПUЕ" КЉllга о прво,! 
СРПС!;О,IПО.ЪОПРlIвре;lIЮ~1 :lIlету KOjll је IIЗ:Ш311О 1~47. !I 1848. године а ШдlЈаО га је 
ATaHacllje Н!!КОol!!ћ. KЉIlГa је lIЗашпа IIЗ шта"пс" (У претплаТII ј50,()() ДIIII.) 

2. ,;ГЕЖАК" Књша о најзначајније~1 !I најдуговечн!!је:-I СРПСКО" пољпр!!вред
НО:-I листу. Из.lазllO је ОД 1869" ДО 1941" го:шне Ипава.СIO га је Српско ГlОЉОПр!!
вредно друштво. И 11Oс..1е Другог светског рата бll:1O је покушаја да се :lИСТ 

оБНОВII. Данас га ю.ыје :-Iлекара .. ШУОI!IIlС" у КРУllIевиу (В;ШСШIК Драган КОСТllћ) 
3. "ЗЕ:"IЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА" Орган Г.1<1ВIIОГ савеза СрпскlIX ЈС'I.ЪО

р:\,'Н!НЧЕI!Х за,lГУГН, ИЗ_l!1'3!!.lС1 је (\] 1 ~95, :!О 1944, ГО,:lI1НС 

4. "ЗАДРУГА" Лист С:1000ЛIOГ задругарства. којн је НJji,ШIO од јануара i \>45 . 
• 10 CPC.-lIl11е 191\5 ГО:IIIIIС. 

5. "СРПСКА. ПО.ЪОПРИВРЕДН.·\ ШТАМПА". Kњ!IГC! о српо:ој rЮ.t-Г\
IIPIIВPC.1II\'j IIПЮIII!I од појаве .. Чича Срећковог ,lIIcTa Ја CPOCI;C З';,IЉС:IС:IIlС" :!О 
":HtllaC, у ј·:Ј;.,1ЈјО ј1С, IiOPC~] ;JlIСI'опt1 l\ojH~la СУ ПОС13сћСllС I10себне l-;:iЬ1ЈГС. бнтн гоно

ра I1 п још i!СКЮI<! Kojll завређују Н:ШССIlУ пажљу 
000 •• 00000000000&00&&01010&00 

Вреш: !lЗ:lа;.кеIЫI ОIJНХ юыlа •• оОн.\I, па 11 ВрСДIIОИ садр;.кшн.: заВIJснћс вајвшш.: 
0.1 подрuшс ~IСIIII !·.:<Iо аутору. јср СЮI ДО сала СВС сач раНIIО 11 ФllllаllСllрао. 

ПОЗlIва:>llIа сараДIb) IШСТlПУllllјс 11 !Јојсдшщс, I,ојн својЮI саВСТlша, аутореюш 

Ј! друГIIЧ ПрlI:IOЗЮIa 11'111 ва I!СЮI друш Ш\ЧIII! (:>штерпјаПIIО) :>IOП 11 же:!с да ДОПРI1-
вес! да ОlJај ПрUГрЮl ДOBcдe~1 ДО Ераја. 

Београд, 

15Л3.20()5. 

В.Ђур1јевић 

В:нuюшр Ћурl)СВIII!, . 
OII!I77~-114 1894 

2004 
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СВЕАОЦИ ВРЕМЕНА 
Српска пољопривредна штампа 

зачела се релативно рано. Први 
српски пољопрнвреДНII лист "Чича 
Срећков лист за србске земљедел

це" излазио је 1847. и 1848. године, 
у Новом Саду (тада Аустро-Угар
ска) изпазили су разни листови за 
српске читаоце, међу њима и неко

лико пољопривредних. Најзначај
нији српски пољопрнвреднн лист је 
свакако "Тежак", који је излазио, 

са прекидима у време ратова, од 

1869. до 1941. године. Њега је изда
вало Српско пољопривредно дру
штво. 

Задругарство је, све до послед
њих двадесетак година, брижљиво 

неговало своју штампу. Савез срп
ских земљорадничких задруга је, 
схватајући шузетан значај пропа
ганде у развоју задруiКНОГ покрета, 

одмах по оснивању (1895. године), 
покренуо "Земљорадничку задру

гу". Лист је, са прекидом у време 

Првог светског рата, излазио до 
1944. ГОд!Јне. У сошrјаЛИСТ!Јчкој 
Југославији покренути лист "ЗаЈРУ
га". лнст слободног задругарства, 

како Је писало у заглављу тих првих 

бројева. ;lљ:т је почео да излаз!! 

почетко\) ј 945. го;:щне још ;1Ок су 
водиле јј·;сетоке борбе за 

ослобођењс Југославије. "Задруга" 
је укинут: 1985. lO.JJiHC. У I~a.J~l 
је напунио чеТНр!I и ка;ЈН 

су 06ележапанс пспике ГОДИШЊЈще 

ЗСЈ.l.,ъора.Ј.НliЧКОГ '3адругаретва 

В.ЂурЈјевиJi 

о томе је било речи у првом 

делу ове књиге, али само као мала 

илустрација прилика и односа који 
су владапн у то време. Па JI наго

вештај зле судбине задругарства, да 
не кажем и свих нас. Данас, дакле 

послс 11 О година од оснивања 

првог задРУiКног листа (или 136 
година од оснивања првог српског 

пољопривредног листа), српско 

задругарство нема своје гласило. 
Када би се којим случајем међу 
нама, данас, поново нашли А. Ни
колић, М. Аврамовић, М. Спасић и 
други горостаси 19. века којн су 
учинили све што су могли за добро

бит свог народа и отечества, а 

поготово пољопривреде и села, нс 

би могли чудом да се начуде шта и 
како радимо. Пре свега ЧИНН се не 

би могли да схвате да нам Је задру

гарство у банкроту, а да Србнја 
нема ни задружни лист. 

Анализа наизглед споредннх и 

углавном невешто прављених Л!!С

топа поыогпа би наы, !!З~јеђу оста
лог, у тrажењу одговора на питање 

зашто смо ту где смо (па и у разво
ју З(lдругарстпа) 11 шта на,,! је Ч!l

НЈпiI да шађс:.ю !! ћорсо!\аК~I. Због 

тога сам наумио да се, поред књига 

о српској пољопривредној штаы

Пi!, посебно позабави м заДРУЖН!I~I 
CI3e.JOUII-

ма :;(lдругарства, па о времену !! 

Прl!Л!iКЮlа у којима су ИЗЛЮШ1ll !I 

којесу "описивали" 

-

1894 
2004 
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ДА ЛYI БВ ЧYIТАТYI ДВДYIПА ПYIСАПYIЈА? 

Да .111 ће 0I1lI 11 "oc!Тta!ТtaK свеШа" '1I1lUШUU geYll1la "Пllсmlll;а", lIЛlI ће 11 lЫ1Х 
са6лаgmuu глобалюаЦII;а, oc!Тtaje уа се 611УU. УllУЧllћlJ ay!Тtopa кљиге с yeclla lIа 

лево, По zogll1la,1/a c!Тtapoc!Тtll: МlIЛllца, lmm, Алскса1lgар lJ Ле/llШ. (2003) 

БЛДТЊДВИМ ДРУМОМ 

СЛАТИИЕ СЛАТИИЕ 

јНо;а .JfCивOlU1Ш 11 По.7увековllа 

ПрофеCllОllа.71Ш ХрOllllка "Оу Спа!Тtll

ue уо Сш!Тtll1lе - Бпа!ТtљавlШ уру

.110,11" !Тtреба.70 би, ако усПе.1l уа ;е 

завРllll/ЈI, уа cagpJICll Пеgесе!Тtак кlыl

га и KlblI.1ICl/l{a, раз.711чи!Тtих По !Тte.lla

.1Iа, оби.IIУ и lЩ'llllIУ каmвшьа. Пове

llIваће их са.11O У6е 1l11!Тtи - ;а као 

ay!Тtop 1I, uа;веlm бро; љих, ;еуllllll 

Посао 1\О;IШ сал се бавl/О. 

у lIеЮI.!Iа оу !Тtиx кљига и КlЫ/

.1lСlща биhе са.НО lIаЗllачеllО уа саЛI 

I{eo раУll11 век, Па 1/ lIеш!Тtо више, 

Провео као ПрофеСllОllа:lllll IlОвшщр 

уг:швllО.1l a}'!Тtop и )'г.7а6l10.l1 у .711С!Тt), 

"По.711!Тtl/ка" (гo!Тtoвo че!Тtрgесе!Тt 

гоgшщ) 1/ уа са.Н у lI061111a.!la Писао 

По.Щ века. 

Неке кљиге ће бmUIl састављене 

са.11О оу !ТteKc!Тt06a које са.1I објавио у 

lIовШЩ.llа. Уг.Ш6l10.1I це.ШХ, ay!Тtell

!ТtиЧllих. У lIајвеhеЛI броју КllJllia 

IЏI!Тtllра.ll ве" објављене !ТteKc!Тtoвe, 

(ко.711КО .1111 !Тto, llара61lО, .1ImUepll

ја:mе .J10iyIIJlOClUII g()]eOiiJaea;y), јер 

ур.1IC1I.Н уа је ОРllгщш.7ШI уо;.;у.lIеmи 

.НЈЈого увср.Ь1l6ЈЈјu II l{орuсии;u 09 
CBIlX IШl\lIаgUIlХ Прича 11 ПреПрuча

вшьа. КОllаЧIIО, .но; ПOl;:Уllшј уа пре-

3 

бll"е ".lIеlllавllllа" !ТteKc!Тtoвa објав.ье

Ш/Х пре више гоglllЩ lli711 gel{elll/ja 11 

lIеlll!Тtо lIовог, yoya!Тtlloг, !ТtакозвmlOг 

везивног !Тtlшва, уа би ЧlllUаОl{l/.IUI, 

Пого!Тtово .1/..шђlЫ/, llеке ствари 11 

CIllUY(ll{ll;e би.7е ;аСlll1је. 

ГOlиово све юы/ге саур.щаће и 

ПОllеlll!Тtо lmuo се обllЧllО lIе .1I0.7ICe 

Прочи!Тtа!Тt1l у 1I0вШlll.lIа, Поготово 

Кlbllie у ко;и.lIа ОПl/с)';е.JI лоје Профе

CllOlla.me "уо.lIси6.ьаје" у "ПО:l/I

!ТtmЏI ". Н аравuо, !Тty су и ЮЫlге пот

ПУllО "с.1ОБОУllог cac!Тtaвa ", ко;е lIе

.нају ll11какве везе са Jlовl/IIа.)ш. 

* * * 

За.lIисао и llа.lIсра уа се }' c!Тtape 

У(lfIе, у .но;nн гоуиllа.I/(/, uаПIllШl "Пс

yece!ТtaK" кљига, llор.Јlll.7110г, а IIсоба

веlll!Тtеuог човека .нора lIајПре уа llac

.lIеје. А Прu;muе,ье 11 ]аБРllllе. 

Тако је би:1O и ка уа са.lI пре ие

КОlllКО гОУlша, у разговору о скрибо

.Ш/llIl;II, рекао lIel\lI.II КО,'lега"lIl1 у 

"П o.,'IlIlUlll{ll" Уll Пuше.Н ".не.!/оаре ", 
рзборuuл pagoea JJ

, "ОС,,-Ј}, Ј\lьuг),Ј' 

;;:'101 ,7!C1l60iП ]' сто I\!bIIZa". Сви СУ 

се, lIapaellO, С.7ШUКО Щlс,lIеја:lIl. Неки 

ПРllча.н иеке оу !ТtIlX !ТteKc!Тtoвa су, oce!Тtllo са.1/, ПО.ЈllIС.71l.711 уа се 

ПОлIlЗ{lО је уа би !Тio БU:1lI ('а.11O б:iсуа враliа.н iIJ lIслог "бщщуса у 0l1V.!/ 

С.7Ill,а, а .1/Ог.70 би се ЙОС)'.lIlЬCllUlI 11 уа YК7e!Тt0.11" БеРЈI)'УСh'ОJl !ТtPOYZ:l)' ", а 

је rj}(/'/{'щјJlllаuu, /UlК1Iаgпu Па.ист 

ll!Тty. Јеуиаюыlа ће cagp.JlCa!Тt1/ неке, 

По леНlI, вреУllи;е !ТteKc!Тtoвe КО;U 

Ш/С}' објављеНll. На;веllll број юыlаa 

IICI\II ga са.Н, ga.1el,0 ОIl:lO, .1lO,)fcga 1/ 

због c!Тtapoc!Тtи, неш!Тtо "за.JfРСllО" у 

г"швu. Зна.Ш су уа вО.711.11 уа СС 

uаlllа.711.Н, [ја II }Ш сво; рацуи, l/ 1IllCY 

БЛДТЊДВИМ ДРУМОМ 
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.не схвшuа:llI озба.ЫIO. П огоiПово 

анио СУ З1Ш111 уа, оу Првuх весiПа 

ко;е с{ш об;авllО у ;еуио.н О.!l.lllуии

СКО.lI Љlсiliу уа.1еке 1954. гоуаие Па 
уо Почеiliка 21. века, кауа СУ .не 

ua;ypa.llI /lЗ "ПОЛlluике", 11/1са.11 

наПисао Н!! јеУ1/}' кљигу. 

То је "скаllgа.1ОЗ1l0" 11 "иеверо·· 

ватllО ", ако се зна КО.1I1КО се гОУ1l

llllbe nаПаше J\1b/lza у сироiПој, се

.ьачкој СРбијll. Погozuово ако се ша 

уа J\1bllze пmuу ЩlOгll: gоБРll /1 .1OZ1111 

П/lСl(а, Пуб.7111(lIсilill, новlшаРll, науч-

1111 раУJllll{и, По.1lliliuчаРIl, ecilipag1l11 

.Ha;cilioplIll .IJyg/l гоiПово CB/lX gpYZllx 

"фе.lll ", а llа;в/lше скрибо.наШI, По.7У

ПllС.lIеllll /1 По.7Јl1lеПllс.неllll, 01111 ко;и 

J/lICY ПРОЧllluа:111 11/l ;еуиу Кlblliy II О1ll1 

KO;/I 1lаруче уа 1/.11 уругll llаПlllll}' 

Ј\1ьиге, а 011/1 /lX ПоiliП/lЩУ. ДаК7е, 

свако КО.не Паgllе 1111 Па.lIеili уа би, 

рауи ,,/I.шща ", iliреба.70, уа б/l .1lОгао 

11 .норао уа ,,11.1111 Klb/lZY" 11 уа се iПако 

убlll(1l у ве,711каllе /Ј беСЈ/рilillllке срП

ског 1Iароуа. А .но,ше /1 иlllре. 

Овуе се не рауи о iПО.не. 

Чlliliа.1Ш( овог "Пуб:1l1l(lIсilillЧКО 

-1I0вlllщрског .нmlllфесiliа" вllуеће, /1 

на Првll пог.1еg, уа сiПвар 11/l;e 11ll 

ща.ыlаa 1111 lIеозбll.ЫЩ. Програ!1l је 

уiПврђен Пеgесеiliuх гоgшю ПрОUl.1Ог 

века, љегова реа.шзш{u;а оу тауа 

траје ilL'Прекuguо. Посао је при 

кра;у. Бар што се .11ене iliиче. Ни ја 

вlш/е ие.1/а.lI вре.lIеиа, 

* * 

ЧlllUаОЦll.llа овог "кmUа.шга уу

гује.н кратка објашљеља, Пре свега, 

зашто са.Н се оПреgе.пlO за lIовzшар

сiПво, зашто иllса.Ј/ Писао кљиге, а 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 

По.Ш века са.Н П1lсао у IlОвШШ.на. То 

;е са.НО 1Iаазг.1еg конiliроверза. Бu.ш 

би (",lIе1l1ll0 lIlleyeep.blleo iПвруmии уа 

човек ко;и zozuoeo цео век ;еуе Х.7еб 

Пlllllуlm iПексiПове за 1Iовlше 1Iела 

.1Iакар Поша;1IУ :Ј/сељ у уа 1IаПllluе 

кљигу. ИЈ/ао сал је, наравно, /l ја. 

А .lIбlll(1I03llа Прllроgа У Лlllg0сilill 

1l.11l1 .1I1lОго П.1ll110ва 11 ,1/се.ьа. Оу iПога 

се оБUЧllО ocilieaplI са.11О Поuешiliо, 

1IIlио иа;вlllие завUСII оу са.не особе, 

ље1lе ПРOl{еnе СОПCluвеl111Х .1I0ZyII1l0-

cilill 11 сПреЛШОСiliU уа осiПвари оио 

шiliо 1Iау.ШI U ;Ј/се:llI, 

У .1I.lllУ0сiПи су .не lla;Bllllle uщuе

pecoea.1lI фUЛЈ/, ПОЗОРlllmuе и сце1l

ска ул/еШllосili у цеЛUJIlI. То ;е 

веРОlilllиllО yililll{a; биоскоПа, KO;U је у 

gеzТtшьсzТtву U gечаllliliву, llарав1l0 у.З 

сПорzТt, био г.1авl111 .забава. Као czТty

уеJliП С{ЫI уаllе ПровоgllО у Кlшоiliе

l{lI, г.1еуајући II аJlа:711311ра;ућll czТtape 

ФIl.1.110ве са zТtaya .11.1llУ11.1/, II ueKll.11ll 

оу lbllX каСllије ве.lllЮЫ/ peyllzтte:ыl

ла, Фll.7.1/СКlI.н iliеореiliичаРll.!lа 11 

крmuuчарuЛ/а, заililН/ у бlIOСК0l7U,lIа, 

ПОЗОРllllllUlша, IIzТty, За фUЛ.н аОI се 

особlllUО 1I11lиересовао 11 )' Не.начко;, 

чак са.Н ПrЖУUIllО уа се УПlllllе,н 1/(1 

пgсек за фи.1.н, у 1I1l/llxeuy. То бll .J/lI, 

сууе/т По Први.н разговОрll.}/{/ за Про

фесори.на, Пошло за РУКО.}' уа са.Н 

1I.!lill! регУЛIIСШ/(} Пш7imье 61/3е 3(1 УУ.7ICl1 

бора6ак у Шој зе.1/!ЫI и, Пре свега, 

1/0(1(11/ за .живот 11 ЙЛllhmье сШууu;а, 

ствар је gошла gOl7iле уа са.Н Почео уа 

Йрl!воgU.lI "Исl7iорију фUЛ.!lст;.е у.нет

liut:l7iu" )Ло[!.жа Сtl9},,1!1. НП[!ШIliО, са 

uе.начког, ;ер ;а фрmЩЈ'СКU ие зuа.Н. 

Фll:7.11ll са.Н се лаllУО кауа са.Н схвшuио 

уа Ј' Шо.Н Пос:?у, као 11 )' ;ШfOгllJl уругu.н 

СЛАТИИЕ СЛАТИИЕ 

"По.1I1lUlщи" гmиО60 .ни 111/1IIlUa II/lje 

об;ав!Ьиваuо. 

(Писао СШI и у Шо вре.не уосШа, све 

;е углавuо.н Прuхвшuа1l0, Ј' "Почеl7iuој 

фс/Зu" ПУlllтшьа у .7ист бll.70 је и 

хва:ьеltO, а.ll/ ;е углав1/0.н завРllшвало Ј' 

Ј'реgUIIЧКО.fI КОlll.Ј', Бuло ;е gОlllЛО 

ути.Је уа .1111 је речеuо уа ие Пlllllе.Н 

(Поиеgтьих гоg1l1Ш увек је чека.1О Пет

шест уобрих руБРIl1\{/), Шl шта са.Н ја, 

1{IIlIllЧ1/0 и ПаКОСllO, оуговорио - Па 

Повеliа;те .11l1 П.llIту ... И уа.ье терао 

По сво.не ... ) 

Писао са.Н а репорта.же, a.71/ 

3lIшuuо .1щтье иего ко.lIеmиаре и а1/(lЛи

тllчке текстове. У zogllllll.Ha кауа са.Н 

;а ПОЧllљао у "ПолиiliIlЦU" и репортеРII 

су биЛll иа високо; цеlll1. Тауа ;е и са 

звСlllllЧllllХ .несiПа 11l1сиСШllра1l0 уа се 

lшUа.нПа "е УР,1/си са.1lO фору.1f(! 11 ПО.111-

тllчара, већ уа се вuше Па,1/сље 

Посветll љуgюш 11 1ы/ховЮl Пробле

.на.1Ш II/lUO је љој gобро gОl/lЛО - Пого

тово КО.неuтmUОРIlЈШ, ПllСЦl/.1/Cl уру-

1I11ивстmх Xp01ll1Ka, репортеРIl.на, а ;ош 

Bllllle све веlzе.Н бро;у ]абавll/lХ 11 

с.1II'llII!Х :тстова I{ој/! су 1Ilща.1II као 

Печурке После Юllllе, а lIеЮI оу lbllX УОС

тта.711 вр.10 flllCOKe тIlРПJ/i:е. Л'lеђу

Ши.lI, у pegaKl{lI;ll.1ta постоје У(ill-Шри 

К(},lIеllтатора 11 репортера. "ПО:7lIilill

ка" је 1I.1I11.7a сјај/lll Пера, Па су ту .нојu 

юг.7еуu бu.Ш l111КllК611, Оси.Н тога, брзо 

са.Ј! СХllш7iuо уа је 11 Посао репортера 

I/сuрп.ьу;уlщ ([ lIи;е 0110 што .неl!е Ј' 

Cl'lIIfllll1ll1 1II1l7iepl!(Tje. 

Оу свега .НН је nпј:ШЮ/l1! бн.1О уа 

iшIIUШС.i1 КIi.ilеmиllР Iыи ШUUlliПli'lКU 

Чilащ!к, Нllса.Н II.11ШЈ оба(iез.!' уа то 

[1а[ЈН.lI, [Ја При.на.}! уuректиllе оу уреу

ш/ка 11.711 бll:70 кога, ееli са.Н iПо раУll(} 
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како Cll.ll у.1Iео 11 ХlIIео, Па како бууе, 

УреуmЩII су бll.Ш Ш! .1Iука.на. HlIje 

бll.7IJ .1Iог)'ће, 1IЗ)'зев Поuекаg, уа се, По

реу ШеКСШО(iа звЩllllfll11Х углавllО.}l 

lIаgобуgUIlХ ко.lIеmиmиОРll 11 ПОЛllти

'1KIIX ПОСЛУlIllI/IКll, .Ј' "ПОПIllUIll{lI" Ј' 

тОК}' јеуие uеуе.ье, уз уруге "pegofflle" 

ПРII:юге, Појаве 11 уви-три .ноја KO.Jle1l

тира 1I.1lI ШIll.7lIШичка '1:1Шlка. Уреу-

1IlIЦЮШ 1111;1' бlЫО лако, јер С)' ти Шек

сШови ОIlЛII gоБРII, ие баш "lIа .7111111;11", 

а 011:111 су lIеlllто т/ШIIр/шјll, 

ОПlllllРUllјll СЈ' бllЛlI /13 ува разлога. 

и.на.Н z7О/uребу уа 11 СЛО.1ICеne сШваРII 

об;аСll11.н .нmье }'ПЈ'ћеllо.1I Чlllи(l(Ј/(У, а, 

ос/ш тога, cxemullo уа се бар у "ПО.1I1-

mlll{U" (о iliаgшшьо; "Борби" U СЛlIЧIll/.Н 

ЛllсШовll.1Ш 11 уа 1/е Прича.1I) llllјвllше 

цеllе 01111 КО;II Пату gугачкс Ч:711llке. У 

Шо.Н су ПреgљаЧII.1lI g0l711Сlllщи /13 1I11OC

тРllllства, KO;1I су веllliПо ко.Ш/II!IllРСL1U 

01/0 шШо су Шl:1а311ЛII У сiПраllЊН ЛIIС

тови.1Iа 11 уклаПа.7Il у 1/muy ШврgЈ' сПољ .. 

uоПолmuичк Ј' oplljellmm{II;)'. 

ЗlIао саЈ/ 11 Шо уа весШ, ЧЛll1lC1К, 

К'О,lIеmиар 11.111 иеки уруги 1I0IjIl1ICli.1I 

тСliCт )'г.1ШI1/О.lI вреуе уо појаве 1I0ве 

вести /l 1/].7Clск·а l!Оног броја lIовl/1Ю. 

Зllао са.н уа су flести, Ј:ШilJ често 

истичу уреуmll(и, lIа;вС/.1ЮIII;а ствар Ј' 

.тсту 1I lювшшрсШву уопште, а.7I1 11 

уа су l!lIјв{l.Ш':lIlI;е за .тст lI3УIl(iПЧil, 

z!ос:юgпвц(/, (! 1/(: l! О/10га ЦI 1IX Пllluе. 

Ко !(ео .Щll(iО/7i ПlIlие вести бо.ье !Ја се 

тога 1I1IKaga llll i'iрll.Н!f117iuп. Та: 

.1/Clllill .Н)'ЧIII!, ПРО.1[(1ll1еl! .iICl!fllJ!7i ... 

З/ШО са.Н 11 уа су ЗП.пUею/ реgПЮјll

је, 0Yi/(}C/IO :тста. щ:iiРШ\(]С1l0вСIll/ 11 уа 

се .1/Ора;у lI3BPlIlIIfllll, а lipilO брзо IIСКУ

СIIО уа су чссто, Па 11 у "По.11l17iIЩU", 

uOl/el\ay са раз:10го.н, Поuеli.ау без 
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разлога, 11 /lеПРШЩ/ll/ијешш. Тако је 

}'главIlО.н и то је јеУllа оу lIајвеllll:!: 

беgа lIовшmрства. А.llI, Iшје баll1 увек 

тш\О и IllIje то Пр/(/ lICffllll/(/. Хартија 

трйи све. (Ј'рова ;е, ;ер УЈ'го траје. 

Новll/lСЮI ЧЛШll{lI се обllЧllО У.НI/(Ј.1/са

ва;у у filllIIe gесетщш и стотшщ 

xII.baga ПРll.нерака (" ПО.7IlтIlК{l" је 

кауа са.Н у љој pagllo 1l.Ha.'la ПросеЧl1ll 

тlIраж оу око 250.000 ПРIJ.нерака, 

ПОllекаg 11 Пола .НII:7IЮI/(I) 1/ ч}'вају lIа 

.нтюгlШ .Hecfflll,Ha. То .не је "gр.Ж'ало" у 

lювlll/(/рству, II Пореу тога што са,н 

брзо Почео уа схвата.Н и осећа.Н све 

лоше страllе тог Посла. Бuо бuх 

ueПравеgа/l Пре.на себи II ЧllтаОЦII.на 

кауа ue бllХ iiРIIЗ/lао уа ме ;е рауовао 

сваки .ној gобар текст објављеll }' 1I0в

lIl/(/Јт, без обзира уа /Iи се раgило о 

кваЛllluетllој 11llфор.нm{ијll, реПор

ffla.J/clI lIЛ/Ј ко.неmиару. То .не је "IIOClI

ло", ие са.НО у .нлаgостll, и ПО,~lOгло уа 

lIе посустаllе,н II уii.7ШIllI:Н се у 

llIelllKII:H llIреиуцњна KOjllX ;е било lIа 

Претек. Носило .не је II Повереље Јю;их 

ЧllluаЛ(ща, а и проста Чl/љеlllща уа 

Cil.H, П/lluуlщ те 1I0вШIске текстове, 

.ногио уа саОПlllти.lI l/ .ноје .1ll1l11љеље, 

IнiПо са,н, {)UGh"() l!.1l! ()иа.Ј,;О1 цеСl!iп 

ЧШII/О. ПО Прироgll ствари, бll.70 је то 

Jlај.ШЮllе у /lајте.JlCој lЈОвШЈСКО; фор

.ни, у !\о.неuтару, Па СЮl ва,ьуа 11 због 

тога lIajl!lI/l/l! Писао ту врсту тек

ст()(!{[. А.7II, ту је 11 Шlј.ШЮllе нт7равн-

ти се, йоготOliO 

а}{о се ЈflлесеUl II Y:~H!{::UH!! уа си !!ск!! 

ваШ'ШI ЧIIlIIUaz<. То је, уз .ноју ЙрllрОУУ 

тш;в{/ т..:m;ва је (оуоојlllJст Пре.на 

с/тко; в.шстll, Cll:111 11 йрmиllСКУ), уз 

ОIJО IШUО са.Н Ј/аучuо 1/3 ЮЫlга 1I gобllО 

крuз ПороgllЧllO васјјlllиаље, goiipZ/lle:70 
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уа вОУIl.Н раЧУ/lа о свшщј реЧIl II свако,н 

слову. Погmuово кауа са,н zllIcao о 

.ьуgll.на 11 бшто се ge.711KafflIJll.H 

теша.на у теlllКII:Н, .нутllll.Н II оzlаСIIII,Н 

вре.неllll.на. А IbllX је било. КО1lаЧlIО, 

l{ела та уруга zlO.70fIZll/a 20. века бllла 
;е КОllluровеРЗllа, gеЛllкат1lа, lIЗазовтm 

11 т/ас/ш за 'o1l0za Ј;О је хтео озбll.ыo 

уа се бilвll 061blI 170СЛО.н. 

Али, уа lIе би бzыо заБУ/lе, IlIIје са 

тТЫI :нојll.н ко.неlllUаРIl.~ш 11 а/lалитич

Klo/meJ;CffloBIl.Ha /1l11.1O глатко како би 

се логло zlретzlоставШUII кауа се 

уаиас лисша ша огро.шш g(жу

леuттЏlја. Било је zlРllлика кауа .Щ/ 1111 

1/(1 ПIЫlет 11l/је zlаgало уа zlОllууи,}1 ueKlI 

текст реgаюџ/;и, кауа Cl/.H, због своје 

iipupoge Пuсао 11 руБРllке које са.Н 

остављао 1/(/ :НЮI zlисаће,н столу у 

cmallY, ;ер са.Н зu{/(} уа иеће ућll у Лllст, 

а ,}lогао би се сте/ш утllсак уа 

zlОКУllшва.н уа Поg.нетueм реgаЮ{lIји, 

Па Ol/уа 11 О/JlI.на lIт/ољ.!' Kojll о љој 

"брш/у". Не;.:е лоје објављеuе тек

стове l1l1 са.Н ие б/lХ П.Ј,стIlО .Ј' /lовшLe, 

аЛll иеЈ;ако су ПРОl/l;7/1. Како, о тО.не Iiе 

бшuu речu у уруги.н ЮЫlгюш, Ј;оје ће 

lIaga.H се, УСЈ;ОРО бlll7i/l Преg чиl7iаm{u

.на, БI/О са.Н свестаl/ уа реуаКЦllја.н{/ 

/шс)' 170требllll lювиЩ1Рll који уоста 

З/ш;у, који су уzlОРlll1 У своји.н ставови

.НiI 11 кији чеш!lе уm/Осс текстове који, 

јеуuосl7iашlO, lIe .ногу )' .1IIст ... 

* 

о .1111.11 Пре.llIСКУ /Ш СЉНlIиГiи.Щ

ти"".!' руириЈ;)' IiIш/е пута је бlI:1O го

вора После уоласка у реgаЮ{lIју у 

Београg, краје.н ceytHlgecel7iux гоglllЮ. 

11 17ре тога 1lm7I1c.HcllO са.Н ставио уо 

-

СЛАТИИЕ 

Ј1/ШЫl ко.1егијУ.1Iј' и i.lllB1lo.1t уреУllllКУ 

уа јс .I/oja а.1tбиЦllја СПОЉllOПолmUlIЧКU 

1l0вlllюрство. О тО.не се Гiовре.НСIЮ 

гОВОРIIЛО, 170гmиово кауа јс стара гар

уа mииlll:1{/ Ј' Петиј}', а lIOIIlIX сzlособ

IIl/X каурова за то IlIIје било. Али, ра 

сву Прш7ре.!tу, l1l1KaKO IIlЈса.~1 био у КО.Н
бll1({ЩIlји, Поgоба1l. 

јН еста gmlllc1ll1Ka uш70:ЬУ још СЈ' 

оила ПРIIвлаЧIIl1, .науа lle као ZШUО су 
lleKaga бllла. Погоz7iово за .неие. РШIll;е 

са.1/ уоста путовао 11 тај боравак у 

l/lIостРШlству lle бl1 .111/ .~/lI()i(} ЗIIl1'lZЮ 

.ililOZO. Би.1О .1111 ји вр.1О ста.1О уо По

РОУl/це 1/ lIIКО.1Оваља gel{e, ({ .Ј' СЛЈ'Ч{ф' 

оg:ЩСЈ;а llш70.ье та ствар би lllllла 

тра:ьаво. Иllфор.нати611l1 систе.!Ј у 

свету II коу ШIС се Illlгло развијао. 

ЈНесто gоПиСlIIIЈ;а лисz7iа )' 1Il1ll

стРШlсz7iву, шz7iо је тих гОУll1111 би.Ш 

а.нОZЩll;а свих lI{//Ш1Х 1I0ВlI1111ра, за 

.неие више Iшје било иllluересаlllUIЮ 

/i.ao Ј' .Н.шgости. 

Кауа су iПи разговор/! у јеутlO.Н 

треиутку би:1II уовеуеТIII гOlиово уо 

og.1J·/i.e, )'хвшuzuа .не ;е lIервоза и еПо

Па.Ш ПII/uшье - каквог СЛI/С.Ш II.~Ш уа 

иуе.Н уа Пlllllе .. 1/ о уруги.н 3C.1/.ьa.~(({ 11 

lIapogll.lla, уа ПраюuиЧl/О СЮIO "пре

Пllсује.н ClUilliOBe lUlше СПII.bllе ПО:IiI

тике, а у .1lOjOj 3С.н.ЫI се уогађај.Ј' тако 

КР.l·ПilС, историјске ствари. BII.71CillJ је 

VU:10 l! .Н!l!и.ьеlье ;eguoz l!CKYCl!OZ, cjaj~ 

I/(}г 1I01fll//{/PII, уугогОУlllllљсг уm711СIIIIка 

"ПО.lIIтIlКС" u:з I/lщсl7iрmlCluва КО;II .Ј/lI 

је, УЈ ЧIl/III11(}' 11 .НСЈе у "iНII:юј Л1аgе

ри ", рекао уа је уm7UСIll/ЧЮI Посао са.НО 

ПрU.11f!I!U. 

УПРШill У тО вре.не Пре.нештеll саЈI 

у CKOlIO.HCKY PyVPUK.J' :тста, у сектор 

ПО:ЬОПРllвреgи. ГовОРll.10 се уа се pagll 

9 
11 "стршUеЩI,:и.н KaypIIIICJ.;II.ll потреба

.на .1llста ", а ја са.Н у ПО'lсz7iк)' веровао 

уа је реч о lIeJ;aK(lO; III/J;ag II3речеuој 

Кll3ll1/. Hllje се раgll.Ш lIll о јеУI((l.Н 1111 о 

уруго.н. Ta/i.·O са.1l Ј'К.1ОТЬСН као Поiilеu-

1(lIja.'ll1l/ Kal/gllgmu за СПО:ЫIOПО.7Il
тIlЧК.1' рубрику, ]{Ј рауио .несто .Ј' I/1((1С

z7iРШIClUву. HapaBlIo, уа бll та.НО 

OIиНlll:1и иСI'" gpyill који су I/.IШ.7lt ПОЛI/

тичку Поgршку сПоља, КУ.1lOвСI,У 1I:1II 

иеку уругу "кухиљск)'" lIезу. Би.ш су 

то, у то вре.не, уг.lllвно.1Ј .IJygll Ј;оји су 

;еува ЗIlll.7IJ коју ct7ipa/lY реч, ([ јОlll 
.нпње () Пошt7iиЦIl, eK()]/().1Il1jll, Ј.:у.1тУРIl, 

историји, траgzщији иароуа и зе.на.ьа 
у које су Ои.1II акреgитовШl/l. 

Кауа је, После уугих iiрш7ре.~1lI и 

кауровских Пре.неt7iаЧII/Ill оса.нуесе

тих гоglllШ Прошлог века, ШI сасt7iШIКЈ' 

реgаЮ{llје "Полшuике" С(/ОПlllt7iстю уа 

са.Н Пре.неlllтеu у eKO/lOJlCKJ' р)'орику, 

Ј' сектор Пољm7Рllвреgе, у.несто, раз}'

.не се, )' сПо.Ыl)', био са.Н ]ш/реПаlllћеuи 

љут. А вр.70 брзо .не ухвm7iIlЛU lIСl\ак

ва рауост. Нису 31Щ.1l/ 01111, а.1lI ЗIШО 

са.Н ја lшuа .!III Ityge. Да 1II! уу.Јlси.)Ј, 

чита.UlI( .)ЈО.Ј/се са.НО 113 llЗвоgа иеких 

тскстова у овој ЮЫIЗIl Зllк.ьУ'lIllUII Уll 

ово IIlIСУ /i.РУПllе, (/ Пр({]uе речи. А 

.шmZо liliilil! ће се СiIJilШUU i/] ыьuгll 

које са.Н састШIIIО оу тих lIiи7иса ... 

ПРСЗIIРU() ('11.11 iI ПреЗUРI!.1i По.штш;у 
МIU ШIl~:IiУ, а.Ш са.1I () аграРllој ПРUliре
у", CC:I.1' 11 СС.ЫЩII.1/11 Пllсао гmЋово 1/('

К.1>У'l1ll1O Пощt7iIlЧЈ;е z7iCf;ciПOlle. Нараli-

110, 311 UЩ којll шиј)' lIIта је ЙО.шt7iUКII 

1/ [шuа је ПО.lm7iи'ЈКlI те;,ст. А .1Illliгu 

.НО;!! Ч!ll7iПО!ЏI С)' rUo 311([.711 I! У(llт.lII .1!l1 

СIЩ.ЈЈClIУ ЙОУрlllКЈ' lJ IIl1фор.шщије ... 

Ко Зllа, IIПcIJ;, како {ји VII.Ю уа СII.lI 

и.НПО "йmuПору" СЙО:bll, liзваu реgllЮЏI-
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је. Ниса.Н је lI.IШ{), lIl/Cll.1l је iТipa.J/cиo, 

Плшuио са.Н због iТioгa високу l(ellY, a.llI 

са.Н био С,1Обоgаll - као ПiТiица JI(/ 

грШIII. И и.нао Право уа jaBlIo буgе.н 

lIезаgовољаll. А iТio 1I11je .на;1а ciТiBap. 

ПогоiТiово)' реgаКlЏф/ "ПолmUике". 

* * 

Епе.н, юПадо .. 111 је уа се, овm{(/в 

какав са.Н, бавю/ УllуiТiРШl/1ье ПО.7Il

iТiичюш lIовll/ШРСiТiво.н, ШllllO.l1 ciТiBap-

1I01llIl.1', у вре.не yiТie.l1eЉIIBaљa, Ј'СПОllа 

и Паgова, Па све уо СЛО.Шl ;eglle lIуео

логи;е. ИсПало ;е како ;е IIсПало ... 

Не сяшuра:н себе 111/ особиiТiо 

храбри.н, IIl1 ".1/ceciТioKи.H .но.нко.н", 

Ш111 1111 кукавиЦО.1/. Ни особmuо албll

l{lI031111.11 и ПЉllеiТi1ll01, шm 1111 lIШIВ1I1l.Н 

11/1 буgало.н. Још .Шl1ье са.Н човек који 

се бори за сво;у 11.711 .на ЧII;У в:шсiТi. 

ЗаКОll са.Н ПошiТiовао, СIIЛУ ресПекiТiо

вао, а увек се iТip)'yиo уа се оу власiТiи 

и силе gР:Щ1Ш шiТiо је .ног.l'lzе Поgаље, 

Али, 11 уа и.llll.1l lшфор.1Шl(и;.I" 
J(o.HelliТiape и С.7IlЧllе iТieKciТiOBe 

1IIlсtl.11 Писао уа бих lIекога обара() IIЗ 

ПросiТiог рапога шiТiо Ill/кауа I/l1Ca.1I 

био iТiO.llIKO Шlll В 1111 уа верује.н уа 

1I0lmllCKlI Ч.7ШЩII 1I.11ају lIeKaKa)' .ноћ. 

ПогmUО/lО уа оборе iТieKyћy власiТi и 

ПО.штuку. 3шm са.1I уа 011ll .ногу уа 

/Ul/ICCJ' З.т са.НО ПlllllluеlllН/ Пuјеушщу, 

.неђуiТiШI, ја ('а. н Сl! уг.юВ1/О.н бавuо 

Поја/lll.Ј!iI, (1 ПојеУI!lЩ/l..на ('{оtO I\ауа са.)1 

Пllсао :lеПе реПорiТiа:uсс о вреУll1l.Ј/, 

заС:I)'.1/СIIII.Н 11.711 У l!ечс.Н.!' lIеоби'lJlll.Н 

.;'УУil.Нil. 

Писао са.Н како са.l1 Писао уа ои 

011.70 оољс CaI/JUl, уа бl/ Oflll који 

оу.7'!"I}';)' схваiТiи.711 уа рауе .70lие 11 уа ;е 
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оу iТioгa гmиово сви .. ш још горе. XiТieo 

са.Н уа ПО.Ј/огJlе.н. Ово II/1;е l(l/llll]{/,)I. 

НешiТiо YllyiТipa .не iТiepa.7o уа iТiaKo 

рауи.l1. ПОКЈ'lIшвао са.Н, По саllеiТiи.Ш/ 

,но;их lIL'КpelllIx Пр и;aiТie.ь а, уа се 

"O/la.HeiТilI.1l", али II11;е IIреуело. 
Нllкауа IIlll/le lIе бих IIl1сао Оllаl\ве 11 

СПIIЧllе ШексiТiОllе, без обзира шiТiо 

.Шf()гюra оу lЫIХ .ног}, уа се 1I{)fJ()CII.l1. 

Не бих Писао, /le због сШраха оу По

с.7еуиl(а, већ зоог СПОЗllа;е (а.lII lIе 1/3 

К1ьига 11 ка3ll111l1Ыl УР.l'гIlХ, lIећ 1/3 1Щ;СКУ
П.Ђег, сmlсz7iвеlЮZ lIcKyciТiвa) уа ЧОllек 

ча'!Тiо, .11Oж·уа 1I11јчеlllltе, боре/т се за 

БО.ье за Сllе - ПУI(lI Ј' IIрЮIl0, а себll 

I/300PU горе. Тако ClШ и ;а ПРОШllО ... 

УШеха ;е lllШО 1IllCll.1l ;еУllll/I. Још 

lIе/ш .11l1 ;е yiТiexll llllUO се, ШIКО саЈ/ 

1I11сао уеl~еll/1;1I.1Ш Ј' lIекауа углеglllШ 

z7illpa.lIClll1.H лисiТiОllll.1Ul, у ШIlРУО.н јеу-

1I0lIapz7iu;cKO.11 ре:m:lI.НУ, који ;е б1l0 Шо

т/ко КО/lФУ](l/l 11 c.H)'llIell уа ;е КОШIЧ1Ј() 

СРУШ1l0 са.ног себе, lIе Cz7illyu.H 1Ill 

јеglюг реуа. Чак 11ll1l3l1ешiТiа;а са 1I0ли

z7iиЧКlIХ 11 уругих сасz7iаllш{а Пра!zеlll1Х 

По реуаю!ијско.lI ]ayaiТiKY 11 1I0УРlllке 

1,:оју са.Н, ClleC1l0 11 lIa.HepIl0, ПРУ,Ј/С(/() 

уоОри.lI 1I0iТiеЗll.lIа и уобро оОаКЬCllll.11 

ПОС.70IIIIШ/, каквих је бll.70 у по;еУllllll.1I 

Ilpe.1/elll1.lIa и среglllUОШ. 
Брзо са.1/, JIelJ.)'iТill.1f, 1I0чео уа схва

ШIl.Н ('ву беуу Професu;е 11 СУlllШиlJУ 11 

С.)tllСШI tl/юга IШUО се око .неuе уогађа

.Ш 11 У че.Н)' са.Н )'чеПUIIOIIiIII. А.Ш у 

. 1l.7aYociТiu је Посz7iо;а:m Il1/уа уа ће сс 

I/(!UIlUO I13.HelllliТill, уа ће праllуа 11 

IIСШlllт Пlliiеgmuu, уа ће .JIllIJгl! уобре 

йocjТiac;;-;e и Поче-

I7i1l уа се OCiТillapyjy. У ШО.Н L'.1Il/СЛ.l' се 

вреуе."/О ooplliТill, Писmuи По l{ellY ae;Il/

ког Рll3I/К{/. Биле су iТio са.)/II lI.1Y3ll;e, l/ 

СЛАТИ:НЕ СЛАТИ:НЕ 

ја СIШ ogallll{/ за.Ј/L'lUII{/ /IIlUO се /llIса.1/ 

бавио lIеl\lI н gpyill.lI ПОС70ЈI. Али, уа 

ll11са.Н OCiТilillpllO aefIlluj' лшуа.U/чК1/Х 

I(и.ьеllll у 1I0Ilшшрсz7iIlУ, Il/1кауа себи ue 
оих Јlllгао уа оПросiТi/ш. Сllшuрао оих 

уа СII.1/ за Ша; Посао lIесПосоОаll. Оси.Н 

Шога, ne бllХ 0110 Ј' ПРU:IlЩII уа I13V:Щ3{/ 

вllуин сву оеуу lIe са.НО lЮlIlllшрског 

ПОL'.7i1, lIelz и .J1I/()гих gpyillx . ;,ygll т;,О;1I су 

се рауи оват;,вих 1l:1II OlШКIIIIХ lll/lUepeCa 

.1lа;а.1Il m:о среусz7iШIll llIlФор.11I1СШЫ/. 

Не бllХ IIlIyeo I13б.lIIза ка1\() се Посz7iа;е 

IlОlIШШр "lIеЛlIкаll", а I\Ш:О СШUllре iПа

.7ellmU, како се .bygll са flt!Л/КЮI ре

lIуz7iШ{1l;0.1/ и.lII "реПуz7iаЦll;о.lI" СlI/1С

хоу.ЫIIIО клаља;у Преу KO;e,.,aKBll.lI lIe]

I1Њ7111{{/.lIа, iТiIlIlОIlIl.1Ш 11 1I0КlIареЉ(Il(II.на, 

Сllе зарау lIеког ч.7ШIЧII/Ш, Il1Iграуе lIlиу, 

Не бllХ .1lОгао уа 111Igll.1I 11 OCeiТill,lI 11 ПРе

IIpz7iobllaocz7i lIeKllX ко.7егll, 1I0гоiТiОllО 

ПОЛlllUllчара 11 IbYYll С:lIIЧllог со;а ... 

Не бllХ .1I0гао уа уllОЗllа.н lI:7асШ, 

ур.7ICав}', lIарiТiију, lIO.7l1lUIIK .. !' IlЗII)'iТiра, 

1I0l1Ulllшье .bYYII у ра3ЛIIЧlllUII.н .J/Cl/llmU-

11I/.11 от;,О.71I0сiТill.1Ш, ПогmUОII() OlIlIХ KO;II 

У Сllо;ој lIеза;а,ЈIС:Ы/llој а,lIбlll(II;II, брзо 11 

611СОКО уз:zсШе, (/ још БР.ЈЈСI.! се сШр.1iО-
2,ЈаI1С. 

Ј/ПаЈ::, т-;а но ере/и! уа Ј' !!08U!f(lpa 

IIl/UI.H IШПllсао IIl1 jegall реу. 

ца JIl/ ;е lIeKO lllезgесеШих ZOglll1il 

ПРОlll:lOг IIi!ЮI ре/{{/() Уll Izу ()НШ-:О lIeZIllUO 

11 ПО.НIIС:IIIlUII, а /{П.!III.Ш IImll/СШUU По

чеШ/{!I.iI 21. (!е/{{/, реЈ.;ПО оих .11}' уа је :ЈУУ . 

Не .Ч.тijС уа .1U1l1.ј' 

11 снова (} нi7рофссu;u 

С!/()(т ", још i{шье уа буgу ПреврI7i.Ы/Ii

ци, кр;авице. У:lIIЗ1ще, II.Ш 11.1/ савеШу

јел (чmuанu ()(!([ кљига је () llOlIlIIUl.Ha 11 

јiOIiIllЈаРСШIlУ) уа у овпј m7acall, gшU/

.Н!lчаll, 11 иПак 1!]{!зовШI Посао улазе 

• 11 
mlpe3/10, .нууро и gобро ПриПреЛЫ:lllI. 

IIш уа 1111".1' lIеки исП.'lIllUиВII;II, .1Il1pllll

;11 11 gocI7io;lIl1cmllell11;1I Посао. 

СШаросШ'! f1.1Ш 11 Шога, а.Ш lIefte 

Оlllии са.1111 iТio. ЗlIl/.Н .HlIOiO сШари;их 

11111111l1llра, аЈ/1I l1e 31111.Н .JI/lOZO mmx 
Праllих 11 ПО/III7iеlI11Х којll су се усреllll.ш 

баllе/m се "Пос:IO.Н Сll11/1t1 ". 

Зllа.Н 11 .!IIl11го OllllX ко;и се gирекI7ilЮ 

cI7illye Olюга 'lllио су раУIl.'Ill. ПО/тuо ;е 

све ре~7ШUIlIiIЮ, ва. Ыl ре/т уа Clle Шо (1' 
lювlll/{/.1Ш) lш;е lIIlIlIlua у ОУ1ЮСУ 1Il/ ОЈ/() 

шI7iо су paYII.7I/ 1I.7lI рауе lIеКII аКl/уе.ЈlII

I(Il, lIU!'IIlIIl раУl1IЩIl, Професори .1'11/1-

lIеРЗIlIuеI7iа, ПиСl{1I 11 уруги сiТillарщщи. 

Да ue ПО.llll/ье.ll По.7lIiТillчаре. 

* 

ЈНо;а ве.7lIка греlШ'" је щiТiо ca.1I 

11111111l/{/рсШво уо Пос:/еутьег раУ'lОг gШIll 

СХllшuао Преозбll.ыlO. То је IIреуе.lII, 

а.Ш .не ;е .шюго KO/I/IUa.70. 

Увек са.Н с.ншUрао уа ;е ОО.ье БIlIUII 

gобар 111111l1/lIlР lIего ЛО/II ПиСIIЦ, Пуfi

ilIIl{lIcI7ia, I1иио ftе ре/ш ct-.Рllбо.1/I/lI KOjll, 

]оог Шога шI7iо је iТiaJ;.{zli т;,{/к{/в ;е, хоftе 

/Ј.Ш .нора уа П/Iше 11 ПроI7iи!! ЗУРПliог 

разу:на l! савссГПи. (l све ]арау ЦРf,:(U!lll{С 

и.Ш убоге .1/се. /Је уа буgе Пll(,{Щ, Пуб

.1IЩllста, УII "U.)J(/ кљигу" ... 

Huca.ll хтио УII се Оавll.Н 1I,Ј'б:lIЩII

сЮиКО.lI јер, OJI() шI7iо бих ја IIIlПиСIlО 

IIIIК(}, Поготово пре 1I1.'Ј.:О:ШК{) уеl{еllII;lI, 

111.' би 0/10 што 01/ .ног.Ю уа 
Прођf.! II uuТio )ЈН је нисаЈ1 хГйсо 

уа paYllJl, ;';110 IIl1ио, уза Clil! ПрmиllCl;е 

којих ;е 1I0llре.неll11 оило, /IlICI/.1l xiТieo 

уа '11/1Iil.11 устуПке llll кауа са.lI Писао l/ 

најООUЦlIије IllIфор.ШЩII;е ii Ч.Јш//{е. 

,ИогllО са.Н све то уа illlgll.H 113 lIет;,ог 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 
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бууућег вре.не/lа, са /leKaKBe уисl7iатЩI! 

)'/lш/реу. и /l1I;e УОЛЮIIЛО у оБЗllР уа 
/lШ/llте.1( иl!тiПо чега ћЈ' се KaC/lII;e 

cl7illyel7i1l ;а, а Погоl7iово .1(0;11 Поl7i/ШI(II. 

Таквог iПеЈ{сiПа, iПвру".н сауа, /le,1(a. 

Hllca,H 1111 Покушавао уа Пlllllе,1( 

белеl7iр"сl7iIlЈ{У, ;ер C(LH уобрЈ' 1:1I>IIг)' 
Пошl7iовао, а брзо аlЈI Посiiiао свесШш/ 

уа lIе ,ногу уа се "вш/е.н" .неђу Be.71/Ke 

сiiiваршще '11/;а са.Ј/ gела рmlll Почео уа 

чиl7iа.Н. После .нлаУ{lЛаЧЈ{е ;71/шера

iПуре (сiiiриПови, Ј{ауБО;СЈ{и, :ьубавш/ 

Р/ЏUl1l//, забавuи Фиљновll, Лllсiiiови 

l1Iиу, а све iПо ;е у IIШIIУ зе,н:ьу сре/Ш,1( 
ПОЧI!,7Ii уа , .• сiiiи.ше" већ 50-Ших) Шlг.10 

са,н Прешао иа К]/(/сиЈ{У .1' Право.Ј/ с,ни
сп)' речи. Погmuово Ј{ауа сал Почео уа 

сШууира.Ј/ ;е.зиЈ{е и Лllluераl7iуру велиЈ{

их Шlроgа (ЕlIглеза, Руса, а ПогоШово 

Не.наца). О Писаљу pO.Halla и слиЧllllХ 

сШвари све ,ншье са,н раз.JllIIII:ЫIO lIIl7io 

са,н Bllll/e iПО1I}'О )' lIовZ/llарсШво. А 

l7io/lYo са.Н све бр,ЩI! и све уубље ... 

*- * 

ЕУ/ЩII;а "Оу Сштllllе уо Слатll1/е 
Б:1lIl7iЉШIII.1I уру.НО.н" ;е, овilЈ{О IСIlI 

о//ш:о, c({ojeapclIa IlОвшшрска, уруш

iiiBella ХРО1I1/Ј{{/ Писш/{/ гоШово Пола 

века у вре.не ш/сiiiајШЬil jeYlluz clIcl7ie

.\111 који је Први пут ухватио KOPCI/C ЈШ 

ОВО.Н iП.п, !Ја (ји ПОС.7С УСП(}]Ј!/ 11 йаУOliil, 

IiUy.blIIIIIX РСЗУ:lIuul7iu 1I Йро.НUlllu;а, 
ЙроЙао. Бити СIiШ\ОIjIlСIiJIII аю7illlill/l 

ClieljOK тог врС,Ј/еШI 11 пю7iер .JJIIOZIIX 

Ijогађаја, чак 11 CIi(!/{.OYIll!(!11O йш;атll () 

IЫI.!/П У /iOlllllta.1Ul јссте ПРllilluегllја, 
али 11 /lПЙОР 11 веЛllЮl риЗllЈ{. Погmuово 

Ја .ь)'уе који су .ЈlсеЛСШI озбllЉI/О и 

. чаС1l0 уа сс баве 1IОвШШРСКI!.}1 ПОСЛО,Н 11 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 

Погоiiiово .1' .тсШу који је II,!J(/O огро

.11ШI yIOUl(aj, углеу и .110ћ, а и оуго

IiOP/locl7i. Став, Ыl1ье.Ј1 йо//(}({() Ш/ .Ј'виу 

чmuаО/(//,Јf{/ 0/10 шl7iо с(ш paYl/O йре 

/ilIllle гОУll1Ш и yel(e1Il1j!l, /le apel7ie1lYY

је.н уа gm;аЗ}';е.}1 како са.Н, еiПО, био 

храбар, ЙОlllтеu, уалековug, ;0l11 .н{//ье 

уа ови .ноји ауiiiеmUllЧ1l// iIiCJ{CillOBIl и 

каЗ/l/iШЬС о uелzш зб1l6mыIЈf{/ )' тю/ 

IIpe,JleJllt.J1ll б)'g)' lIеЈ{О ,нери.1О исШ/те. 

/Ногу у ШО.не уа буgу са.!/() зр/lце. О 
iПо.Н ape.He/I)' II ПрIIЛllка.!1а се Ј1110го 

,шга!10 11 Шауа као шiiiо се, са.НО као 

"llOво вllђеље ", ла,Јlсе и сауа ... 

;: ;: * 

Не ва,1/Си.Ј/ за особlllUО сисiПе,Ј/а

l7iиЧ1lог човека, јер .Ј/е је и йрофеСllја 
уефОР,Ј/llса;7а Шако уа гоiПово све .Ј' 

.J/el/lI бууе lIoypeQel/o ШО.11 Y1leBl/o.J/ 

I/OIiIl1ICKO.J/ тексту, а;711 сал, IIПак, 

сачувао гоiПово све 1IОIIШIске исечке, 

.ниоге коПије објавЉСJll/Х 11 ueобјав

ље11l1Х рукоПиса, белешке, б,lI}Ј{ове, чак 

иске .Ј/lIlUеријале који су .1111 били 

йоl7iреб/ll1 за Писаље iПих ч:u/ш/ка, 

евеmиуа.7lIе Ј{аСТlllје СПОРОllе, 11.711 са.ЈI 

ПРlJllеЈЫlllао уа бll ,Ш/ .)fог .. ш ПОС.1У

JJCIIlUU за IJIIlIKIiC 11 С.111Чllе cillllaplI. 

Ве.шка је iПо гО.Нllла сПиса 11 хар

тија. По IICKOj .нојо; ЙрliI{СIIlI, Ја ПО:1Il 

вl!ка 1II1I/lIсао са,н око 12.000 l/OlIiI

I!([PCKIIX 1II.7ilјФ1111. Писао са.Н Прак

тllЧl10 lIеПреКlIgll0, Па II кауа са.Н, 

раУIIО Јlll I'РсђllваЧКll.1t 11 уругll.11 реуак-

1(llјсю/.Н ЙОС.70II/lЈUI. 

уа 

1'IIСlllе.)fШUl/Зује.Ј/ l/ юврШU.11 селею(ију 

тог .наl7iСРllјала 11 ,нора.Н ПРI/JЈ/ШUII уа 

.11/l је то .Н1lОго l7iе,ше lјего Писmье и 

СЛАТИНЕ СЛАТИНЕ 

/lајуеликаШ1l11јllХ IlIJвШ/СЮIХ iПекстова. 

Како оу iПога оуабраl7iи ()lle иајвреУ11l1-

;е који 1шјвиlllе и /lајреаЛ!щје говоре о 

ПриЛIIЈ{Юf{/ у који.на су lIасl7iШlll, Па 11 о 

,Ј/е1l/1 са.Щ).Ј/? И Ј{аЈ{() све Шо расПореg

mии уа и.на 1IeKII С.Ј/исао 11 као l(елиllа, 

а /1 iiо;еУIl1ШЧI!() )' свеС/Ш.на /1 ;:Љllга.}lа. 

Све 1т;е .ногло у jegllY 11:111 уве кљиге. 

ОПреgелио С(l.1/ се Ја юыlеe };о,неи

тара ("Дру.'rIСЈ{О разБО;IIl/ll1luво ", 

"Ш(l.Ј/аРII", "ЦРIЈ() ,нлеЈ{О ") (l1IаЛlI

тllЧЮIХ ШексШова (Доси;е "ПОЛIll7iIl

ке", "ШШа ће.но јесШи - BIICКlI р.нес

Шо хлеба ", ,.EJ{O//IJ.J/lIja 11 IIстllШI -

Ваља ]агристи ;аб.Ј'Ч", иШg.). РеПор

та;же СЮI сврсШао .Ј' чеl7iIlРIl К1Ь1IЈIСllце 

("По заКО1I)' - Ко је Kpll8 за Пораз", 

" Теле - Овце .Ј/оје .J/lIp)'jille .1' Шору ... ", 

"Бllће ако Јю.m:е", "To.JIlI1l0 .1IСll80Ш1IО 
Пmuшье - Рауује се PayoBII1lJ{a" ... ). 1)' 
су юьиге са ПуШоваља, о "уо.щивља;lI

.на" )' "ПОЛIlШиl(и", РЮIIll,Ј/ еКО//(),Ј/

сюш Л)'.lIUУРIlЮ/ и gю'ги.}1 iПе,Ј/а.Ј/а и 

збивll1Ь1I,Ш/ о који;ш/ 'llIiiiai/{1I( ,J/lJJICe 

1IаслуШmuи l/З СПIIска 1Iаслова ове еуи

Цllје. 

ИЈ ЙРU,1О.Јlсе1IОг "каталога" 1I.711l7iu 

.Ј/ог ,,/lовШlllрско-Пуб.71/l(lIсiiillчког .Ш/-

11l1фесiiiа" Чl/luаЛШI /щ бар ПО I111C.70B.l', 

виуеiПи уа се 1IC рауи о баш 1Iаи!i1юј, а 

ја 11.J/aJl ути ст;, 11l/ тако БСЗ/iреУ/lој 

работll, 

'* * 

ПIlС(Ш Й}'lIllХ 1!f'fll'.I·pj·n () 

а !!!!Ј.:а!1а у }!О8гн!а."На писа.Н 

УЙOlире(J/I() :mЧII}' Јп.lII!ЈIIIЦ}' ,.ја .... , lIIииu 

СШI икауа ПО.неllУО lIекога свога. 

Реу је уа ово.Н ЙРIl.7IIКО.н /{.а.же.н 

lIешй]о о себll, m;ОЛllосiiill.11ll у ;,ојюш 

са.Н рауио, () своји.н йреlјll.!/(/. 

• 13 
Кљиге" /(вшuа о 11i/.на - Пре/(и 11 

Поl7iо.шџ/ Богgаllа Ђурђевllћа ", "Ђур

QeIilllm IIЗ С1l/тll1/е - Оу Ђ}'рађа 11 

CJ1II.bll1le уо уа1f(/шљих galla 

(1800-2000) ", "РшUа.)f у ге11l1.}/{/ - Не

Iiep1le бебе ", ,. Слшuш/{/ - Кућа 1Ш 

gpPIY", саgр,ще .}faiiieplljy КО;У ilагО8е

ulluaIiajy са,ЈIII lIас.ЮВU. Сншuра,1/ с(!ојо.н 

обаве](),}Ј уа о тО.не Прибсле.ЈIClI.il Попе

zшuо вCl.1IС/1O шШо СС ОУl10СIJ Ш/ ПреiiiЈ{е, 

1Ш ШIlUУ чашу и бројl1У Ф(!.ЈI/I;7uј.!' Ђурђе

IiIlJze II'J Слаl7illue, која I/.JI(f УЈ'боке Ј{оре

ие, IllIје, gаклс, оу јуче, а illI;e II3роguла 

11l1jeY1l0Z lIечаС1юг човека. 

Мој уеуа БогУ(/1I Ђ.Ј'рђеЩIII, сељак, 

{L7lI врло ПIIС.}fеll за љууе Шог заllЮIШьа, 

lIаЧШUШIIШUО бll peKi1It сељаци, заврlllllO 

је, краје.Ј/ 19. века, Шри ра.зреУl/ 

ocuoBlle ШКО,7е у Браllковl11ll1, а чеiiiвр

Ши .1' ДОЮ1llРУ. Био је у раШовюш 

ПочеiiiКО,}f 20. века, Прешао АлбmlllјЈ', 

gобllО оgликовmьа. О iПо,ие је чесiiiо 

Прuчао, аЛII ие о CBojll.JI ПоgвIl3ll.Ј/{/, јер 

1I//је био херој ве/! рllЗЈ'ЛI(fIl човек. Није 

.шюго .)fapl/o 11// Ја и.неШак 1111 са уо,на

ЫУЈ{, аЛl/ је .ШlOго Чllluао - све уо своје 

86. гОУ/l1Iе. До краја. /уll1ого 1!Юf је 1/ 

:7еПо Прllчао о Прошлосl7iи, Прец/ша, 

истО{Јији, {ЈшUовll.на 11 сiiiраgПЉlI.llfI, 

PeIUIl7ioIiUo lf(1.!1 леПс 1ШРОУ1lе Пес.не, 

роуо.ьубllвl!, 1шршmо, (L1I/ беЈ I7mиоса, 

ШЩUIilЩ.7IIСй]IIЧКОZ 11 с.7IIЧ/ЮZ зm/(}са. 

УЧIIО Il(IС свС.Ј/)' што је СШI УЧ1/о }' 

ПротIl1l0; lIIА·О.711 Ј' Брmlh'О(!lIlll! - јеЗ//к)', 

вери, уостО;ЩICl7iву, част!! l! Пmm7iељу. 

/'Vl1югс оу ЈШС је lIаУЧIIО .1!Il11гll.1l леЙlI.!1 11 

]{ОРIIСJIII.1l ствllРШu/, 

Ј,еуа јс ]liIiIi i{eO РОУОС/ОII Ћурђсвulщ 

113 C7lIlUU/le, оу РОУО1/{/че.7/fl1К([ Ђурађа l/ 

Clfl1;bl/llC, који С)' .Ј/('Il(!е.Ш у уругој 

·ЙО.70вllll1l 18, 11 Првој 170.70вШIl/ 19. века, 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 
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Па уо љегових уш/(/. О ffiO.1Ie //([.Н је кој)' .Н}' је војиик IIJрезбарuо, оковао 

Прицао често и са веЛU/\lШ ,1/саро.Н и 

заУОllољстllо.1I, а СlIе )' ,1Iсе.ЫI уа што 

више 3//{[.НО 1/ заiilLJIти.НО ко С.НО, шта 

С.11О, оу којих С,1/() 11 кој)' слаll)' С.7(1(i1/,НО. 

ЊегО6а ,ше.ЫI .ни је била јасиа још као 

уетету, а ваља Iшm7i1/ )' виуу уа СНО 

љегове приче ClYIlIll.711 у вре.не 6.7асти и 

uyeo.'7oZllje која је све то и тО.lIе С,ШЧI/{) 

З{/]lе.1ЮРllвала 11 потискивала. 

Богу{/]юво казll6{/]ье о Преl(и.1Ш било 

је ПО)'3уmшје оу Поуm7iака које ('{ЫI 

Шlшао у разmш сПllси-1lа, Па 11 у КlЫIЗII 

ЉуБО,llира П а6:70ВII/т "А uтроПогео

графија Вшьевске Та.1I1/(/ве (1912) Ј' 

којој јеува и ПО.1ll1ље UШIIУ, а и .1l11оге 

уруге фа.НII:7l1је у С7{1l7iШIII. Да се Пав

.70111111, ПРIСIllКО:lI ПРIIкуПљmьа грађе, 
обратио IIсПиСIШКУ БогуаJlУ, љегова 

Юhllга би била .1/Ј10го вреУJlllја и корис

ullja. Деуа је 31/(/0 обllље Поуата о 

готово свll.lI фа.11l1:lIIја.на у Слатllll/l, 

Па и иеКII.lIа )' сусеУШIJI ce:Jll.1la, Оси.lI 
тога, сачувао Ј/{1.1I је втие старих и 

вреУПIIХ ПОРОУIIЧJlIIХ уоку.lIеuш7iа, оу 

којих је иајстарији IIIшј 113 1881. 

.1IетаЛО.1I оу тоПовске zp{lI/m7ie и Ј/{I 

lЬoj твруо.lI се.Ь{lЧКО.lI РУКО.lI уреза о: 

"КШI.7аР Богуаu ЂурђеВIIII, Положај 
Соко:uщ, 5. јаJlуар 16. гоу. ". 

и.иа.Н утисак уа је, Пореу .најке и 

Ol(а, уеуа БогуаJl lШ .Jlelli! иајвиlllе ути

цао 11 ја .ну се Оllуе 11 Ј/{I ollaj uаЧlll1 зах

ва.ъује.н. Ако је уеуа осећ{lО потребу U 

обаllезу уа Iю.и ус:неио преuесе што 

втие Поуm7iака и зuшьа о Преl(lI.на, 

ПРII.7IIка.на и IIpe.lIeuJ' у КlI.1lе Је ,1IСllвео, 
још ве/т је .ноја обаllеза уа )' тО,Н 

G.ИIIС1У УЧllll/l.Н што .Ј/огу. 

Све ово Чllllll.1l рауи Пm7iО.lIства. 

Жеља .1111 је уа .1I0jll УJlУЧU/1II U IЫlхови 

ПIll7iо.1ЩU и.нај)' /Ш јеуио.н .1Iсст)' бар 

уео OIlOга што са.lI Писао, Па u рауио, 

тОКО.!1 Пола века. Увереи са. н уа 1I.H 

Jlеlzе lш7iетuти. 

у ови.Н юьига.на биlzе речи о 

.HUOill,H ЉУУll.1lа - оу А1арша.7а и lIeKIIX 
љегових б:lIIских сарауuш:а, бројUllХ 

.Hmbl! (ia,1ICTIlIX ПО;lIIтuчара, ПривреУТIII

ка, уреУТl/Iка, колега, ствара.1Сща, 

спортuста, уа абllчuих .ьууи, так{)]-

гОУIlIiI'!, Преуао .ну га је љегов от(щ (Јат/Ог CllffiJlOi света (се.ЫllШ, заJlатЛl-

Јован, а у вре.не Ба.1МIl!СЮIХ !I Првог ја. ЧI/lЮIIТlIIка. gобрих раунш:а и ве:ш-

сt:сfПLтог рат чувала l!.Y је .ноја пейис- J':llX uepag1Jllh'a. ПроvuсвеiПа, ССЦll1\еС{l 11 

.НСТ/({ баба !1рагиља, У вре.не цругог IIlIра:III/((I, теlllких [ill3бојТlIlт.;:а и уби-
CllcffiCJ;OZ рш7iа та ym;y.l1ellffia чува.Ш lltZ".). Све је то јеУllll ({рс.не 1/ јеУ(l/Ј 
је .1!оја .1lIlјю/ Наус.1ЈСуа, То су Ја JbllX ,1Юll!()/U /{ојu са,н JI(/ Сllој IШ!Ј1Il1 УСЦСТIII-

уии би.lе наЈ/СIlС гmиово "свете ја.на "mIUCI!I!ilO" Ј' llllf!lIIl1l.lIll, 

/{yIzCiillt! хартије ", .\ЈтlO,"О тога је А/,о ОВО JI!I/{o,"a. Пil 1111 .нојс 170-

ПроПи,ш, .ни устl i'.JiO uгра:m са т(Ј.Чh'I!, ll!l ,ј' h'(Щ виуу 1I!! буgl' IIIlIue-

ijCgl11!U.1! оg,ПН<О(Јfllhl!)!il ll~ uора{;110. 

По,"уiiи.m их. Бо:'gill1 JiI IЫ/Х IIlli~ .JIJIOZO 

.1lЩЈ//О. оставио ШIЈl је 11 .11ytшUш:.IУ 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 

РССО(!(!.Ю - т/ет :IСПII. 

у С:lIllИllIl1/, .1/а;а 200-1, 

СЛАТИНЕ СЛАТИНЕ 

1. "а Сf\аТИНЕ ао Сf\аТИНЕ - Бf\атња&щ\\ aPYf\\Qf\\ 
(ПРQШИРЕна "ђњига Q ђњигаf\\а") 

• 15 

2. ђ&ита Q Haf\\a - ПРЕЦИ И ПQТQf\\ЦИ БQгаана ЂУРЂЕ&ИЋа 

3. ЂУРЂЕlшiш ИЈ Сi\аТИНЕ - ~a ЂураЂа И Сf\\щьаНЕ ~Q 
данашњих аана 0800-2(00) 

4. Ритај\\ у ГЕНИј\\а - НЕ&ЕРНЕ БЕБЕ 

5. Сf\атина - ђУЋа на ~PYj\\Y 

6. 'Ваљево - Како сам ra описивао 
1. Како је ПО4ем - Како је аИМ - Како ставити та4КУ? 

8. МапреА - ЈеАна rенерација 

9. Аруrови кумови! - Како смо "rpаАИАИ" социјаАизам 

10. По закону - Ко је крив за пораз 1 
11. Теле - Овце моје мирујте у тору 

11. Биће ако може - И мој 5рат ОАе у rpa.a 
13. Томино животно питање - Ршује се Ршовинка 

14. IlеВО.ъе с ПРОТ4Ш = Ва.ъеВСIПI ПШlтеОЈI 

ЖШГОIШIСЛ!lli ДО.ю;шру - Og з,,·.\УiiJi3 Беже- 111 iШ!JlШСl'ЩЩ 

16. Легенда о Живану - Србин Србину 

'23. 

У BatoeBY - по 

- Баук комунизма 

НА l\()lM ЧН _. ОБРА3 НА !\ОтА чи 

TAt\\O АА(\eI,о - PI;AOR ЛОНОRО НА Крфу 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 
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24. Munchen - Dеutsсhlапd ОЬег alles 

25. Россия - Что случилось 

%6. Економија и истина 

%7. Црно млеко - Црно време 

%8. шамари - Пети стубац 
%9. Друмско раэбојНИШТВО - Иэ дана у дан 

30. ВаЈ!оа эаrристи јабуку 

30. Шта 1ieMo јести - Виски уместо хлеба 
31. Хлеб иэ прззне сламе - "Уби" ra Гинис 
3%. Србија, .зеМЈ!оа бе.э ШЈ!оива - Цена још није 

утврђена 

33. Царско 6ез трпеэе - Пуце У чаши - Душа Србије 
34. Чај 6ез ше1iера - 3ашто се топи коцка? 
35. Доктор Владимир Трифунови11 -

Хвала кукурузу 

36. Имамо ли 6ика за Европу - Имамо Ферди
нанда 

37. Драма на фарми - Коме ће остати коска? 

38. Десет распетих - Између политике и 
економије - Како је БИАО? 

39. Јуриш на Мари1iа - "Проклети" Dd.fID'" 

40. Доктор Аврамови1i - Фауст илИ Мефисто 

неолита 

или 

43. Сељацп самп :па леgu:nu - Бuлu u осталu 

45~ 

46. 

- 1894-2004. 
_ Осталu Ье за 6ама 

j!.IIднwu.u пољоприореgпа штампа 

47. Тежак - Помозu 6ам: Бог! 

48. Чuча СреЬко6 лист за србске земљеgелце 

БЛДТЊДВИМ ДРУМОМ 

СЛАТИНЕ СЛАТИНЕ 
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49. Српска коnевка - Чија фруnа mојиm шорот свира -

Инcтитyuија за обнову cpncкor народа 

50. Оrњиwта без ватре - Хроника о хроникаmа 

51. Ратно ПРОflеће 1999. - nроходаfIИ сто 

52. Радован из nсаче - Шта рече овај човен? 

53. Taтнascкoт равниuоm - Ни тарис не би nomorao 

(Успони и падови Бранка Рајwића) 

54. Од РНБННIПIРЈ! до РНБННItЈ!РЈ! - ДОСНЈЕ ПОЛ"Т"nЕ 

55. ОД РНБНМItЈ!РЈ! ДО РНБННItЈ!РЈ! - r ОДННЕ ПР6ПЈ!ДЈ!ЊЈ! 
1980-2000. - БНТItН 3Н НСТНН';! 

56. Свм JIlOdH ';!РЕДННЦН - Ч';!ВНРМ РЕЖНJIlЈ! 

57. ОД РНБННItНРЈ! ДО РНБННItНРН - dEAHJ! ItHPHJEPJ! -
3J!ItOH ТОП';!3Н 

58. ОД РМБННItЈ!РЈ! ДО РНБННItНРН - lI.IПЈ!НЈ!Ц ';! поЛtПМUМ -
ПО ТО БЕWЕ 

59. Од РМБНМtПiРЈ! до РМБННItНРJi - 3ЋЫТО ЈЕ ЛНЛЕ ЛРЕWЛО ';!ЛНЩЈ? 
- ПНП!tbЕ ЈЕ СЈЩ 

60. ОД РНБННItНРЈ! до РНБННItНРН - nHItO CJ!JIl Л';!СТРНРЈ!О 
CHJIlOr СЕБЕ 

61. Од РНБННItJlРJI до РI1БННtiJiРJI - НI1ЈЕ TJitio БМЛО 

62. Од РНБННtПiРЈ! до РМБНМt1НРЈ1 - r ОДМНЕ ';!СЛОНЈ1 

БЛДТЊДВИМ ДРУМОМ 
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О НАМА 
ПРЕЦИ и ПQТQi\\ЦИ 
Богаана и араГИЊЕ 

1800-1000 Ђ УРЂЕКИЋ 

Владимир Ђурђевић 

БЛДТЊДВИМ АРУМОМ 

(, , Ш)QД~IЈI'I~(р.ЋурЂtlзић'· . 
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~A ћY~AћA И tМИљАНЕ АО ММШЊИХ МНА 
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, ВIЩАИМИР ћурhевић 

ЖЈПШIlКШIЂ У ЈОКЧИf)' 

---------~- ":::~~:::.~-::'<:~:. 

~~iй~iи ~МittOH ~~~~~~~==.~ 
~ ~ ~: i ~~ ~~ DА~rњ~~иМ ~~тOM 

; 

СIЧЈmll 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 
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,Ј В;Ш;I\I.\IIIР ЂурlјСВllћ 
Владимир Ђурђевић 

А еол УНЦИ НА ЛОМАЧИ 

ЛА3АРЕЋАЧКИ СЛУЧАЈ 
(ТЕВАН .. С~ЕПАН .. (ТИПА" ~~~: ~~ ьЩЊМИМ ~~~MOM ОБРАЗ НА ЛОМАЧИ 

iЗnаДl1тl1Р ђурf)с!Внћ 

БЛДТЊДВИМ ДРУМОМ 
БЛДТЊДВИМ ДРУМОМ 
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1954 
2004 

. Владимир ЂурђеВУ.ћ 

ШАМАРn :(C~S~~~~)\ 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 

2004 

.. Из.дана удан 

ОД сл..;ТИRE r hfLiЛDИН nnVilOI\ I ДОСЛАТИRE DЛМIГ1ЈI'\D.II1 F\FIi!I 11 

д 

СЛАТИИЕ СЛАТИНЕ 
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БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 
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1894 
2004 

1954 
2004 

Владимир ЂурђевИћ 

I ИМАМ~ ЛИ DИКА ~A Е~~~ПУ 
I 'P;;:~:E:'!~5.~------~ 
i Имамо ли бика за 
I 

БЛДТЊДВИМ ДРУМОМ 

Владимир Ђурђеви~ 

ДОКТОР ТРИфУНОВИЋ 

Драња"~н'а"~Фарњи 
;:';',~~;::"'~;",~::;:':~';,,;~:~:~::,:::,;::.::-;,~::.c::,;:;:;;;".=.':-::,,:;.:-::..:'/::-, 
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1954 
2004 

') 

? 

9 

9 

И3(\\€Ђ У 

еКОНОМИЈ€ 

и 

ПО(\ИТНК€ 

. ВМАнмнр,Ђурђ€lшћ 
____ .__ '~""" '" и.,"' ...... ·' ~.'" 

палате v 5еоroа I1V 
< •• __ ~ • ~ ~-j.J 

::". ." -' .. ", .,-.. .-.-

'~гЈьа':~1",Са.г:~и, на ледкни 

ВЛdДИМИР ђурђевиn 

ДОМАЋИНИ НАПРЕД 

По ~ЛеРИ сељана 

БЛАТЊДВИМ ДРУМОМ 

1 



ji 

Влаgнмнр IjyplieBHfi 

\с __ 
Од «ЕОЛИТА до ВУЈИћд СТВАРНОСТ или mИКЦИЈА СРБИ-ЈЕ? 

МАРИЋА 

rlMI (\\~Фtl(10 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 

СЛАТИНЕ СЛАТИНЕ 
==========~~==~~~=======·29 
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[- 1894 • Z;04 
}~~: I ~~ ~~= ~ЛАrЊА~И~\-~~~МОМ 

&iыанnшр ЂУРЂЕgНЋ 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 



• 
СЛАТИНЕ СЛАТИНЕ 

~==============================·зо 
ОД СЛАТИНЕ ДО СЛАТИНЕ 
==========~~~~~~~========·31 

ВЛАЕИМИР ђУРђЕВИЋ ад РNБНNЮЈР:fl 

T1\IНA~CћO~1 rA~НIIUO\I 
GBH Jl)Оdff~рг-·ннц" 

-"-- -"- . 

ХРОНИКА О ХРОНИКАМА 

, I РАДОВАН И3 ПСА ЧЕ ОД РNБНNtf:flР:fl 

ратно ПРО~ЕЋЕ 
__ Бt.ади:ли? 

ЂурђСЕИћ 

РМБ 11t1IПIРЈ1 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 
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200<1 

о Ji~р'NБ н Ш1:Ј1РЈ1_ 

ШПАНАЦ У ПОЛИТИЦИ 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 

ОД РNБНNIПIРЈ1 

.. ЈЕДНА КАРИЈЕРА 

ОД СЛАТИ:ИЕ ДО СЛАТИНЕ 

ОД С ЛАТ ИНЕ 

ДОСЛАТИНЕ 

1954 БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 
2004 

1954 
2004 

КЊИГА о КЊИГ АМА 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМВ. 
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ПОМО~И ВАМ БОГ! 
: Вllадимир 1iурhевић 

I "НЕвољЕ" С ПРОТОМ 

БЛАТЊАВИМ ДРУМОМ 


